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In 1911 Valfrid Palmgren founded the Children's Library of Stockholm, the very first in Swe
den. She was a well-educated woman, who believed in social and educational equality for all. 
During a journey to the USA in 1907, she was deeply impressed by the public libraries, and 
she put many of the public library ideas to use in the Children's Library of Stockholm. Palm
gren strongly opposed to the Swedish libraries not allowing admission to children, since she 
firmly believed that educating the people had to start with the children. 

Other reasons for opening a children's library were to give children an alternative to roam
ing the streets, to give children a quiet place to read, to give an alternative to the cheap trash 
literature that flooded the market and to teach the young ones how to extract information from 
books. Of great importance was that the library should be equal to all classes in society. 
In 1927 the children's library was taken over by the new public library of Stockholm. 
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INLEDNING 

Foreliggande uppsats behandlar Stockholms bamw och ungdomsbibliotek (SBUB), grundat av 
Valfrid Palmgren, och dess verksamhet mellan aren 1911 och 1927, bakomliggande faktorer till 
att det var mojligt att oppna det och varfor ett bam- och ungdomsbibliotek ansags behovas. 

Uppsatsen bestar av sju kapitel, vilka ar: 
1. Valfrid Palmgren - utbildning, arbete, biblioteksintresset 
2. Amerikanskt biblioteksvasen- historia, public libraries, bibliotekarieutbildning, 

bamverksamhet 
3. Sverige vid sekelskiftet- samhallets struktur, valgorenhet, barn och ungdom och deras 

nojesliv och lasning, kampen mot smutslitteraturen 
4. Svenskt biblioteksvasen - bibliotekstyper, folkbildning, bibliotekarieutbildning, 

barnbibliotek 
5. Stockholm vid sekelskiftet w stadens struktur, bam och ungdom och deras nojesliv 
6. Bibliotek i Stockholm- bibliotekstyper, Gustav Vasa torsamlingsbibliotek, Stockholms 

stadsbibliotek 
7. Stockholms bam- och ungdomsbibliotek - ekonomi, personal, accession, lantagare 
Varje kapitel inleds med en liten innehal1sgenomgang och en forklaring til1 varfor vi valt att 
titta just pa detta. Valfrid Palmgrens asikter om olika foreteelser finns med i alia kapitel. 

Vi har valt att lagga kapitlen om de bakomliggande faktorema fore kapitlet om SBUB for att ge 
en bild av den tid och det samhalle biblioteket grundades och verkade i. Dock blir kronologien 
inte helt korrekt da vi valt att beriitta om Malmo barnbibliotek och Goteborgs bam- och 
ungdomsbibliotek fore Stockholms barnbibliotek, eftersom dessa bibliotek kom till efter det 
stockholmska (1914 respektive 1913). Detta har vi gjort da vi efter kapitlet om SBUB inte ville 
ga tillbaka tidsmassigt. Grundandet av Stockholms stadsbibliotek 1928 har vi ocksa fore 
SBUB. Orsaken till detta ar att mycket av det som namns i SBUB-kapitlet ar svarforstaeligt om 
man inte har de utdragna turerna kring stadsbibliotekets grundande som bakgrund. 

Uppsatsen avslutas med en diskussion i vilken vi vaver samman kapitel 1-6 med kapitlet om 
SBUB i avsikt att besvara vara fragestallningar. 

BAKGRUND 

Valet av Valfrid Palmgren och Stockholms barn- och ungdomsbibliotek var inte sjalvklart fran 
borjan, utan vi var endast overrens om att skriva nagot med historisk inriktning. Var 
handledare, Magnus Torstensson, framkastade da forslaget att vi skulle titta pa SBUB; sarskilt 
som det ar ett ganska outforskat amne. 

V alfrid Palmgren var en intressant personlighet, som var rolig att forska om och tiden runt 
sekelskiftet tilltalade oss ocksa. 

Forst skisserade vi en disposition, som i stort sett fortfarande giiller. Den gick ut pa att beskriva 
Valfrid Palmgren, det amerikanska biblioteksvasendet vid sekelskiftet, det svenska samhallet 
och Stockholm vid samma tid och det svenska respektive det stockholmska biblioteksvasendet. 

Tanken bakom den forsta delen av uppsatsen ar att ge ett slags infattning till kapitlet om SBUB, 
men den ar inte menad att vara helUickande historisk bakgrund. Da vara kunskaper om denna 
tid ar ytliga, var det svart att ge en sammanhangande bild av tiden ifraga; det har bitvis tenderat 
bli fragmentariskt. Vi har utgatt fran vara fragestallningar och tagit fasta pa det i materialet vi 
ansett vara relevant for uppsatsen. Urvalet har, som alltid, varit subjektivt och intresset fran var 
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sida har varit stOrre eller mindre fcir olika uppsatspartier. 

Tyvarr blev kapitlet om SBUB kortare an viintat. Detta beror inte pa brist pa material, utan iir 
en fciljd av att vi inte velat kora fast i det handskrivna materialet frfm SBUB, utan mer velat ge 
en helhetsbild av verksamheten vid biblioteket. En del av de bakomliggande faktorerna har vi 
valt att ga djupare in pa, en del lite ytligare. Detta beror dels pa att vara kunskaper varit 
bristfalliga inom vis sa omraden, dels pa att vi ansett vissa faktorer intressantare fcir forstaelsen 
av bibliotekets grundande. Bristande kunskaper har gjort att mycket varit nytt for oss; vi har 
inte vetat vad vi skulle leta efter. Egentligen iir det forst nu, niir uppsatsen iir fardig, som vi iir 
redo att bOrja skriva ... 

Vi har oftast gatt till primarkiillor fran bOrjan av seklet. Via referenslistorna har vi letat oss 
frarn till en mangd artiklar (och nya referenslistor ... ) och var handledare har ocksa fcirsett oss 
med rikligt med material. Materialet har tenderat att bli ooverskadligt da materialmangden varit 
sa stor; vi har saknat sammanfattande verk. 

Hojdpunkten i arbetet med uppsatsen var nar vi besokte Stockholms stadsarkiv ocb av en ren 
slump gick ratt pa tva byllmeter med handskrivna dokument fran SBUB. AUt detta var 
okatalogiserat och ingen visste att det fanns dar, verkade det som. Man talar om historiens 
vingslag och dem kande vi verkligen niir vi med andakt oppnade det ena dokumentet efter det 
andra, alit upptecknat med minutios noggrannhet och vackra handstilar. Extra mycket kandes 
det niir vi fann protokoll som Valfrid Palmgren sjalv hade undertecknat fOr 80 ar sedan. 

Vad galler Palmgren har vi varit ambivalenta i var installning till henne. I borjan var vi fulla av 
beundran over hennes intelligens ocb framatanda, men sedan tyckte vi hon var lite val naiv, t. 
ex. niir bon trodde att ungdomskriminalitet kunde bekiimpas med bibliotek. Efterband som vi 
fick en fylligare bild av tiden bon levde ocb verkade i, vaxte respekten fOr henne igen nar man 
insag hur radikal ocb framsynt hon egentligen var. Men i uppsatsen har vi forsokt fOrhalla oss 
neutrala till Palmgren ocb bade ta upp hennes och bennes motstandares tankar. 

SYFTE OCH FRAGESTALLNINGAR 

Syftet med denna uppsats har varit att inom ramen fcir vart magisterarbete se pa vilka krafter 
som verkade fcir att ett bambibliotek i Stockholm kunde grundas i borjan av 1900-talet och att 
beskriva bibliotekets verksarnhet. 

Vara ursprungliga fragestallningar var: 
Hur fungerade Stockholms bam- och ungdomsbibliotek? 
Vilka bakomliggande faktorer mojliggjorde grundandet och driften av biblioteket ifraga? 

Niir vi var pa det hela taget fardiga med var undersokning, tog vi bjalp av en av Magnus 
Torstenssons tankemodeller i Att analyserafolkbiblioteksutveckling- exemplet Sverige och 
nagra jamforelser med USA fOr att :fa. migot slags struktur i var diskussion. Vi benade upp 
diskussionen i struktur och aktorer (hur sag samhiillet ut ekonomiskt, politiskt ocb socialt 
respektive vilka agerade fcir barnbiblioteket och varfor). Sedan anvande vi Torstenssons 
fragesHillningar, fast nagot modifierade: 

Hur sag det samhalle ut i vilket detta skedde? 
Vem/vilka verkade for SBUB och med vilka argument? 
Varfor grundades SBUB? 
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METOD 

Metoderna vi anvant ass av iir kvalitativ kallanalys och kvalitativ textanalys beroende pa vilket 
material det varit fragan om. Vi har alltsa granskat bade primarkallor och sekundarkallor, vagt 
deras for- respektive nackdelar, tagit hansyn till niir de skrivits, av vern de skrivits, vad den 
personen haft for syfte med vad han skrivit etc. Materialet har vi ham tat fran biblioteket vid 
Hogskolan i Bonis, varifran vi aven fatt hjalp med fjarrlan, Goteborgs universitetsbibliotek, 
KB, Stockholms stadsarkiv, Stockholms stadsbiblioteks arkiv och Svenska barnboksinstitutet. 

Var arbetsgang var den, att forst studerade vi Valfrid Palmgrens Bibliotek ochfolkuppfostran 
noggrannt, for att sedan skapa oss en bild av det amerikanska biblioteksvasendet vid 
sekelskiftet, vilket gav oss en bakgrund till Palmgrens bok. Dock fann vi det amerikanska 
materialet ooverskadligt och pratigt, varfor det var svart att Ia nagon struktur pa det bela. Var 
handledare var till stor hjalp bar. Sa gick vi vidare till Valfrid Palmgren och hennes liv och 
verk, nagot som var betydligt battre strukturerat. Biografiska uppslagsverk och artiklar om och 
av henne gav en officiell bild av personen Valfrid Palmgren, men vi kom benne aldrig in pa 
livet. 

Nasta steg blev att besoka olika biblioteks- och arkivinstitutioner i Stockholm. Stockholms 
stadsarkiv innehade mycket material fran sjalva SBUB- llmtagarforteckningar, 
accessionskataloger, styrelseprotokoll, styrelseberattelser m.m. I Stockholm traffade vi 
Harriette Soderblom, sorn skrivit en del om SBUB, och fick av benne flera tips pa material. 
Han foreslog att vi skulle besoka Stockholms stadsbiblioteks arkiv, dar vi fann foton, delar av 
SBUBs katalog, diverse artiklar och broschyrer m.m. Vi fortsatte till KB dar vi laste personliga 
brev till och fran Valfrid Palmgren, som tyvarr inte gav sa mycket som vi hoppats pa. 

Sedan vantade kapitlen om Sverige och Stockholm. Dessa kapitel iir framst hamtade ur 
monografier, rnedan kapitlet om Stockholrns biblioteksvasen overvagande iir sammanstallt av 
tidskriftsartiklar, protokoll m.rn. 

MATERIAL 

Materialet vi anvant oss av har varit ganska mfmgskiftande och av olika varde for ass. Det vi 
ansag vara rnest intressant, var naturligtvis det handskrivna materialet fran SBUB. Vad vi fann 
var bl. a. accessionskataloger, lantagarf6rteckningar, tidskriftsforteckningar, protokoll fran 
arsmoten och styrelsemoten, styrelseberattelser, rakenskapsbocker, delar av kortkatalogen, 
diverse trycksaker och broschyrer, maskinskrivna och handskrivna lappar m.m. Detta material 
var intressant ur tva synvinklar, dels var det karnan i var uppsats, dels var det i stort sett 
objektivt, d. v. s. nedtecknat utan annat syfte an att anvandas till statistik och som hjalprnedel i 
verksamheten. Vissa skrivelser far man dock stalla sig mer skeptisk till, t. ex. skrivelserna till 
Stockholms stadsfullmaktige, som oftast ar skrivna i syfte att utverka hojda anslag, eller 
Styrelseberattelserna, dar man garna framhaver bibliotekets fortrafflighet. 

Tidskrifts- och tidningsartiklar frfm tiden ifraga har vi anvant oss flitigt av for att skapa ass en 
bild av for oss intressanta ideer och tankar sam diskuterades vid sekelskiftet. Vi har fOrsokt 
ffmga upp de huvudideer sam var i omlopp, och inte enstaka personers tyckande och tankande, 
dock med vissa undantag. 

Monografier vi anvant har behandlat barnens situation, kampanjen mot den s.k. smuts
litteraturen, sekelskifteshistoria och socialpolitik, synen pa barnbocker och barns lasning, 
kvinnans situation, valgorenhet och donationer, svensk och amerikansk bibliotekshistoria. Den 
enda monografin fran tiden ifraga ar Valfrid Palmgrens Bibliotek ochfolkuppfostran 1909, en 
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bok som staller sig mycket positiv till datidens amerikanska bibliotek, och ar skriven i syfte att 
paverka den svenska biblioteksvarlden. 

Allmanna och biografiska uppslagsverk och biblioteksmatriklar har anvants for att fa reda pa 
lite mer om personerna bakom namnen. Vi har utgatt fran att uppgifterna i dessa ar korrekta. 

Specialarbeten gjorda vid BibliotekshOgskolan i Boras har anvants. Ett brev fran Palmgren till 
Gurli Linder har tagits med for att belysa Palmgrens bibliotekarie-utbildning. 

KALLKRITIK 

Till stOrsta delen har vi anvant oss av tidnings- och tidskriftsartiklar fran sekelskiftet, nagot 
som gjort att vi har haft svart att se helheten i materialet. En fullstandig bild bar varit omojlig 
att !a, men vi har fdrsokt aft lata olika asikter komma till tals for att det inte ska bli for ensidigt. 
For att ta Valfrid Palmgren som exempel, sa kan vi gott pasta att alit hon skrev hade ett syfte 
och var menat att paverka Hisarna i en viss riktning. Hon framhavde sig sjalv och forringade 
ibland sina motsUmdare o. s. v. Just p. g. a. detta bar vi varit noga med att tala om vad som ar 
Palmgrens asikter och skilt ut dem fran resten av materialet, for att man som lasare tydligt ska 
kunna se dem. 

Annat subjektivt material vi bar med i uppsatsen ar t. ex. de tillbakablickande artiklama av 
SBUB-personal, tillbakablickar som ter sig tamligen fdrskonade av tiden. Materialet fran 
SBUB far val anses som ganska objektivt, iallafall sadant sorn lantagarfdrteckningar och 
accessionskataloger. I sina skrivelser till stadsfullmaktige och i styrelseberattelsema blev man 
lite mer subjektiv. Aven om merparten av just detta material ar objektivt, sa far manju tanka pa 
att urvalet av fakta alltid ar subjektivt. 

I kapitlet Sverige vid sekelskiftet har vi hamtat en del fran UlfBoethius' Nar Nick Carter drevs 
pajlykten och Alice Lyttkens Kvinnan soker sin vag. Boethius' bok ar egentligen 
litteratursociologisk, men mycket av det han tar upp i den hade vi direkt nytta av. Lyttkens bok 
ar relativt ovetenskaplig, i den meningen att hennes pastaenden inte kan sparas till kalloma, 
men om man tar den med en nypa salt kan den nog ge en bild av hur sekelskifteskvinnan levde 
och tankte. Vi har forsokt komplettera med Goran Therboms Hur det he/a borjade och Ake 
Eimers Fran fattigsverige till w:ilfardsstaten. 
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1. V ALFRID PALMGREN 

Niir vi pab6rjade arbetet med uppsatsen syntes oss Valjrid Palmgren vara den mest 
betydelsefullafaktorenfor tillblivelsen av Stockholms barn· och ungdomsbibliotek. Denna 
forforstaelse vi hade, menar vi, har bekriiftats under arbetets gang; utan henne hade inget 
barnbibliotek blivit till, atminstone inte dii. Diirfor var det naturligt att inleda uppsatsen med 
en biografi over henne. Uppsatsen iir upplagd pii sa siitt, att vi behandlar olikafor uppsatsen 
relevant a foreteelser, for att sen lata Valjrid Palmgren uttrycka sina tankar och iisikter om 
foreteelsen ifraga. Da iir det av vikt att veta niigot om personen Valjrid Palmgren, for att biittre 
forsta hennes siitt att tanka och agera, varfor vi valde att liigga detta kapitel forst. 

I detta kapitel tar vi alltsa upp Valjrid Palmgrens bakgrund, hennes utbildning, yrkes
verksamma liv och hur det kom sig att hon blev intresserad av folk· och barnbiblioteks· 
verksamheten. 

Valfrid Palmgren foddes 1877 i Stockholm. Hennes far var Karl Edvard Palmgren, rektor vid 
den av honom startade Palmgrenska samskolan, en av de tidigaste experimentella skoloma i 
Sverige.l Skolan var det forsta Hiroverket dar man tillarnpade samundervisning och den 
praglades av kristen idealitet och stark fosterlandskansla. Sarskilt den modema 
sprakundervisningen blev vida bekant.2 Vid denna skola skrevs Valfrid Palmgren in 1883 
och tolv ar senare tog bon studenten i Uppsala. Hon studerade sprak utomlands, bl. a. engelska i 
Oxford.3 4 

Efter ett ar i Tyskland atervande bon till Sverige och blev larare vid Palmgrenska samskolan, 
dar bon stannade fram tilll907.5 Hon sas ha vunnit mycket erkannande av sin undervisning i 
tyska och franska, som skedde efter en modem metod dar till en bOrjan inga texter anvandes 
utan endast askadningsmaterial, sanger och dylikt. Hon visade prov pa " ... den stOrsta 
skicklighet i denna metod" och hon var " ... synnerligen bade afhallen och respekterad. Frkn 
Palmgren ager for ofrigt en ovanlig energi och arbetsformaga. Arbetet ar hennes storsta 
glii.dje".6 Under sin tid som larare vid Palmgrenska samskolan var hon ocksa inskriven vid 
Uppsala universitet och med i studentforeningen Heimdal. 1905 disputerade hon med en 
avhandling i romansk sprakvetenskap. Redan 1903 bOrjade hon dock fundera pa en annan 
framtid iin-Gen--sem-la~are, och niir fad em p. g. a. halsoskiil drog sig tillbaka fran skolan, ville 
Valfrid Palmgren inte stanna kvar under ny ledning. Inte heller ville hon ta tjanst vid migon 
annan skola som byggde pa andra pedagogiska ideal. Det var nu tanken pa en framtid inom 
biblioteksvarlden dok upp.7 8 9 

1905 sokte hon sig till Kungliga Biblioteket (KB) och tick provtjanstgora, dels i 
laneexpeditionen, dels, och huvudsakligen, i den svenska avdelningen, diir bon aven tick 
anstallning efter det att provtjanstgoringen gatt ut. Hon blev den forsta kvinnliga 
biblioteksamanuensen pa KB och bon arbetade dar till1911.10 11 Efter en tid pa KB blev Valfrid 
Palmgren intresserad av folkbiblioteksvasendet. 1907, nar hon tjanstgjorde i hineexpeditionen 
pa KB, kom en ung man in och bad att ta lana en speciell engelsk bok i svensk oversattning. 
Palmgren maste till sin stora sorg upplysa honom om att han tyviirr inte kunde ta lana den inom 
den narmaste framtiden och radde honom att ga till ett arbetarw eller folkbibliotek. Han svarade 
da att det inte gick att fa tag pa sadan litteratur dar; de biblioteken var inte avsedda fOr folk som 
ville studera och lara sig nagot. Palmgren tyckte att det liit egendomligt och beslot sig for att 
kontrollera om det verkligen forhOll sig sa, och hon fann att det var sa daligt. Diirmed borjade 
Valfrid Palmgren intressera sig for det folkliga biblioteksvasendet. 12 For att forkovra sig i 
ii.rnnet sokte hon, och tick, resebidrag for en studieresa till USA av ecklesiastikdepartementet, 
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" ... for att satta benne i tillfalle att under hasten 1907 i Nordamerikas forenta stater studera 
biblioteksvetenskap med sarskild hansyn till seminarie-, skol- och folkbibliotek ... ".13 14 

Under september till december manad reste bon omkring i nordostra USA och besokte otaliga 
"public libraries", deltog i biblioteksmoten, ahorde foredrag och diskussioner, och talade 
bibliotek med fackman och andra biblioteksintresserade. Bland dem hon traffade var Andrew 
Carnegie (stalmiljonaren som donerat pengar till atskilliga bibliotek), Herbert Putnam (chefpa 
Library of Congress) och president Roosevelt, som var mycket intresserad av biblioteksfragor. 
Nar Valfrid Palmgren traffade Carnegie hade hon for avsikt att !a honom att donera pengar till 
Carnegiebibliotek i Europa [Stockholm narmare bestamt, antar vi]; visserligen var han alskvard 
mot benne " ... men sa Umgt strackte sig inte hans alskvardhet mot mig". Valfrid Palmgren fick 
bara ett dedicerat exemplar av hans broschyr The Gospel of Wealth, nagot sam " ... var en stor 
besvikelse for den som hade hoppats pa en miljon!". 15 

Val hemkommen till Sverige boll bon, inspirerad av de amerikanska biblioteksideerna, foredrag 
ocb skrev om dem, bL a. i Bibliotek och folkuppfostran, i vilken bon beskriver amerikanska 
bibliotek i teori och praktik, och som enligt benne sjalv " ... vackte ett sakerligen for en bok av 
det slaget tamligen enastaende uppseende".16 17 For att ytterligare sprida sin nyvunna kunskap 
boll Valfrid Palmgren under 1908 tva bibliotekskurser efter amerikanskt monster. Den forsta 
kursen halls pa KB, och den andra, avsedd for Jaroverkslarare, understtiddes av Skolover
styrelsen. 1909 hall bon annu en kurs fOr denna kategori. 18 Hon boll senare flera sadana kurser, 
bl. a. en 1911 nar hon undervisade den blivande personalen pa Stockholms barn- och 
ungdomsbibliotek. Samma ar, 1908, fick Palmgren i uppdrag av Fredrika Bremerforbundet, att 
gora en resa till Tyskland for att dar studera utbildningen av kvinnlig bibliotekspersonal, 19 se 
nedan. 

1909 tillsatte ecklesiastikministern Valfrid Palmgren som ensamutredare for den svenska 
folkbiblioteksfragan.20 Det svenska biblioteksvasendet var mycket splittrat och nagot slags 
samordning bebovdes. 1910-1911 satt Valfrid Palmgren i stadsfullmaktige i Stockholm som en 
av de fcirsta kvinnorna. Mellan 1910 ocb 1912 satt hon med i Centralbibliotekskommitten, dar 
fragan om ett centralbibliotek i den splittrade stockholmska biblioteksvarlden behandlades. "Ar 
1910 blev ett kampar", sa hon sjalv, da hon slog sitt stora slag for ett stadsbibliotek efter 
amerikanska monster.21 221910 var hon aven en av tva delegerade fran KB, som deltog i den 
internationella bibliotekskongressen i Bryssel. Att en av delegaterna var kvinna 
uppmarksammades mycket, sarskilt vid kongressens oppnande da tolkarna inte infann sig, och 
Palmgren fick tjanstgora som tolk fran franska till engelska och tyska.231910-1911 satt 
Palmgren med i Kommitten angaende statsunderstOd at anstalter for popularvetenskapliga 
forelasningar. 1911-1912 ingick hon i Kommitten angaende statsunderstOd at folkbibliotek, 
som hade att behandla hennes eget betankande fran enmansutredningen, Forslag angaende de 
atgarder, som fran statens sida bora vidtagas for framjande af det allmanna biblioteksvasendet 
i Sverige. 24 

1911 bildade hon Foreningen Stockholms barn- och ungdomsbibliotek, i vilken hon satt som 
ordforande tills biblioteket uppgick i det nya stadsbiblioteket 1927 och foreningen upplostes. 
(Se vidare kapitel 7) Ake Aberg, som skrivit mycket om svensk bibliotekshistoria, forklarade 
hur han tror det kom sig att Valfrid Palmgren engagerade sig i just barnbiblioteken: 
* hon hade arbetat som lararinna 
* barnbiblioteksdelen var den bit av public library-monstret (amerikansk bibliotekstyp for alla 

samhallsklasser som var stats- och/eller stadsunderstOdd) det var lattast att fA gehar for 
* det var ett begransat Hilt 
* det var av kansloskallattast att fa donatorer till detta 
* hon kunde utnyttja stamningen fran den just pagaende kampen mot Nick Carter-litteraturen 
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* hon kunde hoppas pa att kunna rekrytera frivillig arbetskraft.25 

Dessutom hade hon inspirerats av sitt mote med Anne Carroll Moore, aktiv forkampe for 
barnbibliotek, i USA, se nedan. 

Detta ar, 1911, gifte hon sig med Jon Munch-Petersen, dansk professor, och flyttade till 
Kopenhamn. Dar arbetade hon som inofficiell ambassador for svensk kultur, litteratur och det 
svenska spraket, vilket bl. a. renderade benne Litteris et artibus, (fr. kungen personligen f. 
framstaende fortjanster i konst och litteratur), 1924, och Illis quorum, ( sv. bel<>ningsmedalj f. 
framstaende kulturellt, socialt el. konstnarligt arbete), 1932. 1914-1959 var hon larare i svenska 
och svensk litteratur vid Danmarks LaererhOjskole. 1918-1949 var hon lektor i svenska vid 
Kopenhamns universitet. MeHan 1926 och 1954 var hon aven larare i svenska i dansk radio.26 

Palmgren var ledamot i Dansk Kvindesarnfunds Fellesbestyr, Kobenhavns Kommune
biblioteker och Foreningen Nordens danska avdelning. Hon var ordforande i Svenska fore
Hisningsforeningen i Kopenharnn, och bildade foreningen Kvindelige Akademiker.27 

Hon skrev ett flertal svensk-danska ordbocker och liven andra backer med spraklig 
inriktning.281950 utnamndes hon till hedersledamot i Sveriges Allmanna Biblioteks
f6rening.291967 avled Valfrid Palmgren Munch-Petersen i Gentofte i Danmark. En kvinna med 
' 'en ovanlig energi och arbetsf6rmaga".30 
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2. AMERIKANSKT BIBLIOTEKSV ASEN 

USA lag langtframme vad gallde biblioteksutvecklingpa 1800-talet och i bOrjan av 1900-talet. 
Det var av den anledningen Valfrid Palmgren for dit 1907 for att studera modernt 
biblioteksvasen . Han hamtade mycket inspiration hiirijran. Darfor jorsoker vi i detta kapitel ge 
en bild av hur langt det amerikanska biblioteksvasendet kommit 1907; vi vii! beskriva vad det 
var Palmgren sag nar hon var dar ochjorsokaforklara varfor hon blev sa inspirerad av de 
amerikanska biblioteken. Vi har ocksa tittat narmare pa de biblioteksideer sam han anammade 
och Jorde med sig hem till Sverige, for att genomfora i praktikenpa Stockholms barn- och 
ungdomsbibliotek 

I detta kapitel tar vi upp historiken bakom de amerikanska s. k public libraries (allmanna, fria 
offentliga bibliotek), vad ett public library egentligen var, hur barnbiblioteket/ 
barnavdelningarna viixte jram, den amerikanska bibliotekarieutbildningen samt vad Valfrid 
Palmgren sag nar hon var i USA och vad han tyckte om det han sag. 

2.1. Bibliotek fOre public library 

Vid mitten av 1600-talet oppnades det forsta biblioteket i USA. Detta skedde i Boston 1656 och 
1698 oppnades det forsta biblioteket i New York, som var ett forsamlingsbibliotek. 1 

2.1.1. Social libraries 

1731 grundade Benjamin Franklin en laseklubb- Association of the Library Company of 
Philadelphia.2 For Franklin var Hisesallskapet ett satt att fa tillgang till backer och att fa 
diskutera, men aven nagot som kunde ge hjalp till sjalvhjalp. De forsta medlemmama var 
hantverkare och lagre tjansteman.3 

De foregangare som fanns till det fria offentliga biblioteket var bara halvallmanna. 4 Social 
libraries var folkbibliotekens mest betydande f6regangare i USA och hade i Sverige narmast sin 
motsvarighet i vad man har kallade lasesallskap, d. v. s. en frivillig sammanslutning av 
individer, som for gemensamma medel kopte in becker och tidskrifter.5 Dessa social libraries 
fick kritik for sitt hestand, som sades innehalla bara historiska backer, romaner och 
skrapl itteratur. 6 

Jesse Shera delade in lasesallskapen i tre tidsperioder: 
1732-1790 - introduktion och tidig tillvaxt 
1791-1840- Hisesallskapens guldalder 
1841-1890- nedgfmg for lasesallskapen, samtidigt sam public libraries borjade utvecklas.7 

Enligt Shera fungerade lasesallskapen narmast som allmanna folkbibliotek, han fann det troligt 
att seri6sa lasare inte nekades tilltrade till sallskapen p. g. a. fattigdom.l anslutning till 
lasesallskapens boksamlingar fanns ofta lasrum for periodisk press. Amnena i savlil bok- som 
tidskriftssamlingarna var overvagande historia, biografier, reseskildringar och skonlitteratur. Sa 
kallade Athenaeums var en speciell, fdrnam typ av lasesallskap. 1807 grundades Boston 
Athenaeum av the Anthology Society- en grupp bestaende av vetenskapsmlin, lakare, 
advokater och liknande. Uisesallskapen var direkt beroende av sina medlemmars inkomster och 
darfor kansliga for konjunktursvangningar. De var ofta kortlivade, livslangden var i median 35 
ar.8 De var sma bade vad gallde bocker och medlemmar och hade en inskrankt ekonomi 
- m. a. o. var de svaga och det stod klart att det inte fungerade att ha allmanna bibliotek som 
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inte hade en solid ekonomisk grund att st! pa.9 

2.1.2. School district libraries 

1833 borjade man tala om det som skulle bli den egentliga foregangaren till det public library 
Valfrid Palmgren sag i USA 1907, namligen skoldistriktsbiblioteket. Det var i New York man 
forordade ett sadant bibliotek, da man ansag att popuHirbibliotek var nagot som behOvdes. Tva 
Ar senare, 1835, kom den forsta lagen i New York State om understod till den fria 
biblioteksrorelsen, d. v. s skoldistriktsbiblioteken, fmansierat med skattemedel. De social 
libraries som funnits hade varit halvallmanna i det att de varit beroende av sina medlemmars 
pengar. De nya skoldistriktsbiblioteken var helt allmanna, dels genom att de var grundade pa 
statliga !agar, dels att de understOddes av allmanna medel och slutligen, att de var oppna for 
alia medborgare oavsett klasstillhorighet el. dyl. 1838 lagstiftade staten New York om 
statsbidrag till stiider for upprattande av skoldistriktsbibliotek. 10Skoldistriktsbiblioteket var inte 
till for skolan, utan namnet kom av att ett s. k. skoldistrikt ansags vara en enhet med lamplig 
storlek for att ha ett eget bibliotek. Biblioteket var alltsa till for alia manniskorna som bodde i 
distriktet, bade barn och vuxna. 11 

Efter mitten av 1800-talet hade dock skoldistriktsbiblioteket haft sina glansdagar, nagot som 
bl. a. berodde pa bristen pa personal och lampliga lokaler. Bockerna som fanns var for fA. 
Sjalva skoldistrikten var artificiellt skapade av stadsplanerare och foljde inga kulturella eller 
lokala monster och dessutom betjanade biblioteken en for liten yta med for fa invanare. 
Skoldistriktsbiblioteken var daligt inhysta, skotta och overvakade. Nagot som var positivt med 
dessa bibliotek var iallafall att de oppnade vagen for skatteunderstodda allmanna bibliotek; det 
blev sjalvklart att staten skulle bidra med pengar till biblioteken. 12 

2.2. Public libraryhistorik 

Public library ar ett begrepp med manga definitioner. En definition ar att det ar ett bibliotek 
som ar offentligt och tillgangligt for allmanheten. Vill man ha en utforligare definition kan man 
valja William Pooles definition fran 1876: ett public library ska vara grundat pa statliga lagar, 
underh!llet av lokal beskattning och frivilliga gavor, det ska vara folkets gemensamma 
egendom och vara oppet for alia invanare, inte bara forskare och yrkesverksamma. 13 Valfrid 
Palmgren oversatter det sjalv oftast med fritt offentligt bibliotek och det ar aven med den 
betydelsen vi anvander begreppet. De kallor vi anvant oss av anvander emellertid begreppet 
med olika innebord och det har varit svart att tolka betydelsen i olika sammanhang, vi tror dock 
inte att det ska uppsta nagra missforsUmd. 

Ett av de forsta biblioteken av typen public library oppnades i Peterboro, New Hampshire, ar 
1833. Det var det fdrsta biblioteket i USA som var understott av skattemedel. 14 Medel till 
biblioteket hade man fAtt genom en fond, som grundats 1821 i New Hampshire. Denna fonds 
medel bestod av inkomster fran beskattning av bankernas kapital och fordelades 1828 till 
stadema i delstaten. Pengarna skulle anvandas till att stodja det allmanna skolvasendet eller till 
andra utbildningsandamal. Staden Peterboro valde att grunda ett avgiftsfritt bibliotek och utsag 
aven en biblioteksstyrelse som skulle leda biblioteketY Forst pa 1850-talet blev det mer 
allmlint att sHiderna borjade fa tillstand att anvanda skattepengar till att underhalla sina 
bibliotek.16 

1848, i Massachusetts, utflirdades den forsta lagen som gav staden ratt att ta ut skatt for att 
understOdja bibliotek. Lagen gallde emellertid endast staden Boston. Tre ar senare, 1851, 
stiftades en liknande Jag som gallde alla stader i Massachusetts. I New Hampshire utfardades 
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1849 den fcirsta lagen som gallde i en hel delstat om stademas ratt att ekonomiskt stOdja 
bibliotek och 1855 oppnades dar det forsta biblioteket grundat med stod av lagen. 1890 Ars 
bibliotekslag i Massachusetts var den forsta "modema" bibliotekslagen, eftersom den inneholl 
det som senare kom att kravas av en "bra" bibliotekslag. Se vidare Magnus Torstenssons artikel 
Varfor uppstar modern jolkbiblioteksverksamhet- fa/let Boston fran 1988 sidan 25. 17 

I Boston fick man bygga upp ett folkbibliotek fran grunden eftersom det visade sig omojligt att 
forena Boston Athenaeum med stadens blivande public library. I manga andra stader var det 
just the Athenaeum eller the Social Library som utgjorde stommen i de nya folkbiblioteken. 18 

1854 oppnades Boston Public Library (BPL) for allmanheten. Under det forsta halvaret skrevs 
omkring 6 600 lantagare in, vilka lanade drygt 35 000 bocker. BPL fick anvandas av alia 
Bostons invanare over 16 armed "respektabel karaktar". Minderariga kunde ocksa fa tillatelse 
att anvanda biblioteket om de hade malsmans tillatelse; fodildrama fick tapa sig ansvaret for 
sina barns uppforande. Efter fyra ar flyttade biblioteket till battre lokaler.19 1895 blev BPLs nya 
huvudbibliotek fardigt. Totalt hade bibliotekssystemet i Boston nu ca 630 000 backer och runt 
100 000 av dessa stod pa oppna hyllor i det nyoppnade huvudbiblioteket. (Att jam fora med de 
storsta svenska folkbiblioteken i bOrjan av 1900-talet, Goteborgs stads folkbibliotek och 
Stockholms arbetarbibliotek, som forst da hade kommit upp i hestand pa drygt 10 000 bocker.) 
BPL var det bibliotek som kom att fa storst betydelse for folkbiblioteksutvecklingen i USA.20 

American Library Association (ALA) bildades ar 1876. Detta ar gavs ocksa forsta numret av 
ALAs tidskrift Library Journal ut. Dewey publicerade sitt decimalklassifikationssystem samma 
ar. 1876 hade USA 3 647 stycken bibliotek med ett hestand med mer an 300 volymer. Library 
of Congress var det storsta biblioteket med sina 293 500 volymer och fungerade som ett public 
library. 21 

2.2.1. Orsaksfaktorer till public librarys framvlixt 

Jesse Shera och Sidney Ditzion forsokte i slutet av 1940-talet forklara uppkomsten av 
folkbibliotek i USA, framst i Boston, Massachusetts och New England. Shera delade upp de 
bakomliggande faktorema till biblioteksutvecklingen i sex grupper: 
1) ekonomisk formaga, clels i form av privata formogenheter och dels i form av ett vaxande 

samhiilleligt valstand 
2) betydelsen av historisk forskning och viljan att bevara for eftervarlden okade 
3) lokalpatriotism; stader ville havda sig aven kulturellt 
4) den allmanna folkskolans sociala betydelse; biblioteket skulle bl. a. vara en fortsattning pa 

och ett komplement till denna 
5) yrkesutbildningsmotivet 
6) ovriga faktorer; framst religionens (speciellt puritanismens) betydelse. 
Shera sammanfattade ovanstaende grupper till en gemensam namnare: "'den personliga 
nyttan"'.22 

Ditzion namnde i sin tur fyra faktorer som han ansag viktiga for folkbibliotekens utveckling: 
1) samhallets formaga att fOrse biblioteket med finansiellt stod 
2) urbaniseringen vilken ledde till befolkningskoncentrationer som gjorde biblioteksservicen 

ekonomiskt forsvarbar 
3) uppkomsten av ett samhalle med valvillig installning till folkundervisning i allmanhet 
4) forekomsten av gynnsamma kulturella miljoer.23 

Me Mullen, amerikansk biblioteksforskare, gjorde pa 1970-talet en undersokning om 
folkbiblioteksutvecklingen i USA. Han kunde emellertid inte hitta nagot samband mellan 
grundandet av olika slags bibliotek och faktorema ekonomisk f6rmaga eller 
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befolkningstillvaxt. 24 

En popular teori till folkbibliotekens framvaxt, enligt Robert Williams, var att 
biblioteksutvecklingen skulle vara ett resultat av demokratins tillvaxt. Medborgama behOvde 
belt enkelt en plats dar de kunde fa den information de behovde for att effektivt kunna delta i 
den demokratiska processen. Teorins storsta brist ansag Williams vara att ordet demokrati inte 
definierades. 25 

En annan orsak till att public Jibrary-rorelsen vaxte sig stark, var de stora massor invandrare 
som mot slutet av 1800-talet kom till USA. Biblioteken forsokte pa ett aktivt satt ta hand om 
dessa manniskor.26 Knut Tynell, svensk biblioteksman, ansag det vara ganska sjalvklart att ett 
land som USA blev ett iliregangsland i biblioteksvarlden. Immigrationen i sam band med brist 
pa bildningsinstitutioner for vuxna skapade ett omedelbart behov, nagot som kunde athjiiJpas 
med bl. a. de rikliga donationernaP 

Industrialiseringen i nordostra USA hade givit en god ekonomi. Den ekonomiska formagan 
visade sig dels i skattema, dels i donationema?8 Den kanske mest kanda donatom var Andrew 
Carnegie, ursprungligen en fattig immigrantpojke som kom att bli en av USAs stOrsta 
industriman, kallad "stalkungen", och en av de rikaste mannen i varlden. Han ansag att han 
hade det amerikanska barn- och ungdomsbiblioteket att tacka for sin framgang, varfor han 
senare i livet skankte bart orakneliga miljoner till uppforandet av nya bibliotek.29 Carnegie 
donerade pengar till I 679 biblioteksbyggnader enbart i USA. Eftersom han inte ville att 
biblioteken skulle drivas av valgorenhet, kravde han garantier fran varje kommun som erholl 
hans donationer, att arligt stOd skulle utga till biblioteken. Andrew Carnegie sags ha stimulerat 
hela den amerikanska biblioteksrorelsen.30 Han utgjorde ett typiskt exempel pa en donator i 
USA; det var namligen oftast fran borjan fattiga pojkar som arbetat sig upp som blev donatorer. 
Lasningen betydde mycket for dem nar de var barn, samtidigt som det var svart for dem att 
komma over bocker nar de vaxte upp.31 Darfor foil det sig naturligt att satsa pengar pa 
biblioteken nar de senare i livet blev formogna och fick pengar over att skankatill valgorande 
andamal. 

En padrivande faktor sam hjalpte fram "public library" var de stora personligheterna sam fanns 
inom biblioteksvarlden da.32 T. ex. Dewey, Putnam eller de kvinnor som stimulerade 
barnverksamheten inom biblioteksvarlden, se nedan. 

Star betydelse for de allmanna biblioteken hade ocksa den bildningstrend sam tog sin borjan 
under 1800-talet. Fran borjan av 1800-talet var det fraga om humanism, filantropism, 
valgorenhet och en onskan om forbattringar. Det fanns en tro pa att manniskan kunde bli 
upphOjd, mer gudalik, genom utbildning. Man kande entusiasm for bildning for bildningens 
egen skull. Manga trodde pa sjalvstudier, yrkesstudier och vardet av tekniska studier. 
Lasningen sas framja mora]en. Romantik, kultur, oegennytta, sjavtillit och individualitet var 
honnorsord.33 Allman utbildning sags som det basta medlet mot sociala och politiska problem 
och aven som en garanti for fortsatta framsteg. Med utbildning skulle man stavja radikala 
tendenser och forebygga arbetaruppror, den sociala stratifieringen skulle minskas och landets 
valHird och rikedom skulle uppratthallas.34 

De som agerade i folkbiblioteksfragan i USA under 1800-talet var visserligen inte nigra 
jamlikhetsstravare, men de var trots detta uppriktiga och osjalviska i sina forsok att fcirbattra 
samhallet och livet for de arbetande klasserna, menade Ann Robson. Mickelson ansag att de 
som arbetade for biblioteksutvecklingen styrdes av medelklassvarderingar; de framhavde 
typiskt borgerliga dygder, som arbetsetik, rattskaffenhet och vikten av en hog personlig 
moral.35En annan forskare,Phyllis Dain, var inte forvfmad over att det var representanter fran de 
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hogre samhallsskikten som grundade folkbiblioteken. Det var ju dessa som hade tillgang till 
politisk makt och medel att genom donationer ge biblioteken sitt stod.l6 

Nagot som liven bidrog till att skapa efterfragan pa fria offentliga bibliotek, var att antalet 
professionella och amatorforskare okade decenniema fore 1850. Uirdom, historisk forskning 
och en striivan efter att bevara var faktorer i detta. Bland de trognaste anhiingama i kampen for 
de fria offentliga biblioteken var liirare, forskare, liikare, historiker, handelsman, forlaggare och 
bokhandlare. 37 

Boston Public Library raknas ofta som den institution som paborjade den modema 
biblioteksrorelsen i USA. Bidragande orsaker till att det var just Boston som kom att ga i 
braschen var att Boston pa 1840-talet hade en stabil ekonomi, liten social stratifiering, men 
med en elit av fonnogna som vuxit fram, och stor rorlighet i den ekonomiska strukturen. 
Forslag framlades att de manga sma biblioteken som fanns, skulle slas samman till ett stort 
public library.38 Detta skedde dock inte utan man fick istiillet bygga upp sitt nya folkbibliotek 
fran grunden, se ovan. Magnus Torstensson forklarar folkbibliotekets framviixt i Boston som 
beroende av bl. a. foljande punkter: 
* industrialisering 
* stora kapitalresurser 
* urbanisering 
* utbyggda kommunikationer, vilka ledde till vidgade marknader 
* befolkningsokning 
* stor befolkningsrorlighet 
* trots langa arbetstider fanns en stor bildningshunger 
* battre belysning 
* prissankta backer 
* okande av antalet utgivna skonlitterara titlar 
* utvidgad rostrlitt. 39 

2.3. Public libraryideer 

"The goal was a better society, the barrier was ignorance, and the means- public education."40 

Tankarna bakom grundandet av folkbibliotek, public libraries, i saval USA som Norden, var 
bl. a. att man ville: 
* informera valjama, i och med den utvidgade rostratten 
* motverka superi, sedeslOshet, spelsalonger och dylikt 
* motverka kolportagelitteraturen 
* gora arbetslivet mer effektivt, genom att ge t. ex. hantverkare och jordbrukare fri till gang till 

facklitteratur inom deras respektive omrade 
* gora biblioteket till en pabyggnad pa folkskolan, for att f1l battre "utdelning" pa de pengar 

man lade ner pa folkskolan.41 

Folkbiblioteket ansags gora det mojligt for fattiga ambitiosa pojkar att forbattra sin stallning i 
samhallet. Tillgangen pa bocker skulle i och med det allmanna folkbiblioteket bli jiimnare 
fordelad mellan klasserna. "Tillsammans med folkskolan skulle folkbiblioteken halla den 
amerikanska drommen 1evande."42 

John Burt Wight, pastor och lagstiftare i Massachusetts, uttryckte 1851 tankar om public 
Iibrary-systemet. Han kunde urskilja fyra rordelar med detta: 
* biblioteken skulle bli ett slags forHingning av den allmiinna skolan, sa att man under resten av 

sitt liv kunde ta igen det man missat under sin skoltid 
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* biblioteket skulle kunna forse hela folket med viktig, praktisk information (de social 
libraries som fanns var bara till fOr ett fatal utvalda och pa manga stall en var dessa utom 
rackhall fOr alia utom de mest valbargade) 

* intellektuella och moraliska framsteg skulle folja i public libraries fotspar 
* biblioteken skulle ocksa ge manga smiirre fordelar, t. ex. som forvaringsplats for offentliga 

dokument. 
"They will be favorable to all the moral reforms of the day, by leading to more domestic habits 
of life, by diminishing the circulation of low and immoral publications, and by producing 
higher and more worthy views ofthe capabilities of human nature."43 

1879 markerar ett viktigt steg i biblioteksutvecklingen. Da beslOt man niimligen att ha oppna 
hyllor pa Pawtucket Free Library pa Rhode Island. Det forsta stOrre bibliotek som oppnade sina 
hyllor for allmiinheten var Cleveland Public Library, som gjorde detta 1890. Malet var 
" ... unrestricted access of all persons, to all books, at all times".44 

Mot slutet av 1800-talet andrade biblioteken inriktning nagot. Det var inte bara facklitteraturen 
som var av betydelse liingre, utan man borjade ha mer forstroelseliisning for att locka till sig 
mer ovana liisare. Naturligvis hoppades man att dessa ovana liisare senare skulle overga till 
tyngre litteratur, men sjiilva tanken att biblioteket enbart skulle vara till for dem som ville bilda 
sig borjade naggas i kanten vid den hiir tiden.45 

2.4. Framviixten av barnbibliotek 

USA jiimte England var barnbibliotekets ursprungslander. Framviixten i USA hOrde samman 
med immigration och industrialisering och en relativ fdrdomsfrihet i ett nytt land. Man fann det 
nodviindigt att sorja for barnens moraliska och sociala fostran och oppnade diirfdr de vuxnas 
bibliotek aven for barnen. De barnbibliotek Palmgren sag i USA 1907 med stora bokbestand, 
trivsamma lokaler, utbildad personal, sagostunder och Uixhjiilp var hogst ett decennium 
gamla.46Eftersom de fdrsta allmiinna biblioteken i USA skulle vara som en forHingning av 
skolan viinde de sig uteslutande till vuxna och mycket litet gjordes for barnen. Aldersgriinsema 
forklarades med att man maste dra gransen m\gonstans, att man maste vara riidd om bockerna 
och att bOckerna var inte passande fOr ungdomar. Nar aldersgriinserna sedan togs bort uppstod 
ett annat problem - barnen formligen strommade till biblioteken och yrkade pa speciell 
service.47 

Den fOrsta ansatsen till ett barnbibliotek vi har funnit iir fnl.n 1803, da en man vid namn Caleb 
Bingham i Salisbury, Connecticut, donerade 150 backer till sin hemstad for att anviindas av 
barn mellan 9 och 16 ar. 1810 rostade staden fram finansiellt stod till detta Bingham Library for 
Youth, kanske det forsta ungdomsbiblioteket i USA som finansierades av myndigheter.48 491827 
rostade man i staden Lexington, Massachusetts, om och samlade ihop pengar till ett Juvenile 
Library och en tillhorande bibliotekarietjiinst. Boksamlingen forvarades i kyrkan, men p. g. a. 
finansiella svarigheter upphOrde biblioteket 1839.50Pa 1850-talet gjorde en overste James 
Anderson, Allegheny, Pennsylvania, sitt 400 backer stora bibliotek tillgangligt for arbetande 
pojkar . En av dessa pojkar som anviinde biblioteket var Andrew Carnegie, som senare skulle 
komma att donera stora summor till uppforande av bibliotek.51 Se ovan. 

2.4.1. Sondagsskolebibliotek och hembibliotek 

Sondagsskolebiblioteket var en foreteelse som kom att fa stor betydelse for barnen i USA. Dess 
historia borjade 1825 och detta slags bibliotek bidrog till att skapa efterfragan pa allmiinna 
bibliotek och skolbibliotek. Sondagsskolebiblioteket bestod ofta av en eller flera boklador som 
oppnades varje sondag i niirvaro av en liirare eller annan ansvarig. 1850 hade ett genomsnittligt 
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sondagsskolebibliotek omkring 120 volymer; 1860 omkring 300 volymer och 1870 omkring 
250 volymer. 1870 fanns runt 33 000 sadana bibliotek i USA. 52 I stort sett hade varje by en 
sondagsskola med eget bibliotek. BambOckerna i dessa var dock av mycket skiftande kvalitet. 
Mfmga barn och ungdomar sokte sig anda till sondagsskolans bibliotek eftersom andra 
bibliotek hade aldersgranser som hindrade dem art 1ana.53 

Fran och med mitten av 1870-talet bOrjade en nedgang for sondagsskolebiblioteken; orsaker till 
detta var bJ. a. dalig administration, s1umpartade bokinkop och en kamp mellan foretradare for 
nyttolitteratur och nojeslitteratur. 1882 sade chefen for Worcester Free Public Library i 
Massachusetts, Samuel Green, art sondagsskolebibliotekens backer maste valjas med stor 
omsorg, ingen kontroversielllitteratur skulle :fa forekomma. Han fortsatter dock "Every child 
should be aided to get books suited to its age, its immediate interests, and its needs".54Mot 
s1utet av 1800-talet tog man pa olika bibliotekariemoten upp fragan om vad som skulle goras at 
sondagsskolebiblioteken. Man kom fram till art bra allmanna bibliotek skulle gora 
sondagsskolebiblioteken overflodiga, dessa skulle istiillet fungera som kyrkliga bibliotek med 
religiOst material. Sondagsskolebiblioteken forsvann sa smaningom och de allmanna 
biblioteken var en bidragande orsak dartill.55 

Det forsta s. k. hembiblioteket, home library, oppnades 1888 i Boston av en filantropisk rorelse 
sam bette Children' s Aid Society. Denna rorelse, som engagerade sig i barnens sociala valfard, 
skaffade fram en boklada med ca 15 backer och tidskrifter som de satte upp i ett fattigt hem. 
Bockerna byttes ut en gang i veckan av frivilliga besokare (collegestudenter t. ex.), som aven 
talade med barnen om backer m. m. 1891 hade rorelsen vuxittill37 stycken bibliotek, 1894 69 
stycken i Boston. Denna typ av verksamhet spreds vidare till andra stader och andra stater.56 

2.5. Public library - barnavdelningar 

1876 hade de fiesta bibliotek i USA a1dersgrans. 1894 hade fortfarande 70% en aldersgrans pa 
omkring 13 ar. Samma ar hade tre bibliotek sarskilda barnavdelningar och ett av dessa hade 
aven en bambibliotekarie. 1895 oppnade fern bibliotek barnavdelningar, 1896 ytterligare sex. 
Nar Valfrid Palmgren var i USA fanns, enligt henne, inga bibliotek utan barnavdelningar och 
alia aldersgranser var borttagna. Alia barn var valkomna om de bara var sa stora art de kunde ha 
noje av art bHiddra i bilderbocker och uppforde sig val. De fick inte leka och vasnas.57 

Ungdomar (vid vilken alder framgar ej) hade t. o. m. till trade till Library of Congress.58 

1890 oppnade det forsta Hi.srummet speciellt avsett for bam. Det var Brookline Public Library i 
Massachusetts, som oppnade ett i kiillaren med plats for 40 bam. 59 60 Denver Public Library 
foljde efter och oppnade 1893 en barnavdelning i det gamla "ladies' reading room" de tidigare 
haft och sam rna ar bjod Minneapolis Public Library in barnen till det forsta barnbiblioteket med 
kombinerad utlaning och lasrum. Art notera iir ocksa art man hade backema pa oppna hyllor 
har.6 1 Boston Public Library appnade sitt nya huvudbibliotek 1895 och innehall da bl. a. en 
siirskild bamavdelning med runt 3 000 backer pa oppna hyllor.62 63 Det forsta biblioteket som 
hade en bamavdelning inplanerad redan pa arkitektens ritning var Pratt Institute i Brooklyn, 
vilket stod fardigt 1897. 64Carnegiebiblioteket i Pittsburgh borjade 1899 med regelbundna 
sagostunder och de all manna biblioteken i Buffalo, Boston, Chicago, New York City och 
Cleveland var inte sena art folja efter.65 

Nar Palmgren var i USA var bambiblioteken oftast oppna 12-18,20 eller 21 pa vardagama, 
lordagar oppnade man tidigare men stangde samma tid och pa sondagarna hade man oppet 13-
18. Det fanns naturligtvis undantag men biblioteken hade i regel oppet storre delen av dagen.66 

For att barnen skulle fa lana hem backer kravde biblioteket malsmans underskrift, detta framst 
for art skydda biblioteket fran forebraelser fran foraldrar som inte visste om eller inte 
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uppskattade att deras bam Umade bOcker fran biblioteket. Det var aven for att biblioteket skulle 
komma i kontakt med foraldrarna och kunna sta till tjanst med litteraturval m. m. Det enda som 
annars kravdes var att barnen upptradde tyst och stadat och var rena om handerna. For detta 
andamal fanns ett sarskilt tvlittrum.67 

Barnbiblioteken hade ocksa egna kortkataloger som barnen tick lara sig att anvanda. 
Personalen gjorde bokforteckningar med lasvard litteratur i olika amnen; det fanns en mangfald 
sadana listor fOr olika aldrar, liven sad ana som var till for att hjalpa barnen hitta "roliga" d. v. s. 
skonlitterara bocker.68Barnbibliotekarien, som enligt Palmgren alltid var kvinna, stod bela tiden 
barnen till tjlinst. Bibliotekarien lade stor vikt vid tvangslost umglinge med bamen och forsokte 
lara kanna bamens personlighet, vanor och smakrik:tningar. De sokte ocksa kontakt med 
foraldrarna fOr att intressera dem fOr deras barns lasning. Bibliotekariema ordnade 
fOraldramoten dar man bl. a. diskuterade barnlitteratur, gav ut listor pa Uimplig 
julklappslitteratur, anordnade utstallningar om barnlitteratur och bjod in foraldrama till 
biblioteket.69 

Manga allmanna bibliotek hade ocksa ett slags tonarssamling, som varken hOrde till 
barnavdelningen eller vuxenavdelningen- en "ungdomens boksamling". Denna var placerad pa 
vuxenavdelningen. 70 Antagligen var den placerad dar for att det kiindes vuxnare att soka backer 
pa den avdelningen, och vuxen vill man ju glirna vara i den aldern. Nutida svenska bibliotek 
gor gama likadant.Det allmanna biblioteket hade liven hembibliotek, d.v.s. sma bokskap som 
placerades ut bland betrodda fattigare familjer, varifran bam kunde lana bocker. Hembibliotek 
fanns liven for bamkrubbor, skollovskolonier och hem for vanartade barn.71 (Jmf ovan) 

Mer officiell pragel fick bambiblioteksfragan ar 1876, da en bibliotekarie vid Watkinson 
Library of Reference, William I. Fletcher, sedermera ordforande i American Library 
Association, skrev en artikel i forsta numret av Library Journal och undrade vad biblioteken 
kunde gora for ungdomen. Han var av den asikten, att biblioteket var en bildningsinstitution 
och som sadan fick man inte utestanga ungdomama, utan man skulle istallet forsoka paverka 
dem sa tidigt som mojligt. Fletcher foresprakade ett totalt borttagande av alia aldersgranser och 
papekade vikten av att biblioteket hade ett gott samarbete med skolan och att larama vagledde 
barnen i deras lasning.72 73 

Mot slutet av 1800-talet fanns det, enligt Dickson, separata barnavdelningar i alia val 
fungerande allmanna bibliotek. En ny syn pa bam utvecklades; Uisandet hade ett avgorande 
inflytande pa mlinniskan under barndomen och darmed forandrades bibliotekariens roll. Barnen 
" ... were now being recognized as part of the public- needing their own quarters, their own 
book collections, and especially trained staff to serve them".74 

2.5.1. Ledande personer inom barnbiblioteksverksambeten 

I mitten av 1880-talet upptackte Emily Hanaway, rektor vid en skola i New York, att manga 
av hennes elever taste "skadliga" bocker, eller inte hade tillgang till nagra bocker 
overhuvudtaget. 1885 samlade bon ihop restema av ett gammalt skolbibliotek, bad om gavor 
hos forlaggare m. fl. och oppnade ett barnbibliotek mittemot sin skola. Hanaway var av den 
uppfattningen att barn grundlagger sin laslust aren innan de fyller tolv; hennes bibliotek skulle 
komplettera New York Free Circulating Library, som hade en aldersgrans pa just tolv ar. 
Melvil Dewey intresserade sig for projektet och overtalade New York Free Circulating Library 
att hysa in bambiblioteket i den nya George Bruce-filialen. De vuxna lantagama stordes dock 
av barnens spring och barnbiblioteket fick flytta. Efter atskilliga flyttningar upphOrde det. 
Hanaway grundade liven Children's Library Association 1890.15 16 
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Minerva Sanders, bibliotekarie pa ett allmant bibliotek i Pawtucket, Rhode Island, var nagot 
av en radikal och trodde pa ett bibliotek for folket. Hon hade redan tidigt introducerat oppna 
hyllor i sitt bibliotek, uppmuntrat arbetare att komma dit och hon viu mycket intresserad av att 
arbeta med barn, som annars mest sags som "noisy nuisances". 1887 gjorde hon iordning en 
barnhorna ide vuxnas lasrum dar det fanns plats fOr ungefar 70 barn.77 Minerva Sanders ansag 
att biblioteket hade ett stort ansvar for den uppvaxande generationen: "We may say this is the 
work of charitable institutions and humane societies; not so; this is essentially our work. 
( ---) ... the work of a public library is to teach, to elevate, to ennoble; there is no limit to its 
possible influence. "'8 

Mary Wright Plummer skrev 1897 i Library Journal om vad hon tyckte behovdes pa 
barnavdelning. Det som behOvdes var lampliga backer, massor av utrymme och val genomtankt 
administration. Hon forordade flera sma bibliotek istallet fOr ett stort centralt, detta for att ta 
barnen i mindre grupper sa att personalen kunde agna mer tid at varje enskilt barn.79 Alvida 
Sandberg citerade Mary Wright Plummer, forestandarinna for biblioteksskolan i New York 
City: 

Om bland personal en i ett bibliotek finnes nagon, som pfl samma gang iir belast, valuppfostrad, 
vidsynt, taktfull, bar gott forstand ocb sunt omdome ocb som genom sin person ocb sitt siitt verkar 
tilldragande pfl barnen - med ett ord iir i besittning av alla onskviirda egenskaper, sa flytta benne 
genast frAn bennes nuvarande befattning till barnbiblioteket! Betala benne sedan en sfl god Ion, att 
bon stannar dar! 
Det finns inte nflgot arbete inom ett bibliotek, som iir viktigare, omtaligare, mera kritiskt an arbetet 
med barnen; betler intet arbete, som sfl val lonar sig bMe genom sina verkningar i den niirmaste tiden 
och genom sina framtida foljder. 80 

Enligt Harriet Long, som skrivit om det amerikanska barnbibliotekets historia, var Caroline M. 
Hewins den framsta barnbibliotekspionjaren. Hon arbetade pa ett bibliotek i Connecticut dar 
man inte gjorde migonting for barnen. Hewins utvecklade service till barnen; hon 
sammanstallde boktips, taste sagor, bildade klubbar och besokte de allmanna skolorna. 1904 
oppnade hon ett barnbibliotek i narheten av sin arbetsplats, ett beslut som hade paskyndats av 
att barnpopulationen okat snabbt i detta manufakturcentrum. Hewins stimulerade andra till att 
borja prata om barn och bibliotek. Hon presenterade rapporter fran 1882 och framat sam 
byggde pa enkatfragor tillledande bibliotek. I des sa kom hon fram till att foraldrarna inte 
overvakade sina barns lasning och att lararna varken laste eller uppskattade de basta bockerna 
tillrackligt mycket. Visserligen hade mycket astadkommits och kunde astadkommas i 
samarbetet mellan skolan och biblioteket, men Hewins var av den meningen att det basta sattet 
for biblioteket att paverka bamen var genom direktkontakt och inte genom skolan. Vidare ville 
Hewins ha bambOckema atskilda fran vuxenbOckerna for att det skulle bli Hittare for 
bibliotekarien att hitta bland barnbockerna. Hon ville ocksii ha speciella barnbokskataloger, 
skilda fran vuxenkatalogerna, for att minska trangseln framfor katalogskapen.81 

Anne (Annie) Carroll Moore anstalldes 1896 pa Children's Library vid Pratt Institute i 
Brooklyn, dar hon bl. a. arbetade tillsammans med Mary Wright Plummer. Moore ansag 
samarbetet med skolan vara viktigt, likasa sagostunder och bedittaraftnar. Hon sammanstallde 
A List of Books Recommended for A Children's Library. En av hennes ledstjarnor var Caroline 
M. Hewins som hon beskrev som " ... the conscience of the American Library Association as far 
as work with children was concerned". 1906 blev Moore chef for arbetet med barn vid New 
York Public Library. Enligt henne var det viktigaste vid upprattandet av ett barnbibliotek valet 
av backer, darefter personligt ansvar och slutligen kunskap om bam och barnbocker. 
Bibliotekarien skulle ha respekt for barnen, medarbetama och bockerna, men ocksa fOr sjalva 
yrket som sadant. 1911 oppnades det nybyggda New York Public Library med bl. a. The 
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Central Children's Room dar Moore blev chef. I en av avdelningarna hade man 
referenslitteratur. Man hade bilder pa vaggarna och mablerna var anpassade till barnen. MAnga 
aktiviteter pagick dar; Moore gjorde sitt basta for att locka kanda personer till barnbiblioteket 
bl. a. poeter, pjasforfattare, musiker och magiker. I The Central Children's Room var blommor, 
farger och ljus viktiga, liksom utstallningar; lasningen sattes dock alltid i framsta rummet.82 

Moore anvande barnavdelningen till att lyfta fram grannskapets olika etniciteter istallet for att 
forsoka amerikanisera de immigrerade barnen.83 

Valfrid Palmgren kallade Anne Carroll Moore en inspirationskalla och livgivande kraftkiilla 
inom det amerikanska biblioteksviisendet.84 Enligt benne var Moore ett av den amerikanska 
biblioteksrorelsens storsta namn och skapare av de amerikanska barn- och 
ungdomsavdelningarna. Hon var en person besjalad av library spirit, som enligt Palmgren 
tidigare an andra insag, att det biblioteksarbete som skulle bidra till manniskoslaktets foradling 
maste bOrja med barnen. Anne Carroll Moore var personlig van till Valfrid Palmgren.85 

2.5.2. Public library och samarbetet med skolan 

Under senare delen av 1800-talet akade samarbetet mellan biblioteket och skolan. 
Bibliotekarierna ansag i allmanhet att det var battre att lana ut backer till skolorna an att slopa 
aldersgranserna pa de allmanna biblioteken; i skolan kunde ju lararna hjalpa barnen med 
lasningen. Bibliotekariema ansag vidare att biblioteket skulle vara en fdrlangning av skolan for 
de som slutat skolan och ville fortsatta hilda sig. Samarbetet mellan bibliotek och skola var 
framgAngsrikt, men det fanns problem: tillgAngen pa backer var dalig och en del Hirare var 
ocksa likgiltiga, okunniga eller ofOrmogna att inse vardet av backer i undervisningen.86 

Vid Worcester Free Public Library i Massachusetts understrok tidigare narnnda Green, som 
skrev manga artiklar i Library Journal under hela 1880-talet, vikten av samarbete med skolan. 
Biblioteket skulle tillhandahcilla lokaler dar Hirare och bibliotekarier kunde diskutera 
gemensamma fragor. Vidare skulle det stalla upp med sa mAnga exemplar som mojligt av 
efterfragade titlar och gora utforliga bibliografier om alia upptankliga amnen som kunde vara 
av intresse. Samarbetet mellan bibliotek, skolinspektor, larare och elever skulle vara gott. Sma 
boksamlingar skulle lfmas ut till skolan for att anvandas till bredvidlasning av bAde larare och 
elever. Biblioteket skulle ocksa lara elevema att utvinna information ur bocker.87 I USA ansag 
man i biblioteksvarlden att biblioteket var en fortsattning pa skolan, skolans saval komplement 
som supplement.88 Biblioteket var skolans naturliga bundsforvant och de stravade mot samma 
maJ89 Alia storre bibliotek hade en sarskild skolavdelning, som enbart agnade sig at arbete 
bland skolor och larare.90 

Det allmiinna biblioteket lockade till sig barn och ungdomar genom att satta upp anslag i 
skolan, h<illa foredrag och Uisa hOgt i klassrummen, bjuda in elever till biblioteket och halla 
fdredrag om biblioteket i bibliotekets lokaler. Elevema fick lara sig bibliotekets arbetssatt och 
hur man forskade m. m. Anda upp i high·school hade det allmanna biblioteket kurser i 
biblioteksanvandning och man ftlrsokte aven na de elever som gatt ut skolan. De allmiinna 
biblioteken forsag skolungdomen med referenslitteratur och bibliografiska hjalpmedel och man 
ville att barnen skulle lara sig att anvanda bockerna till sjalvstandiga studier. Dar fanns 
sarskilda bibliotekarier som hjalpte, ledde och radde bamen t. ex. i hur de skulle anvanda 
referenslitteraturen. Biblioteket hade ocksa speciella amneskataloger och bokforteckningar for 
bamen rorande skolans alla amnen.91 

Det fria offentliga bibliotekets skolverksamhet var inriktad pa bade Hirare och elever. Ofta 
byggde bibliotekarier och Iarare upp en skolsamling bestiiende av referenslitteratur, historisk, 
biografisk, naturhistorisk, geografisk litteratur o. s. v. Dar fanns aven poesi och skonlitteratur; 
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alit fOr alia aldrar och utvecklingsstadier, dock inga skolbocker. Fran denna skolsamling utgick 
klassbibliotek, vilka bestod av ungefar lika manga backer som det var elever i klassen och som 
stod pa oppen hylla i klassrummet. Eleverna fick lana bockerna for liisning i skolan, men de 
fick ocksa Uma hem dem. En del allmfuma bibliotek stiillde upp med bela klassuppslittningar av 
en viss boktitel, som sedan klassforestfmdaren hade till sitt forfogande. Klassbiblioteket skottes 
av klassforestandaren, som ocksa fick komma med onskemal om litteratur till bibliotekarien. 
Klassbiblioteken byttes ut ungefar var tredje manad.92 

I stiiderna var det kommunalstyrelsen som anslog medel till skolbiblioteken och pa 
landsbygden var det statens skolmyndighet. I skolorna hade de lagre klassema ett gemensamt 
referensbibliotek. Administrationen av detta stod ortens skolmyndighet eller dess 
biblioteksmyndighet for. Palmgren ansag att biblioteksmyndigheterna var bast Himpade att ha 
hand om skolbiblioteken. De hogre arskurserna, colleges och high-schools, hade ofta ett eget 
bibliotek, men liven till dessa si:inde det allmlinna biblioteket ibland klassbibliotek. lbland 
forstiirkte det allmanna biblioteket skolbiblioteket med upp till 3 000-4 000 volymer och 
laroverksbiblioteken blev dlirmed ett slags filialer. 1907 hade, enligt Palmgren, alla skolor ett 
eget skolbibliotek pa upp till 1 000 volymer och 2 600 hade fler an 1 000 volymer. Vanligast 
var att de hade 1 500-5 000 volymer.93 

2.6. Bibliotekarieutbildning 

1887 grundades den forsta biblioteksskolan i USA, vid Columbia College i New York, under 
Melvil Deweys ledning. Dlir hade dock funnits viss biblioteksutbildning sedan 1884.94 1907 
fanns det tio erkanda skolor med ett- eller tvaariga kurser. Det fanns ocksa ett stort antal 
sommarkurser for bibliotekspersonal som ville vidareutbilda sig. Aven vid amerikanska 
universitet, seminarier och skolor hade man undervisning i biblioteksteknik och varje storre 
bibliotek tog emot larlingar.95 

Den forniimsta skolan var, enligt Valfrid Palmgren, New Yorks biblioteksskola i Albany. For 
att bli antagen dar maste man vara over 20 ar och ha en Bachelor of Arts- motsvarande fit. 
kand. examen. Man maste ha bra betyg i amnena litteraturhistoria, historia och 
nationalekonomi, vidare maste man ha hjlilpliga kunskaper i tyska och franska.(Andra 
biblioteksskolor i USA fordrade oftast inte akademisk utbildning for intrlide, istallet hade de 
intradesprov.) En fullstandig utbildning varade tva ar (36 veckor med 42 timmars arbete per 
vecka, eller sju timmars arbete per dag). Vid slutet av forsta aret bOlls ett prov och det var 
endast de som varit bast under aret och pa detta prov som fick ga andra aret. Vid slutet av andra 
aret bolls i:innu ett prov och de som klarade detta kunde dlirefter kalla sig Bachelor of Library 
Science. I Albany kunde man liven bli Master och Doctor of Library Science. For en 
Masterexamen kravdes att man sjalvsti:indigt skott en biblioteksbefattning under minst fern ars 
tid och dessutom skrivit en avhandling. Doctor of Library Science var en hederstitel som 
delades ut till personer fOr utmarkt fortjanst.96 

De amnen som studerades pa biblioteksskolan i Albany var: 
* amerikanska bibliotek i allmanhet 
* biblioteksarbete med barn och ungdom 
* biblioteksarkitektur 
* allman bibliografi 
* nationell bibliografi 
* referensarbete 
* bokurval och bokinkop for olika slags bibliotek 
* accessionsarbete jamte bokauktionskataloger och bokauktioner, antikvariatskataloger etc. 
* bokband och bokbinderiets historia 
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* katalogisering 
* klassificering 
* utlaningssystem 
* bockernas anordning pa hylloma 
* boknumrering 
* bokens historia 
* boktryckerikonstens historia 
* biblioteksvasendets historia 
* administrationen av smii bibliotek 
* administrationen av stora bibliotek o.s.v. 
Man hade seminarieovningar och diskussioner. Utover detta hade eleverna praktiskt arbete i 
alia kurser dar det var lampligt. Regelbundna studiebesok gjordes i bibliotek av olika slag. 
Packman fran andra bibliotek och biblioteksskolor kom och bOll foredrag. 97 

Vid Pratt Institute i Brooklyn ingick aven katalogisering av inkunabler och paleografi.98 

De permanenta amerikanska biblioteksskolorna larde sammanfattningsvis ut foljande: 
* tekniska detaljer 
* litteraturkannedom 
* allsidig undervisning och utbildning i alia olika sidor av yrket 
* entusiasm for yrket 
* tro pa sin goda sak 
* ratt satt att uppfatta och behandla allmanheten. 
Stor uppmarksamhet agnades at de blivande bibliotekariernas rent personliga egenskaper och 
naturliga fallenhet for kallet. Detta fick ett sarskilt omnarnnande i betyget.99 

De som avslutade sin utbildning hade inga problem att ta job b. Begynnelselonen for en manlig 
bibliotekarie var 900~1 200 dollar, fOr en kvinnlig 600-900 dollar per ar. Lonen okade snabbt 
om man var duglig och medellonen lag pa 1 500-3 000 dollar pa stora och medelstora bibliotek. 
Pa de fiesta sma och medelstora bibliotek fanns det en kvinnlig chef medan de stora biblioteken 
i allmanhet hade manliga chefer med kvinnliga assistenter. 100 

Sommarkurser i biblioteksteknik anordnades dels av de statliga bibliotekskomtnissionerna och 
dels av universitet och andra hogre laroanstalter. Kursema leddes oftast av biblioteks
kommissionens tjansteman som samarbetade med universitetsbibliotekariema. Det var endast 
personer med tjanst vid niigot bibliotek som antogs. Kurserna varade oftast i sex veckor och 
atnnena man studerade var biblioteksteknik och litteratur. 101 

Pa varje storre bibliotek tog man ocksa emot larlingar. For att antas som larling kravdes 
genomgangen skolgang, ungefar jamforbar med attaarig svensk grundskola. Man skulle ha bra 
betyg i litteraturiimnena, historia, engelska och migot annat sprak, samt matematik. For att bli 
antagen fick den sokande genomga ett skriftligt prov i dessa amnen och for att vara behorig 
maste man vara over 17 ar. Liirlingstiden varade mellan atta och tio manader och larlingama 
arbetade sju timmar om dagen. Man fick ocksa undervisning av sarskilda larare, men storre 
delen av tiden agnades at praktiskt arbete. Utbildningen kostade inget men larlingarna fick inte 
heller nagot betalt for det arbete de utforde for bibliotekets riikning. Efter avslutad utbildning 
kunde liirlingarna fa arbete som assistenter in om bibliotekets "Higre arbetssfar". Ville de fa 
nagon hOgre tjanst var de i allmanhet tvungna att ga igenom en biblioteksskola.102 

2.6.1. Barnbibliotekarieutbildning 

I slutet av 1800~talet, narmare bestamt 1898, kunde man vid New York State Library School 
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utbilda sig for arbete med barn pa bibliotek for forsta gangen. Pratt Institute tog upp tn\den och 
borjade ge liknande kurser 1899.103 Ar 1900 anordnades en ovningsklass pa Carnegiebiblioteket 
i Pittsburgh for utbildande av barnbibliotekarier at bibliotekets egna avdelningar. Redan 190 I 
blev dock skolan permanent och annu 1914, nar Alvida Sandberg skrev om den, var skolan 
ensam i sitt slag i USA. Pa Cleveland Public Library anordnades dock kurser i amnen som 
rorde arbete bland barn. Till dessa kurser sokte aven utomstaende bibliotekarier som ville 
forkovra sig med inriktning mot barn. Undervisning i administration av barnbibliotek och for 
dem speciella arbetsmetoder fanns 1914 vid alla bibliotekarieskolor. Aven vid seminarierna 
undervisades de blivande lararna i biblioteksskotsel, sa att de skulle vara forberedda pa att ta 
hand om ett skolbibliotek.104 

Sandberg skrev i sin artikel1914, att pa de amerikanska biblioteken hade ungdomama inte 
behovt nagon speciell service innan man bOrjade med oppna hyllor och fortfarande hade 
aldersgranser. Nar de oppna hyllorna blev vanligare blev det nodvandigt att avskilja ett 
speciellt omrade for barnen inom biblioteket och att anstalla nagon som kunde ta hand om dem. 
Denna person skulle utOver den ordinarie fackutbildningen ha grundlig kannedom om 
barnlitteratur och formaga att fdrmedla denna. Hon skulle vara fortrogen med barns natur, 
behov, intressen, levnadsforhallanden och andra omstandigheter. Viktigt var att kJara av att 
" ... leda laslusten i sund riktning, utan att det pedagogiska pekfingret sticker fram och verkar 
irriterande".105 

Vid Carnegiebiblioteket i Pittsburgh fanns, som tidigare namnts, en skola som enbart utbildade 
barnbibliotekarier. Kursen var tva ar och liksom i Albany var det bara de basta, dugligaste och 
mest lampade som fick ga det andra aret. Kurserna var ungeHir desamma som i Albany, men 
vinklade at bamverksamhet: 
* ritningar, planer och inredningar 
* organisation av arbetet 
* administration, bambibliotekariens stallning och skyldigheter 
* bokurval i allmanhet, men aven med speciell hansyn till raser och nationaliteter, olika 
stadsdelar, anvandning i skolorna, olika aldrar, det individuella barnet och dess smak etc. 

* illustrerade anslag och bilder i allmanhet pa ett barnbibliotek 
* sagoberattande och hogHisning 
* forhallande mellan bibliotek, skolor och museer 
* hembibliotek och laseklubbar 
* allmanna uppfostringsprinciper 
* organisering av samarbetet mellan bibliotek och skola 
* studium av sociala forhiillanden i allmanhet och atgarder till deras fdrbattring 
* mycket praktiskt arbete pa "riktiga" bibliotek. 
I det praktiska arbetet fick larljungarna sjalva handleda barnen i de barnbibliotek som hOrde till 
Carnegiebiblioteket. De fick gora upp bokforteckningar av olika slag, arbeta med skolor, 
beratta sagor, leda hembibliotek och Jaseklubbar o.s.v. Under det forsta aret arbetade man 
under lararens ledning medan man under det andra aret arbetade mer sjalvstandigt. Vid andra 
arets slut skulle man skriva en avhandling som berorde amnet.106 

Pittsburghs barnbibliotekarieskola underholls genom en donation fran Andrew Carnegie. 
Intradesfordringarna var ungefar desamma som for Jandets ovriga biblioteksskolor. Gick 
elevema endast igenom forsta arets grundutbildning tilldelades de certifikat, medan de som 
liven gick andra aret fick diplom. De fiesta nojde sig med grundutbildningen, enligt Sandberg. 
Kursavgiften for forsta aret var 100 dollar plus 15 dollar for materiel. Andra aret var avgiften 
50 dollar. 107 

Under forsta aret studerades samma amnen som vid ovriga skolor. Allman biblioteksteknik 
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(bl. a. klassifikation och katalogarbete; bamens katalog Ia man ned mycket analyserande arbete 
pa); bokurval for barnbibliotek, uppgorandet av bokforteckningar, skrivande av annotationer 
for bokkataloger, bokanmalningar, lasning av mycken popular bamlitteratur, sagoberattande, 
gorandet av s.k. "picture-bulletins"( d. v. s. "boklistor med itlustrationer, vilka senare avse att 
draga uppmarksamheten till bokforteckningen"). Vidare arbetade man med administration av 
bambibliotek, disciplin pa bambibliotek och man hade naturligtvis praktiska ovningar vid 
barnavdelningarna pa Centralbiblioteket och dess filialer. 
Utatriktat arbete kunde vara lasklubbar i skolor, hembibliotek, klassbibliotek i stadens skolor, 
samarbete med olika valgorenhetsforeningar och studier av sociala forhallanden och 
missforhallanden. Har namner Alvida Sandberg att fabriksarbetarbefolkningen i Pittsburgh ofta 
var illiterat och att de inte hade nagon tid over efter dagens arbete fOr andliga anstrangningar. 
Ett stort och intensivt arbete las darfor ned pa arbetarnas barn for att dana dem till goda 
amerikanska medborgare.108 

Ofta kunde barnen inte sjalva ta sig till biblioteket eftersom avstanden var for langa. Da 
anordnade man istallet hembibliotek som namnts tidigare. En stor del av dessa hembibliotek i 
Pittsburgh skottes av barnbibliotekarieskolans elever, som harigenom forvarvade kunskap om 
manniskornas olika levnadsforhallanden och i synnerhet da invandrarbefolkningens. Det 
senaste aret, skrev Sandberg 1914, hade fran dessa hembibliotek, som var 80-90 stycken till 
antalet, lanats ut nastan 19 000 b5cker. 109 

~.7.. Valfrid Palmgren om amerikanskt biblioteksvasen 

USA hade, som ovan sagts, ett forsprang fore Sverige vad gallde biblioteksvasendet runt 
sekelskiftet. Enligt Valfrid Palmgren berodde detta pa de amerikanska bibliotekariernas nit och 
intresse, biblioteksforeningarnas arbete och bibliotekstidskrifterna. Det var ocksa manga 
enskilda personer som intresserade sig for biblioteksrarelsen, daribland manga rika man som 
understOdde biblioteken ekonomiskt t. ex. Carnegie och Rockefeller. Mellan 1890 och 1905 
donerades 64 miljoner dollar till bibliotek. 1 10 

Valfrid Palmgren for till USA fOr att studera det amerikanska biblioteksvasendet. Nar hon kom 
hem till Sverige beskrev hon ett public library (hon benamner det oftast fritt offentligt 
bibliotek) som en vacker byggnad, centralt belagen, val ventilerad, uppvarmd och upplyst med 
en smakfull inredning. Dess stravan var inte att endast innehalla backer, utan det basta av all 
litteratur. Det ville dra at sig sa manga som majligt av samhallets medborgare. Pa ett public 
library fanns utmarkta forfattar-, titel- och amneskataloger och man gjorde aven sarskilda 
litteraturlistor. Biblioteket hade appna hyllor for alia och sa fa forbudsskyltar som mojligt. I 
regel var biblioteket oppet 12 timmar om dagen; de dagar da det var helt stangt blev farre och 
farre for vart ar som gick. I bibliotekets intresse lag att hall a jamna steg med folkets andliga, 
moraliska och materiella fortskridande, darfor studerade man samhallet noga. Manga bibliotek 
hade forelasningssalar, konstutstallningar, sma museer for ortshistoria, vandringsbibliotek, 
hembibliotek m. m." 1 

Enligt Valfrid Palmgren ville det amerikanska biblioteket med sin verksamhet skapa goda 
medborgare; det ville lara dem att sjalvstandigt anvanda backer och pa sa satt hjalpa dem till 
fortsatt sjalvuppfostran och sjalvutveckling. 112 Malet, att skapa goda medborgare, skulle framst 
ske genom bamen och ungdomarna. Det var viktigt att inte bara barnens materiella valfard 
tillgodosags, utan ocksa deras intellektuella vaWird. Pa sa satt skulle man skapa en livskraftig, 
sjalvstandig, konkurrensduglig och arbetsglad nation. 113 

I USA blandade man aldrig in politik och religion i folkbildningsvasendet, nagot som Valfrid 
Palmgren an sag vara viktigt. 114 Det allmanna biblioteket var niimligen ett uttryck for sann 
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demokrati, avsett for alia samhallets medborgare utan atskillnad. 115 I ett bibliotek av anglo~ 
amerikansk typ befann sig kroppsarbetama i samma intellektuella sfar som alia andra, med 
samma mi:ijligheter till sakkunnig ledning, och utan att vara foremal for "for6dmjukande 
valgorenhet". 116 De europeiska biblioteken, i motsats till de amerikanska, riktade sig till 
sarskilda samhallsklasser - de vetenskapliga biblioteken vande sig endast till forskama och de 
populara, folkbiblioteken, endast till de minst larda i samhallet. Det amerikanska public library 
hade bade vetenskaplig och popular litteratur. Dar fanns ingen aldersgrans och inga partier eller 
partimeningar. Dess drivande kraft var hjalpsamhet; bibliotekets andama.I var uppfostran och 
forstroelse. 117 "Biblioteket ar fritt tillgangligt for hvarje man, kvinna och barn i samhallet" 
(Palmgrens oversattning), stod ofta skrivet pa amerikanska biblioteksbyggnader. 118 

Palmgren sammanfattade de tre viktigaste faktorerna for de amerikanska biblioteken, vilka var: 
1) bibliotekarien - som skulle vara besjalad av "library spirit", vilket innebar att 
biblioteksarbetet var ett kall, ett slags missionsarbete i kulturens tjanst. Det var att fdimja 
medmansklig forstaelse och motarbeta intolerans och trangsynthet som bottnade i okunnighet. 
Bibliotekarien skulle arbeta i den overtygelsen att boken var det basta medlet mot denna 
okunnighet. Malet var att gora biblioteket till ett centrum over vilket en anda av god vilja och 
medmansklig forstaelse vilade.119 120 Den amerikanska allmanheten sag bibliotekarien som sin 
personliga van, inte som ambetsman eller mentor. Det var under just sadana forhallanden som 
bibliotekarien kunde hoppas pa att bli till nytta som folkuppfostrare. 121 I biblioteksskolorna 
utbildades larjungama rorutom i biblioteksteknik aven i den ratta biblioteksandan, library spirit. 
Valfrid Palmgren blir narmast lyrisk nar hon skriver om de amerikanska bibliotekarierna: 

... i detta hem harska de amerikanska bibliotekariema som v!ird och v!irdinna, ett det alskv!irdaste, 
taktfullaste v!irdfolk, som icke lamnar nAgon mCida ospard, fOr att genom ett vinnande 
tillmotesgaende och en hansynsfull uppm!irksamhet sCirja for sina gaster, den amerikanska 
allmanheten. 122 

Majoriteten av de amerikanska bibliotekarierna pa de offentliga biblioteken var kvinnor. De 
smarre och medelstora biblioteken hade alltid kvinnliga chefer, medan de stora biblioteken 
hade man som chefer, med kvinnor som sina narmaste assistenter.123 

2) bockerna- det allmanna biblioteket skulle innehalla god litteratur for alla samhallsklasser. 
Den skulle motsvara samhallsmedborgamas krav pa bildning, utveckling och rekreation. 
3) byggnaden och dess inredning - biblioteket skulle ha ett centralt och bekvamt Uige. Det 
skulle vara vackert och tilldragande utan att sla av pa det praktiska. Det skulle vara hemtrevligt 
och ljust med blommor, fatOljer och tavlor. Inga tryckta forhallningsregler fick finnas, hyllorna 
skulle vara oppna, stadningen noggrann och lokalen skulle vara val uppvarmd och ventilerad.124 

Tekniken pa de amerikanska biblioteken fick inte bli ett sjaMindamal, enligt Palmgren, utan 
skulle vara ett medel att forbattra servicen t. ex. ge snabbare betjaning, vilket var viktigt. Ett 
exempel pa biblioteksteknik, som fcirbattrade servicen, var de oppna hyllorna. Detta ledde till 
fler besokare och okad anvandning av litteraturen. Annat som talade for de oppna hyllorna var 
att allmanheten hade betalat bockerna och skulle darfur ha tillgang till dem. Det som talade 
emot var bl. a. sti:ildrisken och att det blev oordning i hyllorna. Summan av vardet pa forsvunna 
bocker understeg bur som heist kraftigt den lonekostnad som skulle uppsta om man overgav det 
oppna hyllsystemet. Lanereglerna, nar Valfrid Palmgren var i USA, var att man fick hina tva 
backer per person i 14 dagar, Janet kunde darefter fcirlangas ytterligare 14 dagar. 125 

2.7.1. Valfrid Palmgren om barnverksamheten vid amerikanska bibliotek 

Den installning till barn och bibliotek som Palmgren motte i USA 1907, var att det allmiinna 
biblioteket var till for alia, alltsa aven for barnen. Det var framst for deras skull som samhallet 
behovde fria offentliga (allmanna) bibliotek. For att fran borjan ge bamen smak for vad 
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Palmgren kallade halsosam litteratur var det viktigt att det fanns bamavdelningar pa 
biblioteken. 126Valfrid Palmgren tyckte att det arbete som utfordes bland bamen pa de 
amerikanska allmanna biblioteken var bland det intressantaste som hon sett pa sin resa i USA. 
Hon var imponerad av att det inte fanns nagon aldersgrans och att alia bibliotek hade en egen 
bamavdelning, oftast med en egen bambibliotekarie. Hon namner att borden och stolama var 
speciellt avpassade for bam och att dar fanns tavlor pa vaggama, blommor i ronstren och pa 
borden. Pa bamavdel- ningama satt bam av alla nationaliteter och raser; manga av dem hade 
biblioteket som sin enda tillflyktsort om de inte skulle driva omkring pa gatoma. "En mer 
tilltalande tavla kan man knappast sean en kvallstund i bamavdelningen i ett amerikanskt 
Public Library."127 

Orsaken till att bam- och ungdomsbiblioteken vaxte fram i USA var, enligt Palmgren, 
nodvandigheten att hjalpa de manga immigrantbamen att bli goda amerikanska medborgare. De 
skulle ra hjalp med att lara sig spraket och allt om sitt nya hemland. Skolan och biblioteket blev 
oumbarliga for dessa bam; skolan var plikt, biblioteket gladje. Bambiblioteket bjod pa 
sago backer och sagoberattare, det larde ut visor och ramsor pa det nya spraket. Mycket av detta 
hade bamen aldrig upplevt forut. 128 Bambiblioteket i USA hade tva uppgifter, enligt Palmgren, 
dels att uppfostra bamen till flitiga biblioteksanvandare och darmed skapa en intelligent, beHist 
och sjalvstandigt lasande allmanhet, dels att fungera som bamens eget privatbibliotek.129 

Bibliotekets mal var att fanga barnen nar de var stora nog att uppskatta en vacker bilderbok och 
sedan folja dem livet ut. Biblioteket fungerade ocksa som en tillflyktsort sa att barnen slapp 
driva omkring pa gatorna. For att locka bamen till biblioteket anordnade man sagostunder, 
hoglasning, Hisecirklar och satte upp illustrerade anslag. Stor vikt lades vid barnbibliotekets 
utformning for att bam en skulle kanna sig hemma. 130 Ett satt att fa bam en att kanna sig hemma 
var att ha oppna hyllor, vilket, enligt Palmgren, var sarskilt praktiskt pa en barnavdelning. Hon 
rorklarade sig inte narmare, men vi formodar att hon menade att bibliotekspersonalen slapp 
springa och hamta en bok till ett bam varpa barnet kanske angrade sig och ville ha en annan 
o. s. v. Med oppna hyllor kunde barnet sjalvt valja och vraka och stalla tillbaka de bocker som 
inte var intressanta, nagot som Palmgren omtalar. Pa detta satt fick barnen ocksa lara sig att 
handskas med bockema pa ratt satt. "Rent afrorande var det att se bamen, i synnerhet 
smabarnen, inne i barnafdelningama, och att iakttaga den vana, med hvilken de handskades 
med bockema, den ordning och noggrannhet, hvarmed backer och hyllor i allmanhet 
behandlades, och den omsorg, med hvilken urvalet af en ny bok skedde"~31 
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3. SVERIGE VID SEKELSKIFTET 

I delta kapitel skisserar vi en bild av det samhiille, i vilket Stockholms barn- och 
ungdomsbibliotek grundades och verkade, ekonomiskt, socialt och framfor alit kulturellt. Vi vi// 
siitta in barnbiblioteket i sitt sammanhang; liksom andra samhiilleliga institutioner var det ju i 
hog grad beroende av det samhalle det verkade i, av de kulturella stromningar som fanns, av 
ekonomiska hog- och lagkonjunkturer o. s. v. Vi har valt att ta upp vissafaktorer, som vi ansett 
haft betydelse for grundandet och driften av SB UB. Ekonomi och socialt och kulturellt liv 
malas med breda penseldrag, medan vi gar niirmare in paforeteelser niirmare relaterade till 
SBUB. 

Forst beskriver vi det svenska samhiillet runt sekelskiftet ur ett ekonomiskt perspektiv, for att 
sedan ga in pa det sociala och kulturella livet. Vi tar sedan upp viilgorenhet, kvinnornas och 
barnens och ungdomarnas situation, de batten om barn- och ungdomsliisning och kampanjen 
mot den s.k. smutslitteraturen. 

3.1. Ekonomi 

Sverige var ett stort utvandrarland under 1800-talet. Tillsammans med Irland och Norge var 
Sverige det mest aderlatna landet i Europa. En kulmen i utvandringen naddes 1880-1893.1 

Emigrationen okade igen under 1900-talets fOrsta ar och samtiden var mycket oroad. 
Anledningen till oron var att de som emigrerade till USA var unga man som Himnade Sverige 
fOr att slippa gora viimplikten, som hade installerats 1902 - det var en nationalekonomisk 
forlust, enligt Ake Elmer. 1907 startades en Nationalforening mot emigrationen.2 1903 
bestiillde riksdagen fram en utredning om emigrationens orsaker. 1907 ti111913 genomforde 
Gustaf Sundbiirg denna. Han kom fram till att Sverige led av social och ekonomisk 
efterblivenhet. "'Och det viktigaste botemedlet mot emigrationen ar alltsa att vi for framtiden 
icke bliva efter, hvarken i fraga om ekonomisk foretagsamhet eller i fraga om samhalleliga 
reformer. Men "att blifva efter", det ligger sa djupt i var troga svenska natur, att den faran alltid 
star for oss att ofvervinna:" '3 Valfrid Palmgren ansag att det fanns en radsla for intellektuell 
utarmning som en foljd av utvandringen. Bildning skulle, enligt henne, vara ett botemedel mot 
denna brist pa hemkansla.4 

1870 hade Sverige bland de Uigsta BNP i Vasteuropa. Fram till forsta varldskriget var landet ett 
av de mest agrara landema i Vasteuropa norr om Pyreneema. Fram till sekelskiftet arbetade 
drygt halften av alia yrkesverksamma in om jord- och skogsbruk, efter sekelskiftet sjonk 
procenttalet nagot.5 Fran och med mitten av 1890-talet befann sig Sverige i en langvarig 
hogkonjunktur. Industrialiseringen som paborjats pa 1870-talet pagick fortfarande for fullt. Den 
goda konjunkturen holl i sig med undantag av en mindre konjunkturnedgang 1900-190 I. Frarn 
till1907 var det relativt goda tider, darefter, 1908-1909, drabbades Sverige av en depression 
(jiimfor med tidpunkten for Nick Carter~litteraturens genombrott, kap. 3.2.4.2.2.), for att 
darefter aterigen uppleva goda tider fram till forsta varldskriget.6 Produktionstillvaxten var 
mycket snabb; 1890-1910 okade den med 3,3% per ar. Produktiviteten steg och mellan aren 
1885-1914 okade exporten med 150%. Detta ledde till att nationalinkomsten vaxte snabbt. 
Produktionen blev ocksa mer och mer mekanisk, overallt ersatte maskiner efter hand de gamla 
handverktygen. 1900-1906 fordubblades elkonsumtionen; elektriska glodlampor tog over efter 
fotogenlampoma i hemmen, vilket naturligtvis underlattade lasandet mycket.7 

Sveriges modema ekonomiska utveckling drogs i hog grad igang av kapitaliseringen 
utomlands, vilket gav en efterfragan pa svenska naturtillgangar, tra ochjammalm. Jordbruket 
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var ocksa en resurs forutom brukstraditionen och bergshanteringen. Sverige blev ganska latt 
och snabbt den ledande industrinationen i Skandinavien.8 

Som en foljd av industrialiseringen forandrades det svenska samhii.llet snabbt och radikalt. Vid 
sekelskiftet pagick denfor fullt, levnadsstandarden okade och det gamla jordbrukarsamhallet 
omvandlades snabbt till ett belt nytt industrisamhiille.9 

Pappersmasseindustrins snabba utveckling ledde till att tidningar och bOcker blev billigare; 
framfor aUt skapade den intemationella tidningsindustrins enorma expansion en marknad fdr 
svensk pappersindustri. Detta uppsving var en viktig forutsattning for den intemationella 
masslitteraturens framgang i borjan av 1900-talet. 10 

Arbetstiden minskade efter hand, pa 1870-talet arbetade man oftast 12-13 timmar per dag, sex 
dagar i veckan. Arbetsdagen kortades ned framst genom att man skar ned pa rasterna som 
tidigare kunnat uppga till ett par timmar per dag. 1905 var arbetstiden i genomsnitt 10 timmar 
per dag, 1919 sanktes den ti 11 8 tim mar. Fran ar 1900 begransades ocksa kvinnornas 
arbetsmojligheter av sociala skal. 1909 forbjods kvinnorna att nattarbeta, vilket foljdes av 
starka protester fran kvinnororelsen. 11 

Under depressionen 1907-1908 var arbetslosheten bog. 1914 kom en ny vag av arbetsloshet 
som dock overgick i mycket okad sysselsii.ttning under forsta varldskriget, tack vare 
krigsbestallningar. Efter kriget kom arbetslOsheten tillbaka och i januari 1922 hade Sverige 
200 000 personer utan arbete. Staten Ia detta ar ned 80 miljoner kronor for att hjalpa de utsatta. 
1923 gick arbetslosheten ned igen. 12 

Sverige var Hinge ett av de minst urbaniserade landema, de stader som fanns var sma, 
Stockholm kiev over 100 000-strecket forst pa 1850-taletY Mellan 1870 och 1910 okade 
Stockholms befolkning fran 136 000 till342 000 invanare. Stader som Malmo och Goteborg 
vaxte annu snabbare. Vid sekelskiftet hade Sverige fern miljoner invanare, varav en miljon 
bodde i stadema. 14 1910 bod de 40% av befolkningen i tii.tort mot 15% 1870.15 

3.2. Socialt och kulturellt Iiv 

Det mode rna Sverige hade vid sekelskiftet just borjat ta form, ekonomiskt, politiskt, socialt och 
kulturellt. Den snabba forandringen utsatte manniskorna for starka pafrestningar; deras vanor, 
tankesatt och bela deras livsrytm forandrades, speciellt i de vaxande staderna. Etablerade 
normer och vii.rderingar ifragasattes, optimism och framtidstro vaxlade med pessimism och 
uppgivenhet. 16 Arbetarnas skara blev storre och socialismen spred sig och den sociala 
rorligheten blev storre. Det gallde framst den borgerliga medelklassen, men aven i viss man 
arbetarklassen, som hade en del mojligheter att klattra pa samhii.llsstegen. Nii.ringsfriheten och 
industrialiseringen oppnade vagar och folkskoleseminarierna gav mojligheter till teoretisk 
utbildning. Jii.mvagen och miliUiren innebar avancemangsmojligheter. 17 

Befolkningen i Sverige vii.xte fran 3,5 miljoner 1850 till 5,7 miljoner 1914. Det var till stor del 
den stora befolkningsokningen som mojliggjorde industrialiseringen. Okningen berodde frii.mst 
pa minskad dOdlighet och avtog nagot runt sekelskiftet bl. a. som en foljd av emigration och 
medveten barnbegransning (fran 1880-talet).18 Den minskade dodligheten till trots dog ar 1900 
10% av barn en innan de fyllt ett ar och bland de utomii.ktenskapligt fodda var dOdligheten an 
storre- en sjattedel. Siffrorna for alia var 1910 7,5% och for 1920 6,5%. 19 Foljden blev att de 
aldre aldersgrupperna okade mest, men aven antalet ungdomar okade snabbt kring sekelskiftet. 
Antalet giftermal sjonk och antalet utomii.ktenskapliga barn steg under 1900-talets fdrsta ar. 
Skilsmassorna okade, sii.rskilt i staderna.20 De sociala problemen kom att synas mer i och med 
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industrialiseringen p. g. a. att allt blev i en stOrre skala, ett exempel ar det offentliga fylleriet 
som florerade fram till forsta varldskriget.21 Trots allmant battre tider var det alltsa fortfarande 
manga som hade det svart; det fanns stora inkomstklyftor, progressiv beskattning infordes forst 
1909 och det fanns inte nagot socialbidrag.22 "Fattigdom, trangboddhet, svalt och sjukdom var 
vanliga i sekelskiftets Sverige", skriver Ake Elmer. Arbetarnas nod skylldes av overklassen pa 
lattja, spritmissbruk och sloseri. Aven om arbetama finge storre inkomster skulle de linda inte 
kunna njuta av kulturens frukter, emedan de hade for lite bildning.23 

1890 hade 10% av svenskama over 20 ar rostratt GmfFrankrike 42%, Tyskland 37%, Danmark 
och Storbritannien 29% ). Strax fore forsta varldskriget hade det gatt upp till 113 i Sverige. 1918 
fick liven kvinnoma rostratt, ett decennium senare iin t. ex. Finland och Norge.24 

Sverige tillhOrde vid slutet av 1800-talet en kulturkrets med centrum i Danmark och 
Nordtyskland, dar man fann en urban intelligentsia. "Jamfort med Danmark och Nordtyskland, 
och aven Norge, framstod Sverige vid denna tid framst som ett traditionens, ambetsmannens 
och den intellektuella underutvecklingens land", sager Goran Therborn.25 

Det forindustriella samhallets upplosning innebar ocksa en upplosning av grupper, folk kom i 
rorelse mer an forut. De svenska folkrorelserna utmarkte sig genom att de hade formen av 
kollektiv sjalvorganisering i stora fasta sammanslutningar. Dessa var heterogena i syften och 
medlemskarer, men trots det bildade de en avgransad, gemensam foreteelse i samhallet. 
Folkrorelsema organiserades inte ovanifran/utifran, utan inifrAn/nerifran. De uttryckte 
stravanden till inrikes forandring; ordet "folk" i falkrorelse hade sin udd mot overhet ach 
6verklass.26 De tre klassiska folkrorelsema i Sverige ar frikyrkoma, nykterhets- och 
fackforenings-rorelsema. Alia tre kom igang artiondena omkring 1880, dade tillsammans hade 
36 000 medlemmar. Vid sekelskiftet var medlemsantalet uppe i 373 000. Dock var dubbla 
medlemsskap vanliga, och aven tredubbla f6rekom. 27 Gemensamt fOr alia folkrorelsema var en 
stravan efter art vacka, organisera och omdana miinniskar och andra deras satt art leva. De 
svenska folkrorelsema var pafallande mansdaminerade.28 

Den explasionsartade folkrorelseutvecklingen kan forklaras med en kombinatian av ekonomisk 
och kulturell utveckling i ert land dar ambetsman och statskyrka inte klarade av att kanalisera 
den nya tidens krav. Svenskama var ett folk med relativ socialjamlikhet, som hade stora 
kulturella resurser, men inte gav utlopp for dem. Stadema hade inget utvecklat utbud av 
engagemang eller forstroelser. "Folkrorelsema kan ses sam en stravan art kallektivt gripa sig an 
med livets vninghet i det fattiga gamla Sverige, att kollektivt hoja sin rost i protest." Ett annat 
satt att gripa sig an livets vranghet var att utvandra.29 

3.2.1. Valgorenhet och donationer 

Samhallet dar husbanden hade huvudansvaret for sirt husfalk hade upplosts, ach nu kam en tid 
da varje individ skulle ta ansvar for sig sjalv, men inte behOvde ta ansvar for andra. Man kande 
att man levde i en tid av uppbrott och overgang.l°Filantropin pa 1800-talet var "lOsenordet for 
attack mot de nya saciala problem sam samhallsomvandlingen stallde manniskor infOr", sager 
Ingrid Aberg i baken Pa troskeln till valfiirden. Det var inte en fraga om allmosegivande i 
storsta allmiinhet, utan ett medvetet socialpolitiskt altemativ, menar han.31Det sam var 
utmarkande for filantropin under 1800-talet var att den skedde i foreningsfarm. Man hade 
overhetens stod ach malsattningen var att komplettera existerande samhalls-institutioner. Detta 
foreningsvasen var ltinkar mellan det privata och det affentliga; granserna var flytande.32 

Fattigdam, abildning, religiost och moraliskt forfall var vad sam skulle bekampas. Den liberala 
staten la over vissa uppgifter, sam den tidigare ansvarat for, pa kommuner, lokalsamhallen ach 
assaciationer. Den nya borgerliga offentligheten fann ett verksamhetsomrade - filantropin. I 
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denna offentlighet fick aven kvinnor delta, vilket var ovanligt. De kunde starta egna foreningar 
eller bli ledamoter i redan existerande.33 

· 

Associationsvasendet dominerades av medelklassen. Ett mal var att forena och harmoniera de 
olika samhallsklassema i syfte att hejda utbrott av social oro. Associationema var ocksa ett 
uttryck for ett vaxande nationalmedvetande. Man ville verka for sammanhallning och 
delaktighet for alia i samhiillet.34 Det fanns en radsla for konflikter och valdsamheter under 
1800~talet. Tanken att underklassen skulle krava makt uppfattades som farlig. "Faran ansags 
delvis besta i att underklassen var obildad. Manga filantroper sag det darfor som sin uppgift 
inte bara att hjiilpa, utan att hjiilpa sa att de obildade bibringades medborgerlig kompetens." 
Medborgerlig kompetens skulle da vara formaga att planera och kontrollera sitt eget liv. Man 
ville ha kontroll over de fattiga och overfora sina egna ideal och varderingar till dem. Det var 
ett uttryck for kulturell hegemoni, sager Kerstin Th0m.35 De som levde i overflod forsokte 
uppratta ett slags gemenskap med de svaltande, " ... alia maste tacka Gud for de gladjeamnen 
han gav".36 

Orsakerna till den mycket omfattande viilgorenheten vid sekelskiftet var desamma som under 
1800~talet. Bakgrunden var arbetarklassens tillvaxt och deras usia levnadsforhallanden. En 
annan orsak va~ den socialistiska arbetarrorelsen utbredning. Valgorenheten ville undanroja de 
missforhallanden som skapade missnoje och social oro, och darigenom hindra spridandet av 
socialistiska ideer. Arbetarna skulle vara fomojsamma, arbetssamma, sparsamma, nyktra och 
sedliga. Sociala reformer avvisades av de konservativa, da man trodde att de skulle leda till 
slapphet. "Fattigviird skulle vara ett frivilligt kiirleksverk, med andra ord: viilgorenhet."37 Men 
till en bOrjan kritiserade arbetarrorelsen valgorenheten; sa hiir stod det i Sociai-Demokraten 
1890: 

Hvad den kristliga raflingan i hufvudstaden hiir tagit hand om, lir samh!illets egen uppgift, hogre och 
vigtigare iin nAgon annan. Hvad har ges den nodlidande ur hennes nMs handskprydda hand sam en 
barmhertighetsAtglird, det ar hans rtitt. I st!lllet for v!llgarenhetsbyrAar, som ge arbete men icke 
allmosor, mAste arbetarne fordra en samhtil/sinstitution, som har denna funktion till sin Alagda 
uppgift. Det ar icke w'ilgorenheten som skall organiseras - sAsom frasen lyder - ulan det samhti/leliga 
arbetet. Och denna organisering kan och fAr icke ofverl!lmnas at sysslolosa, fafanga och okunniga 
Stockholmsfruar utan mAste verksti!llas pa arbetaremakJens initiativ. 38 

Den forsta associationen av detta slag bildades 1815 och det var Fruntimmers Bibei-Sallskapet 
i Stockholm, som delade ut biblar till behovande. Pa 1840-talet kom arbetet filantropiska 
foreningar igang pa allvar; denna gang handlade det om den lokala fattigviirden. Foreningama 
samlade in pengar och kopte in arbetsmaterial som delades ut bland fattiga, startade flickskolor, 
betalade lararinneloner, skickade vanartiga barn till arbetsinrattningar och ordnade 

· "lanebibliotek med uppbyggliga skrifter". Man samarbetade liven med myndighetema for att 
dessa skulle kunna ge ditt fattigvardshjalp.39 Alice Lyttkens skrev, att ett " ... stOtande drag 
kommer ideligen fram i den tidens syn pii fattigdomen och dess offer: Fattigdom var i deras 
ogon alltid sjalvforvallad, varfor man vantade odmjuk tacksamhet". Odmjuk tacksamhet och 
tillika fomojsamhet.40 

En annan filantropisk kvinnoforening var Kristliga Foreningen afUnga Kvinnor, som bildades 
1887. Det var kvinnor i samhallets ovre skikt som startade den, nagot som var typiskt for 
filantropiska organisationer vid denna tid.41 Manga "valgorenhetsfruntimmer" var gifta med 
formogna man som ekonomiskt bidrog till valgorenheten.42 

1889 bildades Foreningen for Valgorenhetens Ordnande. En av de mest aktiva ledamoterna i 
denna forening var Agda Montelius, som ocksa var med och grundade Fredrika Bremer
forbundet 1884, Forenade rostrattskommitten och Centralforbundet for socialt arbete (bildat 
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1903 av socialt arbetande foreningar i Stockholm, Goteborg och pa andra stallen. Man skulle 
vacka intresse for och sprida kunskap om sociala fragor och dessutom verka for att finna 
losningar pa viktiga samhiillsrfragor. Man agnade sig at att vara social upplysningsbyra for 
bibliotek, foreHisningsdiskussioner, utgivning av skrifter och sociala utstallningar.43 Han 
medverkade till att frivilligt fattigvardsarbete utfordes mer professionellt, och hon var skeptisk 
till oavlOnat frivilligt arbete. De som arbetade med fattigvarden skulle utbildas, ansag han 
ocksa. For att fa stabilitet i organisationen kravdes ett avlonat, professionellt engagemang.44 

"Den enskilda valgorenheten var en skyldighet tor de mer valbargade", men mot slutet av 
1800~talet borjade stat och kommun overge filantropimodellen och kvinnorna borjade 
mobiliseras for andra andamal fr. o. m. 1870-talet.45 En annan kalla sager att huvuddelen av den 
sociala omvardnaden vid sekelskiftet drevs i valgorenhetsregi och att samhallets insatser var 
mycket sma. Vad gallde samhallets ansvar for barnen, sa var det begransat till foraldralosa, 
forsummade eller vanartiga barn.46 

Ar 1900 fanns i Stockholm drygt 200 stiftelser, foreningar och inrattningar for valgorenhet for 
barn, t. ex. bamkrubbor, sommarkolonier, barnhem, uppfostringsanstalter, arbetsstugor, 
foreningar for bekladnad av fattiga barn m. m. Dessa finansierades framst genom 
penninggavor. I styrelserna satt praster, medlemmar av borgerskapet och adeln, akademiker 
och hoga tjansteman och framfor alit deras fruar. 47 Pa 1910-talet florerade, enligt Alice 
Lyttkens, valgorenhetsforeningar och basarer som aldrig fcirr. "Man arbetade hur hart som heist 
for att na ett resultat. Manga arbetade av varmaste medkansla. Andra av fafanga eller ett slags 
fdrvand nojeslystnad. Manga utan eftertanke alls."48 Valgorenhet var en uppbygglig 
sysselsattning for kvinnor, vare sig de var gifta eller inte. Ett medlemskap i ett av de otaliga 
valgorenhetssallskapen gav status.49 Valbiirgade kvinnor ur overklassen tillhorde sa gott som 
undantagslost ett eller tlera valgorenhetssallskap. Om man tillhorde societeten i den stad dar 
man bodde sa hade man sin givna plats i nagon eller nagra kommitteer.50 Tillhorde man den 
liberala overklassen sa tillhorde man ocksa en viss kulturkrets, inom vilken man agnade sig at 
kulturella intressen och umgicks med vetenskapsman, konstnarer, musikfolk och forfattare. 
Ofta skankte man praktiga donationer sam skulle framja vetenskapen och konsten.51 Formogna 
borgare skankte pengar till uppfdrandet av barnsjukhus runt om i landet.52 

3.2.2. Kvinnans situation 

Under 1800-talet var Sverige ett land som var mansdominerat och patriarkaliskt. Fr. o. m. 1845 
hade kvinnor och man lika arvsratt och fran mitten av 1800-talet kunde ogifta kvinnor ansoka 
om att bli myndiga. Gifta kvinnor stod dock fortfarande under makens malsmannaskap.53 De 
myndigfdrklarade kvinnorna fick relativt stor rorelsefrihet pa arbetsmarknaden; yrken som t. 
ex. faltskar, sjukgymnast och tandlakare oppnades for dem. Redan 1853 hade kvinnoma fatt 
tilltdide till Musikaliska akademien.54 Kring sekelskiftet hade gifta kvinnor myndig stallning bl. 
a. i Osterrike (sedan 1811), Tyskland (sedan 1896), Norge (sedan 1888) och Danmark (sedan 
1899). Den svenska lagstiftningen lag efter, men i och med 1921 ars Giftermalsbalk blev 
svensk aktenskapslagstiftning varldens mest jamlika, som jamstallde man och hustru. Arbetet 
med denna Giftermalsbalk hade paborjats 1909 och var ett nordiskt samarbete efter ett svenskt 
in itiati v. 55 

Under andra halften av 1800-talet forandrades kvinnans situation drastiskt. I och med den 
snabba utvecklingen med begynnande industrialisering, ny teknik, uppfinningen av imgkraften 
och nya maskiner fristalldes manuell arbetskraft som ofta utgjorts av kvinnor. Kvinnorna 
forlorade liven till stor del sin sysselsattning i hemmet, kvinnan overgick nu till att bli 
konsument, efter att tidigare ha varit producent. Detta drabbade friimst kvinnoma i stadema, 
framfdr alit de som hade det battre stallt blev mer eller mindre arbetslOsa i hemmet. "Men 

28 



standsmassiga sysselsattningar fanns det gott om. Man kunde ga i bodar! Och det fanns mycket 
nytt att kopa och ' forskona' hemmet med." Intressen som var tillatna fOr kvinnor var kUider och 
skonhetsmedel. Att promenera i staden pa egen hand var ett noje som ansags olampligt for 
biittre kvinnor och absolut forbjudet for unga flickor. " ... niir det pa [18]80~talet bOrjade talas 
om att kvinnan borde ha riitt att utveckla sin personlighet, da skakade hela samhallet i sina 
grundvalar. Kvinnan borjade tumma pa de 'ideal' mannen hade padyvlat henne."56 

Pa 1870-talet fick kvinnor tilltrade till hogre utbildning, studentexamen 1870 och universitet 
1873. 1900 avlade 1000 manliga och 100 kvinnliga studenter examen. 1910 avlade 1000 pojkar 
och 400 flickor s. k. realexamen (realexamen var en variant av gymnasieutbildningen och 
inrattades 1907).57 Fran och med 1870 hade kvinnor ratt att avlagga mogenhets- och medicinsk 
examen och fick da ocksa utova liikaryrket och 1888 blev Karolina Widerstrom Sveriges forsta 
kvinnliga liikare. 1872 blev det tillatet for kvinnor att avHigga alia akademiska exam ina utom 
teologie exam en och juris licentiaten. 1889 blev Ellen Fries Sveriges forsta kvinnliga filosotie 
doktor. Samma ar blev kvinnor valbara till skolrad, fartigvardsstyrelse och fattigv<"lrdsnamnd 
och 1891 tick kvinnan rattighet att bli apotekare.58 For unga flickor ur overklassen var det, 
enligt Alice Lyttkens, oUinkbart att arbeta pa ett eller annat siirt. Fasaden maste Milas ren, 
misstanken att han sjalv maste fortjana sitt levebrod fick inte vackas.59 

Det fanns flickor ur medelklassen sam tick akademisk utbildning, men de fiesta medelklass
flickor sam arbetade var pa kontor, i banker, pa forsii.kringsbolag, vid post, telefon eller 
telegraf. "Sam de flitiga myror de var, hall de sig pa marken, som snart myllrade av dem." Det 
var dock inte manga som kunde forsorja sig pa dessa yrken, de allra flesta var tvungna art bo 
kvar hemma. Det fanns inga chanser att bli befordrad for dessa kvinnor och om de gifte sig blev 
de dessutom uppsagda.60 Vid mitten av 1800-talet tick kvinnor bOrja jobba pa liirartjanster och 
inom post och telegraf, men mojligheterna till hOgre statliga befattningar fanns inte. 
Genombrottet for juridisk jamsililldhet pa arbetsmarknaden kom forst vid forsta viirldskrigets 
slut. 1923 ars behorighetslag gav lika ratt for man och kvinnor till icke-militiira och icke
kyrkliga statliga tjiinster, dock med siimre ekonomiska villkor for kvinnorna.61 

Efter sekelskiftet okade antalet flickor som utbildade sig och tog examen. Det mest 
eftertraktade yrket bland unga kvinnor var liirarinne-/folkskollararinneyrket. Ivar Harrie 
uttalade sig om liirarinneyrket i sin essasamling Orientering: "'Liirarinnekulturen hade till 
forutsattning att Sverige under de sista artiondena [fran 1890 och framat] hade ratt ett brokigt 
och duktigt folklager av alldeles ny sort: de sjalvforsorjande, ogifta kvinnorna i ett stiindigt 
rikare urval av mer eller mindre intellektuella, i varje fall icke-manuella yrken. De var av 
manga slag~ kontorister, journalister, post- och telegraffolk o.s.v. ~men liirarinnekarerna hade 
ledningen". Harrie uttalade sig ocksa om den akademiska kvinnogruppen; den var ganska liten, 
flest kvinnor fanns inom den filosotiska fakulteten, farre inom den medicinska, valdigt !a inom 
den juridiska dar de ju inte fick ta juris licentiaten och inga in om den teologiska som ju inte var 
oppen for kvinnor overhuvudtaget. Enligt honom kom de flesta akademiskt utbildade kvinnoma 
fran overklassen.62 

Industrialiseringen kravde arbetskraft, och aven kvinnlig sadan var efterfragad, t. ex. inom 
textilindustrin, eftersom den liksom barnens var billig. I staderna tick en del kvinnor arbete i 
hemmen, andra kunde t. ex. arbeta som tegellangerskor vid byggen, i tobaksspinnerier, 
pappers~ och glasbruk, alun- och stalverk, textilfabriker o. s. v. Antalet kvinnor som arbetade 
inom handeln eller pa fabriker okade snabbt efter sekelskiftet.63 Det var knappast kvinnor fran 
dessa kategorier som sokte sig till SBUB, framst eftersom de arbetade for art forsorja sig och 
kanske sina familjer och inte kunde valja var de ville arbeta, men ocksa for att de inte hade den 
utbildning som bl. a. Valfrid Palmgren efterfragade. 
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3.2.3. Barn och ungdom 

Mot slutet av 1800-talet bOrjade barnarbetet regleras. Fran 1884 fick 12-14-aringar arbeta hOgst 
6 timmar per dag, 14-18-aringar 10 timmar per dag. Barnen ansags inte langre lika Ionsamma 
och man borjade dessutom uppmarksamma att arbetet hindrade skolgangen.64 En ny syn pa 
barn vaxte runt sekelskiftet fram i Sverige, en syn som innebar att bamen skulle Ia. vara bam 
langre, intradet i vuxenvarlden skulle fordrojas sa Hinge som mojligt. Vid den har tiden bOrjade 
de vuxna forsoka behalla kontrollen over ungdomarna hogt upp i aldrama, aven under 
"adolescensen"- ett begrepp som expertemajust hade skapat. Disciplineringen okade, 
gransema for vad som var tillatet och inte tillatet blev hardare samtidigt som man alltmer 
forsokte fostra och kultivera ungdomarna och barnen. Fler och fler barn gick i skolan och 
utbildningstiden blev langre; skolsystemet for ungdomar mellan 14 och 18 ar byggdes ut. 
Foraldrama forstarkte kontrollen over sina bam. Fritiden efter skolan skulle ocksa kontrolleras, 
i detta syfte vaxte miinga ungdomsorganisationer fram, sondagsskolor startades och det 
satsades pa familjeorienterade aktiviteter av olika slag. Det skapades ocksa en sarskild 
ungdomslitteratur medjust tonaringama sam malgrupp.65 Den nya familjeideologi som nu 
vaxte fram betonade vikten av att bamens uppfostran skulle ske i hemmet av fodildrama i 
f6rsta hand. Nyckelorden i barnuppfostran blev sjalvfor-verkligande, sjalvdisciplin och moral. 
"Den kultiverade manniskan", d. v. s. den som tillagnat sig den borgerliga livsstilen och de 
borgerliga normerna, blev ett ideal. Det var aven viktigt att vara he! och ren, man skulle 
bekampa saval den litterara smutsen som smutsiga golv, klader och kroppar.66 

Modrar blev mer engagerade och intresserade av att varda och uppfostra sina bam och det var 
inte langre lika vanligt att viilbargade kvinnor lamnade over ansvaret for bamen till en 
barnflicka. Det var inte endast under spadbarnsaren som man intresserade sig for barnen, man 
borjade aven anse att det vaxande barnet behovde motion, frisk luft, sysselsattning, nagon som 
intresserade sig for dem och allmant god omvardnad. I och med den foriindrade synen pa 
omvardnaden av barnen kompenserades kvinnan i viss man fOr det minskade arbetet i hemmet. 
Det var bl. a. Ellen Keys predikningar som bidrog till att man insag det nodvandiga i att varda 
bamens saviil andliga som fysiska halsa.67 

Pa 1880-talet vaknade ett allmant intresse for flickskolor och flickers utbildning. Anna 
Sandstrom var en av de forsta forkampama for utbildning for flicker. Hon lyckades fa 
mecenater som underst6dde hennes egen nystartade skola, Anna Sandstromska skolan, senare 
iiven lararinneseminarium, och fick sa smiiningom aven mfmga elever. Hon mottes dock ocksa 
av hart motstand och mycket oforstaeise. Anna Whitlock var en annan forkiimpe for flickers 
ratt till utbildning; hon startade 1878 en flickskola som 1893 omvandlades till samskola. Hon 
anstiillde bl. a. Ellen Key som lararinna, och hon inforde ocksa ett nytt omdiskuterat iimne pa 
schemat, niimligen hiilsoliira.68 

Ungdomstiden var en direkt foljd av det faktum att den afHirsdrivande borgerligheten behovde 
en adekvat utbildning for sina barn. Studiema maste forlangas eftersom de gamla kunskaperna 
inte liingre rackte till; samtidigt rnaste ungdomama ocksa "mogna", d. v. s. de maste bibringas 
borgerliga normer och tankesatt. 69 Det stora intresse man hyste for ungdornen runt sekelskiftet 
berodde dels pa att ungdomama blev alltfler och dels pa att synen pa bam och ungdom starkt 
forandrats (se ovan). Det var ju forst nu bamen tillats vara ungdomar ett tag innan de blev 
vuxna; tidigare hade man tv in gats bli vuxen mycket tidigt, bamarbete hade varit vanligt och 
aktenskap ingicks vid unga ar. Nu niir man mer eller mindre hade "skapat" en ungdomsgrupp i 
samhallet var man ocksa tvungen att ta ansvar for den. De gamla klasskillnaderna skots at sidan 
i och med att de nya alders- och generationsmassiga skillnaderna ansags vara viktigare. Alia 
klasser hade ju sina "egna" ungdomar och nu kunde man hjalpas at over klassgranserna.70 
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Ecklesiastikminister Lindstrom sa i ett foredrag 1911, att Sveriges folk maste dana sin ungdom 
till kroppsligen och andligen sunda personer. Vad han kallade mrumiskomaterialet maste tas till 
vara. Det var angelaget fOr staten att sorja for en god folkuppfostran. Urbaniseringen var ett hot 
mot gynnsamma forutsattningar for god uppfostran, motverkade familjebildandet och verkade 
upplosande pa familjebanden. Bostadsbristen och inneboendesystemet var hinder mot god 
bamavard. lndustrialismen drog kvinnoma fran hemmen sa att bamen inte kunde fa den 
moderliga vard de behovde.71 Dodligheten bland arbetares bam och utomaktenskapliga barn var 
1908 2,5 respektive 7 ganger storre an bland valbargade akta makars bam. Manga 
fattigmansbarn var utsatta for vanvard " ... ett samhallsont, som maste avhjalpas om inte med 
hansyn till barnens ratt, sa dock av hansyn till statens eget val". Enligt Lindstrom visade sig 
vanvarden inte bara i de manga dodsfallen, utan liven i dem som overlevde, eftersom det var ur 
deras led som prostituerade och brottslingar rekryterades. Det allmannas organ kunde inte ta 
nodig hansyn till alia individuella forhallanden och den offentliga barnavarden bested i stor 
utstrackning av frivilliga krafter, som borde organiseras av lagstiftning, tyckte Lindstrom. Ett 
stort problem var bristande renlighet, dalig mat var ett annat. 1910 led 95% av skolbarnen av 
tandrota.72 

Ecklesiastikminister Lindstrom presenterade forslag till atgarder mot problemen. Till exempel 
skulle skolan lara bamen hygieniska vanor genom bl. a. skolbad och ordnad tandvard. 
Lindstroms forhoppning var att sadant skulle aterverka pa foraldrahemmet. Skolan skulle ocksa 
f6rsoka lara ut ekonomisk fostran till bamen genom att lata dem spara i skolsparkassor bl. a. 
Stadslivet hade en degenererande inverkan aven ur folkhalsosynpunkt, ansag 
ecklesiastikministern, darfor var det viktigt med skollovskolonier sa att stadsbarnen fick 
komma ut pa landet. Det var just under Ioven det var viktigt att bamen kom bort fran staden, da 
de var mest utsatta for "gatulivets frestelser"."Vad vi bora gora, det ar att taga hand om 
ungdomen och leda de starka krafter, som hos densamma driva sitt spel pa ratta banor samt 
gora dem till medel i det godas tjanst." Lindstrom ville ha overbyggnader pa folkskolan och 
ordnad yrkesundervisning. Sadana skolor skulle hOja kroppsarbetarnas sociala sUillning och 
utplana skrankoma mellan samhallsklasserna. Tidigare var det storre skillnad mellan de 
allmanna laroverken och folkskolorna. De allmanna Uiroverken var inriktade pa elever som 
skulle ga den Iarda vagen, det centrala i undervisningen var antikens spnik och kultur, skoloma 
hade goda resurser och lararna var universitetsutbildade. Folkskolorna (ibland kallade 
fattigskolorna) hade vasentligen lagre mal, andra laroamnen, ringare tillgangar och en samre 
utbildad Hirarkar. Denna skillnad hade 1911 borjat utjamnas, enligt Lindstrom, nagot som 
gjorde det mojligt att ha folkskolan som bottenskola och uppratta kommunala och enskilda 
mellanskolor. 73 

Manga unga manniskor hade blivit alldeles forvi1dade, tyckte W. Fevrell i en artikel om 
ungdomens nojesliv i Tidskrift for det svenska folkbildningsarbetet 1917. De hade lamnats vind 
for vag at sitt ode, nu gallde det for de vuxna att ta hand om ungdomen, att varna om den tid da 
de stora avgorandena sker, d. v. s just ungdomsaren. 7"" Det var framst arbetarklassens ungdomar 
som inte levde upp till de nya krav som samhallet stallde pa dem. Forsoken att fostra och 
"foradla" arbetarbarnen lyckades emellertid inte sarskilt bra; det var framst i deras fall man 
borjade tala om ungdomens "forvildning". Hela arbetark1assens moral ansags vara hotad. Man 
sag stora risker med att bada foraldrama ofta arbetade hela dagarna och inte kunde overvaka 
sina bam och man var osaker pa vilka foljder trangboddheten skulle fa. Bamen lamnades 
alltmer vind for vagi ett samhiille dar frestelsema blev fler och fler.75 Fevrell foreslog att man 
skulle starka hemmets stallning for att komma till ratta med ungdomsproblemen, vilket aven 
ecklesiastikminister Lindstrom holl med om. Denna reform kravde frrunst kvinnans medverkan, 
hon rnaste forst och framst atervanda till hemmet, och i och med detta skulle det svenska 
hemmet uppleva en renassans. I detta hem skulle da ocksa en battre ungdom fostras, diir skulle 
aven finnas plats for ungdornens nojesliv. Utelivet skulle kunna inskrankas och darigenorn 
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skulle den forvildade ungdomen bli mer mansklig och dess nojesliv skulle bli renare. Fnigan 
om ungdomens nojesliv skulle t. o. m. kunna tinna en tillfredsstallande losning av sig sjalv om 
bara ungdomen kunde kampa sig till en verklig livsaskadning.76 

3.2.3.1. Ungdomens nojesliv 

Enligt Jenny Richter Velander var ungdomens nojesliv en ytterst viktig faktor i det nationella 
livet.77 Aven W. Fevrell papekade 1917 vikten av att ta ungdomens nojesliv pa allvar: "Om vi 
vidare betanka, att ungdomen ar landets framtid, och att dess natur och lynnesart saledes aro 
betydelsefulla nationella faktorer, sa kunna vi icke underlata att inse vikten av att ratt lara 
kanna ungdomens nojesliv och den stora fara, som Jigger i en eventuell urartning av 
detsamma". Ett allvarligt studium i fraga om ungdomens nojesliv framstod, for Fevrell, som en 
synnerligen viktig angelagenhet. Samhallet tick inte forbli passivt iakttagande utan maste i 
handelse av behov kanna sin plikt att gripa in med regleringar om ungdomen sparade ur.78 

Hos individen likaval sam hos folket var nojeslivet en foljd av att det fanns tid och pengar i 
overskott. 

Lusten efter nojen och njutningar !lr en form av livsenergi, lika litet blind, lika litet omojlig llir kultur 
som andra former av livsenergi. Den kan pressas ford!lrvad, om livets bordor hilda en alltllir tung 
belastning. Den kan svaltas ihjal, men den kan ocksa dO av overmattnad, den kan ovemiiras, 
undemiiras och nika ut llir sjukliga foreteelser, men den kan framllir alit odlas.79 

Stockholms bam- och ungdomsbibliotek, och liven andra bibliotek, maste ha ansetts som bra 
siitt att odla Justen efter nojen. Nar tidema blev battre var miinniskor i allmanhet ganska lika 
varandra i fniga om att forbattra sina villkor. Det eventuella overskottet lades i forsta hand pa 
mat, kHider och bostad, men darefter fanns det tva vagar att valja. En del satte barnens 
uppfostran och andliga intressen i forsta rummet medan andra hellre agnade sig at nojeslivet 
och den rent egoistiska njutningen. Ju snabbare den ekonomiska forbattringen gick, desto 
svarare blev det att handskas med overskottet, skrev Velander 1914.80 

Enligt Fevrell innebar nojeslivet att man tick nya livgivande intryck, nytt material for 
fantasiarbetet och att starka lustkanslor framtradde has personen i fraga. Manniskorna saknade 
ofta omvfuding i sina liv, arbetet var enahanda, det hande inte sa mycket och man hade helt 
enkelt ganska tnikigt. Vad det gallde t. ex. skolan och ungdomens forvarvsarbeten sa 
uppfattades dessa s~illan som roliga. Ungdomarna tick istallet soka sin gladje utanfor dessa, de 
skaffade sig sarskilda nojestiiWillen for att tillfredsstalla sina behov av gladje. Sarskilt i 
storstadema tycktes manga manniskor standigt jakta efter alltjamt nya nojen. "Njutnings
lystnaden synes vara ett av tidens mest framtradande lyten."81 

Runt sekelskiftet levde unga manniskor i en brytningstid, da alla traditioner bOrjade ifragasattas 
och en ny varld skapades.82 Enligt Richter Velander var huvudsaken att ungdomarna tick sa 
start perspektiv sam mojligt over de manskliga vardena sa att de tick lara sig " ... 
begransningens faktum, valets ansvar, beharskningens nodvandighet och konsekvensemas 
ofrAnkomlighet".83 Nojeslivet var ett evinnerligt sokande, provande, kritiserande och ratande 
bland en oandlig mangd foreteelser. Foreteelsen i sig hade inget nojesvarde, det tick den forst 
genom att manskliga lustkanslor knots an till den. Has en fabriksarbeterska kunde en Nick 
Carter-film vacka lustkanslor, medan Kungliga Operan inte skulle kunna roa henne med vare 
sig Faust, Thai's eller A'ida- ingen opera skulle kunna tillfredsstalla hennes nojesbehov sasom 
biografen.84 Det var ju inte heller sa att SBUB var nagot slags universalbotemedel mot daliga 
nojen, alia barn och ungdomar hade ju inte lika start utbyte av biblioteket, och personalen 
erkande sjalv att man maste acceptera att det fanns en grupp icke-lasare i samhiillet som man 
inte kunde tillfredsstalla med bibliotek och bibliotek. 
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Det fanns bade diiliga och skadliga nojen, men det handlade det inte bara om att ta bort dessa 
nojen, utan snarast om att ta fram battre nojen isUillet. "Vi maste stalla stora krav pa ungdomen, 
men vi maste ocksa lata den vara glad, ja, hjartligt glad", sa Fevrell.85 Enligt Richter Velander 
kunde man emmellertid inte dela upp nojena i gada och daliga, osedliga och oskyldiga, 
eftersom de blev precis det man gjorde av dem. Liksom barnens lek speglade deras omgivning 
och dess verksamhet, sa avspeglade ungdomens nojesliv de vuxnas varld, deras ideella och 
materiella verksamhet. 86 

Hemmet var oftast inte sarskilt lockande fOr ungdomen " ... ty dar finnas de anhoriga, som aro 
trostlOst enformiga och trakiga. Livets rikedom, nyhet och lardom finnas [isttHlet] inne pa 
kafeet". Valet for ungdomarna var inte sarskilt svart, menade Martin Koch, som sjalv var 
ansluten till nykterhetsrorelsen en tid och sysslade med ungdomsfragor.87 Richter Velander 
uttalade sig om spriten som ett av de mest utbredda njutningsmedlen: "Superiet ... iir 
mansklighetens besvikelse over att kunskapen har skjutit driftlivets njutningar ur hOgsatet, men 
icke funnit andra att siitta dar istallet."88 Koch mindes sin egen ungdomstid: 

Det ar latt att fordoma brannvinet. Men jag minns annu efter femton dr, att tiodubbelt renat brannvin 
kan vara vansinnigt, oemotstandligt gott, nar man har en veckas hru-t arbete bakom sig och en ny 
vecka framtor sig och daremellan endast nligra ilande timmar, da man med brinnande pulsar sOker att 
sluka livet- ty man ar sjutton ar och bar en stark kropp med j!imhart sammanknutna muskier. 

Han fragade sig vad man skulle kunna ge denna pojke istallet. Enligt nykterhetsagitatorema 
skulle han bli raddad fran Iivets faror om han bara gick med i nykterhetsforeningen. Detta 
trodde emellertid inte Koch pa; det skulle ju betyda att man tog ifran pojken det enklaste, 
nannast till hands liggande medlet nar han ville forstro sig utan att ge honom nagot bra 
substitut. Dessutom var omsattningen inom nykterhetsrorelsen ganska stor, antog Koch, och nar 
de f. d. nykteristema atervande till alkoholen skedde det oftast betydligt mindre aterhallsamt an 
tidigare.89 SBUB verkade nog inte sarskilt lockande for dessa pojkar; vilken bok skulle man 
satta i handema pa dem som skulle kunna utgora ett uppskattat altemativ till brannvinet pa 
lordagskviillen? 

De ungdomsnojen som enligt Fevrell forekom 1917 var: 
idrottslivet- som bl. a. tack vare Olympiska spelen i Stockholm 1912 fatten storartad 
utveckling. "Var ungdom behOver kroppsligen starkas, traningen skall fostra till skotsamhet 
och viljekraft, och idrotten kan battre an de fiesta andra medel skiinka ungdomen det goda och 
uppfriskande noje, som densamma sa val behover." Idrottslivet innebar emellertid inte bara 
positiva saker for ungdomen, bl. a. kritiserades det for tavlingsraseri, manga fal1 av 
overanstrangning och rahet inom idrottsforeningarna. 
scoutlivet- lockade manga unga manniskor. Det kunde vara ett gott och nyttigt noje som 
samtidigt verkade uppfostrande. I scoutrorelsen gallde det att ta hansyn, ha ansvarskansla, gora 
sin plikt och vara redo. Till slut berodde dock utfallet till star del pa om det fanns goda ledare. 
viirnpliktstiden- riiknade Fevrell in liven om den kanske inte direkt sags som en nojsam tid. 
Det positiva med den tiden var i alia fall att man under tjanstgoringen kom bart fran ett kanske 
enformigt och trottande arbete, fick tillfalle att starka sig kroppsligen och fA ett friskt kamratliv. 
Aven bar berodde utfallet till stor del pa de inblandade. 
biograferna- en maktfaktor att rakna med i ungdomamas liv. "De komma med sina bilder fran 
bela varlden till manniskor, som annars kanske leva mycket isolerade och icke fa se nagot, i 
alia handelser icke nagot, som for dem ar fattbart och tilltalande." Genom censuren som 
inrattats (statens biografbyra som skulle forhandsgranska alia filmer tillkom 1911 90)fick 
biografema nagot battre program, men fortfarande var det pa manga hall "tarvligt och 
smakforskiimmande". 
teatern och litteraturen - var bada bam av sin tid, eko av allmanhetens rost. Daribland 
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aterfanns atskilligt som var akta konst, men betydligt mer som var daligt. Det var allmanheten 
som utOvade ett i mangt och mycket bestammande inflytande och darfor fick denna ocksa ta pa 
sig skulden. Dess smak var ofta fruktansvart dalig, ansag Fevrell, och utan en fostran av 
densamma var en verklig reform i Hingden omojlig. 
kortspel - detta behovde i och for sig inte vara nagot skadligt, atminstone inte om man inte 
spelade om pengar. Problemet med kortspelandet var att det sa Hitt uppslukade alia an.dra 
intressen och blev en passion som kunde valla mycket skada. 
dans - Fevrell fragade sig framst varfor ungdomarna inte tog vara pa de egna gamla vackra 
nationaldanserna istallet for att intressera sig for de nya utlandska danserna av, som han tyckte, 
ofta obskyrt ursprung. Han menade att det sinnliga, erotiska momentet betonades sa starkt att 
dansen, istallet fOr att vara ett gott, uppfriskande och uppfostrande noje, blev migot fult och 
vamjeligt, som inte sa sallan antog rent oanstandiga former och latt frestade till sedliga 
forvillelser. 
karleken - hade aven den, enligt Fevrell, blivit forfulad. Karleken skulle kunna ge ungdomen 
den hogsta och renaste lycka som livet overhuvudtaget kan skanka. Nu handlade den istallet om 
" ... ett ogonblickets rus, det arrent tillnilliga forbindelser, dar det blott galler njutning, det ar 
icke nagon ansvarskansla, icke migon hansyn till motparten, det ar ingen uppfattning om ratt 
och oratt".91 

Borgerligheten oroade sig over att nojeslivet lockade bort manniskorna fran hemmen. 
Arbetarungdomen hade lange tillbringat en stor del av sin tid pa gator och offentliga platser, nu 
tycktes ocksa den bildade ungdomen vara pa vag utom rackhall for foraldrar och fostrare.92 

Ecklesiastikminister Lindstrom uttryckte sig i nagot bombastiska ordalag, i ett tonfall som inte 
verkar ha varit alltfOr ovanligt vid denna tid, om vikten av att ta vara pa ungdomen: 

Den folkstam, som torde hava gjort den storsta insatsen i vlirldshistorien, ar den germanska, och av 
alia germaner torde svenska folket vara det, som renast bevarat den akta germanska typen. Om vi 
dlirtor m~ kiinna oss stolta Over att vara av adel ras, sll m6ste denna kiinsla innebi!ra en sllrskild 
fOrpliktelse att val v&da detta arv, som blivit oss anfOrtrott, och att tillse, att rasen ej fOrslirnras och 
dukar under. Det lir ett andligt fOrsvarsarbete, en moralisk vllmplikt, som aligger oss alia, sll sant ett 
sjalvstandigt och lyckligt Sverge Jigger ess [sic!] om hjllrtat93 

3.2.3.2. Boeker och Hisning 

Sverige och Norden var omkring 1850 det mest His- och skrivkunniga omradet i varlden. 
Mindre an 10% av de vuxna var analfabeter. Detta var friimst en effekt av kyrkans bibel- och 
katekesundervisning. En undersokning bland 12 000 arbetare i stOrre mekaniska verkstader 
1899 visade att endast 80 stycken inte hade fullbordad folkskola, och att 18,7% hade en viss 
mellanskoleutbildning. 94 

Bokhandeln upplevde en blomstringstid runt sekelskiftet. Befolkningstillvaxten, 
urbaniseringen, den forbattrade laskunnigheten, de stigande reallonerna och kortare arbetsdagar 
var nagra av orsakerna till den okande efterfragan pa bocker. Bockema blev samtidigt billigare 
att tillverka i och med den snabba tekniska utvecklingen med bl. a. rotationspressar, 
slittmaskiner, tilltagande mekanisering och dessutom sjunkande papperspriser. Aven 
spridningen av bOckerna forblittrades avseviirt; bokhandlama blev fler, tobakshandlarna salde 
billiga bocker och fran 1905 fick folkbiblioteken statsanslag, se nedan. Av detta foljde att 
lasandet blev mer demokratiskt, det blev nagot som alla samhallsklasser kunde agna sig at. Det 
blev llittare for alia grupper i samhallet, aven de mindre bemedlade, att fa tag pa riktiga bOcker. 
Sverige upplevde en andra "lasrevolution" vid den har tiden.95 

Sveriges barn fick lara sig att lasa, men de fick inte i tillracklig grad vanan att begagna denna 
fardighet till vare sig teoretiskt eller praktiskt sjalvarbete och framatskridande. 96 
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3.2.3.2.1. Debatt om barnlitteratur och barns Hisning 

I detta kapitel har vi tagit med mcmga av Hildur Lundbergs asikter i amnet, dels ejtersom hon 
var en centraljigur i bade SBUBs och Gustav Vasaforsamlings biblioteks verksamheter och 
dels eftersom hon var mycket intresserad av iimnet och garna uttalade sig om det. 

Valfrid Palmgren var av den uppfattningen att de backer som barnen laste danade deras 
karaktar. Det var ett fakturn att de hellre laste for nojes skull an de laste de skolbocker de var 
tvingade att lasa. A v den billiga och spridda gottkopslitteraturen kunde de dock inte lara sig 
nagot nyttigt utan de tog snarast skada av den. Om barnen istallet fick tillgang till ett bra 
bibliotek skulle de kunna lasa goda och nyttiga becker som var lika roliga som 
gottkopslitteraturen. Barnen skulle da :fa lara sig att beundra stora man och kvinnor, de skulle fa 
smak for nyttig och foradlande lasning som skulle undervisa och utveckla dem samtidigt som 
de hade roligt. Detta skulle man ge till barnen istallet for att lata dem ga ut i livet med laga eller 
ringa ideal och med smutsad fantasi.97 Med liimplig litteratur, anpassad efter barnens 
utvecklingsgrad, skulle barnens forstand, fantasi och kansla naras. Litteraturen passade utmarkt 
for detta andamal, eftersom barnen i allmanhet ville Jasa, och denna lashunger has dem var 
nagot gott som inte fick forkvavas utan skulle tas till vara. De barn som inte fick tillfredsstalla 
sin vetgirighet pa ett fornuftigt satt tog till andra medel, vilket spridningen av 
kolportagelitteraturen blev ett talande exempel pa.98 

I en artikel i Svensk liiraretidning 1901 utgar forfattaren ifran Heinrich Wolgasts 
(folksko!Hi.rare fran Hamburg) bok Var ungdomslitteraturs eliinde. Ett bidrag till ungdomens 
estetiskafostran. Wolgasts tes var: "'Vill du skrifva fOr ungdomen sa bor du icke skrifva fOr 
ungdomen"'. Dens. k. barnlitteratur som skrevs enkom for ungdomen var ett oting som borde 
utrotas fran jorden. Detta bland annat darfor att den antingen endast avsags att vara fOrstroelse 
och tidsfordriv, eller ocksa genom att ge sken av att vara poesi och fOrsoka smuggla pa barnet 
vetenskapliga, religiosa eller moraliska '"lardomar"' . 

... fOr det norma/a barnet li.r llisning sasom 'fOrstroelse' eller 'tidsfOrdrir icke allenast obehoflig utan 
afven osund och skadlig. Dess naturliga forstroelse och tidsf6rdrif ar namligen lek och idrott och den 
benilgenhet, man si\ ofta ser hos vi\r tids barn, sli.rskildt inom de bildade klassema, att draga sig undan 
i en vrA och 'sluka' den ena spannande ilfventysboken efter den andra, llr en sjuklighetsfOreteelse, 
del vis framkallad af det myckna skolplugget, sasom att slags da!igt motgift daremot.99 

Gote Klingberg har i boken Sekelskiftets barnbokssyn och Barnbiblioteket Saga gjort en 
sammanfattning av olika tankar om barn- och ungdomslitteratur, som diskuterades i Sverige vid 
sekelskiftet. Bland annat var det foljande: 
* mycket barnlitteratur var underhaltig, tidigare barnlitteratur hade iallafall en pedagogisk 
motivering 
* barn skulle inte lasa fOr mycket bocker, "Hisraseriet" var halsovadligt, de skulle hellre lasa 
farre bOcker fast lasa dem grundligare 
* barnens behov av forstroelse skulle inte tillgodoses med bocker, utan med lek och praktiskt 
arbete 
* barnbocker skulle vara avpassade efter barnets alder, individualitet och levnadsfOrhallanden 
* bocker skulle inte skrivas for en viss alder 
* bocker skulle inte skrivas for ett visst kon 
* barnlitteraturen hade alltfor ensidigt riktats in pa intellektuell och moralisk fostran, men deras 

viktigaste uppgift var att stimulera kansla och fantasi 
* den verkligt vardefulla bamlitteraturen maste roras ut till alia samhallslager och konkurrera ut 
den underhaltiga litteraturen genom att utges till ett lagt pris.100 
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Vad Ellen Key tyckte var Himplig barnlitteratur var t. ex; litteratur fran folkets '"barndom '", 
d. v. s. barnkammarramsor, folksagor ocb nagra klassiska forfattare. I en annan artikel i Ord 
och Bild skrev bon att barnen skulle foras till kallorna ocb att folkets stora diktare ocb vissa 
masterverk skulle sattas i handerna pa dem; en syndaflod skulle skolja bort de om ocb for barn 
skrivna bockerna. 101 

Vara klassiska forfattare bllsta dikter bora alla finnas redan pa bamens bokhylla, och de skola i full 
frihet f{t suga musten ur dem ( ---) Jag ni:imner detta fOr att visa hvad ett normalt bam kan tillgodogora 
sig af verklig litteratur, ifall dess uppfostrare liro kloka nog att forse det med sMan, isUlllet fur att 
hrtlla det tillbaka enligt en graderad skala for hvad olika Aldrar btira matas med- afbamboksvalling i 
stallet fOr fast foda! 102 

Fridtjuv Berg ansag 1899 att den lampliga barnUisningen skulle vara ett "'betanksamt urval'" 
av vasterHindska sagor, ur Tusen och en natt ocb skildringar ur "'de germaniska ocb nordiska 
afvensom de antika folkens myt- och beros-varld"'. Han var tveksam till de moderna sagorna 
som var uppdiktade pa egen hand, ocb an mer tveksam till barnromanerna. 103 

Barnen fordrade att becker skulle vara roliga ocb foraldrarna fordrade att de skulle vara nyttiga 
och moraliska. Ungdomslitteraturen hade blivit en kompromiss mellan barnens onskan om 
roliga becker och uppfostrarnas nyttiga becker, enligt artikelforfattaren. lnget som var 
onjutbart for litterart bildade vuxna var heller bra for barnen; om detta var Wolgast och 
forfattaren eniga. 104 Barn skulle inte fa Hisa sadan poesi som inte var fullOdig poesi aven for 
estetiskt bildade vuxna, men det var fel att ge barn sadana verk som forutsatte djupare 
erfarenheter av livet och dess konflikter. "All poesi for barn maste vara poesi afven for vuxna, 
men haraffoljer ingalunda, att all poesi fOr vuxna maste vara poesi afven for barn." Vad barnen 
skulle ha var inte nagot annat an vad vuxna njot av, utan ett urval av detsamma.105 

1902 skrev Gurli Linder Vara barns nojes/asning och Gote Klingberg bar delat upp hennes 
grundtankar i tre delar: 
I) Ungdomens nojeslasning skulle vara ett viktigt bildningsmedel, inte nagot slags tidsfordriv 
2) Nivan pa nojeslasningen var lag och barnbockerna var '"ohyggliga foreteelser med banal 
text och underbaltiga illustrationer"'. Snomosbocker kallade bon dem. 
3) Den speciella barn- och ungdomslitteraturen borde begransas till ett minimum och 
ungdomens lasning skulle istallet hamtas ur den egentliga litteraturen. Hon kunde ga med pa att 
sarskilda ungdomsupplagor kunde fa ges ut, men bearbetningar och moderniseringar av tyngre 
verk stallde mycket stora fordringar paden som gjorde dem. 106 

Anna Whitlock uttalade sig om ungdomens nojesliisning vid ett foraldramote som Pedagogiska 
sallskapet anordnat 1902. Hon menade att de vuxna ska visserligen ingripa, men detta tar 
absolut inte ske valdsamt, utan ska narmast vara forsiktigt ledande. Hon ansag dock att for 
mycket nojeslasning inte var bra for barnen eftersom det gjorde dem ytliga och tankelata. 
Ordforanden pa motet, rektor Ludv. Lindroth, ansag att: "Hemmet barforpliktelse att i man af 
formaga och bildningsgrad positivt och negativt inverka pa valet af nojesUisning och har ansvar 
for beskaffenheten i intellektuellt, astetiskt och etiskt hanseende af den omgifning, i hvilken 
barn och ungdom infdras genom nojesbockerna".107 

Vid ett mote i Stockholm 1902, anordnat av fdreningen Studenter ocb arbetare, diskuterades 
barn och ungdomars nojeslasning. En talare ansag att studiet i sig sjalv borde vara ett noje, och 
foljden av detta skulle bli att man inte behovde nag_on sarskild nojeslasning. 
"Men olyckligtvis aro vara laro- och lasebocker for det mesta trakiga; forfattarne ha saknat 

gnistan, och genom det hela gar en kansliradsanda, som gor allt till en okenbild, hvilken ej 
fOrmar elda fantasien. Vart skolsystem gor slaktet torrt, fantasilost och snusfornuftigt, och dess 
tankevarld utgores af abstraktioner, om den ej belt enkelt ar obefintlig." 
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Om man bara hade bra Hiro- och Hisebocker skulle behovet av nojesHisning antingen forsvinna 
belt, eller atminstone omformas. Talaren menade att biografier och berattelser om adla 
handlingar hade stor betydelse fcir barnens karaktarsutveckling. Han menade vidare att med en 
fcirbattrad modersmalsundervisning skulle man kunna vacka bamens intresse for god litteratur. 
Talaren ansag bl. a. att litteraturen skulle innehalla element av undervisning som dock inte fick 
vara trakig och heist inte skulle synas overhuvudtaget. 108 Andra talare ansag t. ex. att 
huvudsaken var att fa bamen intresserade av lasning, det spelade mindre roll vad de liiste " ... 
om det sa vore rofvareromaner". Med tiden skulle deras smak hur som heist utvecklas och de 
skulle komma att viilja b~ittre litteratur. 109 

Andreas Schack Steenberg, da overHirare och bibliotekarie vid Harsens Uirda skola i Danmark, 
ansag i en artikel 1904, att det var av storsta vikt for folkbildningen i Norden, att fragan om 
bamens lasning togs upp. Det kunde bli tal om att satta upp speciella bambibliotek i anslutning 
till skoloma eller bara lata sockenbiblioteken ha en sarskild bamavdelning. Det var ocksa 
viktigt att gora lararna kunniga om bOcker, gora dem bokvana och bokkara. 110 

1904 uttalade han sig om barns lasning i Svensk lararetidning. Han var skeptisk mot skolans 
satt att lata barnen narma sig litteraturen. Bamen Iarde sig att bocker var av tva slag: laxbocker 
och liisebocker - bagge var lika trakiga. Inga av dessa former av bocker och Hisning var av 
viirde for den vuxne Hisaren och darfor var det manga som tog adjo av bOcker samtidigt som de 
tog adjo av skolan. Skolan hjiilpte inte eleverna att hitta kunskap pa egen hand, ansag 
Steenberg, utan det som gallde var utantillasning och Uisning av upphuggna stycken. Bamen 
Hirde sig att bocker var trista.111 

Man maste lara sig Hisa en bok ratt och det var skolan som skulle lara ut detta, tyckte Steenberg 
( Hildur Lundberg ansag att det var foraldramas uppgift att overvaka och leda barnens lasning, 
de skulle inte over lata detta pa skolan eller biblioteket. 112

)'' ••• hvorfor skulde Skolen ikke hjaelpe 
sine Elever til at faa noget fornuftigt ud af den Laesning, som alligevel bliver deres meste 
Laesning som Voksne: Romanerne?" T. ex. kunde lararen liisa hogt for bamen, barnen kunde 
lasa hOgt, eller sa kunde de !lisa tyst. De skulle fa bekanta sig med goda romaner, tala om 
boken, prata runtomkring boken och lararen kunde lata bamen beratta bokens handling etc. Pa 
sa vis larde de sig Hisa bocker pa ratt satt och de liirde sig tycka om bOcker. "Den vii faa et 
langt rigere Indhold for dem, og de vii ikke nojes med at laese den een Gang igennem. Laerer 
de det ikke, vii de mista Interesse for anden Laesning end den der pirrer Nysgerrigheden ved 
spaendende Begivenheder eller pirrer Sandseligheden ved smudsige Skildringer." Efter 
romanerna kunde man ga vidare tilllevnads- och reseskildringar. Ocksa tidningslasandet kunde 
vandas till migot gott, enligt Steenberg, genom att man larde barnen hur de skulle Hisa tidningen 
for att fa ut sa mycket som mojligt av den. Viktigt var ocksa att skolan larde barnen hur de 
skulle anvanda referensbOcker. Nar Steenberg var i USA sag han bur duktiga de amerikanska 
bamen var pa att anvanda referenslitteratur.De blivande larama undervisades ocksa i 
bibliotekskunskap vilket gjorde dem vanligt installda och detta overfcirde de in sin tur till sina 
elever. 113 

Skoldirektor Joakim Larsen och A. S. Steenberg ansag att god lasning for bam skulle befordra 
barnens allmanbildning, oka deras lasfardighet, utvidga deras kunskaper och ge dem sinne for 
god Iitteratur. Innehallet i litteraturen skulle hlimtas fran omrAden som var kanda for barn och 
sprAket skulle rattas dels efter innehallet och dels efter den alder boken var avsedd fOr. Papper, 
tryck och illustrationer som anvandes till barnbocker skulle vara av god kvalitet. Larsen och 
Steenberg delade upp Hisningen i tre olika aldersgrupper: 
1) lasning som avspeglade tanke- och fantasilivet pa en barnslig, oreflekterande niva i 
miinniskans utveckling, t. ex. fabler, aventyr, sagor och folkbOcker. 
2) de egentliga barnbockema som hamtade sitt stofffran den verklighet som ligger barnen 
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narrnast och t. ex. hand lade om djur, barn, jagare, sjoman eller hjaltebragder. 
3) nar liisama natt den tredje aldersgruppen var de redo fOr skonlitteratur som t. ex. 
ungdomsskrifter, popuHira skildringar ur historien, geografin och naturvetenskapen. 114 

Overliirare Alfred Dalin i Huskvarna uttalade sig om bra lasning for bam: "'Giv ungdomen 
god a beriittelser av svenska fdrfattare! "'. Han ansag att berattelsen var den litteraturforrn som 
battre an nagon annan triinade och forberedde ungdomama fOr Hisning med mer abstrakt 
innehall. Enligt honom visade erfarenhet fran bam- och folkbibliotek att frivillig Hisning oftast 
borjade med beriittelser for att sedan ga vidare till resebeskrivningar, historiska skildringar, 
problemdiktning och slutligen na fram till vetenskaplig framstiillning. 115 Fil. dr. Erik Heden 
skrev en artikel om den billiga litteraturen i Tidskriftfor det svenskafolkbildningsarbetet, 
vilken atergavs i Folkbiblioteksbladet 1912. Han ansag att Nordiska forlaget gett ut en rad 
litteriirt fullgoda bocker, t. ex. Kiplings Djungelboken, Hugos Samhiillets olycksbarn och 
Thackereys Den stora Hoggartydiamanten. Heden menade att man skulle vara forsiktig med att 
tala foraktligt om underballningslitteratur, eftersom den priiglades av handling och fantasi, 
nagot som han i hog grad saknade hos den moderna litteraturen. Han forstod mycket val att folk 
ville liisa om iiventyr, eftersom det livade upp sinnet och gav livsmod och handlingslust. 116 

Alvida Sandberg skrev i Bibliotek och biblioteksskotsel om vad man borde fordra av 
bambocker, i vilket Hildur Lundberg instamde: 
'" ... de maste vara karnsunda till sitt inneMll och skrivna sa, att de viicka och underhalla ett 

iikta levande intresse. I likhet med alia goda backer hade kraft att framkalla goda tankar, 
fordjupa uppfattningen av riitt och oriitt, viicka och odla fantasien, gora kiinslan for andras riitt 
livligare, skiirpa iakttagelseformagan eller ge okat vetande"'. Aven niir det giillde biografier for 
barn holl Lundberg med fraken Sandberg i att dessa skulle ta hansyn till barnens medfodda 
begar att beundra och borde diirfor inte vara kritiskt undersokande, istiillet skulle de framhiiva 
dygder och iidla handlingar hos personen i fraga.117 Vad det galler iiventyrsbocker och 
flickbocker, fanns det enligt Lundberg, en hel del daliga sadana, vilka verkade forraande eller 
forflackande pa barnens sjiilsliv. Det fanns dock iiven ofarliga iiventyrs- och flickbocker, en hel 
del som var riktigt bra och roliga att liisa t. o. m. for vuxna. "Att liisa for mycket av dem iir 
naturligtvis lika farligt som omattlig liisning av av vad slags backer som heist, men annars tror 
jag inte, att de iiro nagon farligare foda." 118 Hildur Lundberg gav ocksa egna forslag pa vad bon 
tyckte att ungdomarna borde Hisa: t. ex. Marryat och Cooper, Scott (" ... men honom liisa de just 
inte ... "), Topelius, Carlen, Fredrika Bremer, Starbiick och Ingemann, Schroder, en del arbeten 
av Jack London och Heidenstams Karolinerna. Poesi skriven for vuxna ansag Lundberg vara 
njutbar iiven for barn. I poesin var det friimst versens rytm och klang som intresserade bamen, 
snarare iin innehallet. Hon ansag dock att det var viktigt att barnens huvusakliga liisning 
utgjordes av sadant sam de kunde forsta helt och bAllet. 119 Hildur Lundberg bOll med Gurli 
Linder (Vara barns nojesliisning, 1902) om att det skulle vara "' ... fullt ut lika viktigt, att denna 
[barnens liisning] omfattar iiven tyngre gods, b5cker, som bibringa faktiska kunskaper och som 
i annan form an den skonlitterara nara fantasien och stiirka viljelivet"'.120 

Lundberg ansag att bocker som fran konstn!irlig synpunkt var gaoska betydelselosa inte 
behovde vara ett hinder pa viigen mot hOgre litteratur, bOckerna fick dock inte vara omoraliska. 
Lundbergs erfarenhet var att dessa, konstnarligt betydelselosa, bOcker kunde leda ovana liisare 
in pa vligen mot biittre litteratur. Hon hanvisade tilllektor Ottelin som skrivit om Bockerna och 
vi " ... bokens innehall ar det viktigaste for den otriinade liisaren, forst sa smaningom oppnas 
hans blick for den konstnarliga framstlillningen". 121 Wolgast menade, enligt Gurli Linder, att i 
ett akta diktverk, som uppstatt utan att vara medvetet sedellirande och uppfostrande, fanns det 
en starkare impuls till sedligt handlande an i " ' ... den moraliskt tillskurna 
pseudodiktningen ... "'. Som en naturlig foljd av detta borde man darfor ersiitta de fabricerade 
ungdomsbockerna med litteriirt viirdefulla verk, dels for att tillfredssHilla ungdomens smak men 
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ocksa for att fdimja deras karaktiirsutveckling. Enligt Gurli Linder fanns det "I litteraturens 
vidstrackta rike .. . material for varje period i ett barns andliga utveckling".122 

3.2.3.2.2. Kampen mot smutslitteraturen 

Den svenska bokmarknaden expanderade snabbt vid sekelskiftet. Konkurrensen hardnade och 
klyftan mellan den seriosa och den popuHira litteraturen okade.123 

Begreppet smutslitteratur anvandes om alllitteratur som ansags farlig, men kunde ocksa 
anvandas om enbart pomografisk eller sexuellt upphetsande litteratur. Definitionen av 
kolportageroman ar enligt Nordisk familjebok: "'En haftesvis utkommande, genom 
kolportorer forsald roman, som i sprak och innehall ockrar pa oforadlad smak och samre 
lidelser"'. Man anvande ocksa begreppet kolportageroman om alia de popularberattelser for de 
breda Jagren som man kritiserade, aven Nick Carter-litteraturen, se nedan. Den egentliga 
kolportageromanen slog igenom i Sverige pa 1870-talet. Dekadenslitteraturen eller den 
"erotiska esteticismen" var begrepp som omfattade modern serios litteratur av t. ex. Hjalmar 
Soderberg och Henning von Melsted. Ellen Key ansags vara den farligaste av 
dekadenslitteraturens forfattare, hon var dess ideolog och teoretiker: "'den nya sedlighetens 
svenska moder'", '" profetissan som format ut ideema at de litterara dekadenterna"'. Det var 
framst de ideer om karlek som framkommer i Lifslinjer, 1903, som angreps, men man 
kritiserade aven hennes forsok art ersatta kristendomen med en ny "religion" - "lifstron". Man 
ansag att hennes exklusiva skonhetsdyrkan och hennes f6rkarlek for "priviligierade sjalar" var 
forkastliga. Denna typ av litteratur ansags som farlig framst for den borgerliga ungdomen, 
medan Nick Carter-litteraturen var ett hot mot arbetarbarnen.124 

Rosten 1908 dok en helt ny typ av popuUirlitteratur upp i Sverige, de s.k. Nick Carter-bockerna. 
Nick Carter-litteraturen definieras i Nordisk familjebok: " 'Den numera gangse benamningen 
pa sadan forstroelselitteratur, som genom masshopning af skrackscener och liflig utma!ning af 
vallustiga situationer ockrar pa lasarens sensationslystnad och sinnlighet'". Sociai-Demokraten 
bredde pa i december 1908: '" Vi asyfta den mangfald av dumma och vidriga detektiv- och 
andra historier, som nu overallt utkolporteras i avslutade 10 a 25-oreshaften, sasom Nick 
Carter, Sherlock Holmes, Pat Conner, Nat Pinkerton, Slavinnehandelns bekampare, Minx, 
Galanta kvinnor, Buffalo Bill, Forbrytare och detektiver mfl"'. 125 Nick Carter kom att bli ett 
samlingsbegrepp for all slags smutslitteratur som skulle bekampas och anvands aven har som 
ett vitt begrepp, omfattande all dalig litteratur som man kampade mot. Nick Carter-haftena var 
lampliga som syndabock framst for att det var mest arbetare som laste dem, och kritikema sa 
sig framst vilja bekampa arbetarnas daliga moral och forvildning- nagot som man bl. a. skyllde 
pa smutslitteraturen. 

Striden mot denna litteratur borjade i Stockholm eftersom det var har de fiesta Nick Carter
seriema gavs ut, och det var ocksa har som den avgorande drabbningen med tobakshandlama, 
som var de som salde den mesta Nick Carter-litteraturen, stod. Dessutom var det harifran 
flertalet dekadensf6rfattare verkade. 126 

Nick Carter-litteraturen kan sagas vara den forsta motsvarigheten till dagens popularpocket
bOcker. I och med Nick Carter kom en flod av billiga backer som kostade mellan 10 och 25 ore. 
Spanningslitteraturen var den mest dominerande, haftena vande sig i forsta hand till manliga 
lasare, karlek och romantik var ytterst sallsynt. Totalt utkom ett 20-tal Nick Carter-serier i 
Sverige varav de fiesta kom hosten 1908 eller i borjan av 1909.127 

Fabeln i Nick Carter-bOckerna andrades mycket litet fran bok till bok. De borjade med att ett 
brott hade begatts och att hjalten atog sig att losa fallet. Efter manga farofyllda efterspaningar 
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lyckades hjalten och hans medarbetare gripa forbrytarna och overlamna dem till rattvisan. Ulf 
Boethius finner i sin analys av bockerna att de ar hogst oskyldiga, "narmast sondagsskoleaktigt 
moraliska". Hjalten (Nick Carter) ar ett "sannskyldigt dygdemonster" som t. o. m. ber till Gud i 
trangda lagen. Har finns den borgerliga medelklassens alia grundlaggande varderingar samlade. 
Nick Carter ar emot alit vald och dodar bara sina motstandare som en sista utvag. Han besegrar 
det onda och overHimnar alltid bovarna till rattvi!?an pa slutet. Brutala och ruskiga inslag hOr till 
ovanligheterna.128 

Kolportageromanerna hade sin storsta marknad i stiiderna. De fiesta kunderna fanns bland de 
natt och jamt Hiskunniga skaror som under 1800-talets sista artionden strommade in till de 
vaxande staderna. Haftena var avpassade just efter den kundkrets som hade tid, kraft, pen gar 
och lasformaga nog for en kort text som ofta livades upp av bilder, men som inte laste langre 
texter. De fiesta kolportageromanerna vande sig till kvinnor, till skillnad fran den rena Nick 
Carter-litteraturen som hade flest manliga lasare, men aven barn och ungdomar ansags hora till 
Hiskretsen. 129 Nick-Carter-bockerna lastes alltsa av bade ungdomar och arbetare, men ocksa av 
"fina herrar" . Nagra av orsakerna till att sa manga laste dem var, enligt Boethius: 
* det laga priset 
* den skickliga marknadsforingen och den effektiva distributionen 
* de var lattHista 
* formatet var kort 
* bruksvardet, d. v. s. aventyret och gatan lockade. 130 

En star del av lasekretsen utgjordes av skolungdomar, bade de som gick i laroverk och de som 
gick i folkskola. Aven flickor fanns bland Iasarna. Nick Carter-litteraturen ansags som farligare 
for de lagre klasserna an for den bildade ungdomen, dels for att lasarna Mm den forra kategorin 
var fler i absoluta tal raknat, dels for att de inte var sa overvakade och kontrollerade som 
ungdomarna fran de hOgre klasserna. 131 

Kritikerna angrep Nick Carter-litteraturen framst pa tre punkter: 
* haftena fordarvade lasarnas smak 
* haftena skadade deras fantasi 
* haftena fick dem att bega brott. 132 

Panik utbrot bland allmanheten - man var radd att Nick Carter-haftena skulle gora ungdomama 
till forbrytare, i forsta hand arbetarungdomen. 133 I en artikel i Svensk Uiraretidning 1909 
papekades vilken skadlig inverkan Nick Carter-litteraturen hade pa skolungdomen. Manga 
larare hade upptackt otrevliga drag has atskilliga av sina elever, nagot som man skyllde pa 
barnens lasning av Nick Carter-haften och liknande litteratur. Nagot sam var annu varre var att 
man aven borjat se tecken pa att skolungdomama borjat omsatta de lasta aventyren i brottmals
litteraturen i verkligheten. Flera ungdomar, fran samma tjuvliga, som tagits omhand av polisen 
uppgav att de" ... rakat in pa brottets bana av aventyrslystnad, till foljd av flitigt studerande av 
Nick Carter-litteraturen". Det havdades i artikeln att det under den hlir tiden var manga haktade 
ungdomar som pastod att de borjat bega brett i samband med lasningen av Nick Carter, och att 
de anvande bovarna i litteraturen som ett slags monsterpersoner for brotten de begick.134 

Marie Louise Gagner hOll ett foredrag om Nick Carter-litteraturen och hur denna skulle 
motarbetas vid ett av Kvinnoklubbens sammantriiden 1909. Enligt benne hade overklassen 
narmast ignorerat hela saken innan verkningarna av litteraturen blivit synliga, vilket de blivit i 
och med de tjuvligor som uppkommit i Kopenhamn, Malmo, Norrkoping, Eskilstuna, 
Stockholm, Gavle och Sundsvall. Det var forst niir man sett vad som foljde pa Hisningen av 
Nick Carter som overklassen insag att aven den var skyldig att ingripa. 135 
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En orsak till att folk reagerade sa starkt var att de var radda att bela den etablerade ordningen 
hell pa att fall a sender i ett land sam befann sig i kraftig forandring just da. Nick Carter utsags 
till syndabock och blev ett anvandbart redskap i kampen mellan det gamla och det nya. Detta 
ledde till en kampanj dar en sa gott sam enhiillig opinion kravde att "smutsfloden" skulle 
stoppas. Kampanjen lyckades sa smaningom och tobakshandlarna som salt haftena tvingades 
upphOra med detta. 136 Gagner ansag ocksa att faran med dalig litteratur blivit sa mycket storre 
nu an fcirut eftersom barnen inte liingre levde i en lugn och fridfull miljo utan istiillet ofrivilligt 
rycktes med av tidens alia foriindringar. Dessutom var de etiska rorhAllandena under vilka 
arbetarbarnen vaxte upp mycket daliga, menade hon, och forundrade sig over bur det trots alit 
kunde bli bra karlar av sa manga pojkar. 137 

Nick Carter-haftena kritiserades, enligt Boethius, framst for sina omslag och baksidestexter 
som ansags vedervardiga och sensationella. Vidare vande sig kritikerna mot dem for att de var 
orealistiska och for att oversattningarna ofta var undermaliga. Haftenas omslag gav visserligen 
intrycket att de var bade upphetsande, blodiga och ilia skrivna, sa langt hade kritikerna ratt, 
men omslaget stamde inte med inneballet, vilket kritikerna inte brydde sig om att ta reda pa.138 

1909 siinde Socialdemokratiska ungdomsforbundet ut ett cirkular, stallt till alia arbetare och 
bildningsintresserade, riktat mot de detektivromaner och brottmalshistorier som pa senare tid 
dykt upp overallt. I cirkuliiret papekades att eftersom den "nya" litteraturen var mycket skadlig 
for unga Hisare och tyvarr redan niitt stor spridning bland dessa, var det sarskilt viktigt fOr alla, 
men speciellt for liirarna, att ingripa mot ytterligare spridning av smutslitteraturen. Istallet 
skulle alia hjalpas at att sprida kiinnedom om den verkligt gada och billiga ungdornslitteratur 
sam faktiskt fanns tillgiinglig pii bokmarknaden. 139 

Alia var overens om att Nick Carter maste ersiittas med nagot annat. Pa initiativ av 
Folkbildningsforbundet och Centralrorbundet for socialt arbete tillsattes 30 december 1909 en 
halvofficiell kommitte "for god och billig nejesHisning". Bland medlemmarna fanns bl. a. Gurli 
Linder och Valfrid Palmgren. Aven folkskolorna forsekte hitta migot att ersatta Nick Carter 
med. 140 Marie Louise Gagner foreslog att man skulle forsoka vacka lust for adel Iiisning hos 
folkskolebarnen, sa att de skulle fa lara sig vad sam var bra respektive dalig litteratur. Han 
ansiig att det var fullt mojligt att entusiasmera 10-13 Aringar fOr god litteratur. Folkskolans 
Hisebok kritiserade hon daremot, och menade att den inte kunde viicka intresse has barnen for 
vidare Hisning av gada becker. Andra medel som Gagner foreslog i kampen mot Nick Carter
litteraturen var att man skulle gera folkskolebiblioteken mer lockande, man skulle ge ut rolig 
aventyrslitteratur for pojkar och man skulle dessutom forsoka inspirera de ekonomiskt bast 
stallda barnen att skaffa sig bibliotek med god litteratur. 141 I kampen mot Nick Carter var, enligt 
Gagner, det viktigaste att man gav barnen annan liisning istiillet for den man tog ifran dem. 
Denna litteratur maste, enligt benne, vara av " ... fullodig, konstnarlig beskaffenhet". Den maste 
vara billig, liksom Nick Carter-Iitteraturen, ha liknande yttre och heist tillhandahallas i 
avslutade haften.142 

Dagens Nyheter inledde i mars 1909 en serie sam bette "Hvarmed ersatta Nick Carter?" De 
sam fick uttala sig var kiinda folkbildare, pedagoger och forfattare, bl. a. Valfrid Palmgren. 
Han tog sig friheten att andra fragan om vad man skulle ersatta Nick Carter med, till fragan om 
vad man skulle gora for att lara barn, ungdomar och vuxna alska god litteratur; " ... vi skola gora 
storsta mejliga antal gada och lasvarda becker pa lattaste satt tillgiingliga for storsta mojliga 
antal manniskor, d.v.s. vi skola uppratta fria offentliga bibliotek for alia, med barn -
bibliotek".143 Andra sam uttalade sig var Gurli Linder, Matilda Widegren och Axel Hirsch. 144 

Folkskollararnas fackforening gav fran 1899 ut Barnbiblioteket Saga, som kom att hilda 
stommen i otaliga skol- och barnbibliotek. 145 Barnbiblioteket Saga omtalades i en artikel i 
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Svensk Uiraretidning 1909 som ett bra exempel pa foradlande och roande Jasning som kunde 
anvandas som medel i kampen mot Nick Carter.146 (Se aven om Bambiblioteket Saga nedan.) 

De goda och billiga bOcker som skulle komma att tranga ut Nick Carter-hiiftena kom slutligen 
under 1910. I mars detta ar borjade Ljus forlag, pion jar vad gallde utgivning av billiga 
kvalitetsbocker, ge ut serien "Roliga bocker - utgjvna i samrad med kommitten for 
nojeslasning". I december samma ar bOrjade Nordiska forlaget ge ut 25-oresbocker (Nick 
Carter-litteratur kostade 10-25 ore per hafte). De hade fOr avsikt att ge ut viirldslitteraturens 
basta alster i volymer om 160-224 sidor. Det var dessa 25-oresbocker som gav Nick Carter 
dodsstoten. 147 De fcirlagsserier man fcirsokte ersatta Nick Carter-litteraturen mad var t. ex.: 
* Pompejis sista dagar avE. L. Bulwer 
* Underbara handelser fran verklighetens varld 
* Svithiods 25-oresbibliotek- innehallande smiirre arbeten av bl. a. Daudet, Dickens, Dumas, 
Goethe, Hugo, Kipling och Mark Twain 
* Svithiods 15-oresbibliotek- innehallande avslutade arbeten av bl. a. Cooper, Dumas och Jules 

Verne 
* Sven Dufva 
* Selma Lagerlofs samlade berattelser 
* Topelius Faltskarns beriittelser148 

Ett bra distribueringssatt var naturligtvis biblioteken, vilket overHirare Alfred Dahlin uttalade 
sig om i DN 1909: " ... ett sadant borde finnas i varje 'storre samhalle'". Han ansag att det var 
bibliotekets uppgift, att forutom att lana ut backer ocksa forsalja bra och billiga sadana. Det var 
mfmga som trodde pa skolbiblioteken niir fragan om bur man bast skulle ersatta Nick Carter
Jitteraturen diskuterades. Det understroks hur viktigt det var att skolbiblioteken gjordes mer 
tilldragande for ungdomarna och att bibliotekarierna fick en riktig utbildning. Barnen behOvde 
vanja sig vid att anvanda biblioteken. Filialer var viktigt att ha, speciellt dar det bodde 
arbetare. 149 Det var aven Matilda Widegrens, aktiv inom Pedagogiska sallskapet i Stockholm, 
uppfattning att det basta sattet varpa man kunde utestanga Nick Carter ur barnens liv var just att 
inratta bam- och ungdomsbibliotek.Hon rekommenderade Valfrid Palmgrens nyligen utkomna 
Bibliotek ochjolkuppjostran, och sag de amerikanska bibliotek, som beskrevs dari, som goda 
fcirebilder. 150 Valfrid Palmgren sjiilv ansag ocksa att fria offentliga bibliotek, naturligtvis med 
barnavdelningar, var den viktigaste atgiirden i kampen mot Nick Carter. Enligt benne fanns det 
1909 inget barnbibliotek vart namnet i Sverige. Inrattandet av allmanna bibliotek efter 
amerikansk modell skulle gora att ingen fick smak for att "' ... vistas bland tjufvar och mordare, 
vare sig dessa tillhora Sherlock Holmes', Arsene Lupins eller Nick Carters kotterier"', havdade 
Valfrid Palmgren. Hon kom med tva konkreta forslag, dels att man i Stockholm borde inratta 
ett fritt offentligt bibliotek med bamavdelning, som skulle bli ett monsterbibliotek for bela 
landet, dels att en biblioteksskola skulle inrattas i anslutning till det nya biblioteket. 
Stockholms stadsbibliotek kom inte att oppnas forran nastan 20 ar senare, 1928, medan hon 
sjalv tog initiativet till Stockholms bam- och ungdomsbibliotek, som oppnade i december 
1911.151 For benne utgjorde bamen och ungdomarna bela framtiden, det var de som skulle 
uppfylla alla forhoppningar och omsatta alla vackra drommar i verkligheten152, darfor fick man 
inte glOmma bort dem. 

3.2.3.2.3. Sagabiblioteket 

Redan pa 1880-talet hade Sveriges Hirarkar bOrjat diskutera behovet av god nojesHisning fcir 
barn och ungdom. Sveriges allmiinna folkskollarareforenings centralstyrelse tog upp fragan i 
sitt program och forsokte Iosa den bl. a. genom en forteckning over vad som ansags som god 
barn- och ungdomslitteratur och genom upprattandet av ett monsterbibliotek. 153 

42 



En kommitte bestaende av medlemmar dels fran folkskolHirarforeningen och dels fran Svensk 
Uiraretidnings Forlagsaktiebolag upprattades. Kommitten Ia fram ett forslag om en serie, under 
namnet SAGA, som skulle omfatta " .. . dels sarskilt underhAllande Hisning agnad att vacka 
laslust, dels sadana arbeten, vilka rned ett fangslande framsta.llningssatt forenade ett innehall, 
som till god osage barn ens kunskapsbegar och behovet av okat vetande". Serien skulle utgoras 
av sagosamlingar (i lampligt urval), historieskildringar, reseskildringar och skildringar fran 
naturens och de manskliga sysselsattningarnas olika omraden, alit framstallt pa ett lattfattligt 
och tilltalande satt. 154 

Under 1909 t. ex. gav Saga ut dels en samling klassiska Riddarsagor - av bade den engelske 
skalden G. Chaucer och valda ur sagocykeln Kung Arturs sagor- samlade av Hugo Hultenberg. 
Dels gav de ut en langre sammanhangande skildring av djurvarlden i Vilda Vastern -
Vildmarkens sagor av W.A. Fraser.155 
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4. SVENSKT BIBLIOTEKSV ASEN 

I delta kapitel vill vi visa hur den biblioteksvdrld sag ut, i vilken Stockholms barn- och 
ungdomsbibliotek tillkom. Vi har sett hur biblioteksvdsendet sag ut i USA, men hur sag det uti 
Sverige vid denna tid? 

Vi borjar med aft beskriva bibliotekens historia i Sverige, .fram till det att Val.frid Palmgren 
borjade intressera sigfor biblioteksvdsendet i borjan av seklet, vi tar upp vilka bibliotekstyper 
sam fanns och hur de fungerade. Ddrefter har vi infogat ett kart avsnitt om folkbildningfor att 
skapa forstaelse for det behov av, och det krav pa, bildning som fanns i Sverige. Vi ndmner 
nagraforegangare till Val.frid Palmgren, som ocksa inspirerats av public library-iden,och som 
pa olika sdtt kan sagas ha bereft marken for henne. I ett speciellt avsnitt tar vi upp de public 
library-ideer som slog igenom i Sverige och slutligen later vi Val.frid Palmgren kommentera det 
svenska biblioteksvdsendet. 

Vid sekelskiftet lag svensk biblioteksutveckling Umgt efter USAs vilket, enligt Ake Aberg, kan 
ha berott pa att Sverige var ett fattigare land. Det typiska samhallet hos oss var landsbygden 
och smastaden, vilket begdinsade bokf6rsorjningsmojlighetema bade for bam och vuxna. 1 I 
Sverige gallde det framst art fa overklassen art forsta att arbetarklassen behovde utbildning och 
kunskaper utover vad den datida folkskolan och de datida folkbiblioteken hade att erbjuda. 
Arbetskraften var en viktig nationell resurs som behovde utvecklas om Sverige skulle kunna 
havda sig intemationellt. Nar de som bestamde bOrjade inse detta, och rostrarten blev mer 
utbredd i Sverige, kom folkbiblioteksfragan i ert nytt Uige.2 

Knut Tynell skrev, att i slutet av I 800-talet forandrades biblioteksvarlden, delvis p. g. a. 
sockenbibliotekens stagnation, men ocksa, och kanske framst, p. g. a. framvaxten av bibliotek i 
stadema. En av orsakerna till denna forskjutning var den snabba demokratiseringsprocessen; i 
det nya samhallet behovdes fler bildningstillf<illen for art det skulle kunna utvecklas och for att 
samhallsmedborgarna skulle kunna ta sirt ansvar. 3 Palmgren menade att det fanns ert genuint 
intresse for biblioteksrorelsen i Sverige,. Derta kunde man bl. a. se pa de manga olika slag av 
bibliotek som grundats i landet, i synnerhet fran 1890-talet, och man kunde aven se det pa det 
arbete, intresse och st6d som Sveriges riksdag Jagt ned.4 

4.1. Bibliotekstyper 

1906 avgav den officiella finska bibliotekskommitten en ganska negativ rapport om svenska 
folkbibliotek; man sa om dem att de var: " ... for 'folket' afsedda rekreationsanstalter, utan 
nagot Uingre barande kulturellt och upfostrande andamal...". Biblioteken avkravdes ingen 
arsberattelse, statistik eller inspektion, de tvingades inte till" ... en mojligen obehaglig 
samverkan med hvarandra ... ". Eftersom folkbiblioteken " ... redan fran borjan afsedda blott for 
de lagre folklagren, sakna de hvarje fdrutsattning for att kunna utvecklas till nagot mera 
betydande fortbildningsanstalter for vuxna ... "5 

I Nordisk familjebok fran 1908 hittar man foljande definition pa folkbibliotek: " ... en offentlig 
boksamling, hvilken afser att bereda tillfalle till kunskapsgifvande och underhallande lasning at 
allmanheten, sarskildt den kroppsarbetande klassen. Folkbiblioteken skiljas harigenom fran de 
boksamlingar, som i framsta rummet tillgodose rent vetenskapliga och speciella behof'. 
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4.1.1. Sockenbibliotek 

Svenska folket larde sig lasa tidigt tack vare att kyrkan satte press pa dem att lara sig katekesen 
och bibeln. Laskunnigheten var redan hog nar den obligatoriska folkskolan infOrdes 1842. 
Kyrkan hade aldre bibliotek med mest teologiskt material. De tidigaste biblioteken som hade 
som uppgift att na ut till en storre del av folket grundades runt ar 1800. Det var kyrkans man 
sam ville sprida modern kunskap om bl. a. medicin ochjordbruk. 1835 bildades Foreningen fOr 
nyttiga kunskapers spridande, en forening som gav ut tidskriften Lasningfor folket. 6 I 1842 ars 
folkskolestadga fanns en foreskrift om sockenbibliotek: "For underhallande av de i skolan 
forvarvade kunskaper och synnerligen for beframjandet av en sann kristelig bildning ... aligge 
det ock prasterskapet att uppmuntra till inrii.ttandet och begagnandet av sockenbiblioteker samt 
dii.rtill tjanliga becker foresla".7 Sockenbiblioteket skulle alltsa vara ett supplement till skolan 
och manniskoma skulle kunna underhalla vad de lart sig i skolan. Man skulle ocksa kunna idka 
sjii.lvstudier hela sitt liv.8 

Inte forran pa 1860-talet var det vanligt att sockenbibliotek oppnades, eftersom staten da satte 
press pa forsamlingama genom att folkskoleinspektorernas skulle kontrollera aven 
sockenbiblioteket.9 Vid den har tiden borjade folkskoleinspektionen verkligen fungera som det 
var tankt och blev en kontrollerande och radande myndighet gentemot sockenbiblioteken. 10 

Sockenbiblioteken hade en blomstringstid runt 1850-talet och aren darefter. De var ofta 
placerade i skolan och skotta av lararen. Svarigheter fanns att dra en grans mellan 
sockenbiblioteket och skolbiblioteket; sockenbiblioteket tjanade ofta som skolbibliotek. Ofta 
var sockenbiblioteket en besvikelse for vuxna, men hade linda stor betydelse fOr bamen. 11 12 

Trots detta var de inte speciellt bamvanliga. Klassiska ungdomsbOcker t. ex. Robinson Kruse, 
Topelius, H.C. Andersen m. fl. fanns sallan. Orsaker till detta kan ha varit bristande kontakt 
med bokhandlarna eller puritansk inkopspolitik. 13 Kanske var det ocksa i vissa fall bristande 
intresse och kunnighet sam spelade in. 

Det fanns dock hjalpmedel for den radville sockenbibliotekarien. Redan 1836 gav Foreningen 
tm spridande av nyttig folklasning i Karlstad stift ut en monsterkatalog sam bestod av tre 
avdelningar: lasebocker, Hirobocker och backer for mer bi1dade 1asare (d. v. s. Jantbruk, juridik, 
medicin m. m.). Endast ett tiotal av de ca 150 titlama var skonlitterara och dessa var starkt 
moraliserande. Annars var litteratur av praktisk och moraliserande art klart dominerande 
lasning. 14 Fran 1841 fmns en tryckt katalog fran Skfme bevarad, vilken innehaller ca 300 titlar 
varav ungefar 1 00 iir skonlitterara. Har aterfinns fOrfattarnamn som Cooper, Dickens, Hugo och 
Swift, vilket var ganska ovanligt i den tidens kataloger}5 1859 publicerades i Lasningfor folket 
en forteckning over 1ampliga bOcker for sockenbibliotek. Det var P. A. Siljestrom som satt 
samman denna, och nu formulerades en huvudregel for socken-bibliotekens inkopspolicy, d. v. 
s. att vad som dog for s. k. bildade liisare i allmiinhet, borde ocksa duga for bonden och 
arbetaren. 16 

Kyrkostamman var den myndighet sam sockenbiblioteket verkade under fram ti111867 dA det 
var meningen att kommunalstiimman skulle ersatta kyrkostamman, och det var detta som var en 
av orsakema till nedgfmgen i sockenbiblioteksverksamheten, enligt Valfrid Palmgren och Knut 
Tynell. I praktiken blev det emellertid ofta sa att kyrkostamman behOil verksamheten, eller sa 
hamnade sockenbiblioteken nagonstans mittemellan, utan att vare sig kyrkostamman eller 
kommunalstiimman tog sitt ansvar. Tynell sa, att de minskade ans1agen var en orsak, men att 
den friimsta orsaken var att biblioteken var sa ensidigt sammansatta. De hangde inte med i tiden 
och klarade inte av att mota de krav pa forandring som stiilldes. Man var t. ex. skeptisk mot 
skonlitteratur trots den okande efterfragan och man bOll fast vid praktisk och rnoraliserande 
litteratur.17 Palmgren papekade att 1870-80-talen innebar ett stillastaende och i vissa fall 
nedgfmg for sockenbiblioteken. Huvudorsaken till detta var, att kommunalstamman var mer 
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benagen att spara kommunens medel an att framja sockenbibliotekets utveckling. Varden av 
biblioteken blev ineffektiv, bokurvalen och bokinkopen fdrsummades, skOtseln blev bristnillig 
och till slut upphOrde allmanheten att komma.18 I och med att sockenbiblioteken hade avskilts 
fran de myndigheter som hade hand om skolarendena, tappade dessa myndigheter naturligtvis 
intresset for biblioteken, da de inte hade nagot inflytande over dem.19 

Detta bristande intresse fran dem som handhade sockenbiblioteken var, enligt Palmgren, det 
som tvingade in folket pa tidnings- och kolportagelitteraturens "farliga" vag. "De foraldrade, 
vanvardade sockenbiblioteken bjodo sa smaningom sin allmanhet intet afvarde eller aktuellt 
intresse." Botemedlet mot detta var goda, valskotta, fria offentliga bibliotek, sadana som 
Valfrid Palmgren hade sett i USA.20 Biblioteken forbattrades dock i borjan av 1900-talet, bl. a. 
tack vare statsbidraget 1905.21 

Antalet sockenbibliotek i Sverige var ar 1866 1 265 stycken. 1868 fanns dar 1 437 och ar 1900 
sags det ha funnits 1 800, men Palmgren var skeptisk till denna siffra och menade att det fanns 
ca 1 100 ar 1904.22 

I stadema var sockenbibliotekens motsvarighet forsamlingsbiblioteken, se vidare kapitel 6. 
Bibliotek i Stockholm. 

4.1.2. Kommersiella lanebibliotek 

Fran borjan var dessa bibliotek en del av vissa bokhandlars rorelse, men overgick i slutet av 
1800-talet till att bli fristaende rorelser med lag vinstprofil. Forestandama var oftast kvinnor. 
Har fanns modem litteratur, Strindberg t. ex., vilket formodligen berodde paden nodvandiga 
marknadsanpassningen - 1!1ntagarna fick vad de ville ha, iiven om en del av bockerna ansags 
vara kontroversiellaY 

De kommersiella lanebiblioteken besoktes mest av medelklassen, men hade fran borjan varit 
avsedda for de hogre klasserna. Dessa bibliotek var inte direkt avsedda for barn, men barnen 
kunde dock fa lana okontroversiella best-sellers. I de kretsar sam anvande sig av biblioteken 
ifraga, sags barns Hisning sam en problematisk sysselsattning som maste ransoneras och 
censureras.24 

Magnus Torstensson anser att de kommersiella 1<1nebiblioteken hade Iiten betydelse for 
utvecklingen av bibliotek av typen public library i Sverige.25 

4.1.3. Liisestugor 

I slutet av 1800-talet genomgick Sverige snabba forandringar - staderna vaxte och sociala 
problem okade och blev synligare i samhallet, ett sadant problem var t. ex. fylleriet. Att ordna 
liisestugor for arbetarna var ett satt att tackla de sociala problemen. Dar hade de mojlighet att ta 
en kopp kaffe, lasa tidningar och backer och skriva brev. Denna typ av rorelse startade i 
Goteborg ar 1882, Malmo 1886 och runt ar 1900 grundades manga lasestugor, exempelvis i 
Stockholm. "The founding of the reading-rooms shows how underdeveloped the question of 
public libraries was in Sweden in the late 19th century when in several bigger towns the 
authorities were more prepared to spend public means on simple reading-rooms for the workers 
than on public libraries in the angloamerican sense for the whole population."26 
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4.1.4. Folkrorelsebibliotek 

Under senare halften av 1800-talet hande mycket pa det politiska och sociala omnidet. 
Folkrorelserna grundlades pa allvar, arbetar- och nykterhetsrorelserna drog till sig mycket folk, 
kvinnorna stred for rostratt, folkskolan debatterades m. m.27 Vid denna tid kravde bonder och 
arbetare nagot annat an de overhetens sockenbibliotek man hade tillgang till med dess 
stagnerade bokbestlmd. Man tog saken i egna bander och folkrorelsebiblioteken var ett faktum. 
Exempel pa sadana var nykterhetsrorelsens, arbetarrorelsens och vackelserorelsens bibliotek. 
Alia dessa rorelser var medvetna om vikten av att genom Iasning fostra barnen i rorelsens 
ideologi, detta Iyste dock inte igenom alltfor mycket i sjalva biblioteken, enligt Ake Aberg.2s 

Nykterhetsrorelsen grundade bibliotek i samband med att IOGT borjade ha bildningsaktiviteter 
pa 1880-talet. I borjan av 1900-talet kom man igang med studiecirkelverksamhet och da 
sam lade man vid slutet av varje kurs ihop cirkelns litteratur till ett bibliotek.29 Detta innebar att 
1910 fanns inom IOGT 672 bibliotek.30 Aven svenska kyrkan, bonder och arbetarrorelsen hade 
sadana studiecirkelbibliotek.31 Inom IOGT hade man sma bamtempel med bibliotek. Oscar 
Olsson var en ivrig foresprakare for barnavdelningar i rorelsens bibliotek. Monsterkataloger 
trycktes upp som aven innehOll barnlitteratur, vilken inte enbart var snavt nykterhetsinriktad. 
Barnbiblioteken var dock inte rorelsens hjartesak.32 Enligt Magnus Torstensson kom en del av 
nykterhetsrorelsens bibliotek att ligga till grund fOr senare allmanna bibliotek.33 

Arbetarbiblioteken var av tva slag, de som upprattades av arbetama sjiHva och de som 
arbetsgivarna upprattade. Manga arbetarbibliotek, tillhorande arbetarforeningar, grundades 
under 1860-70-talen.34 Orsaken till att socialdemokratiska arbetarrorelsen grundade egna 
bibliotek var att sockenbiblioteken och de bibliotek som grundats av liberala filantroper, 
saknade modem realistisk skonlitteratur (t. ex. Zola och Strindberg), modem socialekonomisk 
och politisk litteratur.35 

Arbetarfdrbundens bibliotek hade ett ringa inslag av barnlitteratur. Detta berodde inte pa 
bristande intresse for barnens Hisning (redan 1907 hade rorelsen kampanjer mot 
smutslitteratur), utan pa att rorelsen var facklig, vilket innebar att de vuxnas behov ansags 
viktigare och barnen hade ju sina skolbibliotek. Vidare hade rorelsen stranga krav pa kvalitet 
och nyttighet, nagot som gjorde den kritisk till barnbockernas fiktion som vadjade till barnens 
fantasi, kansla och spanningsbehov. Till slut fanns aven ideologiska hinder - socialistisk 
barnlitteratur existerade knappt belt enkelt. Men arbetarrorelsen hade trots detta sagostunder 
och barnfester.36 

Vackelserorelsen hade sin klart avgransade art av bam- och ungdomslitteratur.37 

4.1.5. Foreningsbibliotek 

Ett foreningsbibliotek kunde antingen startas av en redan befintlig forening, eller sa bildade 
man en biblioteksfOrening enkom for bibliotekets skull, som t. ex. Foreningen Stockholms 
barn- och ungdomsbibliotek, dessa var dock fataliga. Ett annat exempel var Stockholms 
Uisesalong, bildat 1866, som framfor alit var till for den bildade medelklassen. Forenings
bibliotekens blomstringstid var samtida med sockenbibliotekens (d. v. s. 1850 och framat), och 
191 0 hade de flesta fOreningsbibliotek lagts ned eller slagits samman med andra 
biblioteksformer.38 Andra foreningar som hade bibliotek var Kristliga foreningen av unga man 
(KFUM), Nykterhetsorden Verdandi, Socialdemokratiska ungdomsforbundet, Svenska 
folkforbundet, olika missionsforeningar och sondagsskolesallskap m. fl.39 
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4.1.6. Stadsbibliotek 

I borjan av 1900-talet kom influenser fran USA som inspirerade till en modem 
biblioteksrorelse i storre stader, t. ex. Gavle, Goteborg, Malmo och Norrkoping. Stockholmarna 
skulle dock fa vanta till 1928 innan de tick sitt stadsbibliotek.40 Omkring 60 stader hade 1909 
kommunala eller delvis kommunalt understOdda bibliotek av skiftande kvalitet. Palmgren ansag 
att stadsbiblioteken var de basta allmanna biblioteken, t. ex. Dicksonska i Goteborg, Malmo 
stadsbibliotek och de i Norrkoping, Gavle och Lund. Dessa bibliotek hade i regel ocksa ganska 
gada anslag fran kommunen!1 

4.2. Folkbildning 

Om man slar i Nordisk familjebok av 1908 pa ordet Folkbildningsarbete, kan man se att det 
betyder foljande: " ... alla offentliga och enskilda strafvanden att sprida kunskaper bland ett folk 
och hoja dess bildningsgrad". 

Det fanns flera folkbildningsorganisationer som arbetade med att hilda folket, bl. a. 
organisationer av akademiker, arbetarinstitut, studentf6reningarna Verdandi och Heimdal i 
Uppsala, deras motsvarigheter i Stockholm, Goteborg och Lund och liven Folkbildnings
f6rbundet.42 Folkbildningsforbundet bildades 1903 i Stockholm efter en sammanslagning av 
Foreningen for folkbibliotek och lasestugor och Centralbyrfm i Stockholm for 
popularvetenskapliga f6reHisningar.43 Forbundet hade sam andamal att bidra till 
folkbildningsarbetets organiserande, underHittande och stOdjande " ... sarskildt genom 
framjande affolkbibliotek och folkliga foredrag". Folkbi1dningsf6rbundet formedlade inkop av 
bocker till folkbibliotek och man formedlade aven popuHirvetenskapliga forelasningar. Det 
skotte aven foreningens bibliotek i Stockholm. 1906 hade forbundet ett bidrag fran staten pa 4 
000 kronor och fran staden pa 8 000 kronor. Ar 1907 inbringade man donationer till ett varde 
av 27 000 kronor till en centralboksamling i Stockholm.44 

De olika folkbildningsorganisationema sande ut vandringsbibliotek och gjorde monster
kataloger, vilka ink1uderade ett rikt och valvalt hestand av barnbocker.4~ Missnojet med skolan 
inom folkbildningskretsar gjorde att folkbildningen blev extra viktig. Skolan ansags ta dod pa 
barnens laslust, vilket tvingade ut dem tidigt i arbetslivet.46 

Nagot som horde samman med folkbildningen var folkuppfostran, vilket som Valfrid Palmgren 
ofta aterkommer till; hennes bok som skildrar biblioteken i USA heter ju Bibliotek och 
folkuppfostran t. ex. Men vad menade man paden tiden med ordet uppfostran? Nordisk 
familjebok fran 1920 ger denna forklaring da man slar pa ordet Uppfostran: 

... i inskriinkt bemiirkelse de vuxnes (filraldrars, liirares och andras uppfostrares) afsiktliga 
verksamhet for att framja bamens och ungdomens utveckling. Men ofta fattas uppfostran iifven i 
vidstracktare bemiirkelser. SAt. ex. talar man om folkuppfostran och ti!nker d!!rvid niirmast pa de 
vuxnas folkmedlemmamas utveckling. Med sjalvuppfostran forstAr man den mognade ungdomens 
eller de aldres afsiktliga striifvan att sjlilfva fortsatta den uppfostran sam andra filrut !Atit komma dem 
till del, eller att erslitta den uppfostran, om hvilken de ftirut gatt miste. Uppfostran genom andra 
fiirlorar mycket af sitt viirde, om den icke pft detta s!ltt fortslittes af den uppfostrade sjalf. 

Man kan har jamfora amerikanska tankar om vikten av sjalvstudier och Palmgrens 
instammande dari; det var ju darfor ett allmant bib1iotek var sa viktigt. 
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4.3. Biblioteket och skolan 

Folkskolans undervisning handlade under lang tid bara om kristendom och laskunnighet; lange 
sag man pa rakning, historia, geografi och naturlara med misstiinksamhet. Under 1800-talets 
andra halft blev kravet pa att aven allmogens bam skulle ta en medborgerlig och allmant 
personlighetsdanande bildning stOrre. Lasebocker fOr bredvidlasning infordes; Lasebokfor 
folkskolan kom 1868. Kulturradikala forfattare som Gurli Linder och Ellen Key gick i spetsen, 
och ute i Jandet narapa fyrdubblades antalet folkskolebibliotek under artiondet 1893-1904.47 

1892 alades folkskoleinspektorema att avge berattelse aven om de skolbibliotek som fanns. Vid 
1894 ars folkskoleinspektorsmote framkom onskemal om att: 
* skolbiblioteken borde genomsyras av religios och fosterlandsk anda 
* skolbiblioteken skulle oka de i skolan upphiimtade kunskapsforraden 
* skolbiblioteken skulle utova uppfostrande inflytande pa de unga och genom dem pa deras 

hem. 
Folkskoleinspektorema ansag att skolbiblioteken skulle innehAlla religios litteratur, historia, 
geografi, naturvetenskap, reseskildringar, biografier, praktiska handbocker, halso- och 
hushallslarobocker. 48 

Skolan runt sekelskiftet var uppdelad i tva linjer, dels Hiroverket och flickskolan, dels 
folkskolan. Laroverket, och kanske framfor allt flickskolan, gav god humanistisk 
allmanbildning. I dessa skolor fanns larjungebibliotek med popular facklitteratur och modem 
och klassisk skonlitteratur. De fiesta larjungebiblioteken tillkom i borjan av 1900-talet, ofta i 
samband med 1905-ars skolreform. Manga av de aldre laroverken hade sedan lange 
skolbibliotek som framst var avsedda for larama och dessutom ofta var fOraldrade. Dar fanns 
mycket lite skonlitteratur och nastan aldrig bamlitteratur.49 Tanken vacktes dock tidigt pa 
speciella skolbibliotek for enbart bamen och ungdomama.50 

Fran och med 1912 hade aven skolbiblioteken ratt till statsbidrag.51 

4.4. Nordiska anhangare till public libraryideerna innan Valfrid Palmgren 

Valfrid Palmgren menade att hela iden med allmanna bibliotek, efter amerikanskt "public 
library-monster", var okand i Sverige innan hon gav ut sin bok, Bibliotek ochfolkuppfostran, 
1909.52 Riktigt sa var det nu inte, vilket det som foljer visar. 

Enligt Ake Aberg var Valfrid Palmgrens skrift Biblioteket- en ljushard den forsta medvetna 
signalen i kampanjen for bambibliotek. Aberg omnamner Valfrid Palmgren som en pionjar 
med intelligens, viljestyrka, sjalvfortroende och chann. Han anser dock att bon kanske kommit 
att dominera faltet lite otillborligt; hennes motstandare skyllde benne for orattvis skarpa i 
debatten och okunnighet om den svenska biblioteksrorelsen och darmed en undervardering av 
det som gjorts fore hennes tid. 53 

Andra som fore Palmgren inspirerats av de amerikanska biblioteken var t. ex. Per Adam 
Siljestrom ( 1815-1892), liberal folkbildningskampe, som pa 1850-talet reste till bade England 
och USA pa studieresor. Han fdrde med sig manga biblioteksintryck tillbaka till Sverige, en av 
de engelska ideer han forde med sig var t. ex. vandringsbibliotek.54 I USA tittade han pa de 
knappt paborjade "public libraries" och har hemma i Sverige forsokte han fa liv i det svenska 
sockenbiblioteket. I detta hade han kraftigt stod av det stora folkbildningsintresset i Sverige pa 
1850- och 1860-talen. 55 56 Siljestrom forordade aven ungdomsb6cker sa tidigt som 1854.57 

Enligt Magnus Torstensson var Siljestrom en framstaende person inom saval skolans som 
bibliotekens varld. Han uttalade sig bl. a. om sockenbibliotekens bokurval i Forslag till 

49 



inrattande av Socken-biblioteker och hwad derwid bar iakttagas, jemte forteckning a dertill 
lampliga backer och skrifter, 1859:'"Allmogen och arbetarne aro i sjelfwa werket icke sa 
enfaldiga sam mfmgen lard man vid sitt skrifbord inbillar sig ... Salunda tarde man kunna 
stanna wid den slutsatsen, att hwad som duger for s.k. bildade Iasaren i allmanhet, bor duga for 
allmogemannen och arbetaren"'58 

1860 berattade F. T. Borg, radikal Helsingborgsredaktor och tidigare engagerad i 
bildningscirkel och arbetarfOrening, om de folkbibliotek fOr alia samhallsklasser som fanns i 
England, Forenta Staterna och Danmark. Han patalade ocksa att man i Forenta Staterna ansag 
biblioteket vara lika nodvandigt som kyrkan, skolan och sjukhuset.59 Under 1890-talet 
uppmarksammades att det svenska folkbildningsarbetet var efterblivet jamfort med Danmark 
och Norge. Sociala och kulturpolitiska program tog upp krav pa fcirbattringar, bade den nya 
socialdemokratin, de liberala och de konservativa, de senare for att forebygga en hotande 
revolution. Pa 1890-talet fcirekom notiser i pressen om "public library-ideerna".60 

1893 akte arkitekt Ferdinand Boberg till Forenta Staterna for att studera bibliotek .. Aven han 
hade med sig manga intryck av det amerikanska "public Iibrary-systemet".61 Redan 1891 hade 
han emellertid ritat en byggnad fOr bad, gymnastik och bibliotek av typen public library, som 
skulle uppforas i Gavle, vilket dock aldrig skedde.62 Biblioteket skulle inneMila kapprum, 
lanbibliotek, Hisrum, studierum, arbetsrum fcir bibliotekarie och forfriskningsrum eller annan 
lamplig lokal. Ritningen saknade oppna hyllor och speciell barnavdelning, vilket Magnus 
Torstensson forklarar med att dessa introducerades forst pa 1890-talet i USA.63 Bobergs 
reseberattelser fick ingen storre betydelse for den samtida folkbiblioteksdiskussionen, han var 
fcir tidigt ute.64 

Ar 1900 blev det Deichmanska biblioteket i Kristiania (Oslo) fullstandigt reorganiserat efter 
amerikanskt monster; med oppna hyllor och den forsta barnavdelningen i Norden. Ny chef blev 
Haakon Nyhuus som fatt sin utbildning i USA.65 Dansken Andreas Schack Steenberg sag 
folkbibliotekets utveckling som sin livsuppgift, gjorde aven han studieresor till England och 
USA. Han gav rad till sina svenska kolleger och skrev artiklar i Folkbiblioteksbladet om amnet 
ifn1ga.66 67 Bade Nyhuus och Steenberg deltog i ett nordiskt folkbildningsm6te i Stockholm 
1901. Steen berg hall en forelasning om de amerikanska biblioteksideerna, som senare trycktes i 
Verdandi-serien68

: 

Bibliotekeme forstod, hvor viktigt det var at vaenne allerede Bomene til at bruge B5geme og at laere 
dem at bruge Bogeme. Derfor indrettede de saerlige Laesestuer for Born eller sendte smaa 
Bogsamlinger ud til Skoleme til Udlaan blandt Bomene. De inbod Bomene klassevis til Biblioteket. 
Naar en Klasse f. Eks. havde laest om den amerikanske Frihedskrig, saa foranstaltedes der i 
Biblioteket en Udstilling afBoger och afBilleder, Vedrtirende denne Sag, og det blev vist Bomene, 
hvorledes de skulde benytte B(lgeme til at finde Oplysning om den eller denTing - thi ogsaa deter 
noget, der skallaeres69 

Magnus Torstensson fOrklarar varfor Steenbergs inflytande blev sa mycket storre an Bobergs 
med att Steenberg verkade bland skolfolk, vilka var starkt padrivande i fraga om 
folkbibliotekens utveckling under aren kring sekelskiftet. Dessutom kom Steenbergs viktigaste 
insatser under aren 1900-1902, da tiden hall pa att magna vad gallde folkbiblioteksfragan i 
Sverige. Mottagligheten fOr de nya tankarna var nu betydligt storre an pa Bobergs tid.70 

Gurli Linder var bamboksrecensent i Dagens Nyheter, Folkbiblioteksbladet och Biblioteks
bladet och hon fungerade som idegivare at manga bambibliotekarier. Hon tillhorde kultureliten 
och var en av dem som ville fylla hemmet och skolan med goda bambocker. 1902 borjade hon 
intressera sig for de amerikanska barnbiblioteken och recenserade Bibliotek ochfolkuppjostran 
positivt.'1 
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.:l 4.5. Public libraryideer i Sverige 

4.5.1. Bibliotekarieutbildning 

Staten beviljade sedan 1905 arligen ca 60 000 kronor i understOd till folkbiblioteken. Trots 
detta, menade Axel Hirsch 1907, fanns det en avsevard brist i den svenska biblioteksvarlden, 
namligen avsaknaden av utbildade bibliotekarier. Studier behovdes for att kunna tillagna sig 
praktisk biblioteksteknik, anvanda sig av bibliografisk litteratur, uppratta korrekta och 
overskadliga kataloger, infora utlaningssystem, uppstalla statistik, fora biblioteksrakenskaper M 
dessa fardigheter kom inte av sig sjalva. 72 Vad som var viktigt for en bibliotekarie var, ocksa 
enligt Matilda Widegren, att ha kannedom om modem biblioteksteknik. Viktigt var ocksa att ha 
omfattande kunskaper och grundlig kannedom om alit slags referenslitteratur. Formaga att 
behandla manniskor med takt, alskvardhet och "ej sa litet av disciplinar fcirmaga", var 
egenskaper som han vardesatte hogt.73 Axel Hirsch jamforde med amerikanska forhallanden: 

I Amerika finnas hogt ansedda l!iroanstalter for utbildandet av tjlinsteml!n ilir de offentliga 
biblioteken, anstalter sa storartade, att vi hiir knappast kunna gora oss en ilirestiUlning om desamma, 
men vilka aro ganska naturliga i ett land, dar en enskild person, Andrew Carnegie, arligen utde!ar i 
genomsnitt liver 15, 000, 000 kr. till de offentliga biblioteken.74 

Norge hade tagit starkt intryck av USA, enligt Hirsch. I "Kirkedepartementet" fanns en 
sakkunnig person som fran departementet ledde biblioteksrorelsen, vilken var sardeles enhetlig 
och praktiskt organiserad. Till den sakkunniges tjanstealigganden horde att lamna rad och 
upplysningar till biblioteken och att inspektera dem etc. Forslag hade framkommit att ha 
undervisning i biblioteksvard vid seminariema och att om hilda seminariebiblioteken till 
monsterbibliotek och ovningsbibliotek. Manga unga man och kvinnor for efter 
skolutbildningen till USA for att studera vid nagot biblioteksinstitut, oftast Albany, New York. 
Dar genomgick de den tvaariga kursen for att sedan atervanda till Norge och bli 
biblioteksforestandare. 75 

I Danmark hade "Ministeriet for kirkeM og undervisningvaesendet" en fackutbildad person 
anstalld, A. S. Steen berg, som tillsammans med en byrachef i ministeriet bildade "Statens 
komite til understOttelse av folkebogsamlinger". Steen berg, hade liksom sin norska kollega 
Haakon Nyhuus, bidragit mycket till spridandet av modem biblioteksteknik och varit 
synnerligen tillmotesgaende mot svenska biblioteksman enligt Hirsch.76 

I Finland hade undervisning i biblioteksteknik inforts vid samtliga seminarier. Dessa 
seminariebibliotek var betydande och ordnades som monsterbibliotek, vilka skulle vara till 
ledning vid skotseln av folkbiblioteken, som mestadels skottes av folkskollararare.77 

I Sverige var bibliotekarieutbildningen lamnad at enskilda initiativ, t. ex. Folkbildnings
forbundet, studentforeningama Verdandi och Heimdal och andra folkbildningsforeningar plus 
storre bibliotek som Stockholms arbetarebibliotek. De flesta biblioteksforestandare hade dock 
inte fatt nagon som heist utbildning. Ett bevis pa att man inte insett vikten av bibliotekariemas 
arbete var, enligt Hirsch, de "ofta lojligt sma lonema".78 

Vid ett mote hos Pedagogiska sallskapet talade bl. a. Matilda Widegren om skolbibliotekens 
behov av bOcker och behovet av personer som forstod att ordna och skota dessa bibliotek. Hon 
ansag att man inte insert bur mycket bibliotekarien egentligen betydde och att darfor dennes 
av!Oning var ringa eller ingen ails. Ofta var skolbiblioteken bara oppna en gang i veckan och 
det var ju darfor fcirstaeligt om biblioteksforestandaren under sadana forhallanden inte fann det 
lOnt utbilda sig. Widegren tyckte dock att bibliotekarieutbildning var lika viktigt som 
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lararutbildning: "Bibliotekariens uppgift ar synnerligen viktig, och ratt sett ar han en mycket 
betydande larare". Vad som borde goras for att forbattra situationen var enligt Widegren: 
* intressera personer for arbetsfaltet 
* klargora dess stora betydelse for allmanheten 
* atminstone vid seminariema halla val avlonade bibliotekarier 
* fa till stand en forsokskurs for utbildande av bibliotekarier.79 

Axel Hirsch var av den uppfattningen, att uppmarksamheten maste forst och framst fastas pa 
det sjalvklara faktum, att utbildning fOr bibliotekarieyrket var nodvandigt, likaval som for 
andra yrken. Genom att yrket salunda skulle varderas hogre skulle ocksa lonema oka. "Skulle 
icke biblioteksverksamheten vara ett sarskilt for kvinnan lampligt arbetsf<ilt?", undrade han. 
Den "nOdiga sakkunskapen" skulle inhamtas genom noggranna studier ide land dar 
biblioteksvetenskapen stod hogst; vi formodar att han menade England, USA, Danmark och 
Norge. Kunde folkbildningsforeningama sorja for att folk blev utskickade/utbildade till 
bibliotekslarare? Kunde staten ge understod? Som det var 1907 hade folkskoleinspektorema 
varken tid eller kompetens nog, att hjalpa bibliotekariema, menade Hirsch. De sakkunniga 
skulle kunna ge foreHisningar o. dyl. vid sommarkurser, Uirarmoten, folkhogskolor, seminarier 
m. m.80 Hirsch ansag att det allmanna kulturtillstandet och den " intellektuella vagrorelsens 
hojning och sankning" kunde utlasas genom de offentliga bibliotekens antal och tilJstand. 

Vi ha nog i Sverge alltfor mycket yvts over den n!!stan enastAende Mga procenten av l!!skunniga, 
som var statistik visar, men det faktum, att alia en gAng i skolan l!irt sig fardigheten att l!!sa i bok, har 
n!!stan intet att betyda vid besvarandet av folkbildningsfrAgans viktigaste punkt, niimligen i vilken 
utstrl!ckning denna l!!sfardighet efter avslutad skolgAng verkligen tages i bruk. 81 

Svenska folket skulle vara ett lasande folk, slog Gurli Linder fast, och bocker skulle goras mer 
och mer Hittillgangliga. Tyvarr hade inte biblioteksinstitutionema hallit jamna steg med den 
kraftfulla Hisutvecklingen.82 Matilda Widegren framholl nodvandigheten av utbildade 
skolbibliotekarier. Overstyrelsen for rikets allmanna laroverk lat da anordna en kurs i 
biblioteksteknik, vilken bolls i Stockholm 1908 mellan 20 juli och 1 augusti. Larare for kursen 
var extra ordinarie amanuens pa KB, Valfrid Palmgren.83 

Varje dag bOlls fyra foreHisningar. En timme om dagen var vikt at foljande amnen: 
* biblioteksadministration och vard i allmanhet, slirskilt med hansyn till svenska 

Hiroverksbibliotek 
* laroverksbibliotekets uppgift och syfte 
* bibliotekslokaler och inredning (bar framholls speciellt onskvardheten i att ha Hisesalar med 

val fOrsedda referensbibliotek) 
* urval och inkop av lamplig litteratur 
* accessionskatalog 
* klassifikations- och signeringssystem 
* handskande och vard av bocker 
* bOckemas uppsHillning pa hylloma 
* effektiv och bekvam revidering av boksamlingen 
* andra fragor som kursdeltagama hade 
* Himpliga foreskrifter for Umtagama 
* villkor for hemlan 
* olika utlaningssystem 
* utlanings- och lantagarstatistik 
* bibliotekarien och biblioteket; bibliotekarien och allmanheten.84 

Palmgren ansag tydligen att katalogisering var viktigt, da bon lagt in tva timmars katalogarbete 
dagligen, bade vad gallde saval real- som nominalkataloger. Den sista timmen varje dag agnade 
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bon 8.t att beratta om det amerikanska biblioteksvasendet- dessa forelasningar var 
"hogtidsstunder", enligt Linder; doktor Palmgrens "briljant framforda berattelse", sam hon 
sager. " ... hennes vis sa overtygelse att aven hos oss av samma and a inspirerade atgarder [sam i 
USA ]bade kunna och komma att genomforas.(---) Hon ager namligen den sallsynta 
kombinationen av gedigen kunskap, utslagssaker intuition och sund entusiasm."85 Forutom 
dessa forelasningar av Palmgren bOlls diskussioner over deltagamas egna fnlgor. Studiebesok 
pa KB, Nobelbiblioteket, Pedagogiska biblioteket, Folkets Hus' bibliotek och Kungsholmens 
fOrsamlingsbibliotek ingick ocksa. 86 

Gurli Linder ansag, att malet maste vara att ha ars- eller flerarskurser for bibliotekarier. 

Med alia medel bor den ej aJltfljr sHllsynta villfarelsen skingras, att niistan vern som heist kan skOta 
ett bibliotek, att uanstgoringen dar endast bestllr i att l!1mna ut och ta ernot b<icker och att silledes 
sa val utbildningstid sorn avloning kunna vara rninimala.17 

Gurli Linders dotter Greta, skulle komma art sla in pa biblioteksbanan. Hon blev sedermera 
andrebibliotekarie pa det nya stadsbiblioteket i Stockholm 1927. Kanske var det Palmgren som 
entusiasmerade henne for yrket, iallafall skickade Valfrid Palmgren 1910 detta brev till 
mamma Linder; ert brev sam visar art det var rusning till platsema vid Palmgrens kurser: 

Kara Fru Linder 
Skulle Eder dotter ha lust att deltaga i den frAn 25 jUli·6 aug. af Ofver-styrelsen 

anordnade bibliotekskursen? Den tager sin b5rjan i Norra Latin kl. 10 f.m. den 25 • Vill hon komma 
med, s:llat .m.ig (personligen) fa veta det snarast mojligt, men hit det bli oss emellan, ty 
tillstrOrnningen tycks stor. Kursen ar kostnadsfri. Jag vet, att Ni fOr henne ville ha m1got grundligare, 
men hon tinge ju pa detta slitt ett tillflille att se, hurudant arbete det ar. 

Med basta halsn. 
Eder Valfrid Palmgren88 

4.5.2. Oppna byllor 

Vid SABs andra arsmote 1916 bOlls en debatt om fordelama och nackdelarna med oppna 
hyllor. Fredrik Hjelmqvist definierade oppna hyllor: " ... sadan anordning i ert bibliotek, art de 
besokande ha riitt att sjiilva taga fram bockema fran hylloma". Langt innan denna fraga bOrjade 
diskuteras pa de amerikanska bibliotekskongressema, hade man, enligt Hjelmqvist, i viss man 
latit besokama hjalpa sig sjalva bade i Europa och USA. Storre bibliotek hade Iatit allmanheten 
fa fritt tilltrade till den referenslirteratur sam stod uppstiilld i lasesalen. Vid de fiesta bibliotek 
hade gynnade personer haft ratt att sjalva ga in i boksamlingama och forska bland hylloma. 
Forestandare for sma bibliotek hade ofta, for art f6renkla sitt arbete, latit lAntagama sjalva ta 
fram de begarda bockema. Sa iden med oppna hyllor var inte belt ny, menade Hjelmqvist.89 

Niir man 1916 talade om oppna hyllor menade man:" ... At alia biblioteksbesokande medgivna 
tilltradet till bibliotekets for hemlan avsedda bokforrad, antingen i dess helhet eller inom vissa, 
av olika forhallanden betingade granser". Denna ide kan gort kallas amerikansk, tyckte 
Hjelmqvist, for det var i USA sam man fOrst borjade tillampa systemet.90 1887 pa en ALA
kongress visade Minerva Sanders pa betydelsen av oppna hyllor. Hon hade infort derta system 
pa sitt bibliotek i Pawtucket pa Rhode Island, formodligen var hon forst i USA med detta. (Han 
var for ovrigt ocksa en av de forsta med att skapa en bamavdelning i biblioteket.) I tio ar hade 
han haft oppna hyllor och bon hade funnit, att detta i hog grad hade okat intresset fOr 
biblioteket. Biblioteket i Pawtucket var ert litet bibliotek. Det forsta stOrre bibliotek som 
anammade systernet blev Cleveland Public Library, som var ert av de stOrre biblioteken i USA 
Chef fOr detta bibliotek var William H. Brett, en man som, enligt Hjelmqvist, var mycket man 
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om att lata bibliotekets arbete knyta an till varje bildningsstravande.91 

1890 skickade Library Journal, ALAs organ, ut en enkat angaende lampligheten med oppna 
hyllor. Endast ett rata! av de tillfragade biblioteksmiinnen var positiva, medan manga var 
avvaktande eller direkt avvisande. Tron pa fordelama spred sig dock snabbt, och 1916 var det 
fa bibliotek i USA som inte hade oppnat sina hyllor belt eller delvis. Till och med i det stora 
New York Public Library hade man en sarskild hemlaneavdelning med oppna hyllor och alla 
filialbibliotek i New York hade anslutit sig till trenden.92 

Intemationellt sett hade man i England anammat systemet och vidtagit en del forbattringar for 
att starka kontrollen over bockema. Tyskama hade forst varit starkt avvisande, utom ett 
bibliotek i Hamburg, men iden bOll dock pa att vinna terrang liven dar. I Danmark och Norge 
var man starkt inspirerade av USA och hade salunda infort oppna hyllor pa manga bade sma 
och stora bibliotek.93 I Sverige tilliimpades systemet, savitt Hjelmqvist visste, vid fyra bibliotek 
i Stockholm (namligen Stockholms bam- och ungdomsbibliotek, Gustav Vasa 
fOrsamlingsbibliotek, Katarina folkbibliotek ocb delvis Maria folkbibliotek), vid Falu allmiinna 
bibliotek, Kristianstads bibliotek och vid Malmo och Goteborgs bambibliotek. Ett antal 
folkskole- och seminariebibliotek anviinde sig ocksa av oppna hyllor. I sitt inHigg ansag 
Hjelmqvist, att man nu, 1916, hade mangarig praktisk erfarenhet fran olika trakter och bibliotek 
av olika storlek att stodja sig pa.94 

Harald Lettstrom, svensk folkbildningsman, skrev i Biblioteksbladet: 

Vidare miirkte jag, att fOrestandarinnoma [vid Folkbildningsllirbundets bibliotek i Stockholm] blevo 
sa upptagna av ungdomarna som ville byta bOcker, att de ej kunde skOta annan utlaning. Jag fl>reslog 
da art pa biblioteken skulle uppstiillas Oppna hyllor med referensbibliotek och ungdomsbocker. Jag 
hade last diirom i den amerikanska facklitteraturen. Biblioteksstyrelsen tyckte att forslaget var 
riskabelt, men jag genomlorde det andd, och llirlusten pa stulna bOcker var obetydlig. Detta var innan 
dr Valfrid Palmgren upptradde pa arenan95 

Fordelar med oppna hyllor, som Hjelmqvist sag det, var: 
* ju friare ett bibliotek kunde meddela sin undervisning, ju lattare och bekvamare var och en 

kunde fa den litteratur han onskade, desto battre fyllde biblioteket sin funktion (de bibliotek 
vars uppgift var att bevara gangna tiders andliga kultur till kommande generationer, som han 
uttryckte det, fickju naturligtvis inte hindras att uppfylla sin uppgift) 

* personalen befriades fran en del mekaniskt arbete i och med att lantagama sjalva tog fram 
bockema 

* besokama fick en mer direkt och levande kontakt med bockerna 
* besokarna hade storre behallning an om de bara skulle titta i katalogema, samtidigt som man 

fortfarande hade dessa till hjalp 
* cbansen att lantagaren verkligen fick tag i en bok han hade intresse av okade, och risken att 

han besviken skulle liimna biblioteket utan bok, nagot som var vanligt da hylloma var 
stangda, minskade 

* ut!Aningens karaktar foriindrades, utlaningen av facklitteratur okade 
* besokarnas intresse vacktes och eggades 
* besokama fick en overblick over vad som fanns inom en viss avdelning (bar maste man dock 

papeka for besokaren, att de vardefullaste bOckerna kunde vara utlanade och att han aven 
borde titta i katalogen)96 

Naturligtvis fanns det aven nackdelar med oppna hyll-systemet. Hjelmqvist namnde: 
* slitaget och stOldrisken okade, bevarandet till eftervarlden blev siimre. Att bockema skulle 

slitas ut mycket fortare av det standiga hanterandet var fel, enligt Hjelmqvist, som citerade en 
amerikansk biblioteksman som sagt, att bockemas liv f6rkortades med bOgst en eller tva 
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veckor 
* bockerna stalldes upp i oordning och kunde sedan vara svara att aterfinna. Hjelmqvist 

menade och sa, att det fanns lOsningar pa detta problem. Engelsmannen hade olikfargade 
lappar pa bokryggarna. I Hamburg fick lantagama sticka en trakloss i halet efter den uttagna 
boken. I Kristianstad fick besokarna taut men ej satta tillbaka bOckerna, utan Higga dem pa 
nedersta hyllan. Titel, avdelning och nummer skulle markas ut pa bokryggarna 

* bibliotekspersonalen besvar okade nar de var tvungna att stiUla bockerna i ordning. Men de 
slapp ju ta fram dem, sa Hjelmqvist. 

* huvudanmarkningen var att de oppna hyllorna underliittade och rent av lockade till 
bokstolder. Vid Pratt Institutes bibliotek i Brooklyn hade en miss Lord undersokt detta. Det 
visade sig att forlusterna avgjort var stOrre med oppna hyllor, och att ju mindre biblioteket 
var desto farre stolder. Hjelmqvist hade skaffat fram statistik fran Stockholm. 
SBUB, stulna per 10 000 utlanade 1912 2 st 

1913 30 st 
1914 9 st 
1915 13 st 

Gustav Vasa fOrsamlingsbibliotek hade mellan aren 1909-1915 ett svinn pa 100 b6cker, varav 
63 fran oppna utlimingshyllor och 37 fran referenshyllor. 1915 hade man ungefar ett svinn pa 
13 bocker pa 10 000 utlanade. De svenska biblioteken hade laga stoldsiffror om man 
jiimforde med de amerikanska.97 Siffroma fran SBUB verkar dock starkt forskonade om man 
jamfor med ett brev fran rektorn vid Jakob realskola dar det talas om ca 50 forlorade backer 
redan i februari 1913. Se nedan. 

Fredrik Hjelmqvist hade tankt ut vissa fcirsiktighetsatgarder, som han tyckte borde vidtas for att 
kunna bibehalla oppna hyJl-systemet namligen: 
* undvika att ha dyrbara och sallsynta verk pa oppen hylla 
* vara forsiktig med vanliga i skolan anvanda larobOcker (de var mycket utsatta overallt) 
* se upp med sma backer typ fickordbocker och parlOrer 
* sUimpla bockerna tydligt pa parm, titelblad och inne i boken med perforeringsstampel 
* placera utlimingsdisken sa att alia maste passera den pa vag till eller fran rummet med oppna 

hyllor 
* rummet med oppna hyllor skulle vara start och val upplyst 
* det skulle ha laga hyllor, stallda sa de kunde bevakas fran utlaningsdisken, gama langs med 

vaggarna 
* personalen skulle beblanda sig med besokarna utan att fcir den skull ge sken av spioneri 
Om dessa sakerhetsatgarder vidtogs, kunde man dikna med overvagande goda verkningar av 
systemet med oppna hyllor, menade Hjelmqvist.98 

Andra som uttalade sig pa arsmotet var overbibliotekarie Wahlin. Han var mer skeptisk till 
oppna hyllor. Han ansag att personer utan litterar bildning inte pa ett ogonblick kunde avgora 
om en bok passade honom eller ej. Okningen av besok och utlan som man sett, kunde kanske 
hanforas till nyfikenhet. Olagenhetema med systemet var iogonfallande, menade Wahlin. I 
mindre stader och pa landsbygden kunde man ju gora fcirsok med oppna hyllor i mindre 
boksamlingar, men det passade inte pa alia smllen, sarskilt var det beroende av 
lokalfcirhallanden. Utvecklingen gick kanske mot oppna hyllor, men da maste befolkningen fa 
"biblioteksuppfostran", vilket var skolans sak att bibringa dem.99 

Andreas Schack Steen berg ansag att oppna hyllor gav bibliotekarien mer tid over att hjalpa dem 
som verkligen behOvde hjiilp. Bibliotekarien A. Kildal fran Norge sa att utUmingen stigit efter 
inforandet av oppna hyllor och att detta sarskilt gallde vardefullare Litteratur, s~isom klassiker. 
Angaende felpacerade backer var det bara att forbjuda lantagama stiilla tillbaka bOckerna 
sjiilva. Viktigast var att biblioteket genom de oppna hyllorna kom att uppfattas som folkets 
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egendom, dit alla hade fritt tilltrade, och inte bara som bokmuseer.100 

Bibliotekarien F. Nilsson (teoretisk anhangare av oppna hyllor) ansag att bibliotek inrymda i 
gamla lokaler stOtte pa svarigheter p. g. a. det stora utrymme som fordrades. Okad arbetskraft 
behovdes. Bibliotekspubliken behOvde uppfostras innan man kunde sHippa den lOs utan alltfor 
stor kontroll och forlust. Steenberg ansag att enda mojligheten att uppfostra publiken var att 
oppna hyllorna, och det "pa vid gavel". Hjelmqvist papekade att gamla och synnerligen 
oHimpliga lokaler gjorts iordning i Stockholm och att den okade personal som behOvdes snarast 
berodde pa den okade lanefrekvensen till foljd av de oppna hyllorna. Hildur Lundberg, 
bibliotekarie vid Gustav Vasa forsamlingsbibliotek och styrelsemedlem i SBUB, sa att 
stOlderna var periodiska och utfordes ofta av en och samma person. Hon kunde inte tanka sig 
ett annat system, och talade om att Iantagarna blivit mycket besvikna da man vid enstaka 
tillfallen tvingats stanga av bokmagasinet.101 

4.5.3. Barnbibliotek 

Pa landsbygden var det inte sarskilt stor social skillnad mellan besokarna pa biblioteket, medan 
det i staden daremot var star segregation, nagot som upprorde Valfrid Palmgren. Atskillnaden 
gallde aven barnen. Det offentliga socken- eller forsamlingsbiblioteket var framst till for 
fattigmansbarnen. Bam fran rika hem fick oftast sina becker hemifran, fran flickskolans eller 
laroverkets bibliotek, fran kommersiella lanebibliotek eller fran sina kamrater. Enligt Aberg 
hammades barnens boklaning av brist pa bOcker, h\nga avstand till biblioteket och aven av den 
respekt de hyste fOr de praster och larare som ofta forestod biblioteket. 102 

Den hjalp biblioteken hade av1800-talets centralt utgivna monsterkataloger till vii.gledning for 
bokink6p var ofta mycket sparsamma med barnbocker och darfor inte till mycken nytta pa detta 
omni.de. 103 1878 gav Sallskapet for nyttiga kunskapers spridande ut en bokforteckning med 
bOcker Himpliga for ett sockenbibliotek. I denna togs for forsta gangen aven bam- och 
ungdomsb6cker upp. Forteckningen kom ut i omarbetade upplagor 1883 och 1892. Fran och 
med 1880-talet gavs det ut flera forteckningar over barn- och ungdomsbocker men det var 
ingen av dem som fick nagot st6rre inflytande. 104 1899 utkom Foreningen Heimdals 
bokforteckning for svenska folkbibliotek. I 1899 och 1903 ars upplagor fanns liven en sarskild 
fdrteckning over barn- och ungdomslitteratur. Dessa fick start inflytande i vida kretsar.105 

Studentfdreningarna Heimdal och Verdandis monsterkataloger for folkbibliotek fick 
overhuvudtaget star betydelse for moderniseringen av bibliotekens bokbestand. 106 

4.5.3.1. Goteborgs barn- och ungdomsbibliotek 

Dicksonska folkbiblioteket i G6teborg fran 1897 var det forsta modema folkbiblioteket i 
Norden. Det hade dock, enligt Ake Aberg, tillkommit for tidigt for att innehalla nagon 
bamavdelning. 1905 hade man inrattat den f. d. tidningssalen till ungdomssal dock lange utan 
bOcker. Nii.r bockerna slutligen tillkom, stod de till en borjan pa slutna hyllor. 1919 kom Helja 
Jacobson, med erfarenhet fran SBUB och Malmo barnbibliotek, dit och borjade modernisera 
ungdomsavdelningen.107 

Goteborgs barn- och ungdomsbibliotek grundades 1913 och lag pa Plantagegatan i ett barnrikt 
omrade. Det grundades efter impulser fran SBUB, av froken Ingegerd Ekman, dotter till en 
storindustriman. Hon hade utbildat sig till bibliotekarie i USA pa Pratt Institute Library School, 
influerad som hon var av Valfrid Palmgren. Nar hon atervant till Goteborg samlade hon ihop 30 
000 kronor till ett modernt ungdomsbibliotek med lasesal och oppna hyllor, Dewey
klassifikation och Brownutlaning, som skulle vara tillgangligt for alia barn i skolaldern. 108 109 
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Under forsta varldskriget blev det omojligt att utoka det ursprungliga bokbestandet pa ca 500 
band p. g. a. enormt stegrade bokpriser. Ekman tvingades begransa antalet lantagare genom att 
slitta aldersgrlinser pa meUan 10 och 17 ar och rorkorta oppethallandet 16.00-21.00 til116.00-
20.00.110 I brist pii kontinuerliga inkomster stagnerade biblioteket, men Ekman var tveksam till 
att overHimna det till Dicksonska folkbiblioteket, som hon ansag foga vitalt.111 Nar Helja 
Jacobson forsokte reorganisera barnavdelningen pa Dicksonska, overvligde Ingegerd Almqvist 
(f. Ekman) trots alit att overlamna sitt barnbibliotek dit, men eftersom Jacobson skulle 
atervlinda till Malmo, beslutade bon sig for att avsta. Overlamnadet skedde istiillet efter Nils 
Genells tilltrade som chef vid Dicksonska i borjan av 1930-talet, da bela bibliotekssystemet 
omorganiserades. 112 

4.5.3.2. Malmo barnbibliotek 

En sammanslutning kallad Malmo biblioteks- och forelasningsforening (till halften en 
komrnunal institution) skotte bl. a. stadsbiblioteket i Malmo (grundat 1905). Styrelsen for 
foreningen hade lange funderat pa att inratta en bam- och ungdomsavdelning eftersom 
aldersgransen pa stadsbiblioteket var femton ftr. Det saknades emellertid medel och lokal fOr 
andamalet. Da nagra enskilda personer, narmare bestiimt tre froknar vid namn Ina Herslow, 
Werna Callmer och Eva Berg von Linde11

\ erbjod sig stalla upp med backer, mohler och 
trycksaker m. m. och dessutom stlillde en Jokal till forfogande i fern Ar, mottogs detta 
tacksamt. 114 De utlovade fern aren gratis lokal utstracktes senare till fri lokal och varme i tio 
ar. liS I april 1914 beviljade stadsfullmaktige dessutom barnbiblioteket 3 000 kronor fOr 1914 
och senare ytterligare 4 000 kronor for 1915.116 Malmo barnbibliotek var alltsa redan fran 
borjan en del av Malmo stadsbibliotek (Malmo biblioteks- och forelasningsforening upplOstes 
I 927 och institution en blev Malmo stadsbibliotek). Samtidigt var det i viss man ett fristaende 
foretag eftersom det tillkommit genom enskilda personers arbete, gavor och understOd. 117 

Forste bibliotekskonsulenten Dr. Fredrik Hjelmqvist foreslog att man skulle visa Malmo 
barnbibliotek, som ett exempel pa ett bibliotek efter amerikanskt monster, pa Baltiska 
utstallningen (en utstallning for Sverige, Danmark, Tyskland och Ryssland som agde rum i 
Malmo 15 maj till4 oktober 1914 och var en utstallning for industri, konst, konsthantverk och 
hantverk, dar Ferdinand Boberg var arkitekt, enligt Svensk uppslagsbok 1963: Baltiska 
utsallningen) och forst darefter oppna det for allmanheten. Detta skedde ocksa och Valfrid 
Palmgren var en av de1;11 som byggde upp barnbiblioteket infor utstallningen.118 Barnbiblioteket 
i Stockholm var monsterbibliotek vid skapandet av Malmo barnbibliotek.119 120 Utstlillningen 
stangde 4 oktober och dagen efter tlyttade biblioteket in i sin nya lokal pa Sodra forstadsgatan i 
centrala Malmo. Biblioteket oppnade for allmanheten 6 november 1914; i ett 
lyckonskningstelegram fran Stockholms bambibliotek vid oppnandet stod: "'Stockholms barn
och ungdomsbibliotek kan icke sanda battre onskan an att sa mycken gladje och tillfreds
stallelse som vi sjalva kant av arbetet for var gemensamma sak liven matte komma er till 
del'".t21 

Helja Jacobson, f. d. anstalld pa Stockholms barn- och ungdomsbibliotek var forestandarinna 
pa barnbiblioteket. Forestandaren for stadsbiblioteket, intendenten Hans Emil Larsson, blev 
liven barnbibliotekets chef. Personalen bestod av tre fast anstiillda och ett tiotal frivilliga 
medhjalpare. 122 Froknama Herslow och Callmer tillhorde aven den frivilliga arbetsskaran och 
barnbibliotekets andra ar borjade liven froken Stina Callmer arbeta frivilligt pa biblioteket. Hon 
paborjade darmed den bana som forde benne till stadsbibliotekarieposten i Helsingborg.123 

Lokalen bested ursprungligen av tva rum som gjordes om till Hisesal och expedition. Lokalen 
var redan fran borjan for liten och det hjalpte inte mycket att man senare fick ett rum till, 
biblioteket var fortfarande for trangt.124 Nar nyheten om bambiblioteket spreds kom sa manga 
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bam att personal en var tvungen att deJa ut biljetter. Antalet Hisplatser, 28 stycken, var allde1es 
fOr litet och man tvingades kopa in fl:illstolar. Endast de bam som inte hade ratt till hemlan fick 
sitta i lasesalen. Efter ett par manader hade nyfikenheten emellertid stillats och man kunde 
upphora med biljettutdelningen.125 

Litteratururvalet till Malmo bambibliotek skedde med ledning av SBUBs katalog, man stallde 
upp bockema efter samma princip som i Stockholm och det var Stockholms bambiblioteks 
personal som utarbetade en s. k. "dictionary catalogue" till Malmo bambibliotek, 
huvudsakligen en kopia av SBUBs egen katalog. Bockema var placerade pa oppna hyllor 
liksom pa monsterbiblioteket i Stockholm och k1assificerade enligt Dewey, tills man 1923 
overgick till SAB 1iksom man gjort i Stockholm.126 127 Bokbestandet bestod fran borjan endast 
av de bocker som skankts till biblioteket innan det oppnade, men redan 1915 hade bestandet 
vaxt till det dubbla.128 Malmo bambiblioteks hestand vaxte fran 764 band vid starten till 5 090 
band 1924, varav ca 2/3 utgjorde facklitteratur. 1923 uppgick den utlanade facklitteraturen till 
47%. Helja Jacobson var daremot inte lika nojd med bamens behandling av bockema som man 
var i Stockholm: "Bokvarden bland bamen lamnar dessvarre mycket ovrigt att onska". Man 
inrorde bokomslag och bokmarken med uppmaningar att skota om bockema val.129 Pa Malmo 
barnbibliotek anvande man sig liksom i Stockholm av illustrerade anslag och under det forsta 
aret hade amnena varit bl. a. Flygning, Vintersport, Var flotta fdrr och nu och 
Kolonitradgardar. 130 

Malmo bambibliotek var oppet mellan 16.00 och 20.00 pa vardagama och mellan 13.00 och 
15.00 pa sondagama. Pa sommaren hade man bara oppet mellan 13.00 och 15.00 pa 
vardagama. Nar biblioteket varit oppet i sex mfmader hade 900 lantagare skrivits in. Antalet 
besok hade varit 23 525 och antalet hemlan hade varit 15 733 stycken; varav 5 791 hade varit 
fackbocker och 9 942 hade varit skonlitterara bocker.131 1914-1924 gjordes 422 321 hemlan av 
11 593 lantagare. Under samma tid gjordes 439 139 besok pa biblioteket. 132 Rusningen till 
biblioteket var inte lika star nar kristiden var slut, men biblioteket behovdes fortfarande. Helja 
Jacobson berattade t. ex. om bibliotekets springpojke som hade glomt kvar Jagad over Atlanten 
eller Nick Carter efter smugglare. Han ursaktade honom med att han var nyanstalld och 
hoppades att det skulle ga att paverka honom till battre lasning. 133 

For att fa Hl.na hem bocker kravdes av bamen att de var bosatta i staden och var mellan 10 och 
16 ar. Som en foljd av det knappa bokbestandet blev det nOdvandigt att inskranka 
lantagarantalet genom att i forsta hand bevilja de ungdomar som slutat skolan tillatelse till 
hem]an efterSOill desSa inte hade tillgang till nagot annat bibliotek. 134 

1924 flyttade bambiblioteket till ett f. d. kladeslager pa Jons Filsgatan. Flyttningen var inte 
sarskilt lyckad eftersom laget inte langre var centra1t, manga gamla lantagare fick lang vag, och 
det bodde inte heller manga bam i det nya omnidet. Efter flytten fick man emellertid tid, 
utrymme och medel over for att kunna halla kurser i bokkunskap for skolelever och andra 
intresserade. Man borjade aven Mila sagoaftnar pa sondagama, klockan 15.00, efter 
stangningsdags eftersom man inte hade nagot separat sagorum. Man bOrjade ocksa skicka ut 
vandringsboksamlingar till sjukhus, bamhem, skollovskolonier och ungdomskretsar m. £1. 135 

1927 flyttade barnbiblioteket pa nytt, till en battre lokal paS. Vallgatan 3, dar man fick fern 
rum och kok. Nu bytte biblioteket ocksa namn till Stadsbibliotekets ungdomsavdelning, och pa 
den bar adressen stannade man till 1946 da Malmo stadsbiblioteks egen byggnad stod fardig 
och man flyttade ihop med huvudbiblioteket. 136 Helja Jacobson stannade livet ut i Malmo och 
hjalpte till att bygga upp stadsbibliotekets bamavdelning till en av, enligt Aberg, landets 
finaste. 137 
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4.6. Statsbidragen 1905 och 1912 

1899 tog riksdagen upp fragan om statsbidrag till biblioteken, 1902 aterkom fragan och 1905 
gick det forsta forslaget igenom. 138 Statsbidraget 1905 innebar bl. a. att: 
* bidrag kunde utga med hogst 75 kronor 
* bidrag kunde utga till skoldistrikt for upprattande av och underhall av forsamlingsbibliotek 
* bidrag kunde utga till lands- och stadskommun for upprattande av och underhall av 

kommunalbibliotek 
* bidrag kunde utga tilllokala foreningar (likstallda med skoldistrikt eller kommun) for 

upprattande av och underMll av foreningsbibliotek. 139 

Villkoren fOr att statsbidrag skulle utbetalas var att: 
* en biblioteksstyrelse skulle utse forestandaren for biblioteket 
* det skulle finnas en liimplig lokal, oppethallandet skulle vara regelbundet och IAnen skulle 

vara kostnadsfria eller till lag avgift 
* osedliga bOcker inte fick inforlivas med bestAndet 
* bidraget endast fick anviindas till bokinkop, inbindning av bockerna och uppriittandet av en 

tryckt katalog 
* bidragsmottagaren skulle ha anslagit minst samma belopp fOr samma iindamal 
* biblioteket skulle inspekteras av folkskoleinspektorema 
* bockerna inte fick avhandas biblioteket. 140 

Hogst 10 000 kronor kunde ga till en forening som verkade som formedlingsanstalt at bibliotek 
eller som upprattade vandringsbibliotek. 141 

Fran och med 1912 kunde folkbibliotek " ... d. v. s. bibliotek avseende den stora allmiinheten 
inom en kommun och tillgiingliga antingen endast for vuxna eller for bade vuxna och ungdom" 
erhalla statsbidrag. Det var dock endast ett folkbibliotek, eller ett system av folkbibliotek, inom 
samma kommun som fick understod. For att ett folkbibliotek skulle bli beriittigat till statligt 
stOd kravdes att det agdes av antingen en kyrklig eller borgerlig kommun eller av en enskild 
forening. Om folkbiblioteket iigdes av en enskild forening skulle kommunalstamman utse en 
styrelsemedlem och en revisor. Folkbiblioteken kunde erhalla fran 40 till400 kronor. Bidraget 
utgick i form av in bun dna backer. 142 

Enligt Maria Holgersson blev resultatet av 1912 ars reform framst att det svenska 
biblioteksviisendet fick en fast organisation. Forvirringen och splittringen i biblioteksfloran 
hade rensats upp genom att man klart definierat de olika slagen av bibliotek och stallt upp klara 
villkor for deras riitt till bidrag, istiillet for att dra alla over en kam som man gjort 1905. 143 

4. 7. Valfrid Palmgren om svenskt biblioteksvasen 

Valfrid Palmgren hade inga hOga tankar om folkbiblioteken i Sverige kring sekelskiftet; "Tack 
vare folkbiblioteket kommer afven pa detta omrade af samhallslifvet en skarp klassmotsats till 
synes." Det fanns friimst tre orsaker till Valfrid Palmgrens ogillande av datida folkbibliotek: 
1) Folkbiblioteken befaste klassmotsattningama. Palmgren instamde helt med doktor Greve, 
bibliotekarie i Haag, som ansag att " ... denna enda anklagelse iir tillracklig for att utdoma 
folkbiblioteket som socialpedagogisk institution i var tid". 
2) Bokurvalen riittades " ... efter den standpunkt som man anser bora intagas af de ansprakslosa 
klasser afbefolkningen for hvilka dessa bibliotek iiro afsedda". Huvudvikten lades pa 
skonlitteratur medan vetenskapliga konst- och fackverk saknades i anmiirkningsvard grad 
liksom storre encyklopediska verk och dylikt.144 

3) Folkbiblioteken hade en pragel av valgorenhetsinrattning. "Detar en andlig kallarlukt som 
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vidlader det. Folkbiblioteken galla som litterara folkkok for de andliga och materiellt lagst 
staende lagren af befolkningen.", uttalade sig en tysk folkbildningsvan, Damascke, 1904, 
vilket Palmgren instamde i.145 

Forutom detta hade folkbiblioteken bristande lokaler, personal och boksamlingar.146 

I juni 191 0 hall Valfrid Palmgren ett anforande i stadsfullmiiktige om Stockholms 
biblioteksfraga, ett anfdrande som enligt henne sjalv blev mycket omtalat och omskrivet. Hon 
ansag att folkbiblioteken inte kunde och inte ville vinna publik inom de bemedlade klasserna, 
bland de som mitt en hogre bildningsgrad eller bland de som idkade verkliga studier. "Afsikten 
med folkbiblioteken var att forse de obemedlade och mindre bildade klasserna med for deras 
standpunkt Himplig lektyr. Darfor kan man icke heller forvana sig ofver, att dessa folkbibliotek 
ingenstades kommit ofver en i afseende pa utrustning, bokurval och administration mycket lag 
niva."~47 

1908 skrev Palmgren att vi i Sverige hade tva typer av bibliotek, namligen det vetenskapliga (t. 
ex. Kungliga Biblioteket) och det populara (stads~, folk~ och forsamlingsbibliotek), medan det i 
USA fanns bibliotek som fciretedde Iikheter med bMa dessa typer, d. v. s. public library. Detta 
slags bibliotek hade inte som syfte att, som ett vetenskapligt bibliotek, bevara litteraturen till 
eftervarlden, utan ansag att det viktiga var att allmiinheten skulle ha tillgang till den. Likheten 
med de svenska vetenskapliga biblioteken lag i att de var statliga/kommunala, d. v. s. folkets 
egendom. 148 I de svenska vetenskapliga biblioteken var personalen utbildad for sitt yrke, medan 
man i folkbiblioteken ofta valt personer utan utbildning for biblioteksyrket, ofta utan 
beHisenhet, d. v. s. personer i allmanhet valda ur den folkklass for vilka dessa bibliotek var 
avsedda. 149 De svenska popuHira biblioteken var ofta beroende av lantagaravgifter eller gavor; 
det senare gjorde dem till ett slags valgorenhetsinrattningar. Valfrid Palmgren menade att 
underhallet maste komma fran folket, sa att folket kande att de agde sitt bibliotek pa samma 
satt som de agde sin skola t. ex. 150 

Floran av olika bibliotekstyper hade gett en stor namn~ och begreppsfcirvirring. 151 Biblioteken i 
Sverige kallades forsamlings~, folk~, arbetar~, sockenbibliotek o.s.v. Valfrid Palmgren ansag att 
nanmen forsamlings~ och sockenbibliotek, framfor alit det senare, var mest tilltalande, eftersom 
det omfattade hela allmanheten. 152 Hon var emot att anviinda ordet folkbibliotek om de 
allmanna fria offentliga biblioteken, eftersom hon fdrknippade ordet folk med bibetydelsen 
proletariat. 153 

Synnerligen osympatiska ii.ro mig alia de namn, som indela samhlillet i vissa grupper, saledes folk~, 
arbetare-, godtemplare~bibliotek o. d. Borde vi alia, oberoende av samhlillsstiillning och andra 
intressen, kunna samlas om nagon institution, sa borde detta vara om biblioteket, som faktiskt ii.r den 
allmangiltigaste institution, sam mig veterligt existerar.(~~-)Inte betyder det v!l.l sa mycket, vern det 
var, sam forst begynte med biblioteket, om det var arbetare eller gadtemplare, eller vern som ager 
det, f<.lrsamlingen eller nagan falkbildningsllirening. Beteckna biblioteket r!itt och sliitt som ortens 
bibliatek, ty platsen, marken, trakten, med den hora vi alia samman, i dess tecken samlas vi gii.rna, 
och till Mjt anseende for var hemart arbeta vi alia gii.rna. 154 

Ordet folkbibliotek ville Palmgren alltsa inte anviinda, da hon tyckte att det hade en bismak av 
proletariat och inte betecknade hela samhallet. Folkskolan hade besvar med att utrota 
klasskillnaderna och darfor skulle man oar det gallde de allmiinna biblioteken, utrota alia 
tecken till klasskillnad redan innan de dok upp, bl. a. i namnet.(Fridtjuv Berg tyckte att 
Palmgren hade bra asikter i denna fraga, men att sockenbibliotek hade en alderdomlig klang, 
vilket inte passade till moderna bibliotek. Han sjalv tyckte att kornmunalbibliotek var bra, 
men trodde att det skulle bli svart att ta igenom den benamningen.)155 

De svenska smabiblioteken stravade alltsa at olika hall. Uppsplittringen pa manga sma 
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bibliotek var av ondo och enighet och samverkan skulle efterstravas. Battre vore att sla samman 
dem, sa att fler kunde ha nytta av dem, ansag Palmgren i sin utredning 1911. Kvalitet maste ga 
fore kvantitet vad g~illde antalet bibliotek. Ekonomisk och ideell enighet var nOdvandig om 
man skulle na resultat. Pa sikt ville hon ha en gemensam organisation for alia bibliotek. 
Palmgren hade en vision om hur detta skulle uppnas bl. a. genom ett klokt statligt stOd. 156 157 158 

Vad som hindrade folkbiblioteksutvecklingen i Sverige var, enligt Valfrid Palmgren, en olust 
att tillgodogora sig andras erfarenheter. 159 Och da menade hon f6rmodligen de amerikanska 
public library-ideema. 

4.7.1. Valfrid Palmgrens idealbibliotek 

Ett allmant bibliotek skulle forst och framst stodjas av staten och inte vara beroende av 
valgorenhet. Biblioteket skulle vara liksHillt med landets skolvasen och liven vad det gallde 
ekonomin behandlas som detta, sa som man gjorde i USA nar Valfrid Palmgren var dar 1907. 
Detta innebar att staten maste !a mer kontroll over biblioteken och att statsunderstOdet framfor 
allt maste organiseras battre for att kunna fungera i Sverige. 160 161 Palmgren var fast i sin 
overtygelse, att biblioteken skulle vara kommunala.162 Det allmanna biblioteket skulle vidare 
vara opartiskt - inte sa att man uteslot alit som representerade en viss riktning, utan allmanheten 
skulle istaJlet ha till gang till allt det basta inom alia riktningar pa biblioteket. 163 Ett kommunalt 
allmant bibliotek skulle fa Uittare att dra till sig he/a allmanheten lin ett bibliotek som lydde 
under en viss asiktsbeteckning. Sjalva bibliotekslokalen, liksom hela organisationen i ovrigt, 
borde vara fullkomligt neutral. Det skulle ocksa bli lattare att fa bidrag om biblioteket var 
allmant och neutralt.164 Det Valfrid Palmgren kampade for var ett bibliotek dar alia horde 
hemma och dar alla kunde trivas och forverkliga sig sjalv. Likaval som skolan var en rattighet 
for alia skulle tillgangen till backer bli en rattighet for alla mlinniskor. Det Palmgren ville var 
alltsa att biblioteket skulle bli en demokratisk instutition i ordets vidaste mening. 

Jag var ung,jag var entusiastisk,jag hade fAtt blodad tand i det pll den tiden av sin ideella livssyn, 
' library spirit', behlirskade biblioteksvasendet i USA Jag ville att demokratiseringen av 
biblioteksv!isendet skulle gA fortare an den av skolv!isendet. Sverige skulle vara med i forsta ledet. 
Och sl! blev mitt stridsrop; bort frlln filantropin i biblioteksrorelsen. 165 

Biblioteket borde vara ett sammanhallande band mellan samhallets alla invanare; " ... 
biblioteket lir den plats, dar alla, ung och gamma!, hOg och lag, fattig och rik kunna samlas i 
samma onskan, i samma kansla infor samma Guds gava".166 Biblioteket skulle gora st6rsta 
mojliga antal bra backer latt tillgangliga for storsta mojliga antal manniskor. Vidare skulle det 
vara fritt tillgangligt fOr alia - aven for bam och ungdomar. 167 Biblioteket behovdes ocksa for 
dem som slutat skolan, for att de skulle kunna fortsatta studera, och slutligen behovdes det for 
att arbetama och hantverkama skulle kunna forkovra sig i sitt yrke. Biblioteket skulle vara 
samhallets medelpunkt " .. . fran vilket ett rikt andligt liv skall utstrala, sa att smAaktigt skvaller, 
skandalhungrigt intresse, tryckta eller otryckta lardomar i last och dalighet skola mista sin 
lockelse och tyna bort ... " 168 Biblioteket skulle ocksa finnas till for att " ... giva man och kvinnor, 
som ar nedtyngda och trotta av vardagslivets standigt enahanda sHip och slit, ett tilWille till 
utflykter i den skona och harliga varld, fran vilken vidriga forhallanden i verkligheten 
utestanger dem ... " Biblioteket skulle skanka noje och forstroelse under stunder av overksamhet 
och olust, nagot som Valfrid Palmgren ansag ha stor skuld till manga forfelade liv.169 En av 
bibliotekets viktigaste uppgifter var att av bamen och ungdomama skapa vuxna bokalskare och 
sjalvstandigt tankande och bedomande lasare. 170 Biblioteken skulle ocksa finnas i f6rebyggande 
syfte, for att skapa "lifskraftiga och samhiillsnyttiga medborgare". Eftersom daliga medborgare 
skulle kosta samhallet betydligt mer an de forebyggande medlen, ex. biblioteken, borde man 
naturligtvis satsa pa de senare.171 Valfrid Palmgren ansag att det fria offentliga biblioteket 
kunde undantranga kolportage-litteraturen och skydda den uppvaxande ungdomen; det kunde t. 
o . m. motverka dryckenskap och brottslighet, sanka fattigvardskostnadema, hoja samhallets 
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sedlighetsniva och mildra de skarpa klassmotsattningama. 172 

Det rackte inte med att bara lana ut backer fran en boksamling for att den skulle ta kallas 
bibliotek, utan: 
* bOckerna skulle vara ordnade pa ett andamalsenligt satt 
* backerna skulle vara korrekt och klokt katalogiserade 
* bokurvalet skulle ske med stor och sakkunnig omtanke och omsorg 
* backerna skulle vara valskatta 
* personalen skulle ha grundliga fackkunskaper och m{mgsidig bildning 
* personal en skulle ha ett levande intresse for saken 
* personalen skulle ha en oppen blick, inga fordomar och karlek till kallet 
* av personalen kravdes ocksa stor takt och finkanslighet i umganget med allmanheten 
* slutligen skulle personalen vara sjalvuppoffrande. 173 

Bibliotekets bokurval skulle anpassas efter klientelet. Allmanna bibliotek borde kopa in backer 
som passade alia besokares onskemal och behov annars kunde de som inte fick sina behov 
tillgodosedda annars kunde ta avstand fran biblioteket. Dar skulle finnas bade kunskapsgivande 
litteratur och forstraelselitteratur. Forutom sjalva bokrummet maste det finnas ett speciellt 
lasrum med referenslitteratur, handbacker, tidskrifter och tidningar. Det allmanna biblioteket 
skulle vacka hag for Iasning och studier. 174 Av hogsta vikt var att bokurvalet var klokt 
sammansatt, i sista hand borde det alltid garas av bibliotekarien eftersom det endast var denne 
som kom i kontakt med alia olika kategorier av manniskor i samhallet. Urvalet fick absolut inte 
goras av personer ur en specifik samhallsklass, da detta sakerligen skulle ha speglat deras 
intressen. Valfrid PalmgrenjamfOrde medUSA dar bibliotekarien hade fria bander. Hon 
forordade aven oppna hyllor, som enligt benne var en av orsakerna till att de amerikanska 
biblioteken hade en sa trevlig och behaglig stamning. Hon hade blivit mycket imponerad nar 
hon i USA sett hur fritt och otvunget folk rorde sig bland hyllorna; t. o. m. barnen var vana vid 
att fritt handskas med kortkatalog och backer. 175 Valfrid Palmgren var emot alia slags avgifter 
pa biblioteket, det enda hon kunde acceptera var forseningsbOter. 176 

Manga sma bibliotek borde slas samman till farre och storre bibliotek eller atminstone stalla sig 
under gemensam styrelse. I de fall det kravdes kunde kommunerna sla sig ihop om ett 
gemensamt stort bibliotek. Enligt Valfrid Palmgren hade de sma biblioteken mycket att vinna 
pa en sammanslagning, ex.: 
* ett utokat, rikligare och mer mlmgsidigt bokforrad 
* battre lokaler 
* utstrackta oppettider 
* tidsenligare skotsel av biblioteket av en avlonad, och kanske t. o. m. for sitt yrke utbildad 
bibliotekarie, som kunde agna hela sin odelade tid och kraft till biblioteket. Staten borde lamna 
teoretisk, praktisk och ekonomisk hjalp i samband med sammanslagningarna.177 

4. 7 .2. Valfrid Palmgren om folkbildning 

Folkuppfostran skulle omfatta alia, d. v. s. hela folket. For Valfrid Palmgren var ordet 
folkuppfostran utbytbart mot nationaluppfostran. Enligt henne borde barn och vuxna uppfostras 
med en planmassigt organiserad uppfostringsverksamhet. Denna skulle starka det svenska 
folkets inneboende kraft, aka mojlighetema for dess hOjande i ekonomiskt avseende och lyfta 
hela folket till ett hOgre utvecklingsplan. Biblioteket skulle vara en viktig del i denna 
uppfostringsverksamhet. Boken var det framsta av alla uppfostringsmedel; havstangen i all 
andlig och materiell utveckling i bade den enskildes och samhallets liv. Bildning var nagot som 
var och en skulle skaffa sig sjalv, det var inte nagot som andra skulle pranta in i en.178 
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Folkuppfostringsvanner borde motverka folkforstOrelse genom att sprida god litteratur, som i 
samma syfte ocksa maste goras billigare. I detta syfte maste aven bibliotek upprattas och kurser 
och forelasningar Milas. Bibliotekets verksamhet skulle vara utjamnande i ratt riktning, den 
siinkte ingen, utan hojde istallet alla till den verkliga bildningens niva.179 Biblioteken behOvdes 
for bade vuxna och barn. Manniskan behOvde nagot till omvaxling fran sitt arbete, hon behovde 
naring till sin fantasi saval som till sitt forstand. Bade kropp och sjal madde bra av ett 
valgorande och uppfriskande luftombyte.180 

Kretsen av framst akademiker kring Folkbildningsforbundet riktade sig till de lagre klassema 
for att hoja deras kulturella och sociala niva. En konflikt uppstod mellan forbundet och Valfrid 
Palmgren eftersom hon ville att biblioteket skulle omfatta alia klasser och det fick absolut inte 
handla om valgorenhet.181 Folkbildningsforbundet grundade Hisestugor i Stockholm for bade 
barn och vuxna; dessa hade en filantropisk karaktar av varmestuga och Palmgren bekampade 
dem eftersom han ansag att de var ett hinder pa vagen mot kvalitetsbibliotek for alla.182 Valfrid 
Palmgren var vardefull for de olika folkbildningsorganisationema samtidigt som hon gick till 
hart angrepp mot dem. Hon ansag dem vara kotterier och betraktade folkbildningen som en akt 
av nedlatenhet och valgorenhet. 183 

4.7.3. ·valfrid Palmgren om bibliotekarieutbildning 

Biblioteksarbete skulle vara ett fackstudium, inte en kii.nslosak och an mindre ett led i en 
partirorelse. Enbart intresse kunde inte ersatta bildning och kunskaper, man blev inte 
bibliotekarie enbart genom att lana ut och aterlamna bocker. 184 Palmgren tyckte att en av de 
viktigaste faktorerna i det moderna biblioteksvasendet var bibliotekariens personliga intresse 
for allmanheten .. Han skulle umgas med dem i bibliotekslokalen, lara kanna deras onskningar 
och veta hur han skulle uppfylla dessa onskningar. Biblioteksstuderande skulle lara sig att 
umgas med allmanheten med intresse och takt, vinna dess fortroende och darigenom " ... vara i 
stand att fylla sin ansvarsfulla uppgift som folkuppfostrare" .185 Formagan att uppfatta och forsta 
maste uppovas, och de som inte kunde lara sig detta maste fa en mojlighet att fa reda pa sin 
oformaga under praktiken. Om de inte fick det skulle de komma att stallas oga mot oga med en 
allmanhet, " ... vars krav och onskningar de icke forsta, for vars stravanden de icke hysa nagot 
intresse, och vilken for dem darfor helt enkelt kommer att framsta som en hop fragvisa och 
besvarliga manniskor". Enligt Palmgren skulle detta sluta med att allmanheten blev bortskramd 
fran detta bibliotek. 186 

1908 fick Valfrid Palmgren i uppdrag av Fredrika Bremerforbundet att aka till Tyskland och 
studera den kvinnliga bibliotekarieutbildningen dar. Det fauns tva stycken, bada var privata och 
forlagda till Berlin. Hon skulle liven titta pa de kvinnliga bibliotekariernas stallning i allmii.nhet 
i Tyskland. 187 Vi har tagit med Valfrid Palmgrens asikter om den tyska bibliotekarie
utbildningen for att darigenom peka pa vad hon tyckte var viktigt i utbildningen. 

Palmgren ansag att de tyska kurserna inneholl for manga amnen vilket ledde till att eleverna 
endast fick ytlig kunskap i manga amnen medan de rena biblioteksamnena inte studerades 
tillrackligt ingaende. Hon var ocksa missnojd med att eleverna inte hade tillgang till ett storre 
allmant bibliotek vid de praktiska ovningama. Hon jamfor med bibliotekarieutbildningen i 
USA dar eleverna praktiserade pa allmii.nna bibliotek under ferierna och dar man fordjupade sig 
i biblioteksamnena fOr att istallet kunna skumma andra narbesliiktade amnen pa ytan. Enligt 
Valfrid Palmgren var praktik nyttigt framfor alit for att eleven fick lara sig att biblioteks
verksamhet ar en utatriktad verksamhet och att bibliotekets existensberattigande star i 
proportion till dess allmannyttighet. 188 De tyska biblioteken stravade inte efter att vara 
uppfostringsanstalter, ansag Valfrid Palmgren, de verkade snarare vara nagot slags ambetsverk 
med stranga former och tjansteman som framstod som en aktningsbjudande ambetsmannakar. 
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Nar hon sag de tyska populara bibliotekens laneexpeditioner blev bon niirmast pamind om 
biljettluckan pa jarnvagsstationer, " ... icke kan man val tanka sig att kunna utova nag on 
uppfostrande verksamhet bland varken barn eller vuxna fran en plats bakom en dylik lucka". 189 

Som Palmgren uppfattade situationen 1908 sa var fragan om kvinnliga bibliotekarier i 
Tyskland framst en ekonomisk fraga. Tjansterna pa folkbiblioteken var lagavlonade och 
utsikterna till befordran sma. Till en borjan anvande man sig av frivillig arbetskraft, unga 
darner, som var sysslolosa och som mot ringa betalning gick som assistenter. De senare 
utexaminerade bibliotekarierna fick nagot hogre loner. Dessa var dock trots alit sa laga att det 
inte var mojligt att anstaJia nagon man som odelat skulle kunnat ligna sin tid at biblioteket. 190 

4.7.4. Valfrid Palmgren om biblioteksverksamhet for barn 

Skolgfmgen var obligatorisk medan biblioteksbesoket var frivilligt vidare intresserade skolan 
sig for barnet endast under en kort tid av dess liv, medan biblioteket fanns dar for folket fran 
"vaggan till graven". Skolan gav undervisning i vissa bestamda amnen medan biblioteket, 
istallet for att undervisa, bjod av sitt innehall. Biblioteket fick, eftersom det inte var 
obligatoriskt, !ita till sin inneboende dragningskraft, medan skolan snarare befann sig i en 
maktposition. Skolan larde barnen att lasa; biblioteket gav dem bocker att !lisa i. 19 1 Skolan var 
visserligen oumbarlig, men det var linda biblioteket som var landets storsta kulturhard. 192 For 
att samhallet skulle :fa tillbaka nagot av det det satsat pa skolan, kravdes ett med skolan 
nagorlunda likstallt biblioteksvasen, ansag Valfrid Palmgren. 193 

Skolbibliotek och allmanna bibliotek borde skiljas at for att skolbiblioteket skulle kunna 
komma ungdomen ordentligt till godo. De skulle endast vara avsedda for skolans bruk och 
bokinkopen skulle anpassas till barnen. Bokurvalet skulle rattas dels efter skolarbetet, dels efter 
barnens behov av forstroelselitteratur. Bibliotekariema skulle kanna att de arbetade for barnen. 
Valfrid Palmgren kritiserade folkskoleinspektorernas forslag pa vad skolbiblioteken skulle 
innehalla (se ovan); hon tyckte att de borde innehalla mer nojesliisning, d. v. s. ren 
forstroelselitteratur. Hon menade att eftersom skolbiblioteken saknade god och nyttig 
nojeslitteratur sa laste ungdomarna isHillet den billiga och lattatkomliga kolportage-
litteraturen. 194 Skolbiblioteket och det allmanna biblioteket borde samarbeta, utan att deras 
respektive huvuduppgifter blev lidande. Det var efterstravansvlirt att det i varje skola fanns ett 
gott och valskott bibliotek. Skolans gemensamma bibliotek borde forvaras i ett for skolan 
gemensamt rum och bockerna skulle heist sta i oppna hyllor. Valfrid Palmgren forordade aven 
klassbibliotek ide enskilda skolklasserna for att bamen skulle ha bockema pa nara hall. 
Klassbiblioteken skulle ordnas och forvaltas av Iararen. 195 

Palmgren ansag, att hade barn bara tillgang till ett bra bibliotek med goda bocker sa larde de sig 
snart lasa. Skulle man vara tvungen att valja mellan skola eller bibliotek kunde man darfdr 
valja biblioteket. 196 Valfrid Palmgren sade 1908 att varje samhalle beh6ver ett fritt, offentligt 
bibliotek for barnens skull; for att kunna ge barnen smak for halsosam litteratur nar de val Hirt 
sig lasa. 197 Det allmanna biblioteket skulle vara till liven for de minsta barnen. Man borde tidigt 
ta tillvara barnens fantasi sa att den inte koin pa villovagar och barnen blev " ... roffor osunda 
och skadliga inflytelser", som t. ex. kolportagelitteratur och biografer. 198 Redan som barn skulle 
man lara sig uppskatta god litteratur och att skaffa sig vetande pa egen hand.199 200 Valfrid 
Palmgren ville ha verkliga barn- och ungdomsbibliotek med bade undervisande litteratur och 
forstroelselitteratur. Dessa bibliotek skulle vara utrustade med lasesal efter amerikanskt 
monster. "Den som vinner barnen honom tillhOr framtiden!" utbrast hon i Folkbiblioteksbladet 
1913. Ett barnbibliotek borde innehalla diktverk, sagor och aventyrsbocker fOr bam i alia olika 
aldrar. Det skulle i god tid ta hand om barnens fantasi; det ska erbjuda mycket utover 
"vackande och uppfostrande" litteratur. Valfrid Palmgren sag barnens krav pa "roliga" backer 
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som fullt berattigat; de "roliga" bockerna drog barnen till biblioteket medan de enbart 
sedeHirande snarast stotte bort dem.201 

Enligt Palmgren hade ungdomslitteraturen blivit forbisedd pa biblioteken; den som eventuellt 
fanns dar hade inte blivit utvald med speciellt god kannedom om ungdomslitteratur. "Det ser 
icke ut, som om man annu fullt insett vikten och betydelsen af skol- och ungdomsbiblioteken 
och darfor icke heller agnat den omsorg och det intresse at bokurvalet i dessa bibliotek, som de 
fortjanar och krafver."202 Valfrid Palmgren var medveten om att alia inte forstod behovet av 
goda barn- och ungdomsbibliotek: "Bibliotek fOr barn! hor jag nagon oforstaende utropa, hvad 
ha barn i bibliotek att gora? Den som sa yttrar sig visar darigenom endast, att han icke forstar 
att uppskatta hvarken backer eller barn". Valfrid Palmgren stallde saken pa sin spets och 
fnigade sig varfor barnen skulle lara sig lasa om de sen inte fick nagra backer att lasa i: "Hvad . 
skulle ni saga om den far eller mor, som sorgfalligt larde sitt barn att begagna knif och gaffe!, 
men som sedan icke gaf det nagot att ata?".203 

Vad hade de svenska barnen for bibliotek att ga till da? Ja, enligt Palmgren var det ytterst fa. 
De svenska larda biblioteken var overhuvudtaget inte oppna for barn och ungdomar och folk
och forsamlingsbiblioteken gjorde oftast ingenting for de mindre barnen, de under 12 ar, soni 
var " ... de mest mottagliga for saval gott som daligt inflytande ... ". Folk- och 
forsamlingsbiblioteken var torftigt utrustade vad gallde litteratur och de skottes av personer 
med otillracklig utbildning for att kunna vara litterara radgivare at ungdomen. De bibliotek som 
faktiskt tog emot ungdomar var overlupna med besokare och alldeles otillrackliga. 
Folkbiblioteken hade daliga oppettider och kunde oftast bara sta till Winst med hemlaning av 
backer, de hade inte mojlighet att bereda nagon plats i biblioteket dar ungdomar kunde fa 
studera i lugn och ro och bibliotekspersonalen kunde naturligtvis inte heller hjalpa barnen med 
Uixlasning o. dyJ.204 Valfrid Palmgren skradde inte orden nar hon i borjan av 191 0-talet sa, om 
de bibliotek som pastod sig vara oppna liven for barn och ungdom, att deras boksamlingar inte 
gjorde skal for namnet bibliotek, utan bara var mer eller mindre pa mafa sammanforda 
bokforrad.205 Det var val framst Folkbildningsforbundets bibliotek hon syftade pa. 

1953 (visserligen en lang tid efter den period denna uppsats behandlar, men hennes tankar 
andrades inte namnvart over tiden) skrev Palmgren i en artikel, att barn- och ungdomsbibliotek 
borde upprattas overallt dar man hade problem med ungdomen, att det var klokare och billigare 
att forebygga och forhindra an att ta itu med problemen nar dessa val tagit overhanden. Barn
och ungdomsbibliotek skulle erbjuda ett alternativ for tni.ngbodda och ofta forsummade 
ungdomar. Myndigheterna borde gora alit fOr att stOdja och uppmuntra ungdomsbibliotekens 
verksamhet med tanke pa denna grupps olater och kriminaliteten. Barn- och ungdomsbibliotek, 
ansag hon, var de viktigaste institutionerna for att skapa en verklig kultur bland den 
uppvli:xande generationen. I de nordiska landerna hade barnbiblioteket haft stor betydelse; 
barnen hade fatt goda lasvanor, bokkultur, !art sig lasa pa ratt satt och !art sig forsta bokens 
betydelse. 206 
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5. STOCKHOLM VID SEKELSKIFTET 

Eftersom barnbiblioteket som uppsatsen handlar om Tag i Stockholm gar vi narmare in pa hur 
samhallsstrukturen sag ut i huvudstaden runt sekelskiftet. Vi tar friimst upp det sociala och 
kulturel/a livet eftersom vi anser att det hade storst betydelse niir det gal/de SBUBs grundande 
ochjortsatta verksamhet. Del ar alltsa ingen heltiickande bild av Stockholm, ulan ska mer ses 
som en utvald bakgrund till SBUB. 

Forst i kapitlet gar vi en kort beskrivning av det ekonomiska livet i huvudstaden. Darejter gar 
vi niirmare in pa det sociala och kulturella liver med be toning pa barnen och ungdomarnas 
sociala situation och deras nojesliv. 

5.1. Ekonomi 

Vid sekelskiftet var Stockholm landets ledande industristad. Industri och hantverk sysselsatte 
drygt halften av de yrkesverksamma under 1900-talets forsta decennium. 19 I 0 tillhOrde 65,6% 
av stadens yrkesverksamma man arbetarklassen. De flesta arbetarna var mellan 15 och 29 ar. 
Vid den har tiden tog Stockholm det slutliga steget fran hantverksarbete till massproduktion; 
produktionen mekaniserades och driften elektrifierades. Antalet anstallda okade inte Hingre lika 
snabbt som det gjort tidigare; foretagen blev nu farre, men i gengald storre, och produktiviteten 
fortsatte att stiga. 1 Tryckeriverksamheten i Sverige var i huvudsak fdrlagd till Stockholm. 1898 
fanns det drygt 50 tryckerier i staden, 1912 ca. 90. Bok- och tidningsproduktionens var pa stark 
frammarsch efter sekelskiftet.2 Under den har tiden byggdes de pampiga byggnader som kom 
att symbolisera det ekonomiska valstandet: Operan, Dramaten, Konstakademien, National
museet och Nordiska museet.3 Man kan forvisso undra varfor inte ett stadsbibliotek uppfdrdes 
ocksa. 

5.2. Socialt och kulturellt liv 

Stockholm i borjan av seklet upplevdes, enligt Boethius, som "brokigt och vimlande, 
skramlande, bullrande, jaktande". Det var bar den snabba samhallsfdrandringen var tydligast. 
Staden forandrade karaktar sa snabbt att samtiden bedomde hastigheten som "amerikansk". 
Utvecklingens hastighet ledde till sociala problem och okad spanning, dels mellan 
samhallsklassema men ocksa mellan generationema. Man borjade tanka pa ett nytt satt, man 
satte sig over etablerade konventioner och borjade kritisera den traditionella moralen. De som 
bOll sig till de gamla traditionema blev i sin tur oroliga och gick till motangrepp. De kritiserade 
den "nya moralen" och den kulturella "dekadensen"; ungdomen ansags forvildad och 
"smutsen" sags som det storsta hotet mot de som vaxte upp. Det var, som tidigare namnts, i 
Stockholm som bade Nick Carter och "dekadenslitteraturen" hade sina starkaste fasten och det 
var i fdrsta hand harifnin som kampen mot "smutslitteraturen" utgick.4 

Stockholms befolkning hade tredubblats sedan 1850 och uppgick 1910 till 342 000 invanare. 
Befolkningen var ung; 1910 var en tredjedel mellan IS och 30 Ar. Ungdomsgrupperna okade 
starkt; under 1890-talet okade 10-15 aringarna med 32%, 15-20 aringama med 51% och 20-25 
aringarna med 38%. Medellivslangden var lagre i Stockholm ani resten av landet trots att 
dodligheten boll pa att sjunka. 1901-1910 dog nastan var fjarde stockholmspojke fore 15 ars 
a lder; dodligheten bland de utomaktenskapliga bamen var dubbelt sa hogjamfdrt med de andra. 
Har fanns ett stort overskott pa kvinnor och andelen ogifta kvinnor var mycket hOg. 
Aktenskapsfrekvensen var lag och det fanns betydligt fler utomaktenskapliga barn har ani 
ovriga Sverige. Det fanns ocksa betydligt fler franskilda personer i Stockholm jamfort med 
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resten av landet. Mot detta framstar den intensiva sedlighetsdebatten som hogst forstaelig. 5 

Trots alltjamt hojd levnadsstandard var det m{mga som levde under svara omstandigheter. Ar 
1900 tjanade 6% av stockholmarna mer an 6 000 kronor per ar, medan 73% tjanade mindre an 
1 300 kronor per ar. Hyrorna var hoga och trangboddheten var enorm. Ar 1900 var 27,4% av 
befolkningen inneboende. Bland arbetarna var trangboddheten storst. Man ansag inom "battre 
kretsar" att de daliga bostadsforhallandena var en av orsakema till arbetarklassens "rahet" och 
forvildning; det var i synnerhet ungdomen man var mest orolig for, eftersom den var hanvisad 
till gatan och alia faror som kunde finnas dar. Med sa daliga bostadsfOrhallanden var det siikert 
inte heller latt att lasa becker, sarskilt inga langre becker. Belysningen i bostadema 
revolutionerades emellertid i bOrjan av seklet genom de elektriska glOdlampoma; efter hand 
elektrifierades liven gatubelysningen. Under 1900-talets forsta artionde mer an sjudubblades . 
elf6rbrukningen per invanare i Stockholm.6 

5.2.1. Barn och ungdom 

Vid sekelskiftet fanns det omkring 30 000 bam under sju ar och lika manga skolbarn mellan sju 
och tolv ar i Stockholm, alltsa omkring 60 000 bam. 7 Mer an 85% av befolkningen var 
lonearbetare, d. v. s. arbetare, Higre tjiinstemlin, butiks-personal o. dyl. Ofta arbetade beida 
foraldrarna i familjen och det fanns mfmga ensamstaende arbetande modrar. Detta innebar att 
de fiesta bamen vaxte upp tillsammans med andra bam pa gator och bakgardar; en mycket liten 
del av dem hade plats pa bamkrubbor och arbetsstugor, den tidens motsvarighet till daghem 
och fritidshem, endast 200 respektive I 500 fick plats pa dessa. Det var alltsa manga bam som 
var utan tillsyn nar foraldrarna arbetade och aldre syskon fick ta hand om de yngre. Men det var 
ocksa manga bam sam fick bOrja arbeta tidigt, t. ex. som springpojkar efter skolan slutat pa 
eftermiddagen, for att bidra till familjens forsorjning. Andra fick ta hand om hem och hushftll 
nar mor i familjen kanske var borta mellan sju pa morgonen och sju pa kviillen.8 

Barntiggeri pa gatorna blev alit vanligare och borjade uppmiirksammas i tidningarna. Detta var 
en av anledningarna till att de s. k. arbetsstugoma indittades. Har fick bamen lara sig nyttiga 
arbeten och fick ett mal mat om dagen. Barn mellan 7 och 14 ar kunde fa plats pa 
arbetsstugorna, sam var oppna mellan 17 och 19. Arbetsstugorna var en del av liberalernas 
vi:ilgorenhetsideologi att lara miinniskor hjalpa sig sjalva; det var battre att "' ... soka forekomma 
de ungas fall an att fOrst lata dem falla, for att sedan inratta kostsamma anstalter till deras 
mojliga forbattring ... '", sa Anna Hierta-Retzius, som var den som skapat arbetsstugorna pa 
1 880-talet.9 Arbetsstugorna leddes av en styrelse och finansierades av privata gavor, 
donationer, bidrag fran forsamlingen och inkomster fran forsiiljningen av barnens arbete. Man 
anviinde sig av frivillig oavlonad arbetskraft. "Det ansags namligen liimpligt att unga flickor 
fran formognare familjer skulle agna nagon tid at valgorenhets arbete." Fast det var svart att 
rekrytera arbetskraft till de utpriiglade arbetarstadsdelarna- har maste personalen avlonas. 10 

5.2.1.1. Ungdomens nojesliv 

Nojeslivet fick ett starkt uppsving i och med hogkonjunkturen i bOrjan av seklet. 1910 fanns det 
i Stockholm 14 teatrar, 20 restauranger, 25 biografer, atta danspalats, tre varieteer och en 
cirkus. Som musikforskaren Martin Tegen har visat sa skapade det storre utbudet och den 
hardnande konkurrensen en bredare klyfta mellan det "seriosa" och det "populara". Hela 
musiklivet, liksom litteraturen, kommersialiserades, men friimst giillde detta popularmusiken, 
med vars hjalp teatrar, varieteer, restauranger, kafeer och danspalats konkurrerade om 
publiken. 11 . 

1896 kom den forsta biografen till Sverige da en oppnades i Malmo. Forst 1904 fick 
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huvudstaden sin forsta riktiga biograf. Filmen blev en storindustri, framst med hjalp av den 
realistiska aventyrsfilmen. Biografema fick emellertid snabbt daligt anseende och kritiken mot 
filmema vaxte; de ansiigs skadliga, framst for bam och ungdom.12 I Stockholm fanns det 
fortfarande, 1909, trots alia anstrangningar som gjorts, manga filmer som byggde pii "ackliga" 
kolportageromaner och forbrytarhistorier. Dessutom hade man borjat med upptradande av 
vissfmgare, sangerskor o. dyl. pa biografema, vilket gjorde att dessa narmast piiminde om 
varieteer och detta slags underhallning ansags synnerligen olamplig fdr barn. 13 

Martin Koch ansag att det var stockholmsungdomen som var mest ilia utsatt for skadliga nojen, 
eftersom de hetsades hardare, retades starkare och forbrandes snabbare. Darmed dock inte sagt 
att resten av landets ungdomar var sakra, sa stor skillnad var det inte beroende pa var man 
bodde. 14 
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6. BIBLIOTEK I STOCKHOLM 

Vi vill i delta kapitel visa hur biblioteksvasendet sag ut i den stad dar biblioteket grundades 
och verkade. Framfor alit vill vi peka pa det behov som fanns av ett barn- och ungdoms
bibliotek, genom att ta upp de mojligheter som barn och ungdomar hade, eller inte hade, att 
lana backer i Stockholm. 

Vi ntimner forst migra olika bibliotekstyper som fanns i huvudstaden, dtirefter tar vi speciellt 
upp Gustav Vasaforsamlings bibliotek- ett bibliotek som hade en vtilutbyggd barnverksamhet, 
vi/ken vi jiimfor med SB UBs i diskussionen. Vi gar iiven niirmare in pa tillkomsten av 
Stockholms stadsbibliotek, eftersom vi anser att detta iir viktigt att kiinna till for forstaelsen av 
stadens agerande i SB UB-jragan. Dessutom var det redan .frcm starten bestiimt att SB UB skulle 
overlatas till stadsbiblioteket vid dess grundande. Slutligen uttalar sig Val.frid Palmgren om 
Stockholms biblioteksviisen. 

6.1. Bibliotekstyper 

Redan under 1700-talet inrattades i Stockholm s. k. lanebibliotek, dar intresserade mot en 
avgift fick "taga kannedom" om nyutkommen litteratur samt lana hem b0cker. 1 Socken
bibliotekens motsvarighet i storstaderna var forsamlingsbiblioteken som borjade inrattas pa 
1860-talet. Dessa bibliotek var grundade av den kyrkliga kommunen och de kunde vara av 
typen allmanna bibliotek eller skolbibliotek. I en del forsam1ingar sorterade forsamlings
biblioteken under skoln'iden, i andra under en sarskild styrelse som tillsattes av kyrkostamman. 
De flesta forsamlingsbiblioteken hade sarskilda lasrum och boklanen var avgiftsfria. Villkoret 
for att fa lana var att man kunde legitimera sig som forsamlingsmedlem. Hemlan till barn 
beviljades i allmanhet forst nar barnet fyllt 14 ar.2 I Stockholm fanns runt 1911 10 stycken 
forsamlings-bibliotek och aldst av dessa var Storkyrkofcirsamlingens, som oppnades 1861.3 Ett 
annat forsamlingsbibliotek i Stockholm var Gustav Vasa forsamlingsbibliotek, som inrattades 
1908.4 Detta var en progressiv institution under ledning av Hildur Lundberg, sam ocksa var 
styrelsemedlem i SBUB 1911-1927, sam hade en utmarkt bamavdelning, oppna hyllor, 
sagostunder, barnklubbar och undervisning i bruket av biblioteket, se nedan. 1927 uppgick de 
fiesta forsamlingsbiblioteken i Stockholm i det nyoppnade stadsbiblioteket sam filialer.5 

1866 grundades Lasesalong for darner pi initiativ av Sophie Adlersparre. Denna Hisesalong var 
ursprungligen endast avsedd for lararinnor, men blev efter nagra ar tillganglig for bade man och 
kvinnor, varfcir namnet andrades till Stockholms lasesalong.6 Sophie Adlersparre arbetade 
ivrigt med att fcirsoka hoja bildningsnivan for flickor, och tanken pi samskolan intresserade 
henne mycket. Stockhols Lasesalong var ett av hennes forsok att fcirmedla kunskap till 
kvinnor.7 

Stockholms biblioteksvasen praglades i borjan av seklet av en stark decentralisering. Dar fanns 
KB, sam vid sidan av sin huvudsakliga funktion som vetenskaplig institution, var tvungna att 
tillmotesga en del onskemal fran allmanheten. Dar fanns ocksa manga specialbibliotek, 
antingen statsinstitutioner eller privata. Dar fanns administrativa bibliotek som tillhorde staten 
eller staden, som tjanade rena fcirvaltnings-andamal. Folkbiblioteken som fanns kunde delas 
upp i tre kategorier: 
I) folkbibliotek som erholl understod fran Stockholms stad 
2) folkbibliotek sam underhOlls av fcirsamlingar, eller fcirsamlingsbibliotek 
3) enskilda korporationers bibliotek utan kommunalt anslag.8 
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1880 grundades Stockholms arbetareinstitut av dr A. Nystrom. Andamalet var" att at alia, 
saval kvinnor som man, hvilka under uppvaxtil.ren ej fatt agna sig at studier, meddela en 
populart vetenskaplig bildning genom foreUisningar, bibliotek med Uisrum samt musikaliska 
underhallningar". 47% av utUmingen vid detta bibliotek bestod av kunskapsgivande litteratur 
och resterande av forstroelselitteratur. Dessa siffror kan jamforas med dem for folkbiblioteken 
dar forstroelse1itteraturen ofta uppgick till 70%. 1905 overtog Folkbildningsforbundet skotseln 
av Stockholms Arbetareinstituts bibliotek.9 I slutet av 1880-talet grundades olika 
arbetarbibliotek i Stockholm; dessa bibliotek inneholllitteratur som ej fanns att fa pa andra 
bibliotek. Olika socialdemokratiska fackforeningar forenade sina bibliotek till Stockholms 
arbetarbibliotek. 10 Detta bibliotek, grundat 1891, agdes av Stockholms 
arbetarebiblioteksforbund. 1892 var 20 fack med ca 2 500 medlemmar med . 1910 hade 
siffrorna okat till 142 fack med hela 21 000 medlemmar. Stockholms arbetarebibliotek hade tre 
filialer, medlemmarna lanade kostnadsfritt medan icke medlemmar betalade 10 ore per bok och 
vecka. 1910 hade man ca 24 000 volymer. 11 Syftet med denna sammanslutning var att '"af 
fackforeningar och andra verkliga arbetare-korporationer i Stockholm astadkomma och 
uppratthalla ett for arbetareklassen sarskildt afsett bibliotek'".12 Under de fdrsta aren pa I 900-
talet var detta det basta biblioteket av public library-typ i Sverige vad gallde hestand, 
utlaningssiffror och administration, enligt Magnus Torstensson. 13 Det var ett forsta forsok till 
centralisering av Stockholms biblioteksvasen, aven om det bara kom en samhallsklass till 
godo. 14 De andra arbetarbibliotek som fanns hade bristfalliga och daliga Iokaler och ont om 
pengar. 15 1901 utgick for forsta gangen stadsbidrag till Stockholms arbetarebibliotek pa 1 500 
kronor. 1902 dubblerades bidraget och 1912 utgick ett arligt bidrag pa I 0 000 kronor, forutom 
ett tillfalligt bidrag pa 2 000 kronor till inkop av nya bocker. Bokbestandet bestod av dryga 24 
000 band och utlanen under 1911 hade varit drygt 100 000.16 

Ar 1900 stiftades Foreningen for folkbibliotek och lasestugor, som 1903 s logs samman med 
Centralforeningen for popularvetenskapliga forelasningar och bildade Folkbildningsfdrbundet. 
Detta overtog skotseln av Hisestugorna som fanns i Stockholm och andrade benamningen till 
folkbibliotek. Dessa bibliotek erbjod forutom hemlan aven en tillflyktsort for dem som ville 
sitta och Jasa pa stallet. Det var sarskilt skolungdom som anvande sig av lasrummen. 17 Harald 
Lettstrom, aktiv inom Folkbildningsforbundet, berattar i en artikel i Biblioteksbladet att 
Folkbildningsforbundets bibliotek var Kungsholms, Maria, Johannes och Katarina bibliotek, 
och fr. o. m . 1908 liven Holmias och Arbetareinstitutets. Dessa hade fran en borjan varit framst 
Hisestugor, men borjade kallas folkbibliotek nar Folkbildningsfdrbundet tog over dem, men de 
var framst lasestugor en tid framover ocksa. Omkring 1916 upphorde de att vara lasestugor da 
lokalerna togs i anspn\k av bokbesUmd och utlaningsrorelse. "Det var sa gott som uteslutande 
ungdomar", som satt dar och Histe, enligt Lettstrom. Laneavgiften var 5 ore per bok och vecka. 
Forst nar Stockholms stad hojde stadsanslaget fran 8 000 till 11 500 kronor kunde Ianen fr.o . m . 
1908 bli avgiftsfria. 18 

Lettstrom skrev att Folkbildningsforbundets bibliotek var oppna 12.00-21.30 vintertid och 
13.00-20.00 sommartid. Efter kl. 18.00 fick bam (12-15 ar) endast komma in i man av 
utrymme. Barn under 12 ar mottogs inte; frfm 1909 fick dock barn fran 8 ar komma in i 
sallskap med aldre syskon, " ... och anskaffades for dem lamplig litteratur".19 Sarskilt utbildade 
bibliotekarier hade Folkbildningsforbundet inte rad att anstalla; stadsbidragen rackte inte till , 
utan forestandarinnorna hamtades ur folkskolelararinnomas led. Avloningen var lag men 
bostaden var gratis. "Naturligt var att endast en del av dessa fdrestandarinnor voro sarskilt 
1ampade for uppdraget. Deras litteraturkannedom v~u ofta ej stor.mo Varje Folkbildnings
forbundsbibliotek hade omkring I 000 band varav hiilften var till hem !an. Bokbestfmden 
cirkulerades mellan biblioteken. Enskilda personer donerade medel till bokinkop och 
laroverksungdomar samlade 1905 in 1 300 kronor som anvandes t ill inkop av 
ungdomslitteratur. 21 
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Folkbildningsforbundets biblioteksstyrelse insag tidigt, enligt Lettstrom, nOdvandigheten av ett 
centralbibliotek. Man borjade inom Folkbildningsforbundet samla in pengar till en . 
centralboksamling som var tankt att placeras i Arbetareinstitutets lokaler. Insamlingen startade 
1906 och man lyckades samla in 27 000 kronor. 1911 omfattade bokbesbindets katalog 5 000 
band. Dock var staden tvungen att sanka stadsanslaget, varfOr man blev tvungen att fordela 
centralboksamlingen mellan de olika folkbiblioteken. 1917 beviljades ett anslag pa 28 700 
kronor och 1918/1919 skankte tio personer 22 500 kronor.22 

Magnus Torstensson har jamfort synen pa biblioteksfragan i Boston vid mitten av 1800-talet 
med den i Stockholm runt sekelskiftet. I Stockholm stred Valfrid Palmgren 1910 for att de 
datida obetydliga folkbiblioteken for de lagre samhallsklasserna skulle forandras och bli 
valutrustade bibliotek for bela befolkningen. I Boston hade man istallet stridit for att det 
kommande folkbiblioteket inte enbart skulle bli ett bibliotek for avancerat kunskaps- och 
informationsinhamtande, utan liven ett bibliotek som skulle kunna ge lasning for rekreation och 
vederkvickelse. 23 

6.2. Gustav Vasa- ett fOrsamlingsbibliotek 

Vi har del at in beskrivningen av Gustav Vasa forsamlings bibliotek kronologiskt, for att det ska 
bli mer overskadligt och lattare attjamjora med SBUB. Vi har endast lyckatsja tag i 
arsberiittelsernajor 1910-1923, varjor vi inte har nagra uppgifter for ovriga ar. 

Gustav Vasa forsamlings bibliotek (GVF) grundades 1908 och gjordes redan fran bOrjan 
tillgangligt for barn, utan aldersgransY Man tvingades dock inskranka barnverksamheten 
eftersom det visade sig att man inte hade resurser att ta emot alia barn som kom. 1910 hade 
man oppet for barn under 14 ar tre eftermiddagar i veckan, 15.00-17.00, utom pa sommaren. 
For ovriga hade man oppet mellan 18.00 och 21.00 pa vardagarna och 17.00 'och 21.00 pa 
sondagar, sommartid 17.00 till 21.00.25 Unekortet skickades hem for att man skulle kunna 
kontrollera den uppgivna adressen. For bam under 14 ar kravdes malsmans underskrift for att 
man skulle fa lana. Det Brownska lanesystemet anvandes och Iantagaren hade ratt att lana tva 
backer, varav en fick vara skonlitterar. Lanetiden var 14 dagar och forsenade bOcker belades 
med tva ores straffavgift per dag. Man hade en lasesal med uppslagsbOcker, tidskrifter och 
bokkatalogen. 26 

Pa GVF hade man oppna hyllor och man ansag att fackutUmingen okat tack vare inforandet av 
dessa: 

Vinsten av att pa detta siitt fa komma i direkt beroring med bockema och icke endast vara h!invisad 
till att viilja bland boktitlar i en katalog har vi sat sig besta i okat intresse fOr verkligt gedigen 
litteratur. Erfarenheten fran detta ar ger vid handen, att risken med en sadan anordning ar obetydlig. 
Denna anordning har dessutom gjort det mojligt f6r en person att sk<>ta sdval utlaning som 
overvakandet av liisesalen, om ock detta skett med viixande svarighet i mAn av de okade besoken. 

Man hade dock fun nit att oppna hyllor var alltfor storande att ha i laserummet, varfor man 
flyttat dem till expeditionsrummet.27 

1910 borjade lokalema bli for tranga och man ville hyra ett intilliggande rum speciellt for 
"halvvuxen ungdom" att ha som laserum. Ungdomarna tog val storplats i lasesalen och 
avskrackte kanske aldre personer att besoka denna. Angaende bam sas det i arsberattelsen 
1910: 

Da styrelsen hyser den overtygelsen, att det iir av den storsta betydelse, att bam redan tidigt viinjas 
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vid att besoka bibliotek, harden icke satt nflgon flldersgrans for hintgare. Men emedan det snart 
visade sig, att barnen i sa start antal begagnade sig av biblioteket, att de blevo besvarande fOr de 
iildre, maste besokstiden for barn under 14 iir inskrankas till tre ganger i veckan kl. 3-5 e. m. 

Detta innebar att man fick mer tid over for barnen och kunde intressera sig mer for dem. Aven 
barnen hade oppna hyllor och sas valja backer med stor noggrannhet. Forsok hade gjorts med 
sagostunder och man hoppades genom dessa fostra en stamtrupp av intresserade lantagare med 
vana att handskas med b6cker.28 

Under 1911 hade efterfnlgan pa engelsk och tysk skonlitteratur varit stor, varfor man ktipt in 
sadana verk. Man hade blivit tvungen att anstalla ett extra bitrade eftersom det p. g. a. de oppna 
hyllorna blivit for svart fOr den befintliga personal en att overvaka lasesalen och samtidigt vara 
liintagarna behjalplig. Dessutom lamnade Elna von Zweigbergk sin tjanst pa GVF for att 
tilltrada som 2e bibliotekarie pa SBUB.29 1912 hade man haft en nedgang i utlanen p. g. a. "den 
stora oversvamningen" av 25-oresbticker, men aven beroende pa att biblioteket fiyttat. Nar man 
val installerat sig pa det nya stallet okade genast lanen igen. Nu hade man fatt en sarskild barn
och ungdomsavdelning. Antalet tidskrifter 1912 var 34 stycken. Detta ar hade man ocksa haft 
besok fran landsorten. Andra forsamlingsbibliotek hade del vis borjat ta over systemet med 
oppna hyllor.30 1913 hade man fatt tva expeditioner, en for bam och en for vuxna. Biblioteket 
upplat i juli sina lokaler for en bibliotekskurs som Fredrik Hjelmqvist och Knut Tynell ledde 
(alltsa statens bibliotekskonsulenter) och den hade 40-talet deltagare.31 

1914 sjonk antalet hemlan igen. Detta trodde man delvis hero pa "de oroliga fOrhiillanden som 
voro radande under hasten". Man hade gjort en omfiyttning av bockerna p. g. a. reparation, och 
var darvid tvungen att stanga de oppna hyllorna, varvid man fick erfara hur populara de 
verkligen var. 1914 deltog biblioteket ocksii i Baltiska utstallningen. Centralforbundet for 
socialt arbete hade gett Folkbildningsforbundet i uppdrag att ordna en utstallning med 
folkbibliotek. Detta ar tog man emotgavor fran bl a A. Landergren, L, Moll och doktor 
Karolina Widerstr6m.32 1915 aterupptogs sagostunderna av fru Elsa Bergqvist som Jedde dessa 
utan ersattning. Barn mellan 9 och 12 ar var valkomna varje tisdag under oktober-december. 
Hon laste nordiska sagor och kanda medeltidssagor for vilka bamen visade ett start intresse. 
Man hade aven sagoaftnar fOr aldre barn, men eftersom Lizzie Moll blev sjuk maste de 
upphOra, men man planerade att iiteruppta dem senare.l915 fick man fick statsbidrag pa 400 kr 
i form av bundna backer. Lizzie Molllamnade Gustav Vasa forsamlingsbibliotek vid arsskiftet 
1915/1916 for att tilltrada som fdrestandarinna vid SBUB. En kurs i biblioteksteknik halls i 
bibliotekets lokaler av Knut Tynell, Fredrik Hjelmqvist och Hildur Lundberg fran septemeber 
till maj. Denna omfattade praktiskt arbete och tva forelasningstimmar per vecka. Deltagare var 
bibliotekets egen personal och ett 20-tal andra personer, de fiesta hade jobbat pa bibliotek.33 

1916 bildade nagra pojkar i aldern 12-14 ar en klubb, som hall foredrag, laste poesi m.m. och 
sammantradde en gang i veckan. Matilda Widegren var inbjuden en gang och visade riktiga 
indiansaker for dem. Aven detta ar fick man statsbidrag pa 400 kr i form av bocker.34 1917 bjod 
man in elever som slutat folkskolan till biblioteket i syfte att fa dem att fortsatta besoka 
biblioteket aven efter skolans slut. 35 1918 behtivde bamen inte langre plikta for forsenade 
backer, utan de avstangdes fran ian i lika manga dagar sam boken varit forsenad. "Slutligen har 
biblioteket, dii det visat sig, att en hel del barn i alltfor hog grad lana s. k. ro1iga backer, sokt 
m'tgot inskranka mojligheten till dylik lasning genom att ej tillata ombyte av sadana backer 
oftare an var tredje dag." Detta ar blev Knut Tynell ny styrelsemedlem.36 

1919 sjonk antalet besok ater nagot. Sa var fallet med de fiesta folkbibliotek i Sverige, sas det; 
sannolikt var det en foljd av det allmanna orosfyllda tidslaget. Tidskriftsbestandet hade 1919 
okat till ett 50-tal. Barnen strommade till, speciellt under kulna hostdagar. Man fortsatte med 
sagostunder, pojkklubbar och inbjudan av folkskolelever. 
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Ftirutom betydelsen filr barnen sjalva av att redan under skoltiden gtira sig hemmastadda i biblioteket 
och !!ira sig att inrangera detta i begreppet 'ntijen', har det visat sig, att bamen gtir en utm!irkt reklam 
for biblioteket hemma hos far och mor, vilket icke !1r utan betydelse. For bamens hill finnas sarskilda 
bestammelser och inskrankningar i syfte att hindra masslasning. Under de senare aren ha striingare 
bestammelser filr barnen tillampats, vilket delvis bidragit till den minskade limesiffran fOr aret. 37 

1920 ledde Greta Linder en kurs i bOckers bruk tillsammans med Hildur Lundberg for en klass 
fran Stockholms hogre folkskolor for kvinnlig ungdom. Greta Linder hade tidigare studerat 
biblioteksarbete i USA. 38 1921 tog Hildur Lundberg tjanstledigt fdr en treveckors studieresa till 
Norge.39 

1922 hade man ett 60-tal tidskrifter. Siri Andrews arbetade som assistent vid GVF. Hon var 
svensk-amerikanska med stor erfarenhet fran bambiblioteksomradet och utbildad 
bambibliotekarie. 1922 gick man over till SAB och holl aven en ny kurs i bockers bruk.40 

1923 gick antalet Ian upp men antalet besok ned, vilket berodde pa att man anvande ett nytt 
lanesystem, som innebar att varje lllntagare fick lana fler bocker.41 

Mellan aren 1910 och 1923 arbetade foljande personer vid GVF: Elisabeth Berggren, Ingrid 
Boheman, Stina Callmer, Einar Ekstrand, Ellen Eriksson, Hallgard Hallberg, Hanna Larsson, 
Hildur Lundberg. Lizzie Moll, frk Ola Ohlsson, Greta Philip, Ruth Philip, Dagny Siwerson, 
Hedvig Thulin, Anita Wallgren, Elna von Zweigbergk och Iris Ahsberg.42 Av dessa arbetade de 
understrukna aven vid SBUB och Stina Callmer aven vid Malmo bambibliotek. 

6.3. Tillkomsten av Stockholms stadsbibliotek 

Stockholm saknade ett allmant kommunalt bibliotek. Det centralbibliotek efter amerikanskt 
monster som Palmgren ville se 1911 blev verklighet halvtannat decennium senare. Mlmga var 
turerna kring byggandet av stadsbiblioteket och vi ska redogorajor dessa nedan. For att det 
ska bli mer overskadligt gor vi forst en kronologisk oversikt, innan vi gar in i detalj pa vad 
hand e. 

1909 framlades en motion hos stadsfullmaktige angaende centralisering av huvudstadens 
biblioteksvasen genom upprattande av ett kommunalt centralbibliotek med filialer i olika delar 
av staden. 
1910 tillsattes en kommitte att utreda fragan.43 Huvudprincipen for kommitten var att 
biblioteket skulle bli ett verkligt "alit for alla".44 

1912 avgav ovannamnda kommitte ett forslag till upprattande av ett kommunalt 
centralbibliotek med filialer. Man foreslog att stadsfullmaktige skulle utdela Forsgrenska 
fond en (en fond forvaltad av Stockholms stadsfullmaktige, skulle anvandas till allmannyttiga 
andarnal sasom undervisningsanstalter, anlaggande av allmanna platser uppforande av 
byggnader for speciella behov i allmanhetens intresse o. s. v. 1907 uppgick avkastningen till 

· 475 000 kronor45
) fdr detta andamal, men denna kom att disponeras pa annat satt. Fragan lades 

ned. · 
1915 vacktes torslag om uppfdrande av ett gemensamt hus for Stockholms borgarskola, 
centralbibliotek och gymnastikanlaggning. Medel skulle anskaffas genom lotterier. 
1916 beslutade stadsfullmaktige att upplata en tomt for andamalet i hornet Karlavagen/Birger 
Jarlsgatan. 
1918 beslutade styrelsen for Knut och Alice Wallenbergs stiftelse att bidra med 1 000 000 
kronor, under forutsattning, bl. a., att Forsgrenska fondens utdelning skulle ga till samma 
andamal, och att stadsfullmaktige anslog en sadan tomt att byggnaden kunde uppforas 
fristaende och med utrymme for en eventuell tillbyggnad. Stadsfullmaktige uppdrog at en 
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kommitte att framHigga forslag till en byggnad samt att fdrbereda arendet. 
1920 beslutade stadsfullmaktige att ta emot donationen och att upplata foreskriven tomt och 
tillika ansla Forsgrenska fondens avkastning (575 000 kronor) for andamalet. 
1922 avgav stadsbibliotekskommitten ett forslag till upprattandet av ett stadsbibliotek och vissa 
andra anordningar ifn\ga om Stockholms biblioteksvasen. Av ekonomiska skal reducerades 
forslaget kraftigt, varefter stadskollegiet lamnade over iirendet till stadsfullmaktige. Samtidigt 
hemstallde man att en del av 1923 ars utdelning av Forsgrenska fonden skulle anslas till 
stadsbibliotekets uppforande. Forslaget vann inte gillande i stadsfullmaktige. Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse stiillde da ytterligare 130 000 kronor till forfogande for stadsbibliotekets 
uppforande enligt foreliggande forslag. 
1923 stadsfullmaktige mottog donationen och beslutade tillsatta en biblioteksstyrelse. Den 
inrattades i april av stadsfullmaktige i samband med ett principiellt godkannande av 1918 ars 
stadsbibliotekskommittes forslag om uppfdrande av ett stadsbibliotek, samt nyorganisation av 
stadens biblioteksviisen. Biblioteksstyrelsen hade att skota forvaltningen av stadsbiblioteket 
och andra arenden i stadens biblioteksvasen. Den skulle ocksa avge yttranden over ansokningar 
om stadsbidrag till enskilda biblioteks-, foreHisnings- och folkbildningsanstalter. I december 
beslutades att stalla en tomt till forfogande i hornet Sveavagen/Odengatan och 
biblioteksstyrelsen fick i uppdrag att lata uppfora huvudbyggnad for stadsbiblioteket. Arkitekt 
var Verner Asplund. 
1925 hade donationsmedlen tagit slut p. g. a. stegrade byggkostnader. Stadsfullmaktige beslot 
darfor att 1926 och 1927 ars avkastning av B.A. Danelii donationsfond fick disponeras, dock 
hogst 250 000 kronor sammanlagt. 
1927 paborjades i februari overflyttning av personal och backer fran olika bibliotek till 
stadsbiblioteket. 
1928 invigdes stadsbiblioteket den 31 mars och oppnades for allmanheten den 2 april.46 

Det kommunala biblioteksvasendet i Stockholm befann sig i ett fdga tillfredsstallande lage i 
borjan av 1900-talet och 1910 tillsattes en kommitte fOr att titta pa folkbiblioteksfragan och ett 
eventuellt centralbibliotek. Trots att staden anslog ganska stora summor arligen saknade man 
alltsa en egen biblioteksinstitution. lstallet var det olika enskilda korporationer som erholl 
bidrag for att tacka kostnaderna for deras bedrivna biblioteksverksamhet.47 

Det var efter en motion 1909 av apotekare H. G. 0. Enell i Stockholms stadsfullmaktige, i 
vilken han framholl behovet av ett centralbibliotek med filialer i staden, som kommitten 
tillsattes. Denna bestod av direktor K. Herlitz, bibliotekarie F. Nilsson, direktor P. B. Romare, 
professor K. Warburg och fil. dr. Valfrid Palmgren. Man utgick fran att " ... en forstandig och 
viilledd biblioteksrorelse ar en vasentlig del af ett samhalles uppfostringssystem - utgor ett 
nastan lika viktigt medel som skolan att genom foradlande inflytande skapa goda, dugande, 
fosterlandsalskande medborgare.48 

Man anar Valfrid Palmgren bakom foljande yttrande av kommitten: 

Biblioteket 1ir afsedt att vara en ljushard, som samlar till sig sa mAnga som mbjligt, det har inga andra 
afsikter i sin verksamhet an att Iamna tillflille till inhamtande af kunskaper af olika slag och fOr olika 
iindamlll men som ytterst komma samhiillet till godo. Val skbtt och utrustadt med tillriickliga medel 
ar ett folkbibliotek af detta slag af allra storsta betydelse for det samhalle, in om hvilket det ar bel!iget, 
och blir i sitt slag och med sina fOrutsattningar en medelpunkt for dess andliga och kulturella 

strafvanden49 

Stockholms stadsbibliotek skulle bli en bildningsanstalt, inte bara for de breda Jagren, utan 
aven for den bildade medelklassen.50 1912 skrev stadens bibliotekskommitte vidare: 

Det iir ett verkligt samh!illsintresse att i hufvudstaden skapas en central biblioteksinstitution, som icke 
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blott fYiler de nuvarande folkbibliotekens uppgifter, utan iifven tillgodoser allmant medborgerliga 
llnskningar med avseende pa bekviim till gang till olika slag af litteratur, som ar uttryck af 
samhi:Ulsarbetets skiftande sidor. 

Ett sadant bibliotek borde inte bara innehalla popularvetenskaplig litteratur, utan aven 
vetenskapligt utredande arbeten inom olika omraden, oversiktliga framstiillningar, handbocker, 
uppslagsbocker av olika slag m. m. Detta inneholl inte folkbiblioteken i Stockholm ar 1912, 
enligt kommitten, varfor de ocksa kritiserades. KB skulle i friimsta rummet vara till for 
vetenskaplig forskning och kunde inte ersiitta ett kommunalt bibliotek av det slag som 
beskrivits ovan.51 Kommitten menade att en centralisering av folkbiblioteken var nodvandig, 
friimst av de bibliotek som fick anslag fran staden. "En sadan centralisering torde ej kunna ga i 
annan riktning an att staden sjalf atager sig offentlig biblioteksverksamhet genom inriittande af 
ett kommunalt centralbibliotek med diirtill horande filialbibliotek i aflagset beliigna trakter af 
staden, dar behofvet af sadana iir oafvisligt."52 Kommitten tog upp biblioteket betydelse for 
bam och ungdom. Man ville pa olika satt gora dem till regelbundna och flitiga besokare. 
"Kommitterade anse att vid ett ifragasatt stadsbibliotek i Stockholm afven en bam- och 
ungdomsafdelning bor inriittas, sa mycket mera som en grundstomme till en sadan afdelning 
till faller biblioteket genom ofverH.imnandet af Stockholms Bam- och Ungdomsbibliotek."53 

Stadsbibliotekskommitten forslag, 1922, var att stadsbiblioteket skulle overta hela 
folkbiblioteksverksamheten i Stockholm. Stadsbidragen som de olika folkbiblioteken fick 
skulle dras in och deras bokbestand skulle overliimnas till stadsbiblioteket som eventuellt ocksa 
skulle overta vissa forsamlingsbibliotek. lstiillet skulle stadsbiblioteket inratta filialer och 
utlfmingsstationer pa dessa platse och aven pa platser dar inga bibliotek tidigare funnits.54 

Denna plan foljdes i huvudsak. Fr. o. m. I oktober 1927 overHililnades foljande bibliotek till 
stadsbiblioteket (dessa hade forut varit stadsunderstadda): 
* Folkbildningsforbundets bibliotek 
* Stockholms arbetarbiblioteksforbunds bibliotek 
* Stockholms barn- och ungdomsbibliotek 
* Arbetarnas bildningsforbunds Stockholmsavdelnings bibliotek 
* Gustav Vasa forsamlingsbibliotek (sam lag niira det nya stadsbiblioteket) 
* Katarina forsamlings lanbibliotek 
* Bromma folkbibliotek 
* Enskede biblioteksforenings bibliotek 
* Adolf Fredriks forsamlingsbibliotek (storre del en av) 
* Ostermalms forsamlings bibliotek 
* Viirtabiblioteket. 55 

Stadsbiblioteket inriittade alltsa nya filialer och utlaningsstationer pa vissa stiillen. Under 
hOsten 1927 och varen 1928 oppnades tva filialer pa Sodermalm, en pa Gotgatan och en pa 
Homsgatan. En filial oppnades pa Norrmalm pa Barnhusgatan dar forut arbetarbiblioteket varit. 
Utlaningsstationer fick Aspudden (forutvarande arbetarbibliotekets Jokal), Alvsjo (arbetarnas 
bildningsf6rbund lokaler), Enskede, Alvik, Biillsta och Bromma kyrka (Bromma folkbiblioteks 
lokaler). Under 1928 kom ytterligare en filial till pa Ostermalm och en utlaningsstation vid 
Viirtan.56 

I stadsbibliotekets huvudbyggnad var inrymt: 
* en stor utlaningshall 
* tva andra uth\nings- och lasesalar 
* tidningsrum 
* studierum 
* upplysningsavdelning 
* barn- och ungdomsavdelning med utlaningsrum, lasrum och sagorum 
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* sex rum avsedda for studiecirklar 
* bokmagasin 
* personalrum m. m.57 

Aldersgransen vid biblioteken var som regel 17 ar. Ratt till avgiftsfria Ian hade alia som var 
fast bosatta i staden, alia som bodde utanfor staden men var ansHillda i Stockholms stads tjanst, 
samt larare och elever vid Stockholms skolor. Aven personer bosatta utanfor Stockholm kunde 
fa lana mot en avgift pa 3 kronor om aret. Huvudbibliotekets oppettider var 1928 vardagar 
10.30 till 20.30, sommartid en timme kortare pa kvallen. Barnavdelningen hade oppet 14.00 till 
20.00 och pa sommaren 14.00 till 19.30.58 Fil dr Fredrik Hjelmqvist var forste bibliotekarie pa 
stadsbiblioteket och fil mag Greta Linder var andre bibliotekarie. Vid oppnandet bestod hela 
stadsbibliotekets hestand av 120 000 volymer, 50 000 av dessa var placerade pa oppna hyllor.59 

Forsta dagen, 2 april 1928, var antalet besokande over 2 000 vuxna och 766 barn. Antalet 
inskrivna lantagare var 631 vuxna och 269 barn.60 Vid mitten av april var man uppe i omkring 5 
000 lantagare totalt, ca. 300 nya Iantagare skrevs in varje dag.62 

6.3.1. Stockholms stadsbiblioteks barnavdelning 

Barnavdelningen pa stadsbiblioteket blev 320 kvadratmeter star och bestod av ett kombinerat 
utlfmings- och lasrum, ett sarskilt rum fOr de barn som sku lie skriva uppsatser och dylikt, ett 
rum for foraldrar och larare och ett sagorum. Barnavdelningen hade fran borjan en separat 
ingang at soder.62 "Sarskilt blir resultatet mot soderplatsen val romantiskt, da bar ett av de 
storsta portalmotiven i Sverige bildar entre till barnlasesalen och sagorummet. Det blir en 
Piranesieffekt63 att se sexaringarna kliva in genom denna jatteport; Asplund har tagit 
smattingarna till hjalp, for att fa fantastisk skala pa sitt hus.'>64 

Hildur Lundberg var forestandarinna for barnavdelningen vid oppnandet 1928.65 

I de aldre barnens rum fanns dels ett referensbibliotek och dels ett utlaningsbibliotek. I taket 
hade Munthe malat en stjarnhimmel. lnnanfor detta rum fanns en star sal for de mindre barnen, 
med en malning av Berg- Mysingefjarden i ett hOrn. I sagorummet hade Dardel gjort en 
vaggmalning som fick mycket fin kritik.66 67 Pa barnavdelningen fanns ocksa en anslagstavla 
precis som man haft pa SBUB och till inventarierna pa barnavdelningen horde aven det 
"oumbarliga" tvattstallet.68 

Barnen fick Uma tva backer at gangen, med ett s. k. studiekort fick de lfma upp till 10 backer 
per gang.69 Boeker pa barnavdelningen som var mycket uppskattade var t. ex. barnbiblioteket 
Saga, som fanns dels som referenslitteratur och dels till hemlan. De minsta barnen Jaste garna 
Arosenius Kattresan, Burre~Busse-bockema eller Elsa Beskows backer. De lite aldre flickorna 
tyckte om gamla klassiska tlickbocker men manga laste liven pojkbocker. Pojkarna alskade . 
aventyrsbocker, indianbockema var nu mindre populara an de varit pa SBUBs tid, istallet Jastes 
garna t. ex. Sherlock Holmes och Miinchhausen. Nar pojkarna blivit lite aldre och mer lasvana 
Histe de heist historiska backer och reseskildringar inedan tlickorna forutom historiska bocker 
garna laste biografier. Utlandsk litteratur var ocksa popular. Manga utlandska barn kom ocksa 
till biblioteket for att soka litteratur pa sitt eget sprak. SBUBs och Gustav Vasa forsamlings
biblioteks samlingar av illustrationsmaterial- reproduktioner av konstverk, portratt, vykort m. 
m.- overfordes till stadsbiblioteket dar man fortsatte utlaningen av det.70 

Nar stadsbiblioteket val oppnat insag man att utrymmet for barnavdelningen varit for snalt 
tilltaget. Barnavdelningen kunde ha uppemot 1 000 besokare pa en enda kvall, genomsnittet 
under varen 1928 lag pa 700-800 besok och 500-600 hemlan per dag. 72 Av barnens hemlan 
bestod 30% av facklitteratur, daribland raknades aven utlandsk skonlitteratur in.72 Liksom pa 
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SBUB var det mest pojkar som anvande sig av bambiblioteket13 

Det fanns motstandare till Stockholms stadsbiblioteks barnavdelning och Valfrid Palmgren fick 
forsvara den. En del fann den onodigt lyxig medan andra fann den direkt obehovlig eftersom 
skolbiblioteken fanns, ater andra menade t. o. m. att den var skadlig eftersom den lockade 
barnen fran hemmet!74 Redan 1922 hade doktor GOdel, chefsbibliotekarie vid 
Riksdagsbiblioteket framfort sina tvivel om bamavdelningen: 

Vi dare mAste jag bekanna, yttrade d:r Godel, att jag inte riktigt fOrstar behovet av en fOrste 
bibliotekarie som torestandare for den s.k. barnavdelningen. PA det hela taget tycks mig den 
avdelningen mindre nodv!indig; jag kan inte fullt uppskatta de modema stravandena i den punkten, 
och jag undrar om det inte vore blittre f<ir barnen, Atminstone pi\ det tidiga skolstadiet, att under sin 
fritid inte syssla sa mycket med l!isning, utan istlillet med praktiska ting och friluftsliv. Men det 
kanske beror pa att jag iir en smula gammalmodig. I alla handelser torde val knappast en hOgre 
biblioteksfunktionar behova attacheras for detta lindamal. n 

Tva som vid invigningen var odelat positiva var generaldirektor B. Bergqvist och direktOr P. 
Hallman. Bergqvist ansag att bam- och ungdomsavdelningen var i alia avseenden praktiskt, 
trevligt och ur uppfostringssynpunkt bra arrangerad. "Det var bland det yppersta jag sett, och 
man skulle onska sig vara ung sjalv, sa att man kunde sitta dar och njuta." Hallman fann 
barnens rum "fortjusande", det var proportionerligt, trevligt, val belyst, moblerat och malat.76 

6.4 Valfrid Palmgren om bibliotek i Stockholm 

Valfrid Palmgrens kritik av folkbiblioteksvasendet i Sverige, d. v. s. att folkbiblioteken befaste 
klassmotsattningarna, att bokbestandet i huvudsak bestod av skonlitteratur medan viktiga 
fackverk saknades och att folkbiblioteken hade en priigel av viilgorenhetsinriktning gallde, 
enligt henne, i hog grad liven biblioteken i Stockholm: 

Jag tvekar icke att med stod af min erfarenhet om dessa bibliotek pastA, att hvad som f<irut antydts i 
storsta allm!inhet afven i hOg grad g!iller om Stockholms folkbibliotek, hvartor det synes mig vara 
med rlitta, som man klagar Ofver Stockholms bristfl1lliga biblioteksvasen. Men hvad kan man ocksa Ar 
1910 vlinta af en biblioteksverksamhet, som linnu i afseende pd de principer, pd hvilka den hvilar, 
kvarstAr pd 1850-talets standpunkt?77 

Enligt Valfrid Palmgren var Stockholms folkbibliotek klassinstitutioner snarare an allmiinna 
offentliga institutioner for hela samhallets bruk. Som beliigg for detta tog hon t. ex. upp 
lanereglema i Folkbildningsforbundets bibliotek, dar det stod att lantagaren maste visa upp 
fackforeningsbok eller liknande fOr att fa lana. I Arbetarbiblioteket i Folkets Bus fick bara 
medlemmar i arbetarnas biblioteksfcirening lana gratis. Andra personer fick betala 10 ore per 
bok och vecka forutom en borgen pa 2 kronor. "Att det med dylika hemlansregler icke varit en 
tanke pa nagon allmanhet som sadan torde vara sjaltklart, utan dessa bibliotek har anvandt sina 
anslag till att anskaffa backer for uteslutande en viss samhallsklass, niimligen arbetama."'8 

I Folkbildningsforbundets organ, Folkbiblioteksbladet, hande det, enligt Palmgren, att 
redaktoren, som representant for forbundets folkbiblioteksverksamhet, avradde fran inkop av 
mer gedigen kunskapsgivande litteratur. Han kunde inte forsta meningen med att ta med t. ex. 
ett sadant arbete som Dahlanders Elektriciteten i en katalog for folkbiblioteken . Valfrid 
Palmgren undrade da med vilken ditt han och andra formogna och s. k. bildade man satte sig 
till doms over de intellektuella kraven hos personer vars andliga och materiella sfar var dem 
frammande. 79 

· 

I Folkbildningsforbundets befintliga bibliotek radde planloshet, ansag Palmgren. Foljden av 
bokinkopssystemen pa folkbiblioteken i Stockholm blev att de verkligt "kunskapstorstande 
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elementen" bland arbetarklassen sokte sig till KB. Dar hade bon sjalv 1\tskilliga ganger Umat ut 
just Dahlanders Elektriciteten till personer ur arbetarklassen. "For min del maste jag saga att 
den intellektuella stiindpunkt, som vara folkbibliotek tillmata Stockholms arbetare, icke ar for 
dessa smickrande." Valfrid Palmgrens slutsats blev att arbetarna maste ta ett lampligt bokurval 
och litterart bildad och kunnig bibliotekspersonal.80 

Valfrid Palmgren delade in den lasande allmanheten i tre grupper, nli.mligen: 
1) vetenskapliga forskare (som gick till KB) 
2) den bildade medelklassen 
3) det s. k. folket, d. v. s. kroppsarbetare och med dem socialt likstallda. 
Eftersom det inte fanns nagot verkligt bibliotek for folket tvingades dessa alltsa till KB nli.r de 
ville ha nagot sarskilt, vilket hlimmade KBs arbete och gjorde att vetenskapsmli.nnen blev 
lidande. Stockholms stad gjorde inget for den bildade ambetsklassen, d. V. s. li.mbetsman, 
Hirare, aWirsman, industriidkare, studerande m. fl. Enligt Valfrid Palmgren gick dessa 
manniskor ogli.rna till folkbiblioteken eftersom dessa inte var avsedda for dem och oftast inte 
heller kunde erbjuda vad medelklassen onskade. Stockholms lasesalong, understodd av staden 
med 2 000 kronor per iir, var den enda institution dar Stockholms bildade allmanhet kunde lana 
svensk Jitteratur, nyare och aldre, vetenskaplig siival som popular, samt utlandsk litteratur av 
olika slag. Medlemsavgiften var dock 20 kronor per ar och person, vilket Palmgren trodde var 
en hog avgift liven for en person ur medelklassenY 

Folkbildningforbundets attityd var, enligt Valfrid Palmgren, lika med valgorenhetsarbete; 

... alit detta standiga, aldrig upphOrande tal om oegennyt1a och s.delmod hos dem, styrelser saval som 
ljansteman, som handhafva dessa bibliotek, hvad ar det annat an ett fOr den allmosegifvande rikes 
ansprak pa tacksamhet? Hvar gang nagon vagar sig pa ett forsok till kritik afvara folkbibliotek, 
bemotes han med mer eller mindre mildt fOrebraende ord, som tydligen saga att uppotfrande 
mansklighetens valgorare som vara folkbildningsintresserade borde vara fritagna fran anmarkningar 
och endast fa skorda tack fOr sin nitalskan. 82 

Harald Lettstrom uttalade sig om hennes inlligg i BBL 1954: 

Polemiken blev mycket skarp och fraken Palmgren var Slirdeles ettrig i tonen och orlittvis i 
argumenten. I stallet for att anklaga stadsfullmaktige, som ej insett vikten av biblioteksrorelsen och 
llimnat klandervart sma anslag, riktade froken Palmgren sitt angrepp i overlagsen ton mot 
FolkbildningsfOrbundet och Arbetarebiblioteket. Ej ett ord av erkansla gav bon dem som sa lange 
haft hand om folkbiblioteken och utan ersattning gjort det mesta mojliga av de sma anslagen. n 

Ett folkbibliotek skulle, enligt Palmgren, vara " ... en institution som gar sin plikt, och for en 
naturlig och enkel pliktuppfyllelse fordrar man ju icke tack. lntet skulle vara mig karare, an om 
Stockholms stad en dag finge till stand stadens egna offentliga bibliotek, i hvilka allmanheten 
betjanades af ratt och slatt plikttrogna tjansteman". 84 Enligt Valfrid Palmgren fanns det dock i 
Stockholm bibliotek som nlirmade sig den moderna bibliotekstypen, namligen 
forsamlingsbiblioteken, ex. Kungsholms, AdolfFredriks och Gustav Vasa. Hon trodde att detta 
framst berodde pa att det i dessa biblioteks styrelser satt framstaende biblioteksmli.n, med vilkas 
hjalp bela administrationen hade kommit ur "dilettantismens gungfly". Till saken horde att 
dessa bibliotek ofta ocksa forestods av bildade man och kvinnor.85 l de bibliotek som 
understoddes av staden borde staden, enligt Valfrid Palmgren, ha kontroll over saval 
styrelsemas sammansattning som forestiindamas duglighet.86 Hon namner i en annan skrift 
Stockholm som exempel och sager att Stockholms stadsfullmaktige vaxlat ut penningsummor i 
smamynt till alia mojliga och omojliga litterara folkkoksinstitutioner. 87 
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6.4.1. Valfrid Palmgren om Stockholms stadsbibliotek 

Enligt Valfrid Palmgren var det hennes bok Bibliotek ochfolkuppfostran 1909 som gav upphov 
till Enells motion i Stockholms stadsfullmaktige om ett nytt stadsbibliotek efter amerikansk 
forebild. Palmgren satt i stadsfullmaktige det ar motionen kom upp och darmed var, som hon 
uttryckte det, "striden" igang. Fragan gallde om biblioteket skulle vara av den gamla 
folkbibliotekstypen eller av den typ som byggde pa amerikanska idea l. Valfrid Palmgren 
foresprakade naturligtvis det senare alternativet. Valet handlade om nya principer och nya 
metoder som t. ex. oppna hyllor, utbildad personal och barn- och ungdomsavdelningens vara 
eller icke vara. 

Den nu levande generation en kan knappast f6restlllla sig hur skarp, bitter och langvarig den striden 
blev. Jag hade tva fronter att kiimpa pa: dels mot representanterna for den gamla 
folkbiblioteksrorelsen, dels de vetenskapliga biblioteken. FrAn de forras sida f5rdes striden mot alit 
det nya med stor bitterhet. Nu efterAt kan man visserligen betrakta detta med f6rstaelse - de nya 
ideerna stodo ju i opposition mot alit vad dessa man med stor idealism och hogst f6rtjanstfullt kllmpat 
och brutit vag for. 88 

Nar Stockholms stadsbibliotek slutligen stod fardigt och kunde oppnas for allmanheten i april 
1928 var Valfrid Palmgren nojd. Hon ansag att det nya stadsbiblioteket var en heder for sin stad 
och for hela landet. Enligt henne fanns inte dess motstycke i Europa; endast i Forenta Staterna 
kunde man finna ett fatal bibliotek .som kunde mata sig med Stockholms nya stadsbibliotek. 
Hon ansag att man borde sta i tacksamhetsskuld till det amerikanska biblioteksvasendet och 
bibliotekstekniken, och uttryckte sin gladje over att se hur otvunget liintagarna tog det nya 
biblioteket i besittning och over att se en personal besjalad med "library spirit" .89 
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7. STOCKHOLMS BARN- OCH UNGDOMSBIBLIOTEK 1911-1927 

Foremaletfor var undersokning har alltsa varit Stockholms barn- och ungdomsbibliotek 
(SBUB), som drevs av foreningen med samma namn under ledning av Valfrid Palmgren mel/an 
aren 1911-1927. Palmgren omsatte hiir de ideer honfattat intressefor under sin studieresa i 
USA till verklighet. 

Biblioteket stoddes fran bdrjan en bart av donationer frcm intresserade, men .fick senare 
understod av staden. Den finansiella situationen forb lev instabil tills det att staden, efter 
patryckningar fran Foreningen SBUB, 1921 beslutade hoja bidraget kraftigt. 

Tanken med barnbiblioteket var att kunna uppriitthtilla det tills dess att ett centralbibliotek blev 
uppfort, och da overliimna barnbiblioteket i det nya stadsbibliotekets vard. Som vi visat 
bdrjade diskussionen om ett centralbibliotek med motionen av ar 1909, men stadsbiblioteket 
oppnade forst 1928. Valfrid Palmgren ochforeningen hade fran bar} an planerat att driva 
barnbiblioteket i.fyra ar innan det skulle overtas av stadsbiblioteket- dessa.fyra blev alltsa 
istiillet 16 ar. 

SB UB skulle vara ett barn- och ungdomsbibliotek oppet for alia oavsett klasstillhorighet. Sam 
vi tidigare visat var det svartfor barn och ungdomar attfa liina bra litteratur, de sags ofta over 
axeln i biblioteksviisendet. Pa SBUB var man man om att behandla alla lika, att uppmuntra till 
liisning och att ge besokarna tillgang till rikligt med god litteratur. 

Vi kommer i kapitlet att ta upp barnbibliotekets malsiittning, ekonomi, lokal, personal, 
biblioteksteknik, accession, besoks- och hemlanestatistik, vilka lantagarna var m. m. for att ge 
en bild av verksamheten. Dessutom tar vi upp over/ate/sen till Stockholms stadsbibliotek 1928 
for att visa vad som blev av barnbiblioteket efter foreningens upphorande. 

Den tredje december 1911 visades SBUB upp for speciellt inbjudna, bl. a. Per-Albin Hansson, 
som skrev en artikel i Socialdemokraten dagen efter, en, enligt Valfrid Palmgren, valskriven 
och ytterst vanlig artikel. 1: 

Man sHimmes tilllovordande sA snart man trader in i Stockbolms barn- och ungdomsbiblioteks 
lasesal. Ljust ocb glatt, med h6ga ftinster at bade Drottning- och Apelbergsgatoma, en trevlig m6bel i 
polerad bj6rk, gada reproduktioner pa viiggarna och blommor pa borden. Nastan som en symbolik 
hanger pa ena hingvaggen en av Chr. Eriksson sk!inkt relief: en bondkvinna som lAter en kalv lapa 
nllring ur en mjolkbytta. 

Barnen skola sakert liitt finna sig bemmastadda Mr. Dllrtill ska kanske icke minst bidraga de nya 
formema for utlaning av b6ckema. Hela boksamlingen- t. v. 1,500 band- star pA IAga hyllor inne i 
Hisesalen och bar far besokaren sjalv taga den onskade boken. Beh6vs rad ocb hjl!.lp sta standigt 
trenne bibliotekarier till tjllnst och dessutom finnes en efter amerikanskt monster upprattad praktisk 
katalog, en starkt analyserande s. k. dictionarykatalog, upptagande bade sak- och personregister. Om 
s~lunda en besokande ej vet vilken slirskild bok han 6nskar eller vilken forfattare han viii lasa, utan 
blott vad for ett amne han viii stud era sA kan han latt i katalogen fA reda p~ vad biblioteket bar 
ber5rande detta limne. 

Biblioteket star oppet for bam och ungdom i alla ~ldrar. T. o. m. pa de minsta bar man tiinkt och for 
dem anskaffat en del bilderb6cker. Bokbestandet omfattar dels all sadan litteratur, som kan vara 
ungdomen till gagn i dess studier av alia skollimnen, dels sAdan litteratur som kan bid raga till deras 
utveckling och ftirkovran ut5ver vad skolkurserna omfatta och dels torstroelselitteratur. B6ckerna 
utl!imnas liven till hemlilll, i vilket fallli\ntagaren far angiva en skriftlig fOrbindelse att val akta boken 
ocb aterstalla den senast inom 14 dagar. lnga avgifter torekomma. 

pa en stor anslagstavla kommer man att tasta ungdomens uppmiirksamhet pA befintlig litteratur i 
vissa aktuella frAgor. Vid 1>ppnandet bebandlar anslagstavlan Stockholm och alllitteratur som bandlar 
harom bar placerats i en sarskild avdelning i omedelbar niirbet av anslagstavlan. For att ytterligare 
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fasta intresset vid amnet har man anskaffat en del illustrationer, fotografier frAn bMe det aldre och det 
yngre Stockholm m. m. Sllrskilt tarde det intressera de unga stockholmarna att ta del av en bild dar 
man bl. a. fAr se den gamla hastomnibussen rulla fram. Langre frarn llmnar man liven anordna sago· 
och berattelseaftnar. 

Biblioteket har, som vi i lordags omnamnde, tillkommit pa initiativ av dr Valfrid Munch-Petersen 
och ekonomiseras genom donationer. De 30,000 kr. som llir llndamalet insamlats beriiknas racka fOr 
4 Ar framat och da hoppas man att biblioteket skall kunna ingA i ett ordnat kommunalt 
biblioteksvasen. 

For bibliotekets handhavande har bildats en forening, som f n. riiknar 15 medlemmar, till storre 
delen dr Munch-Petersens biblioteksliirjungar samt tre av s. k. bibliotekets bibliotekarier. 
Mottagandet av medlemsskap innebiir en forpliktelse att aktivt deltaga i foreningens arbete genom 
alternerande tjanstgoring under tiden biblioteket hAiles oppet. Bibliotekets chef iir froken Gerda 
Boheman och hennes niirmaste bitrade froken Elna v. Zweigbergk, vilkajamte fru Munch nedlagt det 
storsta forberedande arbetet. 

Det var med berattigad stolthet som initiativtagaren till det hela forevisade skapelsen och berattade 
om dess tillkomst, organisation och syfte. Hon hoppades nu att intresset skulle Ionas med intresse 
frAn barnens och ungdomens sida. Och denna llirtjanar att ga i uppfyllelse. Som vi redan i lordags 
omtalade Miles biblioteket oppet vardagar kl. 3-8 e. m. och sondagar kl. 1-4. Sand dit barnen! Biittre 
kunna deicke anvlinda sina ledighetsstunder.2 

7.1. Barnbibliotekets malsattning 

Nar Foreningen Stockholms barn- och ungdomsbiblioteks grundades skrev man de stadgar man 
sku lie folja fram till 1927. Vis sa iindringar gjordes 1921, p. g. a. att man da tick hojt 
stadsbidrag och stadsfullmaktige tick i gengald tillsatta tva ledamoter i SBUBs styrelse. 
Foreningsstadgarna gick i start ut pa : 
* att man skulle uppratta och underhiilla ett bibliotek for Stocknolms barn- och ungdom och 

utfora darmed sammanhangande verksamhet 
* att man skulle overHimna biblioteket som gava till Stockholms stad om foreningen skulle 

upplosas eller nar staden lost sin biblioteksfraga 
* medlemskap i styrelsen forpliktigade till aktivt arbete pa SBUB 
* att styrelsen skulle besta av sju ledamoter, varav tva, efter 1921, valdes av Stockholms 

stadsfullmaktige och fern av foreningen pa tva ar i taget 
* att styrelsen varje ar skulle ge ut en verksamhetsberattelse 
* att foreningens inkomst skulle utgoras av gavor, (i borjan framst fran enskilda donatorer, 

senare huvudsakligen fran Stockholms stad, i och med stadsbidraget) 
* att vid slutet av varje kalendenir skulle fdreningen tillsatta tva revisorer och tva suppleanter 

Fran och med 1921 tillsatte stadsfullmaktige ocksa en revisor och en suppleant 
* att arsmote skulle Milas i april varje Ar.3 

Nar SBUB oppnade hade man for avsikt dels att gora boksamlingen uppskattad bland barnen, 
dels att Higga stor vikt vid bibliotekets uppfostrande betydelse. Redan inot slutet av 1913 ansag 
styrelsen att man lyckats med det man foresatt sig. Barn fran alia samhallsklasser komi stora 
skaror, vilket ju visade att biblioteket var uppskattat. 1913 kunde man se en okning av 
nyttolitteraturen, d. v. s. facklitteraturen, i utlaningsstatistiken, vilket bAdade gott for 
bibliotekets uppfostrande betydelse. "Bibliotekets inredning, anordning, litteraturval och 
verksamhetssatt kunna uppstallas som monster fOr liknande inrattningar" - sa nojd var man i 
styrelseberattelsen ar 1914.4 5 De Iiknande inrattningar man talade om var Malmo 
barnbibliotek, som oppnade 1914 och Goteborgs barn- och ungdomsbibliotek, som oppnade 
1913. 

Man var fran borjan installd pa att folja moderna amerikanska biblioteksideer, sa lfmgt det gick 
med de ekonomiska resurser man hade, med ex. oppna hyllor, sagoberattande, illustrerade 
anslag, hOglasning och studiecirklar. Detta gick emellertid inte att genomfora i samma 
omfattning som i USA, da man pa SBUB ofta saknade medel for annat an det grundHiggande 
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biblioteksarbetet. Det som man i USA kallade "library extension work", d. v. s. sagostunderna, 
studiecirklarna, klubbar av olika slag o. s. v. fick oftast laggas pa is, men tank en pa denna 
verksamhet fanns alltid i bakgrunden och en del av dessa aktiviteter genomfordes ocksa nlir 
man fick rad, se nedan.6 7 

7 .2. Ekonomi 

1911-1912 
Foreningen Stockholms barn- och ungdomsbibliotek bildades i april 1911 nlir man hade lyckats 
samla in 20 000 kronor for andamalet. Detta skedde efter att Valfrid Palmgren handplockat 
elever fran sina bibliotekskurser och tillsammans med dessa lagt upp en strategi for att finna 
donatorer. Under april mfmad gjordes en organisationsplan och kostnadsberakning for de 
nlirmsta fyra aren. Fore utgangen av dessa fyra ar hoppades man att det nya stadsbiblioteket i 
Stockholm skulle sta fardigt, och darmed ta emot SBUB som gava. Tidigt forstod man dock att 
dessa 20 000 kronor inte skulle rlicka i fyra ar - man skulle behOva ytterligare I 0 000 kronor, 
vilka man ocksa lyckades samla in. 8 Darmed var de forsta fyra arens verksamhet garanterad 
tack vare enskilda donatorer. Donationerna kom framst fran Stockholms penningaristokrati och 
kulturelit bl. a.fran professor Karl Warburg, doktor Furstenberg, bokforHiggare Bonnier och 
Geber, bankdirektOr Nachmanson, direktor Sachs, professor Medin och manga Josephsoner.9 

Man kan lagga marke till bar, att en del av dessa herrars fruar deltog i arbetet pa SBUB. 
Doktorinnan Furstenberg, professorskan Medin, Maud Josephson och Ann-Sofie Josephson 
horde till dem som tog aktiv del i foreningen. 10 

1912 hade SBUBs styrelse nagra ekonomlska bakslag. Dels fick de avslag pa en ansokan om 
penningunderstod fran Custodia (ett forvaltningsbolag), dels gick inte utdelningen av 
Forsgrenska fonden till uppf6randet av ett stadsbibliotek i Stockholm, som styrelsen hade 
hoppats pa. I och med detta uppskots stadens overtagande av SBUB, och man blev tvungen att 
fortsatta finansiera verksamheten langre lin de fyra ar man fnin borjan rliknat med. 11 12 

SBUB hade alltsa pengar till de fasta kostnadema under de forsta fyra aren, men bara knappt 
tusen kronor over till bokinkop o. dyl. Da styrelsen var radd for stagnation och aven med tanke 
pa att SBUB skulle bli en gava till Stockholms stad, begarde man anslag fran stadsfullmaktige. 
Finge man 2 000 kronor i anslag skulle ca 500 band kunna kopas in, vilket man ansag vara 
absolut nodvandigt for att migotsanar folja med i den nyutgivna litteraturen. 13 I december 1912 
beviljade stadsfullmaktige ocksa biblioteket 2 000 kronor "till inkop av Jamplig Jitteratur", pa 
villkor att foreningen lamnade verksamhetsberattelse till dratselnamndens kammarkontor, att 
foreningen underkastade sig dratselnamndens kontroll och att foreningen skulle overlamna 
biblioteket till staden om foreningen eventuellt upph6rde. 14 

1912 uppgick donationerna till 5 200 kronor. 15 Med behallningen fran 1911 och rantor uppgick 
inkomsterna till 11 330 kronor. 

Utgifterna 1912 var fordelade pa fo1jande poster, (Kr. avrundat till narmaste heltal): 

Boeker I 702 Organisationskonto 288 

Inventarier 2 028 Diverse 348 

Belysning 375 S:a utgifter 1912 8 12216 

Hyra och loner 3 382 
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1913 
Styrelsen diskuterade detta ar huruvida man skulle soka statsbidrag, men fragan skots upp till 
foljande ar. 17 Saken togs aldrig mer upp i styrelseprotokollen och ingen forklaring ges till man 
inte diskuterade fragan mer. Om man ser till hur reglema for statsbidragen var utformade kan 
man tanka sig tva stOtestenar for SBUB - for att vara berattigad till bidraget maste man, 
atminstone delvis, ha en vuxen publik och endast ett folkbibliotek eller system av folkbibliotek 
inom samma kommun fick understod. Vi drar slutsatsen att antingen det ena eller det andra 
eller bada var avgorande for att SBUB inte skulle !a statsbidrag. 

1913 uppgick donationema till4 592 kronor och stadsbidraget till2 000 kronor. 18 Med 
behallning fran 1912 och rantor uppgick inkomstema till 9 800 kronor. 

Utgifterna var 1913 fordelade pa foljande poster (Kr. avrundat till narmaste heltal): 

Boeker 2 737 Organ isationskon to 60 

Inventarier 231 Diverse 474 

Belysning 311 S:a utgifter 1913 7 78219 

Hyra och loner 3 970 

1914 
Styre1sen beslot i april 1914 att skicka ut ett cirkuHir till tankbara donatorer med forfnigan om 
huruvida de var villiga att understOdja SBUB. Man var orolig over den finansiella situationen, 
da de fyra forsta arens medel snart var till linda, och kostnaderna for verksamheten okat. 

... styrelsen [anser] att det skulle vara att beklaga om biblioteket frAn och med nasta Ar afbrist p{l 
medel skulle vara nodsakadt att nedlaggas. Styrelsen riktar rnr den skull till de enskilda donatorerna, 
till Stockholms stadsfullmaktige och till ofriga intresserade en anh{lllan att de matte st>ka bitrada 
foreningen vid anskaffandet af de for fortsatt verksamhet nodiga medlen20 21 

SBUBs styrelse begarde nu 4 000 kronor i stadsbidrag for 1915, d. v. s. 2 000 kronor mer an 
foregaende ar, och man ville ha riitt att anviinda medlen till annat an bara bokinkop.22 · 

1914 uppgick donationema till 5 070 kronor och stadsbidraget till 2 000 kronor. Med 
behallning fran 1913 och rantor uppgick inkomsterna till9 397 kronor. 

Utgifterna var 1914 fordelade pa foljande poster (Kr. avrundat till niirmaste heltal): 

Boeker I 560 Skrivmaterial och porto 151 

Bokbinderi 794 Trycksaker 154 

Inventitrier 94 Diverse 268 

Belysning 464 S:a utgifter 1914 7 52723 

Hyra och loner 3 772 

1915 
Annu ett cirkular skickades detta ar ut till presumtiva donatorer.24 

Stockholms stad beviljade endast 3 000 kronor i bidrag - 1 000 kronor till hyra och lOner, 2 000 
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kronor till inkop och inbindning av backer. Styrelsen begarde anyo 4 000 kronor i bidrag fcir 
1916. Man var av den uppfattningen att erholl man 4 000 kronor fcir 1916 skulle ekonomin vara 
nagorlunda sakerstalld t. o. m. januari 1917. Styrelsen insag dock att man maste finna en fastare 
ekonomisk grund under 1916.25 

1915 uppgick donationema till 4 020 kronor och stadsbidraget till 3 000 kronor. Med 
behallning fran 1914 och rantor uppgick inkomstema till9 287 kronor. 

Utgiftema var 1915 fcirdelade pa fciljande poster (Kr. avrundat till narmaste heltal): 

Boeker I 262 Skrivmaterial oeh porto 174 

Bokbinderi 962 Tryeksaker 177 

Inventarier 108 Diverse 208 

Belysning 134 S:a utgifter 1915 6 61726 

Hyra oeh loner 3 594 

1916 
Man tvingades ater vanda sig till sina donatorer. Forestandarinnan Lizzie Moll beklagade sig 
over Stockholms stads bristande intresse for biblioteksfragor: 
"Men det kan ej bortresoneras, att detta ej ar en den enskilda valgorenhetens sak, utan en 
allmlin angelligenhet. Det lir egendomligt att man i ett land, som har sa starkt intresse fcir 
skolfragor, fcir folkskolorna icke minst, skall ha sa litet fcirstaelse fcir det verksamma medel 
man i biblioteken kunde ha att gora dessas arbete i fortslittningen fruktbarande".27 Styrelsen 
beslot att gora en broschyr - En viidjan - om verksamheten fcir att vlicka storre intresse for 
SBUB, i vilken pa omradet kiinda och framstaende personer uttalade sig om SBUBs 
betydelse.28 

Lizzie Moll var pessimistisk, men trots det beviljade Stockholms stadsfullmaktige i december 
1915 4 000 kronor fcir 1916. "Detta iir sa mycket anmlirkningsvlirdare sam i betraktande av de 
tryckta tiderna de flesta med Barn- och ungdomsbiblioteket Iikartade foretag erhollo avslag pa 
sina ansokningar om h6jda understod", sager man i styrelseberlittelsen fcir 1915.29 

1916 uppgick donationerna till 7 543 kronor och stadsbidraget till 4 000 kronor. Med 
behallning fran 1915 och rlintor uppgick inkomstema till 14 351 kronor. 

Utgifterna var 1916 fcirdelade pa fciljande poster (Kr. avrundat till nlirmaste heltal): 

Boeker I 128 Skrivmaterial och porto 186 

Bokbinderi 871 Trycksaker 202 

Inventarier 72 Diverse 204 

Belysning 158 S:a utgifter 1916 6 649 30 

Hyra oeh lOner 3 828 

1917 
1917 uppgick donationerna till 1 898 kronor och stadsbidraget till 4 000 kronor. Med 
behallning fran 1916 och ran tor uppgick inkom sterna till 13 882 kronor. 

84 



Utgiftema var 1917 fordelade pa fdljande poster (Kr. avrundat till narmaste heltal): 

Boeker I 096 Skrivmaterial och porto 155 

Bokbinderi 840 Trycksaker 135 

Inventarier 27 Tviitt, sapa oeh 199 
rengilring 

Viirme och belysning 422 Diverse 104 

Hyra och loner 4 350 S:a utgifter 1917 7 30831 

1918 
Generalkonsul J. Sachs lovade att donera 1000 kronor fOr vardera 19 18 och 1919, pa villkor att 
SBUB hittade tio andra donatorer sam var villiga att bidra med samma summa. Enligt vad 
roreshindarinnan Anna Landergren mindes i en tillbakablickande intervju, ska Valfrid 
Palmgren ha lyckats finna dessa tio under en formiddag.32 33 

Styrelsen ansokte om medel ur Oscar och Maria Ekmans donationsfond34 (fonden var till for att 
befordra folkupplysning och folkuppfostran) Ingenting namns i styrelseprotokollen om 
resultatet, varf6r vi antar att det inte gav nagon utdelning. 

Donationerna strommade in detta ar, och med de f6rbattrade ekonomiska omstiindighetema 
borjade man overvaga att flytta verksamheten till en storre lokaJ.35 Se nedan . 

SBUBs styrelse beslutade att begara 5 000 kronor i stadsbidrag for 1919, sa att personalen 
skulle kunna fa nagot dyrtidstillagg (till fdljd av den valdsamma prisstegringen 1916-1918 var 
man tvungen att infdra en tillfallig krigstidshjalp. 1919 sattes den i relation till 
Jevnadskostnaderna).36 

1918 uppgick donationerna till 14 443 kronor och stadsbidraget till 4 000 kronor. Med 
behallning fran I 917 och riintor uppgick inkomsterna till 25 672 kronor. 

Utgifterna var 1918 kronor f6rdelade pa foljande poster (Kr. avrundat till nannaste heltal): 

Boeker 2 092 Skrivmaterial oeh porto 242 

Bokbinderi 971 Trycksaker 365 

Inventarier 164 Tviitt, sapa och 209 
rengilring 

Viirme och belysning 853 Diverse 131 

Hyra och loner 5 257 S:a utgifter 1918 10 28337 

1919 
1919 uppgick donationerna till 10 053 kronor och stadsbidraget till 4 000 kronor. Med 
behallning fran 1918 och rantor uppgick inkomstema til130 243 kronor. 
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Utgifterna var 1919 fordelade pa foljande poster (Kr. avrundat till narmaste he1tal): 

Boeker 2 161 Skrivmaterial och porto 170 

Bokbinderi 1 012 Trycksaker 425 

lnventarier 146 Tvatt silpa och 167 
rengoring 

Varme och belysning 868 Diverse 243 

Hyra I 775 S:a utgifter 1919 13 90838 

Loner 6 942 

1920 
Foreningen ansag sig inte kunna foreta annu en insamling, da de personer som tidigare bidragit 
nyligen liimnat stora summor.39 

Vid faststiillandet av budgeten for 1920 insag styrelsen att foreningen skulle komrna att sta helt 
utan tillgangar vid arets slut och savitt styrelsen kunde bedoma hade en ny penninginsamling 
alltsa inte siirskilt stor utsikt att lyckas. Foreningen ville darfor att staden skulle ta over SBUB 
fran och med 1 januari 1921 och att foreningen Stockholms barn- och ungdomsbibliotek 
darmed skulle upph6ra.40 I maj 1920 skrev styrelsen for SBUB till Stockholms stadsfullmaktige 
att: 

... stadsfullmaktige matte antingen besluta att hoja stadens anslag till Stockholms barn- och 
ungdomsbibliotek for 1921 till 25 000 kr., i vilket fall staden skulle iiga art i styrelsen utse tva 
ledamoter jamte en revisor och en revisorssuppleant, eller besluta att mottaga biblioteket som en gava 
till Stockholms stad samt att fran och med den I jan. 1921 handhava dess sk6tsel och underMII41 

Skrivelsen skickades till stadsbibliotekskommitten for ett uttalande for att sedan skickas vidare 
till stadsfullmaktige. Stadsbibliotekskommitten tillstyrkte inte stadens overtagande av SBUB, 
utan ansag att foreningen borde fortsatta sin verksamhet och endast begiira hOjt stadsanslag i 
vantan pa att stadsbiblioteket skulle fardigstallas.42 Se ovan. 

Stadskollegiet tillstyrkte dock endast 15 000 kronor forst, men SBUBs styrelse menade att om 
man bara tick denna summa skulle biblioteket tvingas gora "odesdigra inskrankningar" i 
driften, bade vad gall de oppettider och bokinkop. Man skulle kunna ha oppet endast tre. dagar i 
veckan, mot som nu alia dagar, och endast kunna kopa in en fjiirdedel av nuvarande bokinkop. 
En "anspriikslos" hojning av personalens loner ifnigasattes av stadskollegiet trots att lonerna 
var "alldeles otillrackliga" i nuliiget. Det hade blivit svart for SBUB att erhiilla personal som 
tjiinstgjorde utan ersattning, man hade darfor tvingats oka antalet avlonade bitraden, vilket 
okade personalkostnadema. "Detar darfor styrelsens livliga f'orhoppning att Stadsfullmiiktige 
matte behjiirta betydelsen av bibliotekets verksamhet genom att till Stockholms barn- och 
ungdomsbibliotek for iir 1921 bevilja den summa om 25 000 kronor, varom biblioteket 
ansokt. "43 44 

I december 1920 beslutade stadsfullmiiktige att hOja anslaget fOr 1921 till 25 000 kronor sa att 
foreningen skulle kunna fortsiitta sin verksamhet i samma utstriickning som tidigare.45 

1920 uppgick donationerna till 783 kronor och stadsbidraget till 4 000 kronor. Med behallning 
fran 1919 och rantor uppgick inkomsterna till 21 593 kronor. 
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Utgifterna var 1920 fordelade pa f61jande poster (Kr. avrundat till nannaste heltal): 

Boeker 3 150 Skrivmaterial och porto 353 

Bokbinderi l 675 Trycksaker 434 

Inventarier 34 Tviitt, sapa och 290 
rengoring 

Vlirme och belysning 1 011 Diverse 296 

Hyra 2 500 S:a utgifter 1920 18 24346 

Liiner 8 501 

1921 
Foreningens stadgar andrades detta ar p. g. a. villkoret for de 25 000 kronorna att Stockholms 
stad fick insatta tva ledamoter i foreningens styrelse och tillsatta en revisor och en 
revisorssuppleant. Styrelsen bestod hadanefter av sju ledamoter mot tidigare fern. Stadens 
representanter var Lilly Herrstrom och Paul Magnusson.47 

1921 uppgick donationerna till 150 kronor och stadsbidraget till25 000 kronor. Med beMllning 
fran 1920 och rantor uppgick inkomsterna till 28 617 kronor. 

Utgifterna var 1921 fordelade pa foljande poster (Kr. avrundat till narmaste heltal): 

Boeker 2 854 Skrivmaterial och porto 268 

Bokbinderi 1 836 Trycksaker 489 

lnventarier 90 Tvlitt, sllpa och 224 
rengoring 

Viirme och belysning 716 Diverse 327 

Hyra 3 000 S:a utgifter 1921 26 3344K 

Loner 16 531 

Att observera har ar art IOnekostnaderna fordubblats mellan 1920 och 1921. 

1922 
1922 uppgick donationerna till 3 5 kronor och stadsbidraget till 25 000 kronor. Med behallning 
fran 1921 och rantor uppgick inkomsterna till27 405 kronor. 
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Utgifterna var 1922 fordelade pa foljande poster (Kr. avrundat till narmaste he1tal): 

Boeker oeh bokbinderi 4 397 Tryeksaker 456 

lnventarier 354 Tvatt, sapa oeh 214 
rengiiring 

Varme och belysning 640 Telefon 180 

Hyra 3 000 Diverse 194 

Loner 16 674 S:a utgifter 1922 26 421 49 

Skrivmaterial oeh porto 313 

1923 
SBUB begarde for 1924 bara 24 000 kronor istallet for 25 000, da myndigheterna p. g. a. de 
svara tiderna framhiillit vikten av stOrsta mojliga aterhiillsamhet i fraga om 
anslagsansokningar.50 I en skrive1se till stadsfullmaktige forklarade man att orsaken till det 
mindre beloppet var att dyrtidstilHigget sankts och att overvakningspersonalen fatt farre 
timmar.51 

1923 uppgick donationerna till 60 kronor och stadsbidraget till 25 000 kronor. Med behiillning 
fran 1922 och ran tor uppgick inkom sterna till 26 061 kronor. 

Utgifterna var 1923 fordelade pa foljande poster (Kr. avrundat till narmaste heltal): 

Boeker 3 068 Trycksaker 285 

Bokbinderi I 754 Tviitt, sapa och 214 
rengiiring 

lnventarier 418 Telefon 176 

Vlirme och belysning 470 Fiirsiikring 49 

Hyra 3 000 Diverse 152 

Loner 16 024 S:a utgifter 1923 25 901 52 

Skrivmaterial och porto 290 

1924 
Den av staden utsedda revisorn hade gjort anmarkningar pa SBUBs ekonomi: 
* de fast anstallda bibliotekarierna skulle inte langre fa i::ivertidsersattning, deras loner skulle 

vara tillmatta sa att personen var skyldig att tjanstgi::ira uti::iver faststalld tid och utan si.irskild 
ersattning 

* samma sak gallde for de fast anstallda bitradena; endast i undantagsfall skulle de fa 
overtidsersattning 
* man skulle isUillet anvanda sig mer av de extra bitradena 
* den jul- och midsommargratifikation staderskan erhiillit tidigare skulle dras in; likasa 
extraersattningen for var- och hostrengoringen 
* staderskornas li::in foreslogs Hi.ggas pa rengoringskontot istallet for lonekontot.53 

1924 uppgick donationerna till 193 kronor och stadsbidraget till24 000 kronor. Med behallning 
fran 1923 och ran tor uppgick inkom sterna ti11.24 3 74 kronor. 
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Utgiftema var 1924 fdrdelade pa fcHjande poster (Kr. avrundat till narmaste heltal): 

Boeker 2 580 Trycksaker 289 

Bokbinderi 923 Tviitt, sapa och 889 
rengoring 

Inventarier 485 Reparationer 412 

Viirme och belysning 510 Fiirsiikring 26 

Hyra 3 000 Telefon 149 

Loner 14 554 Diverse 95 

Skrivmaterial och porto 256 S:a utgifter 1924 24 167~4 

1925 
1925 uppgick donationema till 203 kronor och stadsbidraget till 24 000 kronor. Med behallning 
fran 1924 och rantor uppgick inkomsterna till 24 435 kronor. 

Utgifterna var I 925 fordelade pa foljande poster (Kr. avrundat till narmaste heltal): 

Boeker 2 495 Trycksaker 295 

Bokbinderi I 024 Tviitt, sApa och 929 
rengoring 

Inventarier 375 Forslikring 25 

Viirme och belysning 405 Telefon 131 

Hyra 3 000 Diverse 139 

Loner 14 276 S:a utgifter 1925 23 39455 

Skrivmaterial och porto 301 

1926 
Det hade beslutats att SBUB skulle uppga i det nya stadsbiblioteket i oktober 1927. Darfor 
ansag styrelsen att det var lampligt att endast begara 3/4 av 25 000, alltsa 18 000 kronor, for 
1927.56 Se nedan . 

1926 uppgick donationerna till178 kronor och stadsbidraget till 24 000 kronor. Med behAilning 
fran 1925 och riintor uppgick inkomsterna till 25 224 kronor. 
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Utgiftema var 1926 fdrdelade pa foljande poster (Kr. avrundat till narmaste heltal): 

Boeker 3 084 Trycksaker 219 

Bokbinderi 891 Tvatt, sapa oeh 952 
rengoring 

lnventarier 167 Forslikring 21 

Varme oeh belysning 402 Telefon 132 

Hyra 3 000 Diverse 179 

Loner 14 385 S:a utgifter 1926 23 743~7 

Skrivmaterial oeh porto 310 

1927 
Stadsfullmaktige beviljade endast 16 150 kronor av de begarda 18 000.58 

1927 uppgick donationema till 71 kronor och stadsbidraget till 16 150 kronor. Med behallning 
fran 1926 och ran tor uppgick inkom sterna till 17 701 kronor. 

Utgiftema var 1927 fdrdelade pa foljande poster (Kr. avrundat till narmaste heltal): 

Boeker I 304 Tryeksaker 242 

Bokbinderi 1 255 Tviitt, sApa oeh 677 
rengilring 

Inventarier 184 Forsakring 18 

Vlirme oeh belysning 253 Telefon 112 

Hyra 1 500 Flyttningskonto 305 

Loner 10 853 Diverse 282 

Skrivmaterial oeh porto 242 S:a utgifter 1927 17 22759 
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1911-1927 
Vi har sammanstallt de vi anser vara de viktigaste posterna mellan 1911112 och 1927 for att Ia 
en overblick over hur ekonomin tedde sig under arens lopp. 

Hyra/loner Boeker/ Donationer Inkomster Utgifter totalt 
bokbinderi totalt 

1911/12 3 382 I 702 5 200 11 330 8 122 

1913 3 970 2 737 4 592 9 800 7 782 

1914 3772 2 354 5 070 9 397 7 527 

1915 3 594 2 224 4 020 9 287 6 617 

1916 3 828 I 999 7 543 14 351 6 649 

1917 4 350 I 936 I 898 13 882 7 308 

1918 5 257 3 063 14 443 25 672 10 283 

1919 8 717 3 173 10 053 30 243 13 908 

1920 II 001 4 825 783 21 593 18 243 

1921 19 531 4 690 150 28 617 26 334 

1922 19 674 4 397 35 27 405 26421 

1923 19 024 4 822 60 26 061 25 901 

1924 17 554 3 503 193 24 374 24 167 

1925 17 276 3 519 203 24 435 23 394 

1926 17 385 3 975 178 25 224 23 743 

1927 12 353 2 559 71 17 701 17 227 

Enskilda donatorer hade givit sammanlagt 68 950 kronor och Stockholms stad hade totalt 
bidragit med 188 150 kronor.60 De enskilda donatorerna var 157 stycken~ av dessa var: 
57 fruar 
15 grosshandlare 
12 froknar 
10 direktOrer 
7 bankdirektOrer, 7 professorer 
4 landshOvdingar 
3 advokater, 3 haradshovdingar 
2 bankirer, 2 bibliotekarier, 2 bokforlaggare, 2 bruks-/godsagare, 2 friherre/friherrinna, 2 

· justitierad, 2 overingenjorer 
1 arkitekt, 1 bankofullmaktige, 1 byrachef, I disponent, 1 fabrikor, 1 generaldirektor, 1 
generalkonsul, 1 herr, 1 hovrattsnotarie, 1 hovrattsrad, 1 kamrer, 1 konsul, 1 livmedikus, 1 
med. dr, 1 riksbankschef, 1 radman, 1 sekreterare, 1 skriftstallare, 1 statssekreterare, 1 
tandlakare, 1 universitetskansler. 
Dessutom donerades pengar av Bolinders mek. verkstad, Nordiska Bokhandeln, Norstedt, 
P.A., & Saner och ett sterbhus.61 

Vi har tittat narmare pa en del av dessa personer for att se vilka de var och om vi kunde finna 
nagon anknytning till SBUB. De bocker vi anvant oss av ar Vem var det? (Stockholm, 1944), 
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Carin Osterbergs Svenska kvinnor: j6regiingare nyskapare (Lund, 1990), Svenskt biogra.fiskt 
/exikon (Stockholm, 1992-1994) och Svenska man och kvinnor (Stockholm, 1942). 

Arthur FUrstenberg var med. lie. och hade lakarpraktik i Stockholm och specialiserad pa 
bamsjukdomar - kanske di:irfor han var intresserad av barns valfard som han donerade pengar 
till SBUB. For ovrigt arbetade hans fru pa SBUB. 
Emilia Broome var socialpolitiker, li:irare och fredsivrare . Styrelseledamot i Svenska 
fredsforbundet, bildade Landsforeningen for kvinnlig politisk rostratt, var byraforestandare vid 
Centralforbundet for socialt arbete, medverkade vid skapandet av barntri:idgardar (intresserad 
av barnfragor) i Stockholm. Politiskt liberal (liksom Valfrid Palmgren), satt i stadsfullmaktige i 
Stockholm 1911-1924 (delvis samtidigt som Palmgren), medlem i Stockholms 
Folkskoledirektion (barn igen). 
Calla Curman var kulturpersonlighet. Hon och hennes man, som var Hikare, var mycket konst 
och kulturintresserade; de "curmanska mottagningama" i deras hem var beromda. 
Hedersledamot i Riksforeningen for svenskhetens bevarande i utlandet. 
Ivar Bendixson var matematiker och kommunalpolitiker, satt i Stockholrns stadsfullmi:iktige 
1903-1931, var ordforande i Stockholms frisinnade valmannaforening (Palmgren var frisinnad 
likasa). 
Carl Bepedicks var professor i fYsik och ledamot av Vetenskapsakademien. Gift med Cecilia af 
Geijerstam, slakt med Gerda af Geijerstam (f. Boheman) vid SBUB. 
Axel Edelstam, justitierad i Hogsta Domstolen, gift med Ruth Moll, slakt med Lizzie Moll. 
Louise Falkenberg , friherrinna, filantrop och socialt engagerad. 1897-1925 var hon ordforande 
i direktionen for Kronprinsessan Lovisas vardanstalt for sjuka barn (dar SBUB hade en . 
bokdeposition pa 1920-talet). 
Erik Frisell var bank- och industriman. Ledamot for bl. a. AB Custodia (fran vilket SBUBs 
styrelse forsokt utverka ett bidrag) 
Amanda och Emil Hammarlund. Emil H. var folkskolHirare och politiker. Startade Svensk 
li:iraretidning. Amanda och Emil H. Tog initiativ till en rad bamtidningar, utgav Barnbiblioteket 
Saga. (Man forstar intresset for SBUB.) 
Magna Sunnerdahl arvde en formogenhet 1908. Samma ar gav hon bort 4 miljoner kronor 
avsedda att komma skotsam ungdom till godo. Hon gjorde donationer till Stockholms stad 
1914, 1928 och 1935 till uppfdrandet av hyreshus avsedda for fattiga, barnrika arbetarfamiljer. 
Hon donerade ocksa pengar till andra humaniti:ira och kulturella intressen (och SBUB). 

Atskilliga av donatorerna hade alltsa anknytning till barnavard, kultur, skola och valgorenhet. 
Manga var liberalpolitiker; en hel del var slakt med dem som arbetade pa SBUB. I start sett var 
alia ur en valbestalld och hogutbildad medelklass. 

En liten anekdot beriittad av Helja Jacobson, anstalld vid SBUB 1911-1914, far avsluta detta 
kapitel. Hon berattar att staderskan, som var den som drev in donationerna nar givarna hade 
g!Omt bort sina ataganden, en gang hade hart: " ... en gammal grosshandlare ryta till en 
kontorist, som gatt for att krava honom pa beloppet: 'Vern a' den dar karln somjag 
underhftller?' Svaret blev: 'Forlat grosshandlaren, det i:i' ingen karl, det a' ett barnbibliotek.' 
'Jasa, ja', da pungade han ut med sin hundralapp".62 Man far val formoda att han med "den dar 
karin" menade Valfrid Palmgren. 

7.3. Lokal 

I april 1911 bad SBUBs styrelse Klara forsamlings kyrkorad att fa hyra en lokal av dem till 
barnbiblioteket. Man var beredd att betala maximalt 1 200 kronor per ar. Kyrkonidet sa 
emellertid nej och Valfrid Palmgren tick da i uppdrag att forsoka hitta en annan Jokal. Hon 
hittade en med "idealiskt" lage, centralt, med manga skolor i narheten, i hornet Drottninggatan/ 
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Apelbergsgatan.63 64 I maj 1911 stallde sig alia i foreningen i ansvar for hyreskontraktet.65 

J bibliotekslokalen kom att finnas en liten tam bur, ett litet expeditionsrum och en lasesal med 
plats for 70 bam. Salen innanfor expeditionen hade inretts av arkitekt lvar Tengbom och var 
"mycket smakfull, andamalsenlig och hemtrevlig,. Moblerna, gula bjorkmobler, var ritade av 
ovan namnda Ivar Tengbom och tillverkade av NK. Ena korMiggen i lasesalen rymde 
referensbiblioteket. "Stora knippen" av matta lampor gav elektriskt ljus. Pa vaggama, som var 
malade i lilagratt, hangde anslagstavlor, tva reliefer av Christian Eriksson och 
flirgreproduktioner av Carl Larsson, prins Eugen och Bruno Liljefors. En prydligt textad 
formaning om att viirda bockema val var uppsatt pii en vagg. Pa borden stod alltid blommor, for 
det mesta bekostade av personalen sjalv.66 67 68 69 70 Inventariema och belysningen kostade 
sammanlagt 3 638 kronor och i denna summa ingick de 1961 kronor som moblema kostat. 
Helja Jacobson trodde att direktor Sachs pa NK hade rabatterat kraftigt.71 Lizzie Moll skrev 
1916 att "Man har i det bela sokt att ge ett intryck av trevnad och ordning, som sakert i icke 
ringa grad bidrager till de goda disciplinforhallandena". Moblema som var solida och hallbara 
och dyra i inkop, ingav respekt och ingen averkan hade fOrekommit pa dem under de fern ar 
biblioteket varit oppet.72 Forst 1924 niimnde man att moblema behOvde renoveras. 73 

De bilder vi sett fran SBUB ger intryck av en mycket kultiverad och sober miljo med blommor 
pa de blankpolerade borden. Det maste ha varit med andakt bamen betradde denna lokal, 
atminstone barnen ur de lagre samhallsklassema var val frammande for dyra mohler, blommor, 
tavlor, backer i overflod, ljus och tystnad. 

1917 borjade SBUBs styrelse fundera pa att byta till en storre lokal - man hade varit tvungen 
att avvisa manga barn p. g. a. utrymmesbrist. Vagg i vagg med barnbiblioteket lag en 
kontorsUigenhet pa tre rum som man var intresserad av att fa overta. Da skulle man fa ett 
sarskilt rum till de sma bamen, som kravde lite mer uppmarksamhet och de aldre barnen kunde 
fA ett eget studierum. Dessutom skulle personah~n fa ett eget arbetsrum, migot som man inte 
hade for narvarande. 74 75 Liigenheten bredvid var dock uthyrd till oktober 1919, men 
hyresgasten lovade att lamna lagenheten sa fort han funnit en ny lokal.76 

Med en storre lokal skulle man slippa avvisa besokande barn, nagot som inte kan ha varit 
sarskilt trevligt for en institution som SBUB. Men biblioteket flyttades dock aldrig. Nagon 
uttalad anledning till detta har vi ej kunnat finna, men om man tittar pa den finansiella 
situationen ser man att kostnaderna skot i hOjden 1920 och donationerna minskade kraftigt. 
Detta var ocksa innan Stockholms stad beslutat att hOja bidraget till 25 000 kronor, sa 
ekonomin var fortfarande mycket osiiker. Man far ocksa tanka pa att SBUBs styrelse hoppades 
pa att stadsbiblioteket skulle byggas inom en snar framtid och kanske ~arfor drog sig for att 
flytta.l923 forbattrade man situationen genom att forlanga oppettidema istallet se nedan. 

7.4. Personal 

3 april 1911 bildades alltsii Foreningen Stockholms bam- och ungdomsbibliotek med omkring 
15 medlemmar och med Valfrid Palmgren som ordforande. Foreningens medlemmar forband 
sig att ta aktiv del i arbetet pa det blivande biblioteket. Sommaren och hosten detta iu agnades 
at att stiilla iordning biblioteket.77 

I oktober 1911 ledde Palmgren en bibliotekskurs i bambibliotekets annu ooppnade lokaler. 
Elever var till storsta delen blivande personal pa SBUB. Enligt Valfrid Palmgren arbetade 
nastan alia hennes kurselever pii SBUB vid ett eller annat tillfalle. Forutom dessa arbetade dar 
en stor skara kvinnliga medhjalpare med intresse for saken, som givit SBUB sitt stod pa ett 
eller annat satt fran starten.78 Nagra av de som gatt Palmgrens kurser och var anstallda pa 
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SBUB var Gerda Boheman, Ida Abramson, Elna von Zweigbergk, Lizzie Moll och Maud 
Boheman. Fast anstallda fran borjan var en forestandarinna (bibliotekarien) och tva amanuenser 
(bitraden)79 

Vilka var det da som arbetade pa bambiblioteket och vad hade de for bakgrund? I Svensk 
biblioteksmatrikel fnin 1932 aterfann vi nagra av personalen. He1ja Jacobson (f. 1890), vars far 
var landssekreterare, hade en examen fran elementarskola for flicker. Hon hade gatt en kortare 
bibliotekskurs for Valfrid Palmgren och arbetade mellan 1911 och 1914 pa SBUB och pa KB 
som bitrade. 1914 oppnade hon Malmo bambibliotek. Anna Landergren (f. 1883), vars far var 
kyrkoherde, hade en examen fran Lyceum for flicker i Stockholm. Efter aren som 
fcirestandarinna pa SBUB ( 1917 -1927) blev hon anstalld vid stadsbibliotekets barnavdelning. 
Hildur Lundberg (f. 1878), vars far var fil. dr. och fiskeriinspektor, hade exam en fran Statens 
normalskola for flicker och Privata hogre lararinneseminariet. 1908 gick bon en bibliotekskurs 
(fdrmodligen Palmgrens). 1908-1914 var hon bitradande bibliotekarie vid Pedagogiska 
biblioteket, 1909 till 1927 bibliotekarie vid Gustav Vasa fdrsamlingsbibliotek. Om Eva 
Ringenson vet vi, att bon var fodd 1893 och att fadern var lektor. Hon hade examen fran Anna 
Sandstromska Hirarinneseminariet. 1916 tick hon en assistenttjanst vid SBUB som hon 
innehade till 1927, da hon borjade vid Stockholms stadsbibliotek. 

Gemensamt for dessa kvinnor var att de kom fran bildade hem. Nagra hade lararinneexamen 
och nagra hade arbetat pa bibliotek tidigare. 

Flera i SBUBs personal hade aven andrajarn i elden an bara SBUB. Hildur Lundberg, SBUBs 
styrelsesekreterare under alia ar, var som sagt forestandarinna vid det 1908 oppnade Gustav 
Vasa forsamlingsbibliotek och gjorde det till ett monsterbibliotek med en forstklassig 
bamavdelning. He1ja Jacobson ·oppnade 1914 Malmo barnbibliotek efter SBUBs monster. 
Signe Wraner var pa SBUB mellan 1914 och 1927 samtidigt som hon var ansvarig for 
utgivningen av Svensk Uiraretidnings Sagabibliotek.80 81 

Helja Jacobson, minns i en artikel 1953 hur det gick till nar Valfrid Palmgren varvade benne till 
SBUB. Jacobson gick som elev pa KB 1911 nar Palmgren letade personal till barnbiblioteket. 
Hon hade last och entusiasmerats av Bibliotek ochfolkuppfostran och ville mycket garna delta .i 
projektet. Palmgren antecknade benne som frivillig tjanstgorande fyra kvallar i veckan. Helja 
Jacobson papekade att hon arbetade pa KB fran 10 tilll6, och arbetet pa SBUB skulle vara 
mellan 15 och 20. Detta bekymmer viftade Valfrid Palmgren bort; hon sa helt sonika at Helja 
Jacobson att sluta pa KB klockan tva de dagarna.82 Palmgren var nog valdigt noga med vilka 
personer hon varvade till SBUB; att de skulle vara besjalade library spirit var sakert, om inte ett 
krav, sa en stor fordel. 

1912 lag personalens ars!On. pa 700 kronor for bibJiotekarien och 450 kronor for bitradena. 
Staderskans Jon var 15 kronor i manaden.83 Storre delen av personalen var dock oavlonad. Ake 
Aberg menar att damerna som arbetade gratis gjorde det for att de ville ha ett stimulerande 
arbete med barn och bocker och att de faste mindre avseende vid Jonen. Detta har visat sig 
farligt for yrkets ekonomiska status i fortsattningen, sager han.84 Dessa darner var ju tvungna att 
ha nagot slags fcirsorjning for att kunna arbeta ideellt- en make, en familj eller en egen 
formogenhet. De flesta som arbetade pa barnbiblioteket var ogifta. UppenbarJigen var det inte 
for pengarna de hjapte till pa SBUB utan vi antar att det Jag en viss prestige i att kunna arbeta 
idee! h. Vidare ville kanske de ogifta kvinnoma komma hemifran och kanna att de gjorde nagon 
nytta. Vi har fatt intrycket att manga blev varvade av bekanta, sJakt och vanner eftersom mfmga 
som niimns i vart material stod i forbindelse med varandra pa ett eller annat satt. I den sista 
styrelseberattelsen for ar 1927 star vilka som nagon gang arbetat pa SBUB. En fru R. Blohm (f. 
Medin) arbetade oav!Onat- SBUBs kassaforvaltare hette Gerda Medin. Tva systrar Abramson 
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fanns dar, Margit Lamm och fru D. Lundvik (f. Lamm), Elna von Zweigbergk var fast ansHilld 
och fru B. Jolin (f. von Zweigbergk) Jamnade frivilligt arbete, bade Maud och Gerda Boheman 
VC!.r avlonade extra bitraden o. s. v. SBUB fungerade ocksa som avstamp mot andra 
biblioteksarbeten. 

Hur personalen vid SBUB kom och gick ar mycket svart att redogora for p. g. a. av bristande 
material. Omsattningen tycks ha varit stor, speciellt bland de oavlonade. Personer var 
sjukskrivna, hade tjanstledigt, slutade o. s. v. Under krigstidens prisstegring t. ex. var det 
mycket svart att halla oavlonad personal85

, varfor man kan anta att personal-omsattningen var 
extra stor da. I styrelseprotokollet for den 5 aprill916 kan man lasa, att det hade varit svart att 
ra tag pa frivillig hjalp under varen och man beslutade darfor att anstalla en extra hjalp tre 
dagar i veckan under varen, med en Ion av 50 kronor i manaden.86 

En del personer lamnade ocksa SBUB for ett annat arbete. Bitradande bibliotekarien, Sylvia 
Fineman, gick pii hasten 1916 over till Stockholms Hisesalong, dar han blev forestandarinna . 
Hon kom dock tillbaka for ett tag 1917, da en krissituation intraffade - SBUBs forestandarinna, 
Lizzie Moll, begarde avsked och Sylvia Fineman erbjod sig att hjaJpa till tills vidare. 1919 
lamnade Valborg Hedberg biblioteket for att bli forestandarinna vid Nordiska Kompaniets 
personalbibliotek.87 Det verkar sam om en tjanst vid SBUB oppnade vissa dorrar for dem sam 
ville vidare inom biblioteksvarlden. 

Personalens antal varierade ocksa efter vaderleksforhallandena: 

Pa grund av att det visat sig omojligt att erhalla erforderlig frivillig arbetskraft och tillstromningen av 
bam i avsev!lrd grad okats pa grund av den daliga vaderleken beslot styrelsen att tva avlonade extra 
bitraden skulle anstallas vardera med hOgst sex timmars tj!instgoring i veckan. Som ersattning fOr 
deras arbete skulle de erhalla I kr. per. timma.81 

1917 tackade Anna Landergren ja till platsen som forestandarinna, efter Lizzie Moll. Hon blev 
kvar pa tjansten anda tills SBUB uppgick i Stockholms stadsbib1iotek 1927. 1917 fick hon 1 
000 kronor i arslon.89 Anna Landergren hade arbetat pa barnbiblioteket fran 1914, da hon hade 
en manadslon pa 50 kronor, "ynkligt liten", som hon sager i en tillbakablick.90 

I maj 1918 valdes .Kilut Tynell in i styrelsen som vice ordforande. (Han gifte sig sedermera 
med Lizzie Moll.) Samma ar hojdes forestandarinnans Ion till 1 500 kronor per ar och 
bitdidenas till! 200 kronor per ar. Staderskan erholl nu 45 kronor i manaden. Under hasten 
I 918 hade biblioteket varit stangt pa grund av sjukdom (spanska sjukan) bland personal och 
lantagare, och pa ett styrelsemote i november beslutades att Ion skulle utbetalas aven for tiden 
da biblioteket varit stangt.91 

1920 sattes lonerna till 1 800 kronor + dyrtidstillagg 160% = 4 680 kronor per ar for 
forestfmdarinnan. Assistenterna fick 1 100 kronor+ dyrtidsti!Higg 160% = 2 860 kronor per Ar. 
De timanstallda fick 1,35 i timmen + 90% dyrtidstillagg = 2,75 kronor i timmen.92 Lonen detta 
ar bestod till stOrsta delen av dyrtidstillagg, sa man kan tanka sig att inflationen var hog. 

1922, da Stockholms stad hade overtagit SBUBs ekonomi, ifragasatte den av staden tillsatte 
revisorn om inte personalens dyrtidstiiUigg skulle sankas. 1919 hade man haft ett dyrtidstillagg 
pa 66,3%, och styrelsen beslutade att fixera personalens dyrtidstillagg. I april detta ar · 
bestamdes Jonerna till 3 480 + alderstillagg == 3 780 + dyrtidstillagg 18% for forestandarinnan, 
och for bitradena 2 l 00 + alderstillagg = 2 300 + dyrtidstilHigg ( 18%). For de extra timanstallda 
var lOnen satt till 1, 75 kronor i timmen.93 Har kan manse hur tiderna blev ljusare och 
dyrtidstillagget minskades for varje ar. 
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Lonerna fortsatte att diskuteras pa styrelsemotena. 1923 beslutade man att full Ion skulle utga 
vid sjukdom i en manads tid. Darefter skulle personen ifraga avsta en viss del av sin Ion, en 
summa sam besUimdes av styrelsen. Samma ar tog man pa ett styrelsemote upp fragan om 
huruvida for mycket personal tjanstgjorde pa SBUB och om lonekontot for SBUB var fcir start, 
och styrelsen besiOt att gorajli.mforelser med liknande bibliotek i staden.94 Vilka bibliotek man 
skulle jam fora med och vilka resultat man kom fram till vet vi inte. 

Stadens revisor fortsatte att bringa reda i SBUBs ekonomi. Ar 1924 togs de gratifikationer 
staderskan fatt fnin bambiblioteket till jul och midsommar bort, likasa de liknande 
gratifikationer vakten hade haft. Staderskans extra ersattning for var-, host- och julstadning 
fcirsvann, men han fick istallet loneforh6jning till 75 kronor i manaden tio manader om aret. 
SBUB kunde uppvisa en minskning av lonekontot detta ar beroende pa att man, efter 
stadsrevisoms forslag, fort over staderskans Ion fran lonekontot till tvatt-, sapa- och 
rengoringskontot. 95 Se ovan. 

De sam nagon gang varit fast anstallda pa SBUB under tiden I911-I927 var: 
Bennet, E., fraken Landergren, A., fru, f. Grund 
Bolinder, S., fru, f. Fineman Larsson, H., froken 
Brulin, I. , fru, f. Abramson Ringenson, E., froken 
Geijerstam, G. af, fru, f. Boheman Tynell, L., fru, f. Moll 
Jacobson, H., fraken Wallander, E., fru, f. v. Zweigbergk 
Josephson, M., fru , f. Boheman 

Avlonade extra bitraden var 23 stycken, och de sam Himnat frivilligt oavlonat arbete var 43 
stycken.% 

7.5. Oppettider 

Vid SBUBs oppnande i december 1911 var biblioteket oppet fran 15.00 till20.00 pa 
vardagarna och pa sondagarna 13.00 till 16.00. Dessa oppettider beholJ man fram tillar 1918 da 
man bOrjade oppna en halvtimme tidigare, 14.30, pa vardagama, sondagama beholl man den 
gamla tiden. Nasta forandring skedde 1923 da man pa fcirsok oppnade kl. 13.00 pa vardagar 
under vinterhalvaret I oktober till 1 april. 97 98 Dessa tider beh61ls fram till overlatelsen till 
stadsbiblioteket den I oktober 1927. 

I juli var biblioteket helt stangt och i juni och augusti var oppethcillandet kraftigt begransat. 
Runt jut var det sUingt omkring en vecka.99 

De olika oppettidema hade varierande orsaker. De ursprungliga oppettidema hade lagts for att 
bambiblioteket skulle vara oppet nar skolbiblioteken var stangda. 1918 tvingades SBUB halla 
helt stangt mellan 20 augusti och 1 september p . g. a. att spanska sjukan harjade. Fran 4 oktober 
till 15 november hcills lasesalen stangd och lfmeexpeditionen var endast oppen tva timmar om 
dagen. Orsaken till att man andrade oppningstiden fran 15.00 till 14.30 1918 var att pojkar i 
vantan pa att ta komma in pa biblioteket forde ovasen i trappuppgangen " ... och detta fdranlett 
en del mellanhavanden med portvakten ... ". 100 1922 ansag styrelsen for SBUB att man natt ett 
tak- besok och hemlan okade endast obetydligt. Inga resurser fanns for en utakning av 
verksamheten med de lokaler och de oppettider man hade och man tvingades avvisa manga 
bam. Nar Stockholms stadsfullmaktige beviljade ett bidrag pa 25 000 kronor aven fcir 1923 
bes!Ot SBUBs styrelse, att pa prov oppna redan klockan 13.00 pa vardagama under den morka 
arstiden, d. v. s. fran 1 oktober till 1 april. Detta for att mindre barn kunde tankas infinna sig 
tidigare pa eftermiddagen och pa sa satt Iamna plats for de storre bamen senare pa dagen. 101 102 
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7 .6. Biblioteksteknik 

Det Janessystem man anvande pa SBUB var det s. k. Brownska med bokkort och tickor med 
Iantagarens namn. Vid Ian stoppades bokkorten i Jantagartickorna.103 Inuti boken satt en 
inklistrad pappersremsa pa vilken man skrev upp aterHimningsdatum. Lanetiden var 14 
dagar. 104 Innan hemlan tick goras skulle ett tryckt intyg fyllas i av lantagarens malsman och 
Umtagaren sjalv skulle underteckna en skriftlig forbindelse angaende villkoren for hemlan. Alit 
var gratis. 10s Den 8 december 1911, fyra dagar efter oppnandet, bestamde man att endast 500 
lanekort tick skickas ut tills vidare. 106 Formodligen hade man overtagit amerikanska monster 
och latit lantagaren skriva in sig for att sedan skicka lanekortet per post; detta for att gora en 
adresskontroll. Aven Gustav Vasa forsamlingsbibliotek anvande sig av denna metod. Vad 
galler SBUBs laneregler var de pa det hela taget desamma sam Gustav Vasa 
forsamlingsbiblioteks. 

Bokbestandet var klassiticerat med Deweys decimalklassitikation (nagot sam inte var sarskilt 
vanligt vid datidens bibliotek, istallet hade man oftast hemmagjorda system sam vaxlade fran 
bibliotek till bibliotek) med vissa moditikationer efter svenska forhAllanden, och varje bok var 
forsedd med ett s. k. Cutternummer (forfattarnamnet gars om till en sifferkombination vilken 
boken uppstalls efter). 107 108 Deweyklassifikationen anvandes till ett par ar in pa 1920-talet, 
diirefter overgick man till det svenska SAB-systemet, " ... vilken forandring saval av de 
tjanstgorande som av ungdomarna inottogs med tillfredsstallelse", sa Anna Landergren och Eva 
Ringenson i en artikel fran 1927.109 Helja Jacobson sa 1953: " ... hade vi nu overgatt till det 
svenska klassitikationssystemet. Dewey hade pas sat oss mycket bra och vi ( ---) hade fatt sudda 
ut signaturer pa katalogkort sa vi hade inte nagot skinn pa tingrarna- undra pa att'vi avskydde 
den svenska nymodigheten! (---) ... visser1igen fungerar vart svenska system ocksa bra ... ", 
medgav hon anda. 110 

SBUBs katalog var en lappkatalog, d. v. s. en kortkatalog. Det var ens. k. dictionary-katalog 
dar korten var ordnade i bokstavsordning efter uppslagsordet. Varje bok var representerad av 
tre kort- ett for forfattaren, ett for titeln och ett for amnesord. I katalogen kunde man ocksa ta 
uppgift om artiklar i olika tidskrifter och aven biografiska uppgifter om forfattare. Man hade 
fOrsokt ratta amnena i katalogen efter bamens sannolika behov och onskemal, trots detta kunde 
bamen Hitt stota pa svarigheter innan de !art sig anvanda den. 111 112 "Detar en verklig 'fraga mig 
om allting' uppstiilld som ett konversationslexikon i standigt fortlOpande bokstafsfoljd och icke 
indelad i olika afdelningar", skrev man i Nya Pressen 1913.113 Enligt Lizzie Moll hade bade 
personalen och besokarna en sHindig och oviirderlig nytta av katalogen. Den detaljerade 
amneskatalogen kom t. ex. till nytta niir en hel klass behovde litteratur i samma amne, eftersom 
man da kunde soka reda pa artiklar i tidskrifter och samlingsverk utover de bocker biblioteket 
agde. 114SBUB hade alltsa klassbesok efter amerikanskt monster. Huruvida man aven gick ut i 
skolorna och talade for biblioteket, vet vi inte. Inte heller vet vi om de hade klassbibliotek ute 
pa deposition i skolorna, men med tanke pa SBUBs skrala ekonomi ar det foga troligt. 

Bamen kunde reservera de bocker de inte fick lana hem utan bara lasa i biblioteket. Dessa 
bocker kunde sta reserverade i tre dagar innan de sattes upp pa hyllan igen.ll5 

Pa SBUB stod bockerna i oppna hyllor efter arnerikanskt monster. Se ovan. Enligt Lizzie Moll 
var detta system till belatenhet for bade bamen och personalen. Det underlattade 
biblioteksarbetets mal: "Ratt bok till ratt person i det ratta ogonblicket" .116 I en artikel i Dagny 
1912 sags det om oppna hyllsystemet: "Om man viii gora manniskor - och detta galler i 
sarskildt hog grad bam - verkligt fortrogna med backer tinns sakerligen intet medel som gar 
upp mot detta, att lata bockemas direkta och sa att saga 'personliga' inflytande gora sig 
gallande". 117 I styrelseberattelsen for 1913 sa man att oppna hyllor okade laslusten och bamens 
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intresse fcir bocker. De oppna hyllorna gjorde biblioteket hemtrevligt, vilket var viktigt for ett 
barnbibliotek. Barnen uppskattade friheten de fick, de var aktsamma om bockerna, moblerna 
och ovriga inventarier. 118 I Nya Pressen kunde man 1913 lasa att det endast sallan fcirsvann 
nagra backer trots de oppna hyllorna. 119 Alia var inte lika positivt installda till barnbibliotekets 
hyllsystem, vilket ett brev fran rektorn vid Jakobs realskola, 21 februari 1913, vittnar om. 
Brevet var stallt till Elna von Zweigbergk/Stockholms bambibliotek och aterges har i sin 
helhet: 

Jag skulle tor lange sedan ha !\terlamnat den af Eder mig tillsanda listan pa forkomna bocker fran 
Sthlms Bambibliotek, men en del mellankommande goromal ha kommit mig att torsumma det. Har 
atersandes den emellertid. Det har sam Ni vet, ej kunnat konstateras, att larljungen i Jakobs realskola 
titlgripit mer an en af de omkr. 50 bortkomna bockerna; och han har nu ocksa erhallit sitt straff, i det 
han har blifvit relegerad tor tvlt terminer. Hvilka som tagit de Ofriga tarde det bli Eder eller polisens 
uppgift att forsoka utreda. Men det tycks emellertid bora sta Eder, d.v.s. Bibliotekets Iedning, klart, 
att f6rhflllandena, sddana de nu aro, innebara en alltfor • och jag skulle nastan vilja saga oforsvarlig
mojlighet och lockelse for den besokande ungdomen att oarligt Higga sig till med de tillgangliga 
b6ckerna - med de daraff6ljande sorgliga konsekvenserna: antingen ingen upptackt och sa 
fortgaende paden brottsliga vagen etler ocksa upptackt och - dlir strang riitt ski pas- fruktansvarda 
straff. Jag anser mig darfur i ungdomens eget intresse, med det ansvar jag i min stiillning for 
densamma kiinner, vara tvungen och manad att uppfordra Eder att betiinka, om ej en omlaggning af 
anordningarne i syfte att omojligg6ra dessa hiipnadsvlickande talrika staldf6rbrytelser afEder bor 
f<lretagas; och jag beder Eder att framlligga dessa synpunkter fOr vederb6rande. 

Med utmarkt hOgaktning 
A. Lindblom 

Rektor vid Jakobs realskola 

P.S. Jag kan afven sta Eder till tjlinst med att namna, attjag i den omtalade affliren i Luntmakaregatan 
38 fann tvenne backer, som tillh6rt Barnbiblioteket, nliml. 
I) Krele lser[?], FrAn Sagolandet, upptaget pa forteckn., 
2) Llisning tor ungdom, Mina systrar och jag, ej upptagen pA torteckn. Troligtvis finnas dar flera. 

D.S.I20 

Detar intressant att se hur rektor Lindblom Jagger skulden for stolderna pa biblioteket och inte 
pa eleven. Oppna hyllsystemet ansags av viss locka till stold, nagot som ocksa togs upp pa 
SABs arsmote 1916. Lite fOrvirrande matematik blir det om man tittar paden statistik som 
Hjelmqvist Ia fram vid ovannamnda mote angaende stolderna vid SBUB. Det sags att 1912 
stals 2 backer per 10 000 utlanade, vilket gar fyra backer da SBUB hade drygt 20 000 utlan 
detta ar. Men i rektorns brev fran februari 1913, namner han en lista pa 50 fOrkomna becker. 
Antingen harden officiella bilden av de oppna hyllorna forskonats fran SBUBs sida, eller 
ocksa kom merparten av de 50 bockerna tillbaka i sinom tid. 
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7.7. Accession 

Bokbestfmd, totalt efter utrangering bortraknats. Accession ar donationer och inkop 

Accession Totalt hestAnd Accession Totalt hestand 
(vol.) (vol.) (vol.) (vol.) 

1912 861 2 291 1920 l 012 5 571 

1913 942 2 887 1921 1 119 6 217 

1914 693 3 242 1922 1220 6 63 1 

1915 791 3 633 1923 I 470 6 986 

1916 743 4 151 1924 1 050 7 740 

1917 738 4 500 1925 I 155 8 322 

1918 685 4 601 1926 I 017 8 650 

1919 1 048 5 101 1927 718 8 600121 

Att observera ar att i 1912 ars total hestand in gar aven de bocker som inkoptes och donerades 
1911, och att 1927 ars accession ar liten p. g. a att SBUB overlamnades till Stockholms nya 
stadsbibliotek 1 oktober detta ar. Da i accessionen ar medraknat bade bocker som inkopts och 
backer som donerats, har vi inte har kunnat utlasa hur bokinkopen fluktuerat med den 
finansiella situationen. 

Under krigsaren stegrades bokprisema kraftigt. Man kan se pii SBUBs accession att den sjonk 
och lag relativt h'igt under krigsaren. Nu kan man inte lasa ut for mycket ur detta faktum, da 
som sagt accession aven innefattar donerade bocker. Ar 1915 hade man st6rst accession for att 
vara under kriget, och detta berodde pa att man mottagit en donation av ett helt bib1iotek fran 
Arbetsutskottet for de sociala ungdomsforelasningama. Fran 1918 tilll919 syns en okning i 
accessionen, vilket kan ha att gara med att donationema 1918/1919 var stora. Overhuvudtaget 
ser man att accessionen var hOgst mellan 1919 och 1926, vilket berodde pa de stora 
donationema och sedan stadsbidragen. 1923 nadde man en topp vad galler accession med 1 470 
nya volymer. Om man ser till det totala bestandet var det som stOrst 1926 med 8 650 volymer. 
Det hade da okat for varje ar. 1927 ser man en minskning av det totala bestandet, vilken 
formodligen beror pa en extra noggrann gallring, da bokbestandet skulle overga i 
stadsbibliotekets ago. Ur dessa siffror kan man ocksa utlasa gallringssiffrorna. I princip lag 
gallringstalet pa mellan 300-500 vol./Ar. Ar 19 18 och 1919 kan manse en kraftigare gallring, 
nagot som kan ha sam band med att man dessa ar fick in stora summor pa donationer: En an mer 
omfattande gallring skedde 1922 och 1923, da man sjalv patalar for stadsfullmaktige, att det 
ursprungliga bestandet nu ar sa slitet att det inte kan Janas ut Iangre. Att tanka pa ar ocksa att 
man 1921 fick stadsbidraget hOjt till 25 000 kronor, vilket kan ha bidragit till gallringen. Som 
sagt okade gallringssiffrorna nagot infor flytten till stadsbiblioteket. Accessionstoppen 1923 
har sakert sam band med den kraftiga gallringen da ursprungsbestfmdetbestandet var 
utslitet.Totalt hade pa SBUB mellan aren 1911 och 1927 16 694 volymer inforlivats och under 
samma tid 8 094 gallrats. Vissa backer var ombundna flera ganger och hade varit uW'made linda 
upp till 700-800 ganger. 122 

De vanligaste inkopsstallena i borjan var forlagen och Svenska sallskapet for nykterhet och 
folkuppfostran (som bl. a. bekostade fdrelasningar for skolungdom, formedlade inkop av · 
backer till folkbibliotek och studiecirklar, spred folkskrifter och tillhandaholl vandrings
bibliotek.123 Forlagen som man framst kapte fran, ofta till kraftigt rabatterade priser, var 
Norstedts, Gebers, Bonniers, Wahlstrom & Widstrands, Hiertas, Fritzes och Beijers. 124 I borjan 
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var det relativt ovanligt att SBUB mottog gavor, i form av bocker, av privatpersoner, men 
efterhand fick man bocker fran bl. a. Dagens nyheter, Centralforbundet for socialt arbete, 
SBUBs egen personal och andra privatpersoner. 12s 

I maj 1911 borjade man gora upp listor pa forslag till bokinkop. 126 Det man tog hansyn till nar 
bestandet skulle valjas ut var ungdomens skolarbete och deras behov av "roliga backer". 
Bibliotekets hestand skulle darfor innehalla uppslagsverk av olika slag och facklitteratur som 
skulle komplettera undervisningen i skolan. Dartill skulle det finnas diktverk, sagor, 
aventyrsbocker, bilderbocker och planschverk for bam i alia aldrar.127 I och med att SBUB hade 
sa vida aldersgranser kunde man Mila bokurvalet pa en hogre niva med tanke pa de aldre 
liintagama, nagot som liven kom de yngre bamen till godo, menade man. 128 

I en skrivelse till Stockholm stadsfullmaktige ar 1912 fran SBUBs styrelse, talade man om att 
bokbestandet for tillfallet uppick till 2 100 band. Detta var 

... valt med sttirsta omsorg och afser att tillgodose behofvet av Himpliga backer till studium savlil som 
till forstr5else for bam och ungdom i alia aldrar. Det liT sammansatt af referens- och uppslagsbocker 
af olika slag, af litteratur till studium uttifver hvad skolb5ckerna bjuda i skolans alia limnen, af for 
ungdomens allmiinna utveckling och forkofran llimplig litteratur iifven i amnen, som icke finnas pa 
skolomas timplaner, samt slut! igen af fOr olika aldersklasser lamplig fbrstroelselitteratur. 129 

For de minsta bamen fanns bilderbOcker av t.ex. Elsa Beskow, Louis Moe och Ottilia 
Adelborg.130 

Inom vilka omraden kopte man in facklitteratur pa SBUB? Vi har tittat pa detta under 
bibliotekets forsta manader, d; v. s. fran det de borjade kopa in backer den 26 augusti 1911 till 
arsskiftet 1911/1912. Att vi valt den perioden beror pa tva saker. Dels hade vi inte tid att ga 
igenom alia de narmare 17 000 volymer man kopte in under bibliotekets hela livstid, dels ville 
vise om vi kunde hitta nagot slags ide bakom dessa inkop, eftersom man da inte hunnit fa sa 
manga inkopsfdrslag fran lantagarna och inte heller hunnit se vilka backer det var mest 
efterfragan pa. Man borde kunna se vilka omn\den och iimnen som SBUBs styrelse och 
personal ansag vara viktigast och vilka som var mindre viktiga. Man ska observera att bade 
inkopt och donerad Jitteratur ingar i nedanstaende och att det iir uppdelat i Deweys 
decimalsystem, da detta var vad man anviinde fram till 1922 da man overgick till det svenska 
SAB-systemet.Utfallet blev: 
0 (allmiint)- 79st. 
1 (filosofi o. psykologi) - Ost. 
2 (religion)- 42st. 
3 (sociala vetenskaper)- l2st. 
4 (sprak) - 32st. 
5 (naturvetenskap o. matematik)- 145st. 
6 (teknik)- 30st. 
7 (konst) - 3 Sst. 
8 (litteraturvetenskap o. skonlitteratur)- 638st. 
9 (geografi, historia o. biografi)- 388st. 
S:a 1 40lst.l3! 

Procentuellt koptes under denna period in 45,5% skonlitteratur (och litteraturvetenskap). Nast 
hogsta siffran far geografi/historia/biografi med 27,7%, naturvetenskap/matematik med 10% 
och teknik 2, 1 %. Om man ser till vad pojkar respektive flickor liiste, sa ser man att de av 
pojkarna foredragna amnesomradena var 39,8% medan flickorna fick noja sig med 14, 7%. 
I skenet av detta ar det kanske inte att undra pa, att pojkama var overrepresenterade pa SBUB. 
Vad kan detta ha berott pa? Fanns det fler bocker som intresserade pojkar an det fanns for 
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tlickor? Var det en medveten policy att kopa in mer pojkbocker an tlickbecker for att man 
visste att det skulle vara pojkarna som var i majoritet? Eller var det bara ren slump? Rattade 
man till detta forhallande under kommande ar; ja det vet vi inte, da vi inte gatt igenom 
resterande ar. Noteras kan ocksa att ingen bok i filosofi/psykologi koptes in under 1911. 

Yad tyckte barnen sjalva om for bocker? I en artikel fran 1923 kallade signaturen Masque 
SBUB "ett litet eldorado for Hishungriga smattingar". Masque namner Saga-biblioteket och 
Topelius Faltsktirns bertittelser som bocker som sallan fick sta kvar i hyllan over natten. 
Heidenstam och Lagerlef hade sin a beundrare. Pojkarna laste garna Marryat och Cooper, 
indianbOcker, skildringar av uppfinningar och hjaltedad och den kanske popularaste boken 
1927 var en om general Gordons liv, "hjalten bland hjaltar". Facklitteratur var mest popular 
bland pojkar, som da heist laste historiska, tekniska, geografiska och naturvetenskapliga 
becker. Aktuella amnen I 923 var t ex radio, scoutrerelsen och schack. Flickomas favoriter var 
Bremer, Blanche och Flygare-Carlen, flickpensionsbocker, Hemmets kokbok, roliga och 
Iattsmalta bocker och i 14-15-arsaldern laste de gama poesi. Manga barn hade aldrig agt ett 
lexikon, utan alltid lanat ett fran SBUB att ha over skrivningar. En anstalld pa SBUB beklagade 
sig I 913 over att det skrevs sa fa fackbOcker fOr bam och man hade bett om hjalp fran USA 
med tips om faktabocker som var lampliga for barn och som lampade sig att oversatta till 
svenska. 132 m 134 

Nar biblioteket val var eppnat kunde hintagama komma med inkepsforslag om boken inte 
fanns pa SBUB. Ansags boken som 1amplig och kunde tankas fylla ett behov brukade 
bibliotekarien erbjuda sig att kopa in den. 135 Personalen hade bokmoten da man diskuterade 
vilka becker som skulle kopas in. Tyvarr finns inga sadana diskussioner i det material vi gatt 
igenom. Vi formodar att inkopen var noggrannt genomtankta, da man pa SBUB var man om att 
ha god kvalitetslitteratur. 

19 I 5 kunde SBUBs styrelse gladja sig at en gava fran Arbetsutskottet fcir de sociala 
ungdomsforelasningama, man fick namligen bela deras bibliotek, och pa villkor att man helt 
fick infcirliva bockema i SBUBs samling, tackade man ja till gavan. SBUB fick aven 100 
kronor till inbindning av bockerna. 1924 kunde man gladja sig over att P.A. Norstedt & soner 
lovade att ge 50-procentig rabatt pa ett antal bocker. 136 Pa detta vis hankade man sig fram och 
utokade bestandet fran ar till ar. 

Samma ar, 1924, meddelade styrelsen for SBUB Stockholms stadsfullmaktige att man inte 
Jangre kunde inskranka bokinkepen sa som man tvingats gora under senare ar. Detta berodde pa 
att en mycket stor del av bokbestandet hade mast gallras p. g. a. stark fcirslitning - man kunde 
inte Hingre lana ut det ursprungliga bestandet.137 

7.7 .1. Fack- och skonlitteratur 

Stor vikt lades vid utlaningen av facklitteratur, som aven kallades kunskapsgivande eller nyttig 
litteratur. Skonlitteraturen ansags mestadels vara forstroelselasning, medan facklitteraturen 
hade intellektuellt och moraliskt uppfostrande betydelse. Det faktum att bamen lanade mer och 
mer facklitteratur ansags vara bibliotekets fdrtjanst, och styrelsen for SBUB menade att " ... 
institutioner av detta slag, ratt sketta, ha en betydlig intellektuelt [sic!] uppfostrande betydelse, 
som ej fa underskattas ... ". 138 

SBUB delade bl. a. in sin utlaningsstatistik i skonlitteratur och facklitteratur. Utlaningen av 
facklitteratur okade stadigt till personalens gladje- 1912 lag den pa 22,8% (skon 77,2%), 1919 
39% (skon 61 %) och 1926 45,3% (skon 54,7%).139 Dessa ar tar representera ekningen 1911-
1927. Vid enjamfdrelse med Malmo barnbibliotek visar det sig att Malmo 1923hade en 
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utlaning av facklitteratur pa 47%, alltsa nagot hogre an SBUBs siffra fOr 1926. 

Den i borjan laga procenten utlaning av facklitteratur berodde till stor del pa att SBUBs 
ursprungliga bokbestand vid starten var otillrackligt for den "massiva anstormning" av barn 
som biblioteket fick ta emot. Darfcir fick bamen lana endast en bok at gfmgen och personalen 
kunde inte, som planerat, lana ut en "nyttig" och en "rolig" bok till varje bam. 140 141 Man kan 
anta att de fiesta bamen hellre valde att Uma en "rolig" bok an en "nyttig", nar de bara hade 
mojlighet att lana en bok. 

Under 1913 fick biblioteket ett sa pass start hestand, att man kunde lana ut tva bOcker per barn, 
varav den ena skulle vara en "nyttig" bok. Som foljd harav okade utUmingen av facklitteratur. 
Med ett s. k. studiekort, som skolelever var bedittigade till, kunde bamen lana flera fackbocker 
samtidigt. Bibliotekets lexika var eftertraktade och kunde reserveras och utlanas over 
skrivningar. 142 143 De fackamnen som var mest utlAnade 1912-1919 (efter 1919 finns denna 
statistik inte Hingre med i styrelseberattelsema) var historia, geografi och resor, naturvetenskap, 
teknologi och idrott.144 Det var ocksa dessa amnen som var mest inkopta. 

7.7.2. Tidskrifter pa SBUB. 

Dear vi bar tittat pa ar 1916 till 1927. Orsaken till detta ar att vi inte har hittat m\gon 
forteckning over tidskrifter for aren 1911-1915. Aren 1916-1927 fanns pa SBUB sammanlagt 
4 7 svenska tidskrifter inom manga olika amnesomraden. Dessutom fanns sex tyska, sju 
engelska, tva franska och fyra danska - man hade tydligen hOga fOrvantningar pa bamen. Vi har 
inte kunnat se vilka man prenumererade pa och vilka sam eventuellt skanktes till SBUB. 145 

Nedan har vi sett narmare pa vad som do ide sig bakom de olika tidskriftsnamnen och har da 
slagit i svenska och tyska uppslagsverk. De tidskrifter sam fanns pa SBUB var: 

Svenska tidskrifter 

Biblioteksbladet 1918-1927- organ for SAB, sarskilt for folk- och skolbibliotek, 1916-
Bonniers mcmadshdften 1916-1920- popular, illustrerad manadsskrift med inslag av bl. a. 
kulturhistoria, popularvetenskap, mode och kaserier, 1907-20 
Djurens ratt 1916-1921 
Djurskyddet 1916-1918 - organ for Nordens djurvanner, 1891-? 
Efterat 1916-1921- tidskrift for spiritism och darmed beslaktade amnen, 1891-? 
Eva 1926 
Filatelistisk tidskrift 1916-1919- 1900-? 
Finsk tidskrift I 916-192 7- finlands-svensk tidskrift for kultur, ekonomi och politik, - 1876-? 
Forum 1922-1923 
Hemtrefnad 1916-1922- praktisk tidning for kvinnan utg. av Foreningen Hemtrefnad, 1899-? 

Herta 1916-1927- Fredrika Bremerforbundets tidskrift (efter Dagny), artiklar med anknytning 
till kvinnoemancipationen, aktuella kulturella och sociala fragor, 1914-
Historisk tidskrift 1916-1927- utgiven av Svenska historiska fdreningen, 1881-? 
Hvar 8 Dag 1916-1927- veckotidning utgiven i Goteborg 1899-1930 (sedan Stockholm, slogs 
ihop med Idun 1933), utpraglad bildtidning med aktuella reportage och portrattfotografier, 
skonlitterart material, upplagetopp 191 0 med ca I 00 000 ex, 1889-? 
Husmodern 1922-1927- veckotidning utgiven i Stocl,(holm, den st6rsta damtidningen, inriktad 
pa kvinnans traditionella uppgifter i hemmet, serios information och diskussion om 
hushallsekonomi och barnuppfostran, 1917-? 
Hygien isk Revy 1916-1919, 19 22-19 2 7 - popuHi.rtidskrift for hygieniskt upplysningsarbete, 
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1911-? 
Halsovannen 1916-1927- allman och enskild halsovard, 1886-? 
!dun 1916-1927- veckotidning utgiven i Stockholm, praktisk veckotidning for kvinnan och 
hemmet, aktuella reportage och debatter, skonlitterara ins lag (vilka I 890 inledde Selma 
Lagerlofs karriar med nagra kapitel ur Gosta Berlings saga), tidig foresprAkare for kvinnans 
emancipation, 1887-1963 
Justitia 1916-1919- facktidskrift inriktad pa kredit- och finansieringsfragor, 1893-? 
Konst 1916-19I8 
Militarnyheter 1916-I 917 
Nordisk Tidskrift 1916-1926-
Nya Kyrkans Tidskrift I9I6-I926 
Det nya Sverige 1916-I926- politisk tidskrift, nationella och kulturkonservativa ideer, men 
radikal socialpolitik, 1907-1928 
Ord och Bild 1916-1927- ex.klusiv kulturtidskrift, kulturliv i Skandinavien, forum for forfattare 
och bildkonstnarer, priiglad av hog kvalitet och mangfald, 1892-? 
R6strattjor kvinnor 19I6-1917 
Saisonen I92I-1925- tidskrift for handel och industri, 1887-? 
Scenen 1920-1927- halvmanadstidning for scenisk konst, organ for Teaterforbundet, 1914-
1941 
Sport 1920 
Stenografen 19 I 9 
Strix 1916-1924- skiimttidning grundad av Albert Engstrom, 1924 ihopslagen med Sondags
Nisse till Sondagsnisse-Strix, 1897-1924 
Svensk Damtidning 19I6-I926- illustrerad veckotidning for kvinnan och hemmet, 1889-? 
Svensk Export I9I6-1921- utgiven av Sveriges allmiinna exportforening, 2 ggr/man, 
meddelanden till svenska affarsmiin, 1895-? 
Svensk Lararetidning I 9 I 6-1927- verkade for folkundervisningens och folkbildningens 
hojande, samt forbattring av lararkarens ekonomiska och sociala villkor, 1882-? 
SvenskLosen I917-I918- politisk veckotidning, organ for den tyskviinliga aktivismen under 
fOrsta viirldskriget, 1916-1918 
Svensk Tidskrift I916-1927- obunden konservativ idetidskrift, 6 nr/ar, spelade en stor roll i 
samhiillsdebatten, inte minst i forsvarsfnigan, 1911-? 
Svenska Jagarjorbundets Tidskrift I9I6-1926- framjande av jakt och zoologiska framsteg, 
1832-? 
Svenskt Land 19I8-I920, I922, 1926- illustrerad tidskrift for jordbruket och dess binaringar, 
1917-? 
Sondags-Nisse 1916-19 24 - skiimttidning, Gronkopings Veckoblad ingick som julbilaga 1902-
1916, 1862-1924 
Sondagsnisse-Strix 1925-1927 · 
Teknisk Tidskrift 1916-1927- ledande for svensk ingenjorskonst och tekniskt vetenskapliga 
limn en 
Teosofisk Tidskrift I916-1927- utgiven av Teosofiska samfundets svenska avdelning, 1890-? 

. Den Teosofiska vagen 1916-19 2 5 
Tidskriftfor Idrott 1916-I919 
Tidskrift i gymnastik 19I6-1919- utgiven av Allmanna svensk-norska gymnastikHirar
sallskapet, 1874 
Veckojournalen 1918-1927- illustrerad veckotidning, aktuella forhallanden och personer, 
litteraturkritik, kultur, politik, 1910-? 
Vetenskapen och Livet 1917-1927 
Var jlotta 1916-1926- organ for Forening for sjoviirn och sjofart, grundad av kronprinsessan 
Victoria i syfte att oka intresset for havets betydelse och for flottan, 1906 
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UtHindska tidskrifter 

Deutsche Rundschau 1916-1923- grundad i Berlin, Iitteraturvetenskaplig manadsskrift, senare 
ocksa politiska bidrag, 1874 
Fliegende Blatter 1916-1927- illustrerad veckotidning, utgiven i Mi.inchen, spelade 
inledningsvis en kritisk opinionsbildande roll genom sin satirkonst, men narmade sig 
familjetidningarnas opolitiska genre under 1850-talet. Ett typiskt uttryck for tysk humor och 
spetsfundighet, 1844- I 928 
Illustrierte Zeitung 1916-1927- utgiven i Leipzig, Illustrated London News var forebild 
Reclams Universum 1916-1917 

· Simplicissimus 1916-1922 - grundad i Miinchen, stilbildande satirisk och litterar tidskrift med 
skarp politisk karikatyr och texter av hog kvalitet (t. ex. Strindberg, brOdema Mann, Rilke och 
Hesse), 1896-1944 
Die Woche 1916-1927- illustrerad tidskrift utgiven i Berlin, 1899-? 

Harper's 1916-1917 - amerikansk manadstidskrift utgiven i New York, koncentrerade sig i 
borjan pa brittiska forfattare, men senare aven amerikanska, aven politiska och sociala artiklar, 
1850-? 
Illustrated London News 1916-192 7- bild- och reportagetidskrift om kultur och resor, varldens 
aldsta rikt illustrerade tidskrift, 1842-? 
Munsey's 1916-1921 
Nash's 1922-1927 
Nineteenth Century 1916-1927 
Review of Reviews 1916-1920 
The Studio 1916-19 2 7 - brittisk tidskrift for konst och inredning, grundad av Arts and Crafts 
Movement, 1893-1988 

L 'Illustration 1916-1927- franska motsvarigheten till Illustrated London News 
Revue de deux Mondes 1916-1927- fransk tidskrift for den franska romantiken, 1829-? 

Jllustreret Tidende 1916-1919- danska motsvarigheten till Illustrated London News 
Litteraturen 1918-1921 
Tilskueren 1916-1920, 1923-1926- dansk kulturtidskrift, organ for danska radikaler, aven 
svenska forfattare som Victoria Benedictsson, Gustaf af Geijerstam och Ola Hansson fick ett 
forum i T., I 884-1939 
Vore Damer 1920-1926 

Vi ska se vilka grupper dessa tidskrifter vande sig till. En grupp riktade sig till kvinnliga 
Hisare: Hemtrefnad, Herta, Husmodern, !dun, Rostratt for kvinnor, Svensk Damtidning och 
Vore Damer. En annan grupp till manliga Hisare: Justitia, Militarnyheter, Saisonen, Svensk 
Export, Svensk Losen, Svensk Tidskrift, Svenska Jagarforbundets Tidskrift, Svenskt Land, 
Teknisk Tidskrift, Vetenskapen och Livet och Var .flotta. Naturligtvis Jaste en del flickor 
pojktidskrifter och vice versa och manga tidskrifter verkar ha varit for bada konen. Som det 
verkar pa titlar och beskrivningar av de olika tidskriftema var alla avsedda for en vuxen publik. 
Vissa av dem var for yrkesverksamma: Biblioteksbladet, Justitia, Militarnyheter, Saisonen, 
Stenografen, Svensk Export, Svensk Liiraretidning, Svenskt Land och Teknisk Tidskrift. 
Politiska tidskrifter var Finsk Tidskrift, Det Nya Sverige, Svensk Losen, Svensk Tidskrift, 
Veckojournalen och iiven vissa utlandska tidskrifter. Halsovard var ett viktigt iimne, bade 
kroppslig och litteriir smuts skulle bekampas, pa SBUB hade man tva tidskrifter i detta amne, 
Hygienisk Revy och Hiilsovannen. Humoristiska tidskrifter var Strix och Sondags-Nisse och 
satiriska de tyska Fliegende Blatter och Simplicissimus. Tidskrifter med aktnella reportage o. 
dyl. var: Bonniers manadshiiften, Herta, Hvar 8 Dag, !dun, Svensk Tidskrift och Vecko-
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journalen. Mer hobbybetonade tidskrifter var: Djurens rcitt, Djurskyddet, Filatelistisk tidskrifl, 
Sport, Svenska Jagarforbundets Tidskrifl, Tidskrift for Idrott och Tidskrift i gymnastik. Kultur 
handlade Finsk tidskrift, Konst, Ord och Bild, Seen en, Veckojournalen, Illustrated London News 
och dess danska, tyska ochfranska motsvarigheter, The Studio och Tilskueren om. Religion 
och filosofiska sporsmal behandlades i Efterat, Nya Kyrkans Tidskrift, Teosofisk Tidskrift och 
Den Teosofiska Vagen. 

Det var alltsa ett varierat hestand av tidskrifter man hade pa SBUB. Huruvida barnen och 
ungdomarna verkligen Histe dem vet vi inte; man kan val med relativ sakerhet saga att dessa 
tidskrifter skulle forbigas av dagens unga biblioteksbesokare. Att man pa SBUB skulle, med sin 
mycket begransade ekonomi, prenumerera pa t. ex. tva teosotiska tidskrifter, tinner vi ganska 
osannolikt, utan man tick dem nog till skanks fran en teosotiintresserad valgorare. Vi formodar 
att man tick tidskriftema pa nagot av fOljande satt: 1) genom prenumeration, 2) genom gavor 
fran personal, besokare eller valgorare, 3) genom gavor fran fOrlagen. 

7.7.3. Ovrigt material i SBUBs hestand 

Bredvid referenshyllan hangde en anslagstavla dar aktuella amnen behandlades for att vacka 
bameos intresse. Pa en hylla invid anslagstavlan stalldes anknytande litteraturtips upp. 146 147 

Exempel pa amnen som togs upp 1912-1919 ( efter 1919 tinns dessa uppgifter inte Hingre med i 
styrelseberattelserna): 1912- julen, vintersport, Charles Dickens, polarforskning, fagelliv, 
sommarvandringar, sadess1agen och jordbruket, flygning, Stockholm, Balkanstaterna; 1913 -
olympiska spelen, boyscoutrorelsen, Carl Larsson, svampar, Napoleon; 1914- bergsbestigning, 
vikingatiden, Skfme, fotografering, Gustav II Adolf; 1915- telefon och telegraf, Roda Korset, 
tradgardsskotsel, fotvandringar, vapen och vapentillverkning, matlagning, teaterpjaser att spela 
ijullovet; 1916- svenska upptinnare och upptinningar, Varmland, Shakespeare, svenska och 
norska forfattare, svensk konst, naturskydd, Skansen 25 ar; 1917 - bokens historia och 
framstallning, hastar och hundar, skogsbruk, Martin Luther, julklappsarbeten; 1918- julfirandet 
i olika lander, Karl XII, belysning, kolonitradgardar, Topelius; 1919- gamla och nya 
Stockholm, Richard Bergh, nya medlemmar i Svenska Akademien, Robinson Crusoe. 148 

Personalen pa SBUB samlade geogratiska, historiska och andra bilder och portratt, klistrade 
upp dem pa kartong, klassiticerade dem och katalogiserade dem pa ett enkelt satt. Dessa 
Janades sedan ut som illustrationsmaterial till foredrag och lektioner, vilket var mycket 
uppskattat av barnen. 149 Vid Stockholms stadsbiblioteks barnavdelning fortsatte man utlaningen 
av detta material. 

7 .8. Besok och hemlan 

Forst i detta kapite/ visar vi anta/ besok och antal hem!Cm pa SBUB 1911-1927. Sedanforsoker 
vi forklara uppgangar och nedgangar i statistiken. Darefter gar vi narmare in pa vilka 
/Qntagarna var. For att satta SBUBs statistik i relation till nagot har viji.imfor( med Gustav 
Vasa forsamlingsbiblioteks statistik. Orsakerna till att vi valt just Gustav Vasa i.ir att Va/frid 
Palmgren hade hoga tankar om detta bibliotek, att detta bibliotek i.iven viilkomnade barn och 
s/utligen att Hildur Lundberg, sam var stiindig sekreterare i SBUBs styrelse, var 
forestandarinna vid Gustav Vasaforsamlingsbibliotek. 

Det totala antalet besokare mellan 1911 och 1927 var 859 985 bam och ungdomar, vilka llinade 
sammanlagt 585 854 bocker.150 Man kan tanka sig att med den utlaning som var, var det 
stundtals mycket glest mellan bockerna pa hyllorna. 
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I tabellen nedan visar vi statistik fran SBUB och jiimfor den med statistik fran Gustav Vasa 
forsamlingsbibliotek. 

STOCKHOLMS BARN- OCH UNGDOMSBIBLIOTEKS STATISTIK 1912-1927 

Nya Antal Nya bocker Totalt Antal Utlan av 
lantagare besokare hestand hemlan fack% 

1912 45 827 861 2 291 20922 22,8 

1913 41 948 942 2 887 23 651 

1914 47 200 693 3 242 27 317 

1915 49 844 791 3 633 32 335 

1916 52 274 743 4 151 34 931 

1917 53 924 738 4 500 36 933 

1918 47 335 685 4 601 30 545 

1919 48 184 I 048 s 101 33 344 39,0 

1920 58 371 I 012 s 571 40 903 

1921 65 094 I 11 9 6 217 46 255 

1922 65 306 I 220 6 631 46 387 

1923 68 332 I 470 6 986 47 231 

1924 64 100 1 050 7 740 46 719 

1925 62 171 1 I 55 8 322 45 048 

1926 50 312 I 017 8 650 41 727 45,3 

1927 32 771 718 8 600 28 272m 

Observera att for ar 1912 har vi inte kunnat utliisa om utlanings- och besokssiffrorna giiller for 
endast 1912, eller fran 4 december 1911, vilket iir troligast om manjiimfor med accessionen. 

Besoken midde en topp 1923 efter det att man borjat 6ppna en och en halv timme tidigare, da 
man ansag sig natt ett tak med tanke pa den Iiiia lokalen. Efter detta ar sjonk besokssiffrorna 
konstant, vilket de1vis troddes hero pa radians och biografens lockelser. Tyviirr kan vi inte se 
huruvida Gustav Vasa ocks~ forlorade besokare och hemlan, da vara uppgifter diirifran endast 
striicker sig fram t. o. m. 1923. 

Under aren 1912 till 1917 steg lanen konstant, for att sedan sjunka drastiskt 1918. Denna 
minskning tarde ha berott pa att bibliotekets personal och lantagare drabbades av spanska 
sjukan, och man tvingades ha stiingt pa hasten da det brukade vara som flest besok och hemlan. 
Efter detta ar stiger lanen igen fram till 1923 som blev en kulmen, varefter de sjunker anya. 
Okningen pa 1920-talet kan ha berott pa den tilltagande arbetslOsheten och de hojd bokpriserna. 

Vid enjiimforelse med Gustav Vasa forsamlingsbibliotek maste man ha vissa saker i atanke. 
1) Gustav Vasa var ett forsamlingsbibliotek till for bade vuxna och barn- SBUB var ett 
renodlat barnbibliotek. 2) Gustav Vasa understOddes av forsamlingen- SBUB med donationer 
och senare stadsbidrag. 3) Gustav Vasa var enbart till for forsamlingsborna- SBUB for alia 
bani och ungdomar i Stockholm. Jamforelsen haltar alltsa lite, men kan linda vara intressanta. 
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GUSTAV VASA F6RSAMLINGSBIBLIOTEKS STATISTIK 1910-1923: 

Nya Antal Nya bl:icker Totalt Antal Utlan av 
Illntagare besokare bestand hemlan fack% 

1910 659 777 I 920 23 411 33,15 

1911 475 905 I 316 27 570 34,1 

1912 446 1 322 4 123 26393 34,3 

1913 462 28 982 948 5 040 28 608 36,9 

1914 423 30 184 583 5 548 28 075 37,5 

1915 523 37 335 813 6 207 32 829 37,4 

1916 576 44 655 988 7 009 35 641 36,4 

1917 636 49 288 993 8 002 41 304 36,5 

1918 639 52 087 I 975"' 9 977 43 914 37,7 

1919 483 49 757 537 10 354 41 483 

1920 489 52 070 906 11 153 44 784 

1921 653 54 880 927 11726 54 047 

1922 685 58 776 I Ill 12 547 60 617 

1923 600 56 179 1 597 14 034 61 979 

*Nya becker 1918: I 400 i g~va fni.n Vasastadens folkhem15
l 

Har kan man se, att fran 1911 till 1912 okade bestandet med ca 30% och trots detta minskade 
hemlanen. Vi har ingen forklaring till detta, men Miler det inte for otroligt att miinga barn 

. drogs fran Gustav Vasa till SBUB, somju oppnade i december 1911. Ar 1918, da Spanska 
sjukan drabbade Stockholm, sjonk SBUBs besoks- och hemliinestatistik. Gustav Vasa daremot 
okade daremot sina siffror detta ar och detta tyder pa att SBUBs kunder drabbades hardast av 
sjukdomen. 1921 kan manse en kraftig okning i Gustav Vasas hemlan, trots att accessionen 
varit mattlig, detta fenomen kan man aven se hos SBUB, och vi har ingen fOrklaring att ge till 
detta. 

Jamfor man utlaningen av facklitteratur ser man att SBUB 1912, det forsta aret alltsa, hade en 
fackutlaning pa 22,8% medan Gustav Vasa blg pa 34,3%. 1919 hade SBUB 39% medan Gustav 
Vasa 1918 hade 3 7, 7%. 1919 hade Gustav Vasa upphort att ta med des sa siffror i 
arsberattelsema. 
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Vi har aven jam fort de bAda biblioteken vad galler hemUm/besokare/ar och hemlan/bok/ar och 
kommit fram till dessa siffror. 

SBUB Gustav Vasa SBUB Gustav Vasa 
Hemllin/be- Hemllin/be- Hemlan/bok Hemh1n/bok 
sokare sokare 

1910 12,2 

1911 20,9 

1912 0,46 9,1 6,4 

1913 0,56 0,99 8,2 5,7 

1914 0,58 0,93 8,4 5,1 

1915 0,65 0,88 8,9 5,3 

1916 0,67 0,80 8,4 5,1 

1917 0,68 0,84 8,2 5,2 

1918 0,65 0,84 6,6 4,3 

1919 0,69 0,83 6,5 4,0 

1920 0,70 0,86 7,3 4,0 

1921 0,71 0,98 7,4 4,6 

1922 0,71 1,03 7,0 4,8 

1923 0,69 1,10 6,7 4,4 

1924 0,73 6,0 

1925 0,72 5,4 

1926 0,86 4,8 

1927 

Vad galler SBUB ser man att hemlanen per besokare okade konstant, men med en Jiten 
ned gang under Spanska sj ukan-aret, 1918. Efter den forsta tiden, da bestandet var for Jitet for 
att tillata utUming av mer an en bok/besokare, kunde man lana ut tva becker till varje besokare, 
nagot som hjalpte upp statistiken. Vidare kan manse att bestfmdet utnyttjades samre och samre 
under arens Jopp, antalet lantagare vaxte inte med samma hastighet som bestandet. Med de 
uppgifter vi haft tillglmg till kan man saga att 1) anta1et hemHin/bok/ar minskade 2) antalet 
hemlan/besokare/ar okade 3) fler och fler aldre skolungdomar h'made pa SBUB och 3) 
utlaningen av facklitteratur okade procentuellt. 

Gustav Vasa hade nagot storre siffror vad galler hem1an/besok/ar an SBUB, medan man hade 
farre hemlan/bok/ar an SBUB. Aren 1910 och 1911 ar exceptionella med 12,2 och 20,9 
hemlan!bok/ar; 1912 okade bestandet kraftigt varfor hemian/bok/ar sjonk. Sammanfattningsvis 
kan man saga att SBUBs hestand utnyttjades battre an Gustav Vasas medan Gustav Vasas 
besokare lanade fler becker per person an SBUBs. 

I En vadjan, en skrift som styrelsen for SBUB satte ihop 1916, for att vadja till sina donatorer, 
jamfors SBUBs besoksstatistik for aren 1912 tilll915 med Kungliga bibliotekets i forhallande 
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till oppettidema. 

1912 
1913 
1914 
1915 

SBUB 
45 827 
41 948 
47 200 
49 844 

KB 

44 783 
49 769 
53 511 

SBUBs oppettider dessa ar var vardagar 15.00-20.00, sondagar 13.00-16.00, medan KB hade 
oppet 10.00-21 .00 pa vardagar. 153 Man kan da utlasa att trots att SBUB hade oppet 33 timmar i 
veckan mot KBs 66 timmar var det inte stora skillnader i antalet besokare. 

7 .8.1. Orsaker till upp- och nedgangar i besoks- och hemlaningsstistiken 

Tidvis hade man pa SBUB varit tvungen att begransa antalet bam p. g. a. utrymmesbrist. 
Framfor alit var det i oktober och november, nar besokama var som tlest, som de minsta barnen 
inte kunde tas emot. 154 

Under kristiden steg besokssiffroma- ijanuari 1918 hade SBUB 1500 tler besokare an samma 
manad aret fore. 155 Det okade antalet besokare var bl. a. en foljd av att bibtioteket utnyttjades 
som varmestuga. Bam en kunde glomma " ... hungem, kolden och morkret dar hemma ... " och 
behovde inte driva omkring pa gat<'lma. 156 En annan anledning kan ha varit brist pa bransle och 
ljus i hemmen." ... vi maste istallet for att uppmuntra till okade besok och hemlan hela tiden 
forsoka halla strommen tillbaka- Vi har helt enkelt inte plats tillrackligt for alia som vilja hit", 
sa en ansHilld pa SBUB i en tidningsartikel 1918.157 

Under hasten 1918 sjonk antalet besok och hemlan da stora delar av personalen och limtagarna 
var drabbade av spanska sjukan. 158 

· 

Mot slutet av forsta varldskriget sjonk antalet besokare och hemlfm ocksa, beroende pa alimant 
ljusare ekonomiska forhallanden. Personalen tyckte sig aven marka en viss ytlighet hos 
ungdomen efter kriget " ... de nu uppvaxande tack vare bio och radio fa i sig alit sa la.tt och 
lekande och vid unga ar bli sa tam ligen blaserade" .159 Helja Jacobson, anstalld vid SBUB, 
namner ocksa att statistiken sjonk nagot efter kriget p. g. a. ljusare tider, och att ungdomamas 
fritid upptogs av radiolyssnande och biografgaende. 160 Dessa uttalanden ar svara att forklara 
med ovanstaende statistik, men formodligen har de jamfort 1917 med 1919, forst 1920 sker en 
okningjamfcirt med 1917. 

Runt 1920 var det vanligt med over 400 besok per dag. Hundratals barn maste avvisas p. g. a. 
av bristande utrymme. Det okanqe antalet besokande pa 1920-ta1et berodde formodligen delvis 
pa den tilltagande arbetslOsheten och de hOga bokpriserna. 161 Om man raknar med att SBUB 
holloppet ca 300 dagar per ar kan manse att de hade mellan 140 besok per dag (1913) och 228 
besok per dag ( 1923) 

7.9. Lantagarna 

Stockholms barn- och ungdomsbibliotek sa sig motta " ... med gHidje barn av alla aldrar, de sma 
som studera bilderbocker liksom dem, som langta efter sagor och aventyrsbocker, och det 
hjalper med stOrsta omsorg och intresse dem, som bedriva allvarligare studier t ex. soka efter 
material till foredrag och kallor till uppsatser". Biblioteket utgjorde en tilltlyktsort for de bam 
som inte fann den ro och ostordhet hem rna "som deras studier kraver". Personalen pa SBUB 
var alltsa av den uppfattningen, att aven barn bedrev seriosa studier och att de har en sjalvklar 
ratt till god studiemiljo, vilket kanske inte var sa Vanligt paden tiden. Bibliotekets inredning 
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ansags darfor minst lika viktigt som litteraturen och bibliotekstekniken. 162 

SBUB tiWimpade ingen aldersgrans nedat for besokama, for hemlan var aldersgransen 10 ar. 
Det var svart att fa plats med bilderboksbamen, dessa fick dock foretrade pa sondagama. De 
fiesta besokarna var mellan 10 och 15 ar gamla. Den ovre aldersgransen var 20 ar, men fa 
ungdomar utnyttjade biblioteket sa lange. Uiroverkselevema anvande sig av SBUB fram till 
studentexamen, medan mfmga andra slutade ga dit tidigare. Ur disciplinsynpunkt ansag 
personalen det vara lyckat att blanda olika aldrar. 163 164 165 For varje ar som gick utnyttjades 
biblioteket mer och mer av gymn!lsister, seminarister och elever vid de kommunala 
mellanskoloma, konstaterade Anna Landergren och Eva Ringenson i en artikel 1927. 166 

Enligt forestandarinnan Lizzie Moll var det tre kategorier som k(lm till SBUB: 
a) de som ville ha en viss bok eller litteratur i ett visst amne, haribland skolungdom som kom 
for att ta hjalp med litteratur till uppsatser och foredrag. En del elever, sarskilt fran laroverkens 
hOgre klasser, kom nastan varje dag och dessa hade personalen tillfalle att folja ar fran Ar fram 
till studentexamen da de fiesta upphorde att besoka biblioteket. 
b) de som drevs dit av en naturlig smak for lasning, de med en verklig lashunger. Dessa var 
tacksammast att arbeta med, tyckte Lizzie Moll, eftersom de kom dit frivilligt, till skillnad fran 
fdregaende grupp. "Manga bland dem hjalpa sig heist och bast sjalva, och man far akta sig for 
att patruga dem sina tjanster. Man kommer anda sa smaningom i kontakt med dem, da de 
standigt aterkomma till biblioteket och komma att hilda dess stamtrupp." 
c) de som gick dit for att fordriva tiden, vilket var en mycket heterogen grupp. Hit horde alia 
som kom till biblioteket for att se hur dar sag ut, for att de hOrt att dar fanns bra 
aventyrsbocker, eller for att de hoppades att " ... i en sa stor pojksamling skall det val alltid yppa 
sig nagot tillfalle att stalla till ett valgorande brak". Denna grupp bestod nastan uteslutande av 
pojkar. 167 

Disciplinforhallandena var kanske inte alltid sa goda- 1914 bestamde man sig for att satta in 
ytterligare en ruta i vaggen mellan expeditionen och tamburen, eftersom det " ... namligen visat 
sig omojligt att under nuvarande omstandigheter overvaka ordningen i tamburen". 

Lizzie Moll var av den asikten, att bibliotekarier nog maste acceptera att biblioteket inte har 
lika mycket att ge alla. Aven om ett system av valskotta bam- och folkbibliotek vaxte upp i 
Sverige, sa skulle det alltid fmnas en grupp av icke-lasande barn och vuxna. Detar intressant 
att Hisa vad Lizzie Moll har att saga om bam som inte ar sa roade av att lasa: 

Fnigar man en sadan handelsevis till biblioteket kommen pojke, vad han viii ha for slags bok, skall · 
svaret nastan undantagslost bli: 'En liventyrsbok'. En sAdan fAr han dii, och heist den roligaste man 
filr tillfallet har att bjuda pA. Han kommer snart igen och viii ha en annan 'lika bra', och sa bor han fa 
sina aventyrsbocker osttlrt en tid framat. Han har som lantagare r!l.tt att fa en 'rolig' bok och en 
kunskapsgivande eller en 'fackbok' eller vad man viii kalla den. Detta kan man ju forklara for honom 
men utan att truga honom att hina nagot, som han inte viii ha och foljaktligen inte liiser. Vad han viii 
ha iir splinnande liisning, och da repertoaren efterhand brukar kunna utvidgas med historiska och 
andra romaner, historiska, jakt- och reseskildringar, brukar bibliotekets f<irrad r!icka ganska IAngt. ( --
) Siirskilt far man fara varligt fram i sina forsok att leda dessa l!.ventyrshungriga ynglingar till 
litteraturens masterverk.168 

Landergren och Ringenson ansag att bibliotekarien inte skulle vara alltfor tillmotesgaende utan 
lantagarna skulle sjalva fa leta sig fram bland bockema med Himplig ledning.169 

Pa SBUB var man man om att dra till sig lfmtagare fran alta skolor, yrken och samhallsklasser. 
Alia mellan 10 och 20 ar var valkomna att ltma backer. Av de som var inskrivna 1916 var ca 
50% laroverks- och flickskoleelever och resterande 50% gick i folkskolan, Borgarskolan, 
yrkesskolor eller var yrkesverksamma. SBUB hade blivit en "samlingsplats for hela det unga 
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Stockholm".170 Uppenbarligen var de anstallda pa SBUB mycket stolta over att de lyckats 
blanda barn och ungdomar fran olika klasser, eftersom detta faktum namns i mlmga 
styrelseberattelser och andra skrifter. Foljande rader kunde man Jasa i Nya Pressen i juni 1913: 

Sida vid sida sitta de Mr, barn frAn bildade och barn frAn obildade hem, enligt den riktiga principen 
att icke gora nagon skillnad mellan de olika klasserna, utan tvlirtom sa mycket och sil tidigt som 
m6jligt fora dem tillsammans. Manser ansikten en smula bleka och magra och med arbetarhemmets 
stllmpel tydlig nog, isynnerhet pil kladerna, men rena och ordentligt kHidda iiro de likval alia, och det 
Jigger migot siirskilt rorande just <liver dessas allvarliga och ifriga kunskapstorst. De·komma val i 
regeln fnln morka, trAnga hem, ofverfyllda af skrikiga och brakiga barnungar, och dar det inte finns 
en enda bok. Da kan man f<>rsta hvilket paradis detta stora, Ijusa, tysta rum med sin a blommor pa 
borden och bOcker kring vaggarna maste vara fOr dem. 171 

En del barn kom langvaga ifran. Dessa kom oftast pa sondagama, det var val da de hade tid att 
resa in till centrum. Manga var de som kom direkt fran sina verkstader och satt i sina 
arbetskHider och taste nagon timma pa kvallama. 172 For ovrigt var de olika stadsdelama ganska 
jamnt representerade.173 

Lizzie Moll ansag att biblioteket kunde vara av nytta liven fOr vad hon kallar "anti
intellektuella" genom att besta dem med bandbocker om deras yrken etc. Hon trodde att 
oform1ga att forsta lite svarare texter berodde pa bristande ovning i sjalva det mekaniska 
Jasandet. 174 

Statistiken bar visat att pojkarna var i majoritet vad gallde besok och hemlan. Orsaker till detta 
kan, enligt Lizzie Moll, vara att flickomas tid togs i ansprak i hemmen i de mindre bemedlade 
klassema. De flicker som gick i privata flickskolor var blyga och hade bristande foretag
samhet.175 Annu en orsak kan ha varit att de sam gick i privata flickskolor ocksa hade relativt 
gada skolbibliotek, och diirfor inte var i sa stort behov av SBUBs tjiinster. Kanske var flickoma . 
riidda att ga till SBUB sjalva om det var morkt och ingen att ha sallskap med. Det var sakert 
liittare for en pojke att vaga sig genom staden till biblioteket. Niir man tittar narmare pa vad 
sam koptes in till biblioteket marker man ocksa att pojkarna favoriserades, atminstone vid 
SBUBs oppnande var overvagande delen pojklitteratur. 

Mellan 1911 och 1927 skrev man pa SBUB in sammanlagt 13 748lantagare. 176 Vi har gatt 
igenom SBUBs handskrivna lantagarforteckningar dar man kan utlasa lanenummer, datum for 
inskrivning, namn, skolalyrke, adress och eventuella anmiirkningar, men tyviirr inte bamens 
alder. Vi valde att koncentrera oss pa tiden 4 december 1911 till 31 december 1912; detta p. g. 
a. det finns mest utforliga uppgifter for denna tid, men aven for att det inom ramen for denna 
magisteruppsats inte finns utrymme och tid for analys av nastan 14 000 lantagare. 

Mellan 4 december 1911 och 31 december 1912 skrev man in 1 675 bam och ungdomar. Av 
dessa var 1 155 pojkar och 485 flickor (35 stycken stod endast med initial). 24,2% av dessa l 
675 Jantagare gick i folkskolor, 17,2% gick i Borgarskolan eller darmed likstallda sko1or, . 
50,2% gick pa allmanna Jaroverk/flickskolor och 8,4% var yrkesverksamma eller gick i 
yrkesskolor. SBUB lockade flest lantagare fran Nya elementarskolan (134 st.), Klara folkskola 
(128 st.), Jakobs folkskola (126 st.), Jakobs reallaroverk (116 st.) och AdolfFredriks folkskola 
(1 02 st.). Formodligen berodde antalet bam fran de olika skolorna till stor del pa respektive 
skolas !age i forhAllande till SBUB, pa skolbibliotekens standard och pa var bamen sjalva 
bodde. Enstaka barn kom iiven fran mer avlagsna stadsdelar t ex Sundbyberg, Huvudsta och 
Djursholm. En mangd olika yrken fanns representerade bland Hintagarna. Vi har kunnat urskilja 
fern ungefarliga yrkeskategorier: bok- och tryckeriverksamhet, fabriksanstallda, 
butiksanstallda, kontorsanstiillda och foretagsansHillda. 177 178 
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7.10. Library extension work 

I november 1911 , innan biblioteket skulle oppna 4 december, skickade styrelsen ut cirkuHir till 
samtliga skolor i Stockholm for att beratta om verksamheten.179 

Stockholms barn- och ungdomsbibliotek fick ta emot manga studiebesok, hade inhemska och 
utlandska, sarskilt intressant verkar det ha varit att besoka biblioteket i borjan av dess 
verksamhet. Personalen gav sig sjalv ocksa ut pa studiebesok i Sverige och utomlands. 180 Redan 
1907 hadeju Valfrid Palmgren rest till USA. Helja Jacobson fick 1913 atta manaders 
tjanstledighet for en studieresa till England. 181 1921 reste bibliotekets chef, Anna Landergren, 
till Norge dar bon besokte barnavdelningarna vid biblioteken i Kristiania, Bergen och 
Drammen.182 Hon reste aven till Danmark 1925 pa studieresa. 183 

Anne Carroll Moore skrev 1913 i Library Journal efter att ha besokt bambiblioteket: 

The opening of a library for children in the city of Stockholm marks a significant step in progress toward an 
international development of library work with children.(---) I visited the Children's Library of Stockholm 
last August and found it in every respect a model children's room, complete in equipment- including a very 
clearly written card catalog - and most attractive in arrangement and decoration. It is well situated in a 
shopping district and occupies the floor above a shop known as the London Bazaar where one was tempted to 
linger by most fascinating Swedish dolls and wooden toys. A walk through the neighboring streets revealed 
the accessibility of the library to many classes of children1~4 

19 I 6 beslutade SBUBs styrelse att gamed som medlem i Sveriges Allmanna Biblioteks
forening.185 

Det var inte en bart strikt biblioteksarbet~ man agnade sig at. Enligt Anna Landergren hjalpte 
man ibland till med att kla upp fattiga lantagare, skaffa hemlosa ungdomar nattharbarge och ge 
dem mat, alit utan erslittning. 186 

Lizzie Moll tyckte att bibliotekarien hade ett tacksamt jobb i att lara barn en forsta bockernas 
klassificering och uppstallning, samt att anvanda katalogen, uppslagsbockerna och registren. 187 

Under de sista aren anordnades det kurser i "backers bruk" pa barnbiblioteket efter amerikanskt 
och danskt monster. Bam i 1 0-14 arsaldern fick komma till biblioteket och lara sig sla i 
uppslagsbocker. Det fanns tyvarr bara plats for ett begransat antal barn pa kurserna, man hade 
inte resurser att ta emot alia som ville ha anvandarundervisning. Flera skolor visade intresse for 
kurserna genom att ansla tid pa schemat for biblioteksstudier och biblioteket stallde upp med 
undervisning for klasserna. Aven Anna Landergren och Eva Ringenson fann arbetet med att lara 
barnen bur biblioteket fungerade givande, och enligt dem verkade ocksa bamen uppskatta 
undervisningen. 188 189 

I november och december 1924 borjade man pa forsok anordna sagostunder i biblioteket. Varje 
sondag samlades omkring 40 barn for att lyssna till sagoberatterskan fraken Eva Ljungberg. 
Sagostunderna fortsatte hAilas under varterminen 1925190, men darefter namns de inte mer, 
varfor vi antar att de upphorde p. g. a. bristande ekonomiska och personella resurser. 

I december I 924 borjade man ocksa deponera backer pa Kronprinsessan Lovisas vardanstalt for 
sjuka bam. 191 192 Kronprinsessan Lovisas vArdanstalt for sjuka bam i Stockholm agnade sig, 
atminstone i borjan, speciellt at vard av medellosa barn. 193 Det hade visat sig att anhOriga till 
barn som vistades dar i stor utstrackning lanade backer at bamen pa SBUB, varfor Anna 
Landergren satte sig i forbindelse med forestandarinnan pa barnsjukhuset som blev intresserad. 
De deponerade bockerna lanades ut till patienterna direkt och barnbiblioteket bytte ut bockerna 
medjamna mellanrum. 194 195 Forutom Kronprinsessan Lovisa fanns for bam Barnsjukhuset 
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Samariten och Eugeniahemmet (for obotligt sjuka bam), och dessutom stadens allmanna 
sjukhus. 

1914 deltog SBUB i Baltiska utstallningen i Malmo och i Arstautstallningen. Materiiilet man 
bidrog med bested av fotografier, grafiska tabeller, tryck, statistiska uppgifter m.m. Biblioteket 
tackade emellertid nej till att bygga upp en liten biblioteksinterior pa Arstautstallningen med 
motiveringen att man ville ha sitt barnbibliotek intakt sa att donatorer och andra intresserade 
besokare kunde fa en helhetsbild av hestAnd och verksamhet.196 197 

7.11 Overlatelsen av SBUB till Stockholms stadsbibliotek 

Till slut blev drommen om ett nytt stadsbibliotek som skulle overta SBUB verklighet. I juni 
1926 star det i ett styrelseprotokoll, att styrelsen hade utsett Gerda af Geijerstam (SBUBs vice 
ordforande) och Paul Magnusson (stadsfullmliktigerepresentant i SBUBs styrelse) att 
sammantrada med delegater fran Stockholms stadsbibliotek och overlagga om formen for 
overlatelsen. Parterna kom overens om att SBUB skulle overga till stadsbiblioteket den 1 
oktober 192 7. 198 

SBUBs styrelse lade fram onskemal om att personalen skulle ta anstallning pa det nya 
biblioteket. 199 I en skrivelse fran Stockholms stads biblioteksstyrelse i januari 1927 meddelade 
man att man var man villig att overta Anna Landergren som fcirste assistent och Eva Ringenson 
som andre assistent. SBUBs styrelse ville dock att Ringenson och Landergren skulle fa mer i 
ion an vad stadens biblioteksstyrelse foreslagit. Om de fick det vet vi inte. Dessa kunde, sa man, 
naturligtvis soka hogre befattningar och de som inte overtagits fick garna soka lediga 
befattningar.200 201 Sigrid Setterwall, en av de extra tjanstgorande vid SBUB, sokte och fick en 
tredje assistentbefattning. Flertalet andra extraanstiH!da fran SBUB anstalldes som 
timavlonade.202 

I maj 1927 beslutade man sig for att anstalla extra arbetskraft for att satta bockema i sa gott 
skick som mojligt infor overliimnandet. Vid genomgang av foreningens ekonomi Aterstod i 
_september 1 900 kronor i kassan. 700 kronor skulle anvandas till ombindning av backer, 500 
kronor till att ersatta daliga exemplar och 700 kronor till oforutsedda utgifter.2°3 

SBUB sHingde den 20 september 1927 och i slutet av samma manad overfordes barnbibliotekets 
boksamling till stadsbiblioteket pa Sveavagen och moblerna till stadsbibliotekets filial pa 
Gotgatan.204 205 Stockholms stadsbiblioteksstyrelse bekostade transporten.206 

Den 18 november skrev Stockholms stads biblioteksstyrelse till styrelsen for SBUB: 

Stockholms stads biblioteksstyrelse erkanner Mrmed mottagandet av backer och inventarier fnin 
Stockholms barn- och ungdomsbibliotek. Samtidigt hllrmed viii biblioteksstyrelsen ge uttryck At sitt 
tacksamma erklinnande av den betydelsefulla insats, som Edert bibliotek under en IW1g foljd av Ar 
utovat i folkbildningens tjanst inom Stockholms stad.207 
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DISKUSSION 

I diskussionen ska vi nufdrsoka knyta ihop wirafaktorer med SBUB och se vem och vad som 
medverkade i dess grundande och fortsatta verksamhet. Vi kommer aft utga fran tre fragor som 
Magnus Torstensson stiiller i sin artikel Art analysera folkbiblioteksutveckling- exemplet 
Sverige och nagrajamforelser medUSA, 1994; Varfor grundasfolkbibliotek?, Vem/Vilka 
verkar for dem och med vilka argument? och Hur ser de samhiil/en uti vilka detta sker?. Vi har 
iindrat fragorna lite for att de ska pass a vart material. Niir vi svarar pa fragorna har vi liven 
en annan tankemodell i bakhuvudet, htimtad fran samma artikel som ovan; att 
biblioteksutvecklingen beror pa samhtillets struktur, d. v. s. hur samhiillet ser ut ekonomiskt, 
politiskt och social!, och pa vilka aktorer som arbetar for utvecklingen, d. v. s. vem det ar som 
agerar och varfdr de agerar. Aktorerna handlar for att de tror att de kan paverka en framtida 
utveckling, och deras handlande begransas alltid av strukturerna. For biblioteksutveckling 
kriivs samverkan mellan aktdrerna och strukturen. I var uppsats tir Valfrid Palmgren den 
framsta aktdren och Sverige vid sekelskiftet utgbr strukturen, men liven andra aktdrer var 
betydelsefullafdr SBUB och inte bara Sveriges ekonomi, politik och sociala liv spelade roll, 
utan aven svenskt och inte minst amerikanskt biblioteksviisen var en del av strukturen. 

Hur sag Sverige och Stockholm ut vid tiden for SBUBs grundande? 

Magnus Torstensson sager i den ovan namnda artikeln art ett typiskt samhalle art grunda ett 
folkbibliotek i, ar ert samhalle i snabb forandring, dar foriindringen dessutom oroar de styrande. 
Dar blir folkbiblioteket ett medel for stabil samhallsutveckling i de styrandes ogon. Sverige vid 
den hiir tiden var ju ert samhalle som genomgick en snabb forandring, en forandring som 
verkligen oroade manga miinniskor. SBUB var en plats dar unga manniskor fick hamta andan 
och samtidigt ha en mojlighet art lasa och lara sig om derta nya samhalle. Det var ocksa en 
institution dar man Jarde ut borgerliga normer och viirderingar till arbetarbarn, som skulle lasa 
sig till ett siirt art forbattra sin tillvaro pa ett icke samhallsfientligt satt. 

Enligt Therborn var det svenska samhiillet efterblivet runt sekelskiftet; med derta i atanke ar det 
inte sa konstigt art ocksa det allmanna biblioteksvasendet var efterblivet, i synnerhet 
barnverksamheten som niirmast var obefintlig. Man kan latt inse behovet av ett barnbibliotek i 
ert sadant samhalle, inte minst for att med barnens hjalp sa smaningom forsoka ta sig ur 
efterblivenheten, men man inser ocksa vilken enorm initiativkraft och personlig styrka som 
maste ligga bakom en person sam ger sig in pa ert sadant foretag som Valfrid Palmgren gjorde. 
Det svenska samhallet blev alltmer demokratiskt, varfdr det var av vikt att hilda medborgarna, 
sa de kunde ta det okade ansvar demokratiseringen och rostratten innebar. 

I kapitlet om amerikanskt biblioteksvasen har vi tagit upp nagra faktorer med vilka bl. a. Shera 
och Ditzion forklarar biblioteksutvecklingen i USA, har provar vi dem pa SBUBs forhallanden: 
1) Ekonomisk formaga, d. v. s. hade privata formogenheter och vaxande samhalleligt valstand
i borjan av sekelskiftet var Sverige inne i en hOgkonjunktur och Stockholm var Sveriges 
ledande industristad; det svenska ekonomiska valstfmdet gjorde att ett visst overflod av pengar 
kunde doneras av privatpersoner till SBUB. Det verkar dock inte ha funnits nagon svensk 
motsvarighet till Andrew Carnegie - om det var intresset eller pengama som var bristvara later 
vi vara osagt. Men vi far inte glOmma Knut och Alice Wallenbergs stiftelses generosa gava till 
Stockholms stad i samband med grundadet av Stockholms stadsbibliotek i slutet av 1920-talet. 
Det ekonomiska valstandet gjorde ocksa art vissa kvinnor kunde leva pa sin makes eller sin 
familjs inkomster/fdrmogenheter och arbeta gratis eller for mycket lag ersattning pa SBUB. 
Stockholms stad hade sa pass gott stallt att de kunde stotta biblioteket, framfdr alit fran 1921 
med 25 000 kronor arligen. 

114 



2) Lokalpatriotism -
man kan ana stolthet hos kvinnorna pa SBUB over att arbeta vid det forsta barnbiblioteket i 
Norden. SBUB kunde galla som monsterbibliotek som man sa i en styrelseberattelse. Det var 
dock inget "hembygdsbibliotek" som verkade for att lyfta fram just Stockholm, man hade en 
och annan utstallning om staden bara, bl. a. handlade den forsta anslagstavlan om just 
Stockholm. Att oppna SBUB i Stockholm kan ses som ett satt att havda sig kulturellt och 
socialt- att visa omvarlden hur framat och nyskapande staden var- man kunde minsann mata 
sig medUSA! Nog var Valfrid Palmgren stolt nar hon visade Per Albin Hansson runt dagen 
innan SBUB oppnade och aven sin amerikanska van och kollega Anne Carroll Moore. 
Stockholm var forst i Norden med ett barnbibliotek, vissa kallor sager forst i Sverige. 
3) Folkskolans sociala betydelse, som fortsattning och komplement till skolan-
Valfrid Palmgren piitalade ofta.forhallandet att biblioteket skulle vara ett saval supplement som 
komplement till skolan. Hon, liksom hennes far, var ju larare och insag vikten av samarbete 
mellan bibliotek och skola. SBUB hade ett samarbete med skolan, man hade litteratur som 
anknot till skolans undervisning (dock ej larobocker), man hade uppslagsbocker sa att bamen 
kunde sitta pa biblioteket och skriva uppsatser o. dyl. och man anordnade kurser i backers bruk. 
Dock var det inte sa som pii Gustav Vasa forsamlings bibliotek att man bjod in barnen efter att 
de avslutat sin skolgiing. Hur positivt insHillda skoloma var till att ett barnbibliotek skulle 
oppnas vet vi ej, men vi formodar att de fiesta var positivt installda. 
4) Yrkesutbildnin~smotivet-
Lizzie Moll var av den uppfattningen att SBUB hade tjanster att erbjuda aven vad hon kallade 
"anti-intellektuella", dvs yrkesstuderande och yrkesverksamma, i form av handbocker och aven 
forstroelseHisning. 8,4% av de ungdomar som skrevs in mellan 4 december 1911 och 31 
december 1912 var antingen yrkesstuderande eller yrkesverksamma. 
5) "Puritanismen" -
styrelsen for SBUB ville att biblioteket skulle ha en fostrande betydelse. Man ville lara barnen 
att lasa ratt och lasa god litteratur, att umgas harmoniskt over klassgranserna, att bli gada 
samhallsmedborgare, att uppfora sig, att bli boksynta och intelligenta- att bli kultiverade 
humanister. 
6) Urbaniserin~-
det var stor inflyttning till Stockholm vid sekelskiftet. SBUB blev ekonomiskt forsvarbart tack 
vare de manga barn och ungdomar som bodde i Stockholm.En radsla fanns for socialismens 
utbredning och med inrattningar som SBUB slogs tva flugor i en small - dels strok man 
arbetarna medhiirs genom att visa att man tyckte att deras barn var varda lika stor 
uppmarksamhet som borgarbamen, dels passade man pa att utbilda arbetarbarnen enligt 
borgerliga normer. 
7) Valvilli~ installning till folkundervisnin~ -
en mangd folkbildningsrorelser, folkrorelser, studiecirklar m. m. var redan innan SBUBs tid i 
gang; en bildningstrend riidde. Arbetarbamen och borgarbamen behovde undervisas och 
uppfostras sa att de inte blev forraade avvad som ansags som daliga nojen. Det blev viktigt att 
ta hand om barn och ungdomar over klassgranserna. 
8) Gynnsamma kulturella milioer -

· den pagaende kampen mot smutslitteraturen banade vag for barnbibliotek. God litteratur maste 
spridas till Higsta mojliga pris sa att storsta mojliga antal hade rad att lasa den, vad kunde da 
vara lampligare an ett bibliotek for detta andamal? Vid den har tiden, enligt vara refererade 
forfattare, var Stockholm i uppiOsning och folk var oroade infor den nya tid som stundade med 
alia forandringar den forde med sig. Man fann det viktigt att fa in ungdomen pa ratt spar i de 
farliga tider som var; enligt vissa hade ungdomen redan borjat urarta. Manga daliga nojen fanns 
att tillga for ungdomen och de vuxna behovde mlgot som var ett battre altemativ for barnen -
SBUB. Satsade man pengar i SBUB satsade man dem pa sina egna barn. Stockholm var en 
kulturstad med manga som var intresserade av kulturella fragor. Man hade Dramaten, Operan, 
Nationalmuseet, Nordiska museet m.m och det ar inte forvanansvart att kultur-intresserade 
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aven visade intresse for en foreteelse som SBUB, som kom deras egna barn till godo. Att 
laskunnigheten var hog bland barn och ungdom var ocksa en aspekt som talade for upprattandet 
av ett sarskilt bibliotek for denna grupp. 

Elektrifieringen av Sverige och Stockholm maste betytt mycket for biblioteket och Hisandet i 
allmiinhet. Dels gav den ljus till SBUBs lokal, barnen sAg att liisa ordentligt och kom sakert dit 
just for att det var sa ljust, i synnerhet om man inte hade elektriskt ljus hemma. Umesiffroma 
hade ocksa fordel av elektrifieringen i hemmen- i och med att det gick liittare att lasa Histe man 
mer. Man kan fraga sig hur besok och IAnesiffror hade sett ut om SBUB inte haft elektriskt Ijus. 

Den minskade arbetstiden (10 timmar 1915, 8 timmar 1919) gav mer tid till fritid. Det 
reglerade bamarbetet gav ungdomarna mer tid att gora nagot annat an bara arbeta. Som vi sett 
var det manga som valde att tillbringa sin fritid pa SBUB. 

VemNilka verkade fOr SBUB och med vilka argument? 

Varfor var Valfrid Palmgren den viktigaste faktorn/aktoren? Utan benne hade det inte grundats 
nagot barnbibliotek; det forsta bambiblioteket i Norden hade nog latit vanta pa sig ett bra tag 
till. Det var inte manga som var intresserade av att satsa pa bamen vid den har tiden vad giillde 
bibliotek. Utan benne hade det kanske inte blivit nagra bambibliotek i Malmo eller Goteborg 
heller, eftersom det var Valfrid Palmgren och SBUB som indirekt ledde till grundandet av 
des sa. 

Vilken roll spelade hennes bakgrund, uppviixt och uppfostran for hennes stora inflytande i den 
svenska biblioteksvarlden? Var Valfrid Palmgrenjiimlikhetsstravare, kampade hon for att 
radera ut klasskillnaderna i samhallet? Darom ar vi mer tveksamma. A v de kallor vi studerat 
har vi inte kunnat fit fram ett entydigt svar, bara losryckta antydningar om var hon stod. Om 
man gar tillbaka till hennes far, Karl Edvard Palmgren, larare och rektor vid den av honom 
grundade Palmgrenska samskolan i Stockholm, kan man ra svar pa varifran vissa av hennes 
ideer stammade. K. E. Palmgren var en radikal rektor, som stravade efter att ge sina elever inte 
bara intellektuell skolning, utan ocksa kunskaper i manuella sysslor sasom slojd, korgflatning, 
teckning, bokbinderi etc. Han ansag detta vara socialt betydelsefullt, emedan det gav bamen 
okad aktnin~ for kroppsarbete. Vidare var han av den uppfattningen att samuppfostran, d. v. s 
pojkar och flickor tillsammans, som ju var belt naturlig i hemmet, ocksa skulle utovas i skolan, 
dar jamstalldhet var ett mal. Spraklig fostran, m1got som Palmgrenska samskolan var kand for 
forutom slojden, skedde genom att elevema tick tala, lyssna och sjunga pa spraket ifraga. Den 
musikaliska fostran var mycket viktig, men det viktiga var att lata alia delta, inte endast de 
basta - detta skulle vacka karlek till sang och framfor alit samhorighetskii.nsla. Den estetiska 
fostran var inte mindre viktig den. 

Den grundlllggande iden i P:s pedagogiska verksamhet var att en allmiinbildande skola - till skillnad 
fri'ln en fackskola- maste vara oppen fOr alia oavsett kon och samhallsstlillning och att hela 
manniskan - bade cysiskt och psykiskt - skulle utvecklas med det verkliga livet och dess 
mangskiftande mojligheter som bakgrund. Millet var att bibringa eleverna inte i forsta hand en viss 
kunskapsmiingd utan formAga att skaffa sig kunskaper och att anviinda dem i olika livsuppgifter: 'Att 
lara och skapa, veta och tilllimpa vetande maste oskiljaktigt fOrenas'. 

Valfrid Palmgren uppges i vissa kallor ha varit hogerkvinna, fast radikal sadan, liberal i vissa 
fragor. Hon satt for det frisinnade partiet i stadsfullmaktige. Var stod hon egentligen? Vad ville 
hon med folkbildning, folkuppfostran, bambibliotek och public libraries? Sakert ii.r att hon ville 
att alia skulle ha lika chans art utbilda sig, oavsett vilken samhallsklass de kom fran. Han ville 
hoja bildningsnivan och fann det sjalvklart att liven t. ex. arbetare skulle bilda sig sjalva. 
Fragan ar varfor arbetaren skulle bilda sig? Nar man Hiser hennes texter kan man inte klart 
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urskilja svaret pa friigan. Det verkar dock inte som om hon var foresprakare for att arbetaren 
skulle hilda sig for att komma sig upp i samhallet och borja ifragasatta tingens ordning, utan 
arbetaren skulle lasa, dels for att !a avkoppling, dels for att battra pa sina yrkeskunskaper. 
Arbetarens bur skulle forgyllas. Alia skulle stanna kvar pa sina respektive platser, gora sin plikt 
och se till att vara sa valutbildade som mojligt for att kunna fungera val i demokratin som 
kravde att alia tog sitt ansvar. Man kan undra om vad Palmgren tyckte om t. ex. Andrew 
Camegies satt att arbeta sig upp fran sin arbetarbarndom till rikemanstillvaro; sag hon honom 
som en uppkomling som strodde pengar omkring sig for att fa sitt namn forevigat, eller var han 
en fdrebild som andra arbetare skulle ta efter? Vi kan bara spekulera omkring hennes asikter i 
fragan och kanske var hon inte sjalv fullt pa det klara med folkbildningens yttersta avsikter? 

Pa SBUB arbetade ingen fran arbetarklassen vad vi har forstatt. Vi kanner dock inte till vilka 
alia personerna som gommer sig bakom namnen ar, men dem vi har hittat biogratiska uppgifter 
om, har inte varit fran arbetarklassen, mojligen staderskan och ordningsvakten. Detta beror 
sakerligen pa Palmgrens krav pa utbildad personal pa biblioteken, aven bambiblioteken. 

Valfrid Palmgren hade last till til. dr. men arbetade som Hirarinna. Hur manga man med til. dr. 
examen skulle nojt sig med detta vid denna tid? Skulle en kvinna i sekelskiftets Sverige utbilda 
sig for ett intellektuellt yrke fanns bara ett att valja pa - lararinnans. Hogre utbildning som 
universitetsstudier var lange bortkastade, da man inte fick nagon anvandning av utbildningen 
pa arbetsmarknaden. Aven om KB kanske innebar ett steg uppat, sa innebar det inga 
avancemangsmojligheter anda, vilket kan ha kants frustrerande for en kvinna som Valfrid 
Palmgren. Fanns det battre mojligheter i Danmark? Var Valfrid Palmgren, enligt benne sjalv, 
overkvalificerad for attjobba pa SBUB, eller var det enbart p. g. a. giftermalet sam hon inte 
sjalv arbetade dar? Vi har inte hittat niigot sam tyder pa att han arbetat med bam i Danmark. 

Palmgren blev ensamutredare av folkbiblioteksfragan. Varfor? Vilka kvalitikationer hade hon 
egentligen? En 33-arig lararinna som jobbat nagra ar pa KB ... Var det p. g. a. hennes bok 
Bibliotek ochjolkuppjostran som tydligen fatt stor genomslagskraft? Olika personer har sagt 
om henne att han var entusiastisk, charmerande, intelligent, nagot som hennes motsUmdare 
formodligen inte holl med om. Fran statens sida maste man iallafall hyst respektfor benne, 
annars hade hon inte fatt studieresan till USA eller blivit tillsatt som enmansutredare o.s.v. 

Hur mycket betydde USA-resan for hennes beslut att grunda ett bambibliotek? Enligt Anne 
Carroll Moores biografiforfattare Sayers, var det Moore som forde in henne pa de tanke
banorna. Det var i USA hon forst kom i kontakt med bambiblioteken, och det var efter den 
resan hon skrev Bibliotek och jolkuppjostran, som sa valvilligt omtalar de amerikanska 
barnbiblioteken bl.a. Varfor blev Bibliotek ochjolkuppjostran sa om~lad? Den spriddes vitt 
och man kan val saga att tiden nu var inne for de amerikanska biblioteksideernas genombrott i 
Sverige. Vilken betydelse fick bokens genomslagskraft for grundandet av SBUB? Palmgren 
fick gehor for sina tankar om nodvandigheten av bibliotek for barn och ungdomar, och nadde 
langt fler personer an hon skulle gjort om hon inte skrivit boken. · 

Valfrid Palmgren hamtade de fiesta av sina argument fran det amerikanska biblioteksvasendet; 
den sam vinner barnen, honom tillhor framtiden - man skulle satsa pa barnen, det var framst for 
deras skull det fria offenliga biblioteket behovdes. Bamen skulle uppfostras till goda med
borgare, som var valutbildade och kunde ta sitt ansvar i ett demokratiskt samhalle. Biblioteket 
skulle varajamlikt, alla skulle vara valkomna dit och ha lika ratt till bocker och sjalvbildning. 
Andreas Schack Steenberg var av den uppfattningen att skolan var dalig pa att lara eleverna att 
sjalva hitta kunskap, vilket Valfrid Palmgren och hennes far sag som nagot av det vardefullaste 
skolan hade att Hira ut. Pa SBUB hade man kurser i bockers bruk, larde bamen att anvanda 
katalogen etc. 
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Efter flytten till Danmark, bur fungerade Valfrid Palmgren som ordforande i SBUB? Var bon 
fortfarande en inspirationskalla eller bara en galjonsfigur som var bra att ha for att driva in 
pengar? Hon hjlilpte till att samla in pengar 1916 och kom till styrelsemotena nagon/nagra 
ganger per ar. Formodligen var hon fortfarande intresserad av alit som rorde SBUB och hall sig 
ajour med vad som skedde. Hon intresserade sig fOr Stockbolms stadsbibliotek Jangt efter att 
hon lamnat Sverige, och hon skrev liven senare artiklar i amnet. Man kan fraga sig vad som 
hant med Stockbolms och Sveriges biblioteksvlisen om Valfrid Palmgren stannat i Sverige? 

Arbetarrorelsen, liksom Palmgren, var till en borjan emot valgorenhet. Man ansag att samhallet 
skulle ta over valgorenhetens uppgifter. Det skulle vara var mans riitt det man nu fick som 
nadegavor. Likasa ansag Valfrid Palmgren att det var varje barns rattighet att lana och lasa 
becker pa SBUB och att overbuvudtaget ha tillgfmg till bra backer. Var det skillnad pa 
fattigvardsvalgorenhet och kulturell valgorenbet? SBUB var trots alit valgorenhet i borjan. 
Efter 1921, da SBUB fick kraftigt okade anslag fran staden, blev det mer likt Palmgrens 
idealbibliotek, som inte behOvde stodja sig pa valgorenhet. Vilka var det som stodde 
framvaxten av fria offentliga bibliotek i USA och bur ser en jamforelse med SBUB ut? Det 
visar sig att tillskyndarna var desamma, d. v. s. larare, forskare, lakare, historiker, handelsmiin, 
forlaggare och bokhandlare m. fl. Man kan uppmarksamma tva saker, dels att trots att ett halvt 
decennium ocb en ocean skilde foreteelserna at var intressenterna. i stort desamma, dels det 
faktum att trots att SBUB var ett barnbibliotek var sammansattningen av beskyddare 
densamma. Associationsvasendet dominerades av medelklassen, liksom SBUB. Ett mal for de 
beida var att forena och barmoniera de olika samhlillsklassema. Manga filantropiska foreningar 
ville bibringa obildade medborgerlig kompetens, de ville ha kontroll over de fattiga ocb 
bibringa dem sina egna ideal och viirderingar, vilket man till viss del kan saga liven om SBUB. 
I valgorenhetsfdreningarnas styrelser satt bl. a. boga tjansteman, medlemmar av borgerskapet, 
akademiker och framfdr alit deras fruar. SBUBs styrelse bestod av i stort sett liknande personer 
- Valfrid Palmgren, Knut Tynell, Hildur Lundberg, Gerda afGeijerstam t. ex. Likheterna med 
viilgorenhetsforeningar var alltsa stora, trots att Valfrid Palmgren var emot valgorenhet i 
bibliotekssammanhang. Men inte mycket aterstod att gora, an att bygga upp fdreningen efter 
samma principer som andra vaJgorenhetsfdreningar och att motta donationer fran intresserade 
valgorare. Naturligtvis hade Palmgren hellre sett att staden bekostat och underhAllit 
barnbiblioteket, men sag val hellre att barnbiblioteket blev till overhuvudtaget, lin att staden 
skulle Jagga fragan pa is eller belt ignorera den, och darfdr fick bon acceptera valgorenheten. 

SBUB kunde komma till genom att kvinnorna slappts ut pa arbetsmarknaden, om lin i 
begriinsad skala. Miinnens patriarkat verkar inte ha varit sarskilt intresserade for barnens ratt till 
god litteratur och bibliotek. Man kan nog saga att om inte kvinnorna gjort en insats hade SBUB 
inte blivit av; liven i USA var barnbiblioteksverksamheten skott av kvinnor. SBUB var ju 
jamlikhetsivrare, varfdr arbetade inga man dar? Pa Gustav Vasa forsamlingsbibliotek arbetade 
atminstone en man. Var det, liksom i Tyskland, en ekonomisk fraga att bara ansUilla kvinnor? 
Mannen var ju ofta tvungna att forsorja sina familjer, vilket kanske inte var sa latt pa en 
bibliotekarielon vid den bar tiden. Fanns det inga man som ville arbeta dar? Ansags det som ett 
typiskt kvinnligt yrke eftersom det hade med barn att gora, och det var kvinnans uppgift att ta 
hand om barnan. Pa Gustav Vasa fdrsamlingsbibliotek hade manju aven (till storsta delen, far 
man fdrmoda) vuxna Iantagare. I USA var det ocksa kvinnorna som agnade sig at 
barnverksamheten inom biblioteken. Fonnodligen var det alla faktorerna som bidrog till att det 
inte fanns nagra man bland personalen pa SBUB. Mannen aterfinns istallet i styrelsen och 
bland donatorerna och som ordningsvakt. 

Folkbildningsforbund, folkrorelser, arbetarrorelser o. Iikn. kan naturligtvis raknas som indirekt 
padrivande faktorer/aktorer till SBUB. De betonade alia vikten av bildning, utbildning, 
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sjalvbildning, folkuppfostran etc., men det var inte de som var direkt padrivande, aven om de 
berett marken. Den de berett marken for var Valfrid Palmgren, som kom i exakt ratt ogonblick 
och fick alit ljus pa sig, kanske nagot orattvist. Vi har svart att tanka oss att SBUB hade 
kommit till utan henne. Palmgren hade kommit att bli en etablerad, om an stundtals 
kontroversiell, bibliotekspersonlighet, och detta faktum hjalpte benne sakert att fa sin vilja 
igenom da det gallde "hennes" SBUB. 

En falang inom barnuppfostran ansag att lasning som forstroelse for ett normalt barn var inte 
bara obehOvlig, utan ocksa osund och t. o. m. skadlig. Biblioteket ansags av en del som skadligt 
det ocksa- det lockade barnen hemifran. Lek och idrott var sunda, naturliga forstroelser. En 
som inte tyckte att bibliotek och lasning var ett bra alternativ till daliga nojen var dr. Godel, 
som ansag att barnen skulle ligna sig at friluftsliv och praktiska sysslor istallet for att lasa. Det 
fanns siikert enoch annan foralder som bellre ville att barnen skulle hjalpa till hemma istallet 
for att forsvinna till bibliotekets fantasivarld, och de fragade sig kanske vad barn hade pa 
bibliotek att gora. Andra ater var av den meningen att bamen visst skulle lasa, men inte sa att 
det gick till overdrift och gick over i lasraseri. Vad tyckte dessa kritiska roster om SBUB? 
Gustav Vasa forsamlings bibliotek inforde ju regeln att roliga backer inte fick aterlamnas inom 
tre dagar, och man fick inte lana en ny bok innan man Himnat tillbaka den gamla- detta for att 
forhindra lasraseri. Nagot liknande har vi inte hittat i SBUBs papper, men vi har fatt det 
intrycket att man uppmanade barnen att lasa mycket. Men om fruktan for missbruk av backer 
var allman vid den bar tiden, saar det inte omojligt att man vidtog atgiirder aven vid SBUB. 

Varfdr grundades SBUB? 

Det fanns ett behov av ett barnbibliotek i Stockholm. Bam under 14 ar fick i allmanhet inte 
lana pa forsamlingsbiblioteken, Gustav Vasa forsamlingsbibliotek var ett undantag att notera. 
Endast fdrsamlingsmedlemmar fick lana pa respektive forsamlingsbibliotek, sa barn och 
ungdomar sam inte bodde i Gustav Vasa forsamling kunde inte utnyttja det biblioteket. Alia 
hade inte rad att ga till t.ex. Stockholms liisesalong, formodligen hade man ocksa en 
aldersgrans. Vi iir av den uppfattningen, att Palmgren grundade SBUB i syfte att satta press pa 
Stockholms stad att vid uppforandet av ett nytt stadsbibliotek inkludera aven en barnavdelning. 
Om sa verkligen var fallet, var Palmgren alltsa mycket osaker pa, huruvida barnens behov av 
backer och bibliotek skulle komma att tas pa sadant allvar, att en bamavdelning skulle inga i 
det nya biblioteket. Genom att fran borjan bestamma art SBUBs hestand och mohler skulle 
overga i stadens ago vid uppfOrandet av ett stadsbibliotek, hade Palmgren i princip garanterat 
Stockholms barn- och ungdomar en plats i det kommande biblioteket. 

Kulturellt verkade man inte ha nagot intresse for och pengar over att hjalpa bamen fran statens 
och stadens sida. Samhallettog i stort sett bara ansvar for foraldralOsa, fdrsummade eller 
vanartiga barn medan SBUB diiremot ville na alia bam, utan atskillnad. Den offentliga 
barnavarden bestod mest av frivilliga krafter, och med tanke pa detta ar detju inte 
forvanansvart art SBUB till en borjan ocksa fick forlita sig belt pa sadana krafter. 

Valfrid Palmgren maste ha varit en person med ett stort intresse for barn, barnuppfostran och 
barnutbildning; det faller sig ganska naturligt art en sadan person satsade pa en 
bamverksamhet. Hon ansag att barnen utgjorde hela framtiden, det var de som sku lie uppfylla 
alia forhoppningar och omsatta alia vackra drommar i verkligheten. Om man bar sadana tankar 
om barn ar det ju inte konstigt att man satsar pa just den gruppen och tycker det ar ytterst 
viktigt att bibringa dem ratt varderingar. Det var formodligen ocksalattare att famed sig 
opinionen och donatorerna fOr ett bambib!iotek an for nagot annat slags bibliotek. Opinionen 
hade kanske tyckt att "det finns redan bibliotek for vuxna" och inte varit villiga att bidra. Alta 
var daremot medvetna om bristen nar det gi'illde barnen. Det var ocksa lattare att borja utjamna 
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samhallsklassema med barnen- de vuxna hade sina djupt rotade fordomar, medan bamen var 
mjukare och mer Hittledda in pa den utjamnande viigen. 

Demokratin kravde miinniskor som var belasta, hade formaga att fatta egna beslut, ta hand om 
sig sjalva, skaffa fram upplysningar sjalva och bilda sig pa egen hand - en vana att ta sig fram i 
samhallet helt enkelt. Demokrati borde ocksa innebara att alla samhiillets medborgare var lika 
mycket viirda och hade lika mojligheter till bildning. I de SBUB-papper vi gatt igenom har 
gang pa gang framkommit att det viktigaste var att fa bamen och ungdomama att lara sig skaffa 
information pa egen hand, att inte bara bli serverade kunskaper. Lika mycket betonades att pa 
SBUB skulle bam ur olika samhallsklasser sitta sida vid sida i harmoni; dar var alla jamlika .. 

Urbaniseringen gjorde att Stockholms bampopulation okade kraftigt och framfor alit var det 
arbetarklassens bam sam hastigt blev fler. Det sags som viktigt att fanga upp dessa bam, hindra 
dem fran att driva omkring pa gatoma och hitta pa ofog, genom t. ex. skolan, arbetsstugoma 
och sedermera bambibliotek. Man ville ha dem under kontroll och fonna dem till goda svenska 
och stockholmska medborgare. Man kanske kan dra en parallell hiir med de amerikanska 
bibliotekens arbete med att amerikanisera invandrarbarnen vid den bar tiden; bade de 
stockholmska arbetarbarnen och de amerikanska invandrarbarnen hOrde ju till klasser langt ned 
pa samhallsstegen. Arbetarbarnen blev efta lamnade ensamma nar mar och far var pa arbetet. 
Det var dessa som var mest trangbodda och hade minst pengar. Foraldrarna hade inte nid att 
lata barnen utbilda sig efter folkskolan, kanske kunde foraldrarna knappt liisa och skriva sjalva. 
Dessa barn maste ha varit i storst behov av SBUBs tjanster; fa lasro, hjalp med liixor, ett vanligt 
bemotande etc. Var alia arbetarbarns fdraldrarfar SBUB, eller sag en del ned pa verksamheten 
och tyckte att det var 6verklassfasoner och lyxliv? Nedlatande valgorenhet? Per Albin Hansson 
sa i Social-Demokrateri att alia skulle skicka dit sina barn for battre kunde de inte tillbringa sina 
lediga stunder, men huruvida han var representativ for arbetarrorelsens installning till 
bambibliotek vet vi ej . 

. Antalet ungdomar okade snabbt vid sekelskiftet, det blev viktigt att ta hand om dem och ge 
dem en meningsfylld fritid, vilket var precis vad SBUB ville gora. Den medvetna 
barnbegriinsningen gjorde kanske att de 6nskade barnen fick ett storre varde i sig. Barnets 
personlighet var viktig och Iikasa dess framtid. Det blev intressantare att satsa pa utbildning, 
sarskilt nar tiderna forandrades och de liigre klasserna hade en, om iin ganska liten, mojlighet 
att komma sig upp. Med farre barn blev ocksa familjeekonomin battre, varfor man hade mer 
pengar att liigga pa sina barn. SBUB, som var gratis, var ett bra alternativ om man inte hade rad 
att lata bamen fortsiitta skolan efter folkskolan. SBUB gav barnen en chans att komma bart fran 
"fattigdom, trangboddhet, svalt och sjukdom", dels kortsiktigt for en kvall eller for en timme, 
dels Iangsiktigt genom att bamen kunde hilda sig och fa upplysning, till exempel om vikten av 
renlighet, och en chaos att komma bart fran fattigdomen genom att hilda sig och kanske pa sa 
satt fa ett arbete. SBUB var ett av manga satt att forsoka disciplinera ungdomama, att 
kontrollera dem upp i atdersklasserna. Den tidens bamuppfostrans nyckelord var 
sjalvforverkligande, sjalvdisciplin och moral, dygder som SBUB forsokte inpranta i barnen. 

Att bara forbjuda datiga nojen ledde ingenstans, utan man maste ocksa erbjuda ungdomarna ett 
battre alternativ, t.ex. ett bibliotek. Det fanns inte sa manga nojen for fattiga barn i Stockholm 
vid den bar tiden, sa SBUB var sakert valkommet, vilket ocksa statistiken visar- att tala om 
succe iir ingen starre overdrift. Behovet av nagot Iiknande torde ha varit start med tanke pa de 
stora massor av bam och ungdomar sam vallfardade till barnbiblioteket. Kanske var det det 
enda stiillet i bela Stockholm dar de var riktigt valkomna och dar de behandlades som individer 
med behov och onskemal - dar man helt enkelt lyssnade pa dem. Ett noje sam dessutom var 
gratis! 
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Valfrid Palmgren ansag att barn besatt en naturlig Hishunger. De laste vad de kom over och 
darfor var det sa viktigt att de utan problem kunde fa tag pa god litteratur och det gratis 
- bocker som var lika roliga som gottkopslitteraturen. Fick de inte bra litteratur laste de vad 
sam fanns att tillga for en liten penning, och da blev det smutslitteratur, kolportagelitteratur och 
gottkopslitteratur vad man nu vill kalla den. Palmgren tyckte det var viktigt att vuxna inte 
kvavde denna lashunger hos barnen, men samtidigt var det inte bra om de laste dalig litteratur 
heller. Fn1gan ar vad som var varst- att Hisa skrap eller att inte lasa ails? Vern hade ansvar for 
bamens lasning? Rektor Lindroth sag det som att det var hemmets sak att ansvara for barnens 
Hisning. Steenberg Ia ansvaret pa skolan. Vi har fatt den uppfattningen att man pa SBUB ansag 
att varken skolan eller hemmet tog tillrackligt ansvar for barnens Hisning, och att biblioteket 
behOvdes for att gora det. 
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SAMMANFATTNING 

Syftet med uppsatsen har varit att visa hur verksamheten vid Stockholms barn- och 
ungdomsbibliotekfungerade och vilka bakomliggande faktorer som mojliggjorde grundandet 
och driften av detta bibliotek. Vi har ocksa velat visa hur det samhalle sag ut, i vilket 
barnbiblioteket verkade. 

Stockholms barn- och ungdomsbibliotek grundades av fil. dr. Valfrid Palmgren som en 
forening 1911. Va1frid Palmgren hade fran hemmet med sig ett brinnande intresse for 
bildningsfragor, hon var verksam lararinna vid Palmgrenska samskolan och borjade intressera 
sig for folkbiblioteksfragor forst 1907. Fran sitt hem fOrde hon ocksa med sig en vision om 
jamlikhet i bildningsfhlgor oavsett klasstillhorighet, nagot som var viktigt for henne aven vid 
grundandet av SBUB. Efter att hon studerat det amerikanska biblioteksvasendet under sin resa i 
USA kom hon tillbaka till Sverige fylld av entusiasm och ideer om hur man skulle fcirbattra det 
svenska folkbiblioteksvasendet. Efter nagra ar fyllda av aktiviteter inom biblioteksrorelsen 
bildade Valfrid Palmgren alltsa 1911 Foreningen Stockholms barn- och ungdomsbibliotek och 
sjalva barnbiblioteket. Samma ar gifte hon sig med en dansk professor, Jon Munch-Petersen, 
och flyttade med honom till Danmark. Valfrid Palmgren Munch-Petersen satt emellertid kvar 
som foreningens ordforande fram till barnbibliotekets 6ver1amnande till Stockholms 
stadsbibliotek 1927, da aven foreningen upp!Ostes. Efter ett mycket aktivt liv in om 
bildningsvasendet avled Va1frid Palmgren i Kopenhamn 1967. 

1907 var Valfrid Palmgen i USA och s. a. s. snappade upp de biblioteksideer som hon skulle 
komma att omsatta i praktiken pa sitt barnbibliotek. De public libraries hon besokte i USA 
imponerade mycket pa henne. Det var institutioner dar alia medborgare, oavsett klass eller ras, 
var lika valkomna. Public libraries var allmanna och underst6ddes av skattemedel och lagar. De 
drevs av utbildad personal och var utrustade med oppna hyllor, sarskilda barnavdelningar och 
litteratur anpassad efter klientelet. I allmanhet hade de langt oppethallande. Bibliotekens mal 
var att locka dit alia medborgare och ge dem tillgilng till bade god vetenskaplig litteratur och 
god skonlitteratur. Bibliotekarieutbildningen i USA omfattade ett eller tva ar och var inriktad 
pa att lara ut yrket och god litteraturkannedom men det var ocksa ytterst viktigt med library 
spirit, d. v. s. man skulle alska sitt yrke, det skulle vara ett kall och inte nagot man agnade sig at 
i brist pa annat, man skulle vara hjalpsam pa ett sjalvuppoffrande satt, betjana allajamlikt och 
inte betrakta sitt yrke som valgorenhet. 

Sverige var under 1800-talet efterblivet men i och rued industrialiseringen forbattrades 
ekonomin starkt. I borjan av 1900-talet n1dde hOgkonjunktur. Urbaniseringen gjorde att stader 
som Stockholm vaxte fort och manniskorna levde i en brytningstid som skapade oro. 
Folkrorelserna blomstrade, de samlade stora skaror manniskor som ville fcirbattra samhallet fcir 
sig sjalva och andra. Valgorenheten florerade i borjan av seklet- det var den liberala 
borgerlighetens satt att hjalpa de som hade det svart, nagot som den nyfcidda socialdemokratin 
vande sig emot. Industrialiseringen drog kvinnan fran hemmet och arbetarnas bam lamnades 
ofta vind for vag hela dagarna. En ny syn pa barn vi:ixte emellertid fram bl. a. i och med 
barnarbetets inskrankning. Man borjade ta barnen pa allvar, de fick vara barn langre an fcirut 
och sags inte langre som en arbetsresurs. De fick ga i skolan i betydligt storre utstrackning och 
hade aven mojlighet till hogre utbildning. Barnens och ungdomarnas nojesliv bestod t. ex. i 
scouting, idrott, dans och kortspel, men det kunde ocksa vara direkt fordarvligt som biografer 
och kolportagelitteratur. Kulturella intressen kampade for att undantranga de daliga nojena, t. 
ex. genom Nick Carter-kampanjen. Oron gallde inte enbart arbetarbarnen utan aven 
borgarklassens barn. Barns och ungdomars lasning debatterades vid tiden efter sekelskiftet, 
framfor alit framholls att barn- och ungdomslitteraturen var undermalig och att barn taste fcir 
mycket och alltfor mycket skraplitteratur. Som ett alternativ till dens. k. gottkopslitteraturen 
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tog folkskolliirarforeningen och Svensk lararetidning fram Barnbiblioteket Saga. 

I borjan av 1900-talet var det svenska biblioteksvasendet uppsplittrat pa manga olika typer av 
bibliotek. De som fanns riktade sig oftast mot en viss klass. Den framvaxande medelklassen 
varken kunde eller ville ga till vetenskapliga bibliotek eller arbetarbibliotek o. dyl. Valfrid 
Palmgren var en av dem som propagerade for ett bibliotek for alia. Detta skulle vara av public 
library-typ i alia avseenden. Ideer som togs upp var bl. a. oppna hyllor, bibliotekarieutbildning 
-for att fa utbildad personal, och barnens bibliotek. 1905 och 1912 togs beslut om statsbidrag 
till bibliotek; 1912 var det Valfrid Palmgren som gjort utredningen som lag till grund for 
beslutet. 

Stockholm var runt sekelskiftet Sveriges ledande industristad med stora miingder inflyttade 
arbetare fran landet. Det var harden snabba samhallstorandringen var som mest miirkbar. Den 
ledde till sociala problem och spanningar bade mellan samhallsklasser och generationer. 
Etablerade konventioner kritiserades och moralen sjonk, vilket visade sig i lag aktenskaps
frekvens, manga utomiiktenskapliga barn, superi, losdriveri o. s. v. Tningboddheten bland 
arbetarna var stor, ohyra och sjukdomar grasserade. Vid sekelskiftet fanns ca. 60 000 barn 
under 12 ar i Stockholm. Nar skolan var slut pa eftermiddagen drev manga barn omkring pa 
gatorna; barntiggeriet var utbrett. Liberala valgorenhetsdamer oppnade arbetsstugor och en del 
barn fick plats pa barnkrubbor, men det stora flertalet hade fortfarande ingenstans att ta vagen 
utan var hanvisade till sig sjalva och de billiga/gratis nojen de kunde komma over. 

Pa biblioteken hade de fiesta bam och ungdomar inget att hamta. Oftast lag aldersgranserna pa 
16-17 ar for att fa lana och om det fanns backer for barn sa var de oftast starkt moraliserande 
och uppfostrande. Ett undantag var Gustav Vasa forsamlings bibliotek som genom sin 
forestandarinna, Hildur Lundberg, engagerade sig i barnen. Hit fick dock endast barn som 
tillhorde forsamlingen giL Annars var barnen portforbjudna pa de fiesta bibliotek; 60 000 barn 
som inte hade m\got att gora kunde inte ens fa lana en bok. Under tiden som .SBUB verkade 
planerades det for ett stadsbibliotek i Stockholm. Detta stod fardigt 1927 och da overlamnades 
SBUB och manga andra bibliotek i Stockholm till detta. 

Foreningen Stockholms barn- och ungdomsbibliotek grundades alltsa varen 1911 av Valfrid 
Palmgren och hade ett 15-tal medlemmar. Malet for foreningen var att grunda och driva ett 
bibliotek for alia barn och ungdomar i Stockholm under 20 ar. Det skulle vara oppet for alia 
oavsett klasstillhorighet och det skulle vara belt gratis. Man foljde till stor del amerikanskt 
monster och ansag bibliotekets uppfostrande betydelse viktig. Till en borjan drevs biblioteket 
enbart med hjalp av donationer, men fran 1913 fick man stadsbidrag. 1920 var pengarna helt 
slut och man erbjod staden att ta over biblioteket, annars skulle man behova ett stadsbidrag pa 
25 000 kronor. Staden valde att inte overta biblioteket utan gick med pa det hojda bidraget. 
Trots stadsbidrag kampade styrelsen med ekonomin varje ar fram till overlatelsen 1927. De 
personer som donerade pengar till barnbiblioteket var friimst medelklass, akademiker, 
grosshandlare och deras fruar. Ofta var de sHikt med de som arbetade pa SBUB. Personalen 
bestod av medelklasskvinnor som arbetade gratis ellermot lag ersattning, ett slags viilgorenhet. 
Manga var bekanta eller sliikt med varandra. Efter amerikanskt monster hade man pa 
biblioteket generosa oppettider, Deweys decimalklassifikationssystem, Brownska lanesystemet, 
14-dagarslan, oppna hyllor, biblioteksundervisning, sagostunder, bokkatalog m. m. SBUBs 
totala hestand vaxte fran ca. 2 300 volymer 1912 till 8 600 1927; accessionen var mellan 700 
och 1 500 volymer per ar, fluktuerande efter det allmanna ekonomiska tillstandet. Tittar man pa 
accessionen 1911-1912 ser man att overviigande delen kan klassas som pojkbocker 
(naturvetenskap, matematik, teknik, geografi, historia och biografi). Nastan halva bestandet 
bestod av skonlitteratur. Utlaningen av facklitteratur lag pa mellan 23% ( 1912) och 45% 
( 1926). De tidskrifter som fanns pa SBUB 1916-1927 var avsedda for vuxna. Bestfmdet var 
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blandat med svenska, tyska, engelska, franska och danska tidskrifter. Amnen var bl. a. djur, 
handel, hemmet, satir, politik, kultur, religion och det fanns en del illustrerade veckotidningar. 
Antalet besok rangerade mellan ca. 42 000 (1913) och 68 000 (1923). Efter 1923 skedde en 
nedgang vilket formodligen berodde pa radions och biografernas okade attraktionskraft. 
Utlanen lag pa mellan 21 000 (1912) och 47 000 (1923). 

Avslutningsvis tankte vi sammanfatta den struktur och de aktorer som verkade for Stockholms 
barn- och ungdomsbibliotek. Sverige befann sig i en hogkonjunktur och Stockholm var landets 
ledande industristad; ekonomin var pa uppgang. Det nidde en allman folkbildningstrend och 
valgorenheten florerade. Kvinnorna borjade soka sig ut pa arbetsmarknaden och en ny syn pA 
barn hade borjat spridas. Det fanns 60 000 bam i Stockholm som inte hade nagonstans att ta 
vagen; bland dessa forsokte man bekampa smutsen och daliga nojen. Man var orolig och radd 
for socialismen och ansag att man maste fostra arbetarbamen enligt borgerliga normer. Man 
stravade i samhlillet efter jlimlikhet, demokrati och utokad rostrlitt. Den frlimsta akti::iren for 
barnbiblioteket var alltsa Valfrid Palmgren. Hon hade emellertid god hjalp av Hildur Lundberg, 
Helja Jacobson, ovrig personal pa SBUB och donatorema. Indirekta aktorer var 
Folkbildningsforbundet, folkrorelsema, Palmgrens foregangare och Stockholms 
stadsfullmaktige. 
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BILAGA 1 

PERSONFORTECKNING 

I forteckningen har vi tag it med alia personer som ndmns i uppsatsen, vi hiinvisar dock inte till migra sidor, eftersom 
det dr tank! att forteckningen friimst ska anviindas for att hal/a reda pa vern som iir vern. Vi har endast tag it med de 
uppgifter om personerna i [raga som vi anser relevanta for ldsningen av uppsatsen. Det iir emellertid troligt att 
personerna utrnarkt sig aven pa andra omraden. 

Abramson, Ida gick kurs for Valfrid Palmgren. Var ansUilld pa SBUB. 

Adlersparre, Sophie arbetade tor att f6rsoka hOja bildningsnivan for flickor. Grundade 1866 Uisesalong f6r darner. 

Almqvist, lngegerd se Ekman, Ingegerd. 

Anderson, James overste fran Allegheny, Pennsylvania, som pa 1850-talet gjorde sitt privatbibliotek tillgiingligt for 
arbetande pojkar. 

Andrews, Siri svensk-amerikanska med stor erfarenhet frAn barnbiblioteksomrlldet; var utbildad barnbibliotekarie. 
Arbetade som assistent vid Gustav Vasa f6rsamlings bibliotek och SBUB. 

Asplund, Verner arkitekt fOr stadsbiblioteksbygget i Stockholm fran 1923. 

Bendixson, lvar var matematiker och kommunalpolitiker, satt i Stockholms stadsfullmaktige 1903-1931, var 
ordtorande i Stockholms frisinnade valmannaforening. Donerade pengar till SBUB. 

Benedicks, Carl var professor i fysik och ledamot av Vetenskapsakademien. Gift med Cecilia afGeijerstam som var 
sHikt med Gerda afGeijerstam (f. Boheman) vid SBUB. Donerade pengar till SBUB. 

Bennet, E. froken, fast anstalld pA SBUB n6gon gang mellan 1911 och 1927. 

Berg, Fridtjuv skolman och riksdagsman. Liberal representant i riksdagen for Stockholm. Verkade f6r att fo lkskolan 
skulle vara en "bottenskola". Medverkade vid bildandet av Folkbildningsforbundet, skrev artiklar i bl. a. Svensk 
Liiraretidning och gav ut vissa delar av Sagabiblioteket. 1 

Berg, Richard m~lare, overintendent fOr Nationalmuseet 1915-1919.2 Malade 1902 Mysingefj~rden, vilken 1904 
hiingde i Maria L~sestuga. Var en av huvudmannen i Konstniirsforbundet.3 Mysingefjarden hiingde senare pA 
Stockholms stadsbiblioteks barnavdelning. 

Berggren, Elisabeth arbetade p6 Gustav Vasa fcirsamlings bibliotek nAgon gang mellan 191 0 och 1923. 

Bergqvist, B. uttalade sig positivt om den nyoppnade bamavdelningen pA Stockholms stadsbibliotek 1928. 

Bergqvist, Elsa ledde sagostunder pA Gustav Vasa fOrsamlings bibliotek. 

Berg von Linde, Eva var en av de privatpersoner som understodde Malmo barnbibliotek vid dess grundande. 

Bingham, Caleb donerade 1803 bocker till vad som kanske blev det forsta bambiblioteket i USA, i sin hemstad 
Salisbury, Connecticut. 

Boberg, Ferdinand reste 1893 till USA ftir att studera amerikanska bibliotek. Hade redan 1891 ritat en modern 
biblioteksbyggnad inklusive bad och gymnastik at Gavle stad, vilken dock aldrig uppf6rdes. Ftiregangare till Valfrid 
Palmgren vad g~illde infOrandet av amerikanska biblioteksideer i Sverige. 

Boethius, Ulf litteratursociolog som skrev Nar Nick Carter drevs pa flykten : karnpen mot "smutslitteraturen" i 
Sverige /908-1909 1989, ur vilken vi hamtat material till var uppsats. 

Boheman, Gerda gick kurs f6r Valfrid Palmgren. Var anstalld paSBUB. 

Boheman, Ingrid arbetade pll Gustav Vasa ftirsamlings bibliotek nAgon gAng mellan 19 10 och 1923. 
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Boheman, Maud gick kurs ftir Valfrid Palmgren. Var anstlilld pa SBUB. 

Bolinder, Sylvia se Fineman, Sylvia. 

Bonnier bokfOrliiggare som donerade pengar till SBUB. 

Borg, F. T . radikal redaktor p{t Oresunds-Posten i Helsingborg. Tidigare engagerad i bildningscirkel och 
arbetarforening. Skrev redan 1860 om de folkbibliotek fOr alia samhallsklasser som fanns i England, USA och 
Danmark. Foreg€mgare till Valfrid Palmgren vad glillde inforandet av amerikanska biblioteksideer i Sverige. 

Broome, Emilia var socialpolitiker, Jarare och fredsivrare. Styrelseledamot i Svenska fredsf6rbundet, bildade 
Landsf6reningen for kvinnlig politisk rostrlitt, var byrafOrestAndare vid Centralfarbundet f6r socialt arbete, 
medverkade vid skapandet av bamtradgardar i Stockholm. Politiskt liberal och satt i stadsfullmiiktige i Stockholm 
1911-1924. Var medlem i Stockholms Folkskoledirektion. Donerade pengar till SBUB. 

Brulin, Ida se Abramson, Ida. 

Callmer, Stina arbetade frivilligt pa Malma bambibliotek, SBUB och Gustav Vasa tOrsamlings bibliotek. Senare 
stadsbibliotekarie i Helsingborg. 

Canmer, Werna var en av de privarpersoner som understodde Malmo bambibliotek vid dess grundande. Gav aven 
senare friviJJig hjalp till bibliotekct. 

Carnegie, Andrew var en fran bor:ian fattig immigrantpojke som sa sig ha det amerikanska barnbiblioteket att tacka 
fOr sin framgang i livet. Han blev en av USAs framgAngsrikaste industrimlin och donerade Atskilliga miljoner dollar 
till uppforandet av nya bibliotek i USA. Han sags ha stimulerat hela den amerikanska biblioteksrorelsen. 

Curman, Calla var en kulturpersonlighet. Hon och hennes man, som var liikare, var mycket konst och 
kulturintresserade; de "curmanska mottagningarna" i deras hem var beromda. Hedersledamot i Riksforeningen for 
svenskhetens bevarande i utlandet. Donerade pengar till SBUB. 

Dain, Phyllis amerikansk biblioteksforskare som bl. a. uttalat sig om aktarerna i folkbiblioteksfragan i USA. 
Asikterna vi tar upp i uppsatscn ar hamtade fran Magnus Torstenssons artikel Vmfor uppstar modern 
folkbiblioteksverk.samhet? Fa/let Boston 1988. 

Dalin, Alfred overlararc i Huskvarna som uttalade sig om barn och ungdomars nojeslasning i Svensk Lararetidning 
1904. 

Damascke en tysk folkbildningsvlin som kritiserade folkbiblioteken och kallade dem litterara folkkok f6r de lagst 
stAende lagren av befolkningen. 

Dardel gjorde en vtiggmAlning till sagorummet pA Stockholms stadsbiblioteks barnavdelning. 

Dewey, Melvil grundade 1887 den fOrsta biblioteksskolan i USA, vid Columbia College i New York. Deweys 
decimalklassifikationssystem anvandes pA SBUB och Malmo barnbibliotek fram till 1920-talet, da det ersattes av 
SAB. 

Ditzion, Sidney har forskat och skrivit mycket om amerikansk bibliotekshistoria. De av hans Asikter vi tar upp i 
uppsatsen har vi hllmtat frAn Magnus Torstenssons artikel Varfor uppstar modernfolkbiblioteksverksamhet? Fallet 
Boston 1988. 

Dousman, Mary Ella bibliotekarie vid Milwaukee Public Library som uttalade sig om barnavdelningar pii allmlinna 
bibliotek i Library Journall896. 

Edelstam, Axel justitierAd i Hogsta Domstolen, gift med Ruth Moll som var sliikt med Lizzie Moll. Donerade pengar 
till SBUB. 

Ekman, Ingegerd grundade 1913 Goteborgs barn- och ungdomsbibliotek, influerad av Valfrid Palmgren. Hade 
utbildat sig till bibliotekarie pa Pratt Institute Library School i USA. Arbetade tidigare aven frivilligt pA SBUB. 

Ekstrand, Einar arbetade pa Gustav Vasa forsamlings bibliotek migon gAng mellan 1910 och 1923. 

Elmer, Ake har skrivit Fran Fattigsverige till viilfardsstaten: socialaforhallanden och socialpolitik under 
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nittonhundratalet 1975, ur vilken vi h!imtat material till uppsatsen. 

Enell, H. G. 0. apotekare som 19091a frarn en motion i Stockholms stadsfullmilktige, i vilken han framholl behovet 
av ett centralbibliotek, med filialer, i staden. Motionen ledde till att man 1910 tillsatte en kommitte att utreda fragan. 

Eriksson, Christian 1858-1935, skulptor, konsthantverkare och utbildad ornamenthuggare. Studerade bl. a. i Paris.4 

Tva av hans reliefer hangde pa SBUB. 

Eriksson, Ellen arbetade pa Gustav Vasa fOrsamlings bibliotek migon gang mellan 1910 och 1923. 

Eugen prins, fargreproduktioner av hono'm h!ingde pa SBUB. 

Falkenberg, Louise friherrinna, filantrop och socialt engagerad. 1897-1925 var hon ordfOrande i direktionen for 
Kronprinsessan Lovisas vardanstalt fOr sjuka barn. Donerade pengar till SBUB. 

Fevrell, W. skrev om ungdomens nojesliv i Tidskrift fOr det svenska folkbildningsarbetet 1917. 

Fineman, Sylvia arbetade pa SBUB till 1916 da han blev fl:irestandarinna fOr Stockholms l!isesalong. 

Fletcher, William I. bibliotekarie vid Watkinson Library of Reference sam 1876 gav barnbiblioteksfragan en 
officiell priigel, n!ir han uttalade sig om saken i Library Journal. Fletcher blev senare ordfl:irande i American Library 
Association. 

Franklin, Benjamin grundade 1731 l!iseklubben Association of the Library Company of Philadelphia. 
Uisesallskapet var t!inkt att ge medlemmarna tillgang till backer, ge dem tillfalle att diskutera det lasta och aven 
hjiilpa dem att forkovra sig in om amnen sam intresserade dem. 

Fries, Ellen blev 1889 Sveriges fOrsta kvinnliga filosofie doktor. 

Frisell, Erik var bank- och industriman. Ledarnot for bl. a. AB Custodia. Donerade pengar till SBUB. 

Furstenberg, Arthur var med. lie., hade lakarpraktik i Stockholm och var specialiserad pa barnsjukdomar. Hans fru 
arbetade pa SBUB. Donerade pengar till SBUB. 

Gagner, Marie Louise 1868-1933, tog examen vid Hogre li!rarinneseminariet i Stockholm. Var li:irarinna vid 
Folkskoleseminariet till 1928. Verkade for god barn- och ungdomslitteratur. Skrev artiklar i Idun och Svenska 
Dagbladet och var !iven filmgranskare vid Statens biografbyra. Tilldelades Illis quorum.~ 

Geber bokforli:iggare sam donerade pengar till SBUB. 

Geijerstam, Gerda af se Boheman, Gerda. 

Green, Samuel chef fOr Worcester Free Public Library i Massachusetts, skrev under 1880-talet artiklar i Library 
Journal dilr han bl. a. uttalade sig om vikten av bibliotekets samarbete med skolan och bokurvalet till 
sondagsskolebibliotek. 

Godel fil. dr., chef for riksdagsbiblioteket. Yttrade sig negativt om den planerade barnavdclningen pa det planerade 
stadsbiblioteket i Stockholm 1922. Han kunde inte fOrsta behovet av en f6rste bibliotekarie pa barnavdelningen. 

Hallberg, Hallgard arbetade pa Gustav Vasa forsamlings bibliotek nagon gang mellan 1910 och 1923 och pA SBUB 
nagon gang mellan 1911 och I 92 7. 

Hallman, P. uttalade sig positivt om den nyoppnade barnavdelningen pa Stockholms stadsbibliotek 1928. 

Hammarlund, Amanda och Emil; Emil H. var folkskollarare och politiker. Startade Svensk lararetidning. Amanda 
och Emil H. tog initiativ till en rad bamtidningar och gav ut Barnbiblioteket Saga. Donerade pengar till SBUB. 

Hanaway, Emily rektor vid en skola i New York, oppnade ett barnbibliotek t!inkt att komplettera New York Free 
Circulating Library sam hade en aldersgr!ins pA 12 ar. 

'Harrie, lvar uttalade sig om liirarinneyrket, och den akademiska kvinnogruppen overhuvudtaget, i sin essasarnling 
Orientering. 
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Hedberg, Valborg arbetade pa SBUB till 1919 da hon blev forestandarinna vid Nordiska Kompaniets 
persona1bibliotek. 

Heden, Erik til. dr. som uttalade sig om barn och ungdomars nojeslasning i Tidskrift fOr det svenska 
folkbildningsarbetet 1912. 

Herlitz, K. ingick i kommitten som tillsattes av Stockholms stadsfullmaktige 1910 fOr att utreda fragan om ett 
centralbibliotek i Stockholm. 

Herrstrom, Lilly Stockholms stadsfullmaktiges representant i SBUBs styrelse fran 1921. 

Herslow, Ina var en av de privatpersoner som understt>dde Malmo bambib1iotek vid dess grundande. Gav liven 
frivillig hj1Hp till biblioteket senare. 

Hewins, Caroline M. oppnade 1904 ett bambibliotek i Connecticut dar det inte tidigare funnits m\gon series 
biblioteksverksamhet fOr barn, trots att barnpopulationen okat kraftigt. Hon stimulerade liven andra till att borja prata 
om vikten av barnbibliotek. Fran 1882 och framM presenterade hon rapporter om barns Utsning. 

Hierta-Retzius, Anna 1841-1 924, tilldelades Illis quorum.6 Skapade pa 1880-talet arbetsstugorna, som en del av 
liberalernas villgorenhetsideologi. 

Hirscht Axel til. kand., fattigvardsexpert och ledamot i FolkbildningsfOrbundets overstyrelse 1904-1911. Redakt5r 
for Folkbiblioteksbladet 1903-1911 7 Uttalade sig om bibliotekarieutbildning i Svensk Uiraretidning 1907. 

Hjelmqvist, Fredrik 1870-1960, stadsbibliotekarie i Stockholm 1925-194 I. Medutgivarc av Biblioteksbladet 1916-
1933, ordf6rande i FolkbildningsfOrbundet 1922-1939.8 Bibliotekskonsulent 191 2. 

Holgersson, Maria skrev 1987 ett specialarbete vid Bibliotekshogskolan i Boras om Valfrid Palmgren och 1912 ars 
biblioteksreform ur vilken vi har hamtat material till uppsatsen. 

Jacobson, Helja fodd 1890, fadern landssekreterare, examen fran elementarskola for flickor 1908, kortare 
bibliotekskurs fOr Valfrid Palmgren 1912, bitrMe pa KB 1911-14, SBUB 1911-14, forestandarinna for Malmo 
barnbibliotek fran 19 14.9 

Josephson ex. Erik, arkitekt eller John, grosshandlare10
, donerade pengar till SBUB. 

Josephson, Maud se Boheman, Maud. 

Key, Ellen pedagog som bl. a. arbetade som llirarinna pd Whitlockska samskolan. Ansclgs som en av de farligaste av 
dekadenslitteraturens fOrfattare; dess ideo log och teoretiker. Key predikade fOr det nodv!indiga i att varda saval 
barnens andliga som fysiska balsa. 

Kildal, A. bibliotekarie fran Norge som uttalade sig positivt om oppna hyllor 1916. 

Klingberg, Gote skrev Sekelskiftets barnbokssyn och Barnbiblioteket Saga 1966, i vilken han bl. a. sammanfattar 
den debatt om barn- och ungdomslitteratur som fordes i Sverige runt sekelskiftet. 

Koch, Martin skrev om ungdomens ntljesliv i Tidskrift fOr det svenska folkbildningsarbetet 1915. 

Landergren,.Anna tOdd 1883, fadern kyrkoherde, exam en fran Lyceum fOr flickor i Stockholm 1901, I :ste assistent 
vid Stockholms stadsbiblioteks ungdomsavdelning 1927-?, fOrelasare vid bibliotekskonsulentemas Hingre 
bibliotekskurser (biblioteksskola) , gift med d:r Ernst Landergren som dog 191 2. 11 Forestandarinna pa SBUB 1917-
1927. 

Larsen, Joakim skoldirektOr i Danmark som uttalade sig om bam och ungdomars nojeslasning i Svensk 
Ulraretidning 1905. 

Larsson, Carl fargreproduktioner av honom hiingde pa SBUB. 

Larsson, Hanna arbetade pa Gustav Vasa forsamlings bibliotek nagon gang mel! an 191 0 och 1923 och pa SBUB 
nagon gang mellan 1911 och 1927. 

Larsson, Hans Emil var intendent och fOrestandare rur Malmo stadsbibliotek och darmed aven chef for Malmo 
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barnbibliotek. 

Lettstrom, Harald aktiv inom Folkbildningsforbundet. Skrev 1954 en artike1 i Bib1ioteksb1adet dar han bl. a. 
uttalade sig om Fo1kbildningsforbundets olika bibliotek och oppna hyl!or. 

Liljefors, Bruno flirgreproduktioner av honom hangde pil. SBUB. 

Lindblom, A. rektor vid Jakobs realskola som var negativ mot SBUBs oppna hyllor. 

Linder, Greta 1888-1963, fil. mag. och bibliotekspionjar. Gick pil. biblioteksskola i USA 1915-1916. Bibliotekarie 
pA skoloverstyrelsen 1913-1925, bibliotekarie pa Stockholms stadsbibliotek 1925-1929 och bibliotekskonsulent pa 
Skoloverstyre1sen 1929-1954. Var betydelsefull f6r organiserandet av bibliotekarieutbildning i Sverige. 12 

Linder, Gurli 1865-1947. Examen fran Hogre lararinneseminariet i Stockholm. Var verksam inom 
FolkbildningsfOrbundet. Var recensent och barnbokskritiker pa DN (i 30 il.r) och Biblioteksb1adet. 13 Skrev 1902 Vtira 
barns nojes/tisning. 

Lindroth, Ludvig rektor som uttalade sig om barn och ungdomars nojes1asning 1902. 

Lindstrom, P. E. eck1esiastikminister som i ett foredrag 1911 utta1ade sig om Sveriges ungdom. Ftlredraget atergavs 
i Svensk Ulraretidning 1911 :32 under rubriken Folkuppfostran ochfolkbildning. 

Ljungberg, Eva fader overste!Ojtnant, moder fodd Boheman. Examen frAn Anna Sandstroms sko1a 1920. 
Sagoberattare pa SBUB, extrabitrade pa Gustav Vasa forsamlings bibliotek 1924-1927 och Stockho1ms 
stadsbib1iotek 1927-?

14 

Long, Harriet amerikansk biblioteksforskarc som bl. a. skrivit om barnbiblioteksverksamhet i Amerika. De Asikter 
vi tar upp i uppsatsen har vi hlimtat fril.n hennes artikel i Reader in American Library History, nam1igen The 
Beginning of Public Library Service to Children 1971 . 

Lord miss, gjorde en undersokning vid Pratt Institutes bib1iotek i Brooklyn angaende bokstOider fril.n oppna hyllor. 

Lundberg, Hildur fodd I 878, fadem fiskeriinspekttlr och fil. dr., examen fran Statens normalskola fOr tlickor I 897 
och Privata hogre lllrarinncseminariet 1908, bibliotekskurs 1908, bitradande bibliotekarie vid Pedagogiska 
biblioteket 1908- I 4, bibliotekarie vid Gustav Vasa forsamlings bibliotek 1909-27, vid CentralfOrbundets for 
nykterhetens undervisning bibliotek 1915-20, 2:e bib!. vid Stockholms stadsbibliotek 1927-?, med1em i SABs 
styrelse, hOil forelasningar vid bibliotekskurser 1926-32, biblioteksstuderande i Tysk1and 1912, Norge 1913, 1920, 
Danmark 1924, 1926.15 Satt med i SBUBs styrelse 1911-1927. 

Lyttkens, Alice har skrivit Kvinnan sdker sin wig 1976, ur vilken vi Mmtat material till var uppsats. 

Magnusson, Paul Stockholms stadsfullmiiktiges representant i SBUBs styre1se fran 1921. 

McMullen amerikansk biblioteksforskare som pa 1970-talet gjorde en undersokning av folkbiblioteksutvecklingen i 
USA Resultatet av undersokningen, som vi redovisar i uppsatsen, har vi hamtat fran Magnus Torstenssons artikel 
Varfdr uppstar modernfolkbiblioteks-verksamhet? Fallet Boston 1988. 

Medin, Oskar 184 7-1927, professor i pediatrik vid Karolinska institute! i Stockho1m. 16 Donerade pengar till SBUB. 

Mickelson amerikansk biblioteksforskare som bl. a. uttalade sig om aktorerna i folkbiblioteksfragan i USA. 
Asikterna vi tar upp i uppsatsen ar hfuntade fran Magnus Torstenssons artike1 Varfor uppstar modern 
folkhiblioteksverksamhet? Fa/let Boston 1988. 

Moll, Lizzie fodd 1888, gift med Knut Tyne1l. 11 Arbetade vid Gustav Vasa forsamlings bibliotek, var forestAn.darinna 
pa SBUB och skrev om sina erfarenheter fran SBUB i Biblioteksbladet 1916. 

Montelius, Agda aktiv ledamot i Foreningen for Va1gorenhetens Ordnande, grundat 1889. Var med och grundade 
Fredrika BremerfOrbundet 1884, Forenade rostrattskommiten och Centralforbundet fOr socia1t arbete. Hon ansag att 
det kravdes ett av1onat, professionellt engagemang fOr att den organiserade valgorenheten skulle fungera bra. 

Moore, Anne (Annie) Carroll var en inflytelserik person vad gallde barnbiblioteks-verksamheten i USA. Hon gav 
ut bokf6rteckningar over rekommenderad barnlitteratur och 1906 b1ev hon chef for barnverksamheten vid New York 
Public Library. Moore anses vara en av Va1frid Palmgrens inspirationskallor nar det giiller barn och bibliotek. 
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Munch-Petersen, Jon dansk professor som 1911 gifte sig med Valfrid Palmgren. 

Munch-Petersen, Valfrid Palmgren se Palmgren, Valfrid 

Munthe, Alf 1892-1971, textilkonstnar och malareY Malade en stjamhimmel i taket pa bamavdelningen pa 
Stockholms stadsbibliotek. 

Nachmanson bankdirektOr som donerade pengar till SBUB. 

Nilsson, F. bibliotekarie som var teoretisk anhangare till oppna hyllor, men sag mlmga problem med systemet. 
Uttalade sig om amnet 1916. 

Nyhuus, Haakon utbildad bibliotekarie i USA. Blev chef for det reorganiserade Deichmanska biblioteket i Oslo ar 
1900. 

Nystrom, A. fil. dr. som 1880 grundade Stockholms arbetareinstitut. 

Ohlsson, Ola fru, arbetade pa Gustav Vasa forsamlings bibliotek nagon gAng mel! an 1910 och 1923. 

Ottelin lektor som skrev Bockerna och vi, till vilken Hildur Lundberg hlinvisade nlir hon talade om att bokens 
innehalllir det viktigaste fOr den otriinade lasaren. 

Palmgren, Karl Edvard 1840-1910, gift med Ida 1853-1937, f. Pohl, far till Valfrid Palmgren. Arbetade 
omvaxlande som Jarare och telegrafassistent. Grundade 1876 Praktiska arbetsskolan tor barn och ungdom, vilken 
1891 doptes om till Palmgrenska samskolan, dar han arbetade som rektor och Hirare fram till 1907. Palmgrenska 
samskolan tog emot barn mellan 5 och 14 ar och skulle inte ge ensidigt intellektuell skolning. Utbildningen skulle 
innehalla mycket teckning, slojd, bokbinderi, knytfllitning o. s. v. fOr att barnen skulle " ... vinna okad aktning fOr 
kroppsarbete". 1880 ftirenades skolan med slojdllirarseminarium fOr man och kvinnor och 1888 tick man ratt att 
anordna studentexamen. 

Den grundlaggande iden i P:s pedagogiska verksamhet var att en allmiinbildande skola- till skillnad 
Mm en fackskola- maste vara oppen fOr alia oavsett kon och samhlillsst1illning och att hela 
mllnniskan -bAde fysiskt och psykiskt - skulle utvecklas med det verkliga livet och de.ss 
mangskiftande mojligheter som bakgrund. MA!et var att bibringa eleverna inte i ftirsta hand en viss 
kunskapsmllngd utan flirmaga att skaffa sig kunskaper och att anvlinda dem i olika livsuppgifter: 'Att 
Hira och skapa, veta och tillampa vetande maste oskiljaktigt forenas'. 

Palmgren menade att slojd och handarbete var bra, dels eftersom det var socialt vardefullt, dels eftersom det ledde till 
att manuella sysslor uppvarderades. Eftersom samuppfostran skedde naturligt i hemmet ansag Palmgren att det skulle 
vara sa i skolan ocksa. Han efterstravade jlimstiilldhet i skolan (namn i bokstavsordning i skolkatalogen). SprAklig 
fostran -tala, lyssna och sjunga- var viktig. Musikalisk fostran skulle ga ut pa att lata alia delta, inte bara de basta, 
man skulle vlicka klirlek till sang och en k1insla av samhorighet. Estetisk fostran overhuvudtaget var viktig. Enligt 
artikeln i Svenskt biografiskt lex ikon var Palmgrens inflytande att jamstallas med Ellen Keys. 19 

Palmgren, Valfrid 1877-1967, startade 1911 fOreningen Stockholms barn- och ungdomsbibliotek, se vi dare om 
henne i kapitel I. 

Philip, Greta tog studentexamen 1904, fil. kand. 1910, gick kurs fOr Valfrid Palmgren 1910 och skrev om SBUB i 
Dagny 1912.20 Arbetade pa Gustav Vasa ftirsamlings bibliotek migon glmg mellan 1910 och 1923. 

Philip, Ruth arbetade pa Gustav Vasa flirsamlings bibliotek nagon gang mellan 1910 och 1923. 

Poole, William definierar modem folkbiblioteksverksamhet av public library-typ, en definition som nu blivit 
klassisk, i rapporten Public Libraries in the United States of America- Their History, Condition and Management 
1876. Enligt honom skulle ett public library vara grundat pa statliga !agar, underMilet av lokal beskattning och 
frivilliga gavor, det skulle vara folkets gemensamma egendom och det skulle vara till fOr alia invlmare, inte bara 
forskare och yrkesverksamma.21 

Putnam, Herbert chef pa Library of Congress som var mycket inflytelserik i den amerikanska biblioteksvarlden. 

Richter Velander, Jenny skrev om ungdomens nojesliv i Tidskrift fOr det svenska folkbildningsarbetet 1914. 

165 
r 



Ringenson, Eva fodd 1893, fadern lektor, examen fran Anna Sandstromska lararinnesseminariet 1914, langre 
bibliotekskurs vid bibliotekskonsulenternas biblioteksskola 1926, assistentjanst pa SBUB 1916-27, 2 :e assistent vid 
Stockholms stadsbibliotek 1927, l:e assistent 1929-?.22 

Robson, Ann en amerikansk biblioteksforskare sorn bl. a. uttalade sig om aktorema i folkbiblioteksfragan i USA. De 
av hennes asikter som namns i uppsatsen ar hamtade fran Magnus Torstenssons artikel Vmfdr uppsttir modern 
folkbiblioteksverksamhet? Fa/let Boston 1988. 

Rockefeller donerade bl. a. pengar till bibliotek i USA. 

Rom are, P. B. ingick i kommitten som tillsattes av Stockholms stadsfullrniiktige 191 0 for att utreda fragan om ett 
centralbibliotek i Stockholm. 

Roosevelt, Theodore amerikansk president som intresserade sig fOr och stimulerade det amerikanska 
biblioteksvtisendet. 

Sachs, Joseph 1872-1949, kopman och VD for NK 1902-1937. Donerade medel till Sachska bamsjukhuset i 
Stockholm23 Donerade pengar till SBUB. 

Sandberg, Alvida skrev 1914 om bibliotekarieutbildning i USA. Hon skrev iiven om vad man borde fordra av 
barnbocker i Bibliotek och biblioteksskotsel. 

Sanders, Minerva bibliotekarie vid ett allmiint bibliotek i Pawtucket, Rhode Island. Hon trodde pa ett bibliotek for 
folket och introducerade tidigt 6ppna hyllor i sitt bibliotek. Hon uppmuntrade arbetarna att kornma till biblioteket 
och gjorde 1887 iordning en barnavdelning i ett horn av de vuxnas liisrum. 

Sandler, Rickard uttalade sig 1907 om folkskolans del i att viicka avsmak f5r god litteratur. 

Sandstrom, Anna 1854-1931, tog exam en vid h5gre liirarinneseminariet. Hon var reformpedagog och bildade 
tidskriften Verdandi (tidskrift for ungdomar, malsm~n och v~nner 1883-1927). Grundade 1883 Anna Sandstr6mska 
skolan, en samskola som I 895 blev flickskola och som 1900 ut6kades med ett liirarinneseminarium. Sandstr6m var 
iiven verksam i FolkbildningsfOrbundet och tilldelades Ill is quorum.24 

Setterwall, Sigrid extra bitr~de pa SBUB sorn senare blev assistent pa Stockholms stadsbibliotek. 

Shera, Jesse har forskat och skriv it mycket om amerikansk bibliotekshistoria. De av hans asikter vi tar upp i 
uppsatsen har vi hiimtat dels fran Magnus Torstenssons artikel Varfor uppstar modernfolkbiblioteksverksamhet? 
Fa/let Boston 1988 och dels fran tva av hans artiklar i Reader in American Library History, niimligen Causal Factors 
in Public Librmy Development och The Expansion of the Social Library 1971. 

Siljestrom, Per Adam 1815-1 892. framstaende person inorn bade skolan och biblioteksvarlden. Liberal 
folkbildningskampe. Gjorde studieresor till England och USA pa 1850-talet. Var en av Valfrid Palmgrens 
f5regangare vad gallde att fora in amerikanska biblioteksideer i Sverige. 

Siwerson, Dagny arbetade pa Gustav Vasa fOrsamlings bibliotek m\gon gang mellan 1910 och I 923. 

Steen berg, Andreas Schack var overliirare och bibliotekarie vid Horsens larda skola, han blev sedermera professor. 
Han·hade frAn 1893 verkat for uppriittandet av folkbibliotek. FrAn 1897 var han medlem av statens kommitte till 
underst<idjande av folkbibliotek i Danmark. Sedan 1899 verkade han for befriimjandet av bambibliotek. Han foretog 
studieresor bl. a. till England och Forenta staterna och deltog i internationella bibliotekskongresser. Han skrev liven i 
svenska tidskrifter bch h511 f6redrag vid de svenska sommarkurserna i biblioteksteknik i Stockholm.2s 

Sundblirg, Gustaf genomforde 1907- 1913 en, 1903 av riksdagen bestlllld, utredning om emigrationens orsaker, i 
vi lken han kom fram till att Sverige led av social och ekonomisk efterblivenhet. 

Sunnerdahl, Magna iirvde en fiirrn5genhet 1908. Samma ar gav hon bort 4 miljoner kronor avsedda att komma 
skotsam ungdom till godo. Hon gjorde donationer till Stockholms stad 1914, 1928 och 1935 till uppf6randet av 
hyreshus avsedda for fattiga, barnrika arbetarfamiljer. Hon donerade ocksa pen gar till SBUB och andra humanitiira 
och kulturella intressen. 

Tegen, Martin musikforskare som uttalade sig om musiklivet i b5rjan av seklet. 

Tengbom, Ivar f5dd 1878, liiste vid Chalmers och Konstakademien och erholl Kungliga medaljen. Var utomlands 
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1905-1906. Hade egen arkitektverksamhet i Stockholm och var professor i arkitektur vid KonsthOgskolan. Var 
redaktiir for Arkitekten.26 Ritade mohler till och inredde SBUBs lokaler 1911. 

Therborn, Go ran har skrivit Hur del he/a borjade. Nor och varfor del moderna Sverige blev som det blev 1988, ur 
vilken vi hamtat material till vAr uppsats. 

Thulin, Hedvig arbetade pa Gustav Vasa fOrsamlings bibliotek nagon gAng mellan 1910 och 1923. 

Thorn, Kerstin, har skrivitForeningenfor Valgorenhetens Ordnande och bostadsfragan 1995, ur Pa lroskeln till 
valfarden, ur vii ken vi h_amtat mater.ial till var uppsats. 

Torstensson, Magnus av hans bibliotekshistoriska artiklar har vi i uppsatsen anvant oss av Att analysera 
folkbiblioteksutveckling- exemplet Sverige och nagrajamforelser medUSA 1994, Library history research in 
Sweden -a field in development 1988, Varfor uppstar modernfolkbiblioleksverksamhet? Fa !let Boston 1988 och · 
!deer om bibliotekfor folket- fal/et Gavle 1996. 

Tynell, Knut fil. dr., amanuens vid Lunds UB, I :e bibliotekarie vid Lunds UB, bibliotekarie vid 
Folkbildningsforbundets bibliotek i Katarina och Maria fOrsamlingar, sekreterare i stadsbibliotekskommitten 1918-
22, bibliotekskonsulent, kassor i SAB, vice ordforande i fOreningen SBUB 1918-27 _27 

Tynell, Lizzie se Moll, Lizzie. 

Wallander, Elna se Zweigbergk, Elna von. 

Wallgren, Anita arbetade pa Gustav Vasa.forsamlings bibliotek nAgon gwg mellan 1910 och 1923. 

Warburg, Karl 1852-1918, var fil. dr. litteraturhistoriker, tidningsman, universitetsHirare och professor i estetik. 
Bibliotekarie vid Nobelbiblioteket 1900-1909. Skrev for Nordisk familjebok, satt i Stockholms stadsfullmaktige 
1904-? och var liberal rik.sdagsman 1905-1908. Klimpade for ett centralbibliotek i Stockholm.28 Ingick i kommitten 
som tillsattes av Stockholms stadsfullmaktige 1910 fOr att utreda fragan om ett centralbibliotek i Stockholm. 

Whitlock, Anna 1852-1930, var refonnpedagog, rostrattskampc och personlig van till Ellen Key. Tog examen vid 
hogre lararinneseminariet. Studerade skolvasen utomlands och hemkommen till Sverige blev hon liberal reforrnvan 
och var socialt medveten. Hon var flirrnogen. Engagerades vid Arbetarinstitutet 1882 och startade privatundervisning 
1878. Oppnade 1893 Stockholms nya samskola som 1905 bytte namn till Whitlockska sarnskolan. Hon var 
forestandarinna for skolan till 1918. Var aven duktig affiirskvinna och fastighetsmaklare. Hon trodde pa samskolan, 
smA klasser, konfessions!Oshet, valfri religionsundervisning och praktisk verksamhet. Anses som en av de framsta 
inom kvinnororelsen och tilldelades dcssutom Ill is quorum.29 

Widegren, Matilda 1863-1938, var pedagog och fredsk!impe, arbetade som liirarinna och bibliotekarie vid Hogre 
la~rinneseminariet i Stockholm. Bitradande tOrestandarinna vid Normalskolan fOr flickor. Tilldelades Ill is quorum.30 

Widerstrom, Karolina blev 1888 Sveriges fOrsta kvinnliga lakare. Donerade pengar till Gustav Vasa forsamlings 
bibliotek. 

Wieselgren, Oscar uttalade sig om Nick Carter-litteraturen som ett andligt berusningsmedel. 

Wight, John Burt pastor och lagstiftare i Massachusetts vid mitten av 1850-ta1et. Uttalade sig om public library
systemet. 

Williams, Robert arnerikansk biblioteksforskare som 1986 publicerade en undersokning om den arnerikanska 
folkbiblioteksutvecklingen. De av hans asikter som vi tar upp i uppsatsen har vi harntat fran Magnus Torstenssons 
artikel Varfor uppstar modern folkbiblioteksverksamhet? Fa !let Boston 1988. 

Wolgast, Heinrich fo1kskollarare fr{in Hamburg. Gav ut boken Var ungdomslitteraturs elande. Ett bidrag till 
rmgdomens estetiskafostran. Wolgasts tankar kan sammanfattas i att om man vill skriva nagot som ungdomar ska 
!lisa, bor man inte skriva for ungdom. Siirskild barn- och ungdomslitteratur bor undvikas. 

Wraner, Signe arbetade pa SBUB 1914-1927, samtidigt som hon var ansvarig fOr utgivningen av Sagabiblioteket. 

Wright Plummer, Mary fOrestAndarinna fOr biblioteksskolan i New York City som uttalade sig om vad som borde 
finnas pA en barnavdelning i Library Journal 1897. 
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Wahlin, Lars bibliotekarie vid G6teborgs stadsbibliotek, d. v. s. biblioteket vid G6teborgs h0gskola.31 Uttalade sig 
med skepsis over 6ppna hyllor 19 I 6. 

Zweigbergk, Elna von anstalld vid Gustav Vasa f6rsamlings bibliotek och SBUB. 

Aberg, Ingrid har skrivit Filantroper i aktion 1995 ur Pa troskeln till viilfarden, ur vilken vi hamtat material till var 
uppsats. 

Aberg, Ake har intresserat sig mycket for, och skrivit om svensk bibliotekshistoria. I uppsatsen har vi frrunst anvant 
oss av hans artikel Barnbibliotekets begynnelse fran 1983. 

Ahsberg, Iris arbetade pii Gustav Vasa f6rsamlings bibliotek niigon gang mellan 1910 och 1923. 
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Hogskolan 
i Boras 

Hogskolan i Bonis ar en n~tionell hogskola. Studenter kom
mer fran bela landet for att studera hiir. Hogskolan bestar av 
fern institutioner och utbildningsprogram och kurser ges in om 
omradena bibliotek och information, textil, teknik, pedago
gik samt data och ekonomi. 

Hogskolans lokaler ligger mitt i centrala Boras. 
1977 grundades Hogskolan i Boriis, men de textila ut

bildningarna bar sitt ursprung iinnu langre tillbaka i den stat
Ega Tekniska Vafskolan som inrattades redan 1866. 

Forskning och utvecklingsarbete iir en expanderande del 
av hogskolans verksamhet. Hogskolan samverkar hiir med 
foretag, statliga myndigheter och kommuner i Sju
haradsbygden och i andra delar av landet och utlandet. 

lnstitutionen 
bibliotekshogskolan 

BibliotekshOgskolan har funnits i Boriis sedan 1972. 
I manga ar var bibliotekshogskolan i Boras landets enda 

specialhOgskola for bibliotekarier, men genom universite
tens och hogskolomas nya frihet har bibliotekarieutbild
ningar inrattats aven pa andra universitet. 

Bibliotekarieutbildningen leder till en magisterexarnen 
som omfattar sammanlagt 160 poang (motsvarar atta termi
ner), varav rninst 80 poang inom iimnet biblioteks- och 
informationsvetenskap. 

Forskarutbildning i biblioteks- och informationsveten
skap ges vid Goteborgs universitet. 

lnstitutionen bibliotekshOgskolan 

Hogskolari i Bonis 
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