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Abstract:

The purpose of this master thesis is to describe and analyse the development of the
library history in the municipality of Karlsborg. This is done with a comparison to the
library development in Sweden as a whole and in particular to the cities of Lidköping
and Halmstad. I have worked according to the following questions:

1. How did the libraries develop before the municipality took over?
2. How did the libraries develop after the municipality took over ?

The library history of Karlsborg started in 1862 with the foundation of a parish library
which lasted until 1899. The next step was the fundation of the Workers of the
Munitions Factory Library Association in 1907. This association ran a library on the
factory grounds until forced by security meassures to close down in 1915. In the
same year the IOGT lodge The Star of Lake Wättern started a library. The two
libraries countinued to work along side each other since the Workers reopend their
Library in 1921. There was several talks about merger  but nothing came about. Until
1956 when the two Libraries were merged and taken over by the municipality.

The two libraries financed their activity by several means. The main source of income
was the subsidies given by the state and the municipality. Other important sources
was the Munitions Factory and Trade unions. The  librarians were volunteers and
was not payed before the 1940s. The stock of books did show a steady but small
increase as did the lending figures. When the municipality took over there was a
considerable boost to the whole library activity with funding and lending ect.
Increasing. In 1969 the first purposebuilt library building in Karlsborg was
inaugurated.

The library development in Lidköping and Halmstad was much the same as in
Karlsborg. The library activity did however start earlier and was on an lager scale.
Since both Lidköping and Halmstad are much bigger than Karlsborg this is hardly a
suprise. Halmstad is somewhat different since the municipality did take over the
library activites already in 1933-1934 some twenty years earlier than in Karlsborg and
Lidköping. In the later case the municipality took over in 1951.

Nyckelord: Bibliotekshistoria, Karlsborg, Linköping, Halmstad, ABF-bibliotek, IOGT-
bibliotek, kommunalisering
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Förord
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Magnus Torstensson som guidat mig genom uppsatsskrivandets vedermödor.

Vidare skulle jag vilja tacka Gunnel Landelius vid Karlsborgs kommun, som hjälpt mig
med material från kommunarkivet. Personalen vid Karlsborgs kommunbibliotek och
vid Skaraborgs läns folkrörelsearkiv i Linköping är också värda ett stort tack.

Tillsist vill jag tacka Gunnar Carlsson och Åke Emmelin som ställt upp med
kompletterande uppgifter rörande biblioteket och kommunens politiska liv.



1. Inledning

1.1 Bakgrund och tidigare forskning

När vi skulle välja ämne för magisteruppsatsen, hade jag redan från början tanken att
skriva något med historisk anknytning. Anledningen till detta är att historia är ett
ämne som alltid fascinerat mig. Därför valde jag att skriva uppsatsen inom
kollegium1.

Men vad skulle uppsatsen mer konkret handla om? Efter diskussion med vänner och
bekanta kom jag fram till att jag skulle skriva om biblioteket i min hemkommun
Karlsborg och dess historiska utveckling. Vad är då Karlsborg för en kommun? Den
är ganska liten med  ca. 7 500 invånare 1och belägen vid Vätterns strand i
Västergötland. Kommunen är mest känd för sin fästning som också givit sitt namn till
kommunen och för att Göta kanal går förbi här. En utförligare beskrivning finns i
kapitlet Karlsborgs historia. I de följande avdelningarna kommer jag att presentera
uppsatsens syfte, metod, disposition samt avgränsningar av den tidsperiod som
uppsatsen kommer att behandla.

Vad det gäller tidigare forskning rörande bibliotekshistoria, så konstaterar Magnus
Torstensson i tidskriften Svensk biblioteksforskning nr 3-4/19882 att en hel del
forskning på området återstår. Främst är forskningen rörande folkbibliotek i mindre
kommuner ett relativt outforskat område. Torstensson presenterar den forskning som
förelåg år 1988. Han konstaterar att forskningsbiblioteken d. v. s. Kungl. biblioteket,
universitetsbiblioteken m. m., här relativt väl kartlagda. Den typiska studien av
forskningsbiblioteken behandlar ”. . . a paper on a defined subject such as a certain
librarian, a donation, conditions at a certain library at a special time and so on.”3

Exempel på dessa studier är Heymowski, Adam och Palmstierna, Carl-Fredrik
Bernadotternas bibliotek på Stockholms slott // Bland böcker och människor Bok och
personhistoriska studier till Wilhelm Odelberg den 1 juli 1983 Stockholm 1983 eller
Hornwall, Margareta Några fakta och hypoteser om Uppsala universitetsbiblioteks
äldsta hus // Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen 1984 s. 3-23.

Stifts- och gymnasiebibliotekens historia är också ganska väl beskriven främst i
skriften Bibliotheken der nordischen Länder in Vergangenheit und Gegenwart
Heraugeben von Christian Callmer und Torben Nielsen // Elemente des Buch- und
Bibliothekswesens Band 9, Wiesbaden 1983. Vidare finns det mer specifika studier
som G:son Elg, Arvid : Härnösands gymnasiebibliotek 1790 // Årsböcker i svensk
undervisningshistoria 143, Stockholm 1979.

Vad det gäller folkbibliotek, konstaterar Torstensson att det i början fanns en mängd
olika organisationer som skötte denna typ av biblioteksverksamhet. Det rörde sig
t. ex. om Svenska kyrkan, arbetarföreningar,  nykterhetsrörelsen och kommunen.
Kyrkan skötte sockenbiblioteken vilka i många fall kom att utgöra grunden för dagens
kommunala folkbibliotek. Rörande sockenbiblioteken finns en del skrivet, exempelvis
så behandlar Bodil Berg Svedvi sockenbibliotek i sin text Svedvi sockenbibliotek – en
                                                          
1 Kommuninfo // Karlsborgs kommuns hemsida Http://www.karlsborg.se
2 Torstensson, Magnus Library history research in Sweden – a field in development // Svensk
biblioteksforskning 1988:3-4. Denna text ligger till grund för huvuddelen av det följande stycket.
3 Torstensson 1988 s. 4



undersökning av bokbestånd, boklån och låntagare med huvudvikten lagd på tiden
1886-1890 // En bok om biblioteksforskning 1969. Mot slutet av 1800-talet startade
ett flertal arbetarbibliotek som ett svar på de utmaningar den snabba omvandlingen
Sverige genomgick vid denna tid. Ett flertal av dessa bibliotek har fått sina historier
skrivna av studenter vid Bibliotekshögskolan. Torstensson nämner t. ex. Carls,
Christer Malmö arbetarbibliotek och läslokal 1903-27 Specialarbete
Bibliotekshögskolan 1976:237 och Sundström, Carin Linköpings
arbetarbiblioteksförbund Specialarbete Institutionen Bibliotekshögskolan 1978:50. Vid
sidan av arbetarbiblioteken fanns också frikyrkans och nykterhetsrörelsens bibliotek. I
Författaren som predikant – ett frikyrkosamfunds litterära verksamhet 1910-1939
Stockholm 1982 tar Åke Kussak upp de frikyrkliga biblioteken. Om
nykterhetsrörelsens bibliotek kan man t. ex. läsa i Gatenheim, Erik W. Studiecirkeln
75 år – bildningsarbetet i nykterhetsrörelsen med utblickar till andra folkrörelser
Stockholm 1977.

Folkbibliotekens historia - i synnerhet i Stockholm – var  temat för den bok som
Stockholms stadsbibliotekarie Ulf Dittmer fick när han gick i pension år 1986. Bokens
titel var Bibliotekarierollen i förändring en vänbok till Ulf Dittmer, Stadsbibliotekarie i
Stockholm 1978-1986 (Stockholms  stadsbiblioteks skriftserie 1986:1) Stockholm
1986. Vad det gäller lokal bibliotekshistoria så har detta område inte varit särskilt väl
belyst. På senare år har det dock tillkommit en del kanditat- och magisteruppsatser
gjorda av studenter vid Bibliotekshögskolan, vilka behandlar lokal bibliotekshistoria.4

År 1997 behandlades Norrköpings biblioteks historia 1902-1947 av Olof Spång och
Nackas bibliotekshistoria 1908-1961. År 1999 tillkom Per Alexiussons uppsats Borås
stadsbiblioteks utveckling mellan 1930-1959 och Bibliotekens framväxt i Öckerö
kommun 1938-1972 av Anna Svensson samt Birgitta Sparres Arvikas
bibliotekshistoria 1901-1957. År 2000 skrev Susanne Jonsson om
Centralbibliotekstankens förverkligande i Stockholm och Thomas Hörlin om
Folkbiblioteken i Landskrona uppkomst och utveckling till 1934.

Som synes så är har inte Karlsborgs bibliotekshistoria belysts på ett grundläggande
sätt tidigare vilket gör att jag med denna uppsats bryter ny mark.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera bibliotekshistorien i
Karlsborgs kommun från starten fram till kommunaliseringen. Med Karlsborgs
kommun avses i detta fall själva samhället Karlsborg, förklaringen till detta kommer
nedan.

De frågeställningar jag ställt mig för att lösa detta är:

1. Hur såg biblioteksutvecklingen ut före kommunaliseringen?
Här behandlas frågor som:
Finansiering
Lokaler
Personal och löner
Bokbestånd och utlåning
                                                          
4 Titeluppgifterna är hämtade från högskolans bibliotekskatalog på internet Http://hb.ldc.lu.se/ den 31 december
2000.



2. Hur skedde kommunaliseringen och hur såg biblioteksverksamheten ut efteråt?
Här kommer jag förutom de frågor som finns nämnda under punkt 1, att behandla
frågor som:
Förekom något motstånd mot kommunaliseringen?
Hur förändrades verksamheten efter genomförd kommunalisering?

För att kunna analysera biblioteksutvecklingen i Karlsborg, kommer en jämförelse
med utvecklingen i två andra kommuner att göras. Jag kommer även att göra en
jämförelse mellan de bibliotek som fanns i Karlsborg före kommunaliseringen.

1.3 Avgränsningar

Den period som uppsatsen kommer att behandla är tiden mellan 1907 och 1970.
Grunderna för detta är att det första biblioteket av någon betydelse,
Ammunitionsfabrikens arbetares biblioteksförening bildades år 1907. År 1970 var har
valts som slutår för att man skall kunna se vilken inverkan den år 1967 invigda nya
biblioteksbyggnaden hade. Jag har valt att utelämna de bibliotek som ej spelat någon
roll för bildandet av kommunbiblioteket d. v. s. sjukhusbiblioteket och de militära
förbandsbiblioteken. Om dessa bibliotek finns inte heller särskilt mycket information.
De enda anteckningar som berör sjukhusbiblioteket anger att Röda korset skulle
sköta utlåningen och ABF-biblioteket skulle stå för katalogiseringen. 1940 har en
styrelse utsetts för sjukhusbiblioteket. Detta är den information rörande
sjukhusbiblioteket som jag hittat.5

Vidare har jag valt att begränsa mig till att beskriva biblioteksutvecklingen i själva
samhället Karlsborg. Anledningen till att jag inte behandlar utvecklingen i de
kommuner som kom att uppgå i det utökade Karlsborg, är att material saknades för
att kunna skriva något om bibliotekens verksamhet.

1.4 Metod och Material

Min metod har alltså till största delen varit källkritiska studier av arkivmaterial. Detta
leder in på en diskussion om källkritik. Torsten Thurén skriver i sin bok Orientering i
källkritik att syftet med källkritik är att bedöma sanningshalten i den information man
möter. Nu är det dock inte så att verklighetsomdömen och värderingar alltid är klart
åtskilda Thurén skriver : ”Påståenden och värderingar uppträder ibland så inflätade i
varandra att det kan vara svårt att se vad som är det ena och vad som är det andra.
För det första innehåller själva orden ofta båda påståenden om verkligheten och
värderingar på samma gång”. 6

När det är så svårt att skilja de båda åt varför skall man då bemöda sig med att göra
det ? I boken ges tre argument för att skillnaden mellan verklighetsomdömen skall
upprätthållas:

1. För klarhetens skull kan det vara viktigt att reda ut vad som är tvister om fakta och
vad som är uttryck för skilda värderingar i t. ex. politiska debatter.

2. Inställningen till oliktänkande påverkas av uppfattningen om värderingarna.
                                                          
5 ABF-biblioteket årsberättelse 1939 passim
6 Thurén, Torsten Orientering i Källkritik Stockholm 1990 s. 7



3. Människors verklighetsuppfattning påverkas av deras värderingar.

Man bör också skilja på vad som inom historievetenskapen brukar kalla kvarlevor och
berättelser. De förra är rester av själva händelsen t. ex. krukskärvor, fingeravtryck,
arkeologiska lämningar m. m.. Berättelser är som benämningen säger just berättelser
om händelser. De är behäftade med en del svagheter de är ofta nedtecknade i
efterhand vilket medför att en del detaljer kan ha glömts och de kan vara partiska.
Berättelser kan dock användas som kvarleva om man är intresserad av berättarens
avsikter och inte lägger vikten vid om det han eller hon berättar är sant eller inte.
Regelrätta förfalskningar kan faktiskt också användas som kvarlevor. Ett påpekande
bör här vara på sin plats, fastän kvarlevorna är den bästa typen av källor bör man
dock inte lita blint till dem. Kvarlevor kan feltolkas och förfalskas. Gränsen mellan de
två typerna av källor är också lite flytande ock bör inte dras mellan olika
dokumenttyper utan mellan de upplysningar man söker.7 I sin bok tar Thurén också
upp de fyra kriterier man brukar utgå ifrån vid en källkritisk bedömning dessa är

1. Äkthet d. v. s. är källan verkligen vad den utger sig för att vara ? Detta kriterium
gäller naturligtvis både kvarlevor och berättande källor. Vad det gäller kvarlevorna
kan man t. ex. ställa frågor som: Är det verkligen en antik vas eller är den en
sentida förfalskning? eller Är namnteckningen på dokumentet riktig eller
förfalskad? Vad det gäller berättande källor kan man t. ex. ställa frågor som Har
den intervjuade verkligen sagt till journalisten det som tidningen påstår att han har
sagt?

2. Tidssamband gäller enbart för berättande källor. Regeln är ju att längre tid som
förflutit efter händelsen desto mindre pålitliga blir uppgifterna från personer som
var med.

3. Beroende är något som också bara berör berättande källor. Helst vill man att
källan skall vara så opåverkad av omgivningen som möjligt. Värdet av källans
uppgifter kan minskas om berättaren inte själv upplevt händelsen utan fått den
berättad för sig i efterhand. Det är inte heller bra om berättaren pratat med någon
om händelsen i frågan. Påverkan kan då vara omedveten ”man pratar sig
samman” eller högst medveten d. v. s. någon påverkar berättaren att ljuga.

4. Tendens, helst vill man att en god källa skall vara helt opartisk, men som Thurén
konstaterar detta är nog ganska sällsynt. För bedömning av tendentiösa källor ger
oss boken sex tumregler:

• Det finns inga pålitliga källor, man måste förutsätta att alla kan ljuga eller
förvränga hur pålitliga de än verkar.

• Det två källor med motsatt tendens är ense om är troligen sant
• Den källa som påstår det man på förhand kan räkna ut att den skall göra är
     värdelös.
• Den källa som medger något ofördelaktigt, som bryter mot schablonerna, talar

troligen sanning. Här får man dock se upp en partisk källa kan ha andra avsikter
än man vid ett ytligt genomläsande tror.

• Den källa som berättar triviala och / eller ovidkommande detaljer talar troligen
sanning.

                                                          
7 Thurén, T 1990 s.15



• Flera källor med motsatt tendens ger sannolikt en fullständigare bild än en källa,
även om denna tror sig vara opartisk.8

Det material jag har arbetat med är av båda typerna d. v. s. kvarlevor och berättande
källor. Exempelvis så är de böcker jag använt för att beskriva Karlsborgs historia att
betrakta som berättelser medan de protokoll och andra redogörelser som använts till
bl a tabellerna är att betrakta som kvarlevor.

Då det inte fanns något skrivet tidigare om biblioteksutvecklingen i Karlsborg, har jag
till större delen fått bygga min uppsats på arkivmaterial. För ABF-biblioteket och dess
föregångare ammunitionsfabrikens arbetares biblioteksförening fanns materialet i
kommunens arkiv. Detta utgjordes av Biblioteksstyrelsens protokoll 1921-1951 och
1956-1970, korrespondens 1919-1940, Redogörelser med bokförteckningar 1919-
1955. Vidare har jag använt Verifikationer 1956-1958 och 1960-1965 samt
Statistikjournaler 1968, 1970. Materialet var dock behäftat med några problem, för
den tidigaste perioden från 1907 till 1921 var materialet mycket sparsamt. Vid 30 års
jubileet  1937 publicerades en skrift med titeln En kortfattad historik över ABF:s
biblioteks verksamhet under åren 1907-1937 på fem icke numrerade sidor, som i viss
mån kastar lite ljus över denna period.

För att få material om IOGT:s bibliotek besökte jag Skaraborgs Läns Folkrörelsearkiv
i Lidköping. Dit hade nämligen IOGT-logen Wätterns Stjärna i Karlsborg skickat sitt
material. Detta innehöll främst förvärvslistor och årsrapporter och dylikt så det gav
egentligen främst statistiskt material, men även viss annan information gick att få ut
av materialet t. ex. vem som varit biblioteksföreståndare / bibliotekarie.

För genomgången av den allmänna svenska bibliotekshistorien har jag främst använt
mig av Magnus Torstensson Att analysera genombrottet för de moderna
folkbiblioteksidéerna som ger en kortfattad genomgång av bibliotekshistorien i
Sverige. Som komplettering till Torstenssons bok har jag använt mig av en del artiklar
i biblioteksbladet bl. a. Bengt Hjelmqvists  artikel Utveckling 67 i Biblioteksbladet
1968:6 och Sigurd Möhlenbrocks artikel Dröm och verklighet i Biblioteksbladet
1968:9. Vidare har jag använt mig av Nils Genells bok Våra dagars folkbibliotek samt
Nils-Åke Sjöstens studie Sockenbiblioteket – ett folkbildningsinstrument i 1870-talets
Sverige … .

För kommunens historia har jag använt mig av ett antal böcker nämligen Rödesund
mellan Undenäs och Mölltorp utgiven av Rödesund-Wanäs hembygdsförening 1998,
Räftegård, B. Carlsborg ur fästningen och ortens äldre historia Alingsås 1983 och
Göta kanals historia del 1 samt Allywood, Morgen Krönika över Karlsborgs socken.
Den först nämnda behandlar Karlsborgs historia fram till tiden kring första världskriget
och är som jag förstod det första delen i en planerad serie. Är tidvis något ryckig men
ger vad det gäller fakta ett vederhäftigt intryck. Den andra boken Carlsborg…
behandlar framför allt tillkomsten av fästningen och jag har använt den till att just
beskriva detta. Boken om Göta kanal har använts för att beskriva tillkomsten av den
för Karlsborg betydelsefulla kanal. Krönika… är den bok jag använt minst då den till
stor del behandlar de olika militära förband som legat på fästningen vilket inte är så
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konstigt då Allywood anges som fanjunkare. Innehållet är dock trots allt av mindre
vikt för uppsatsen och jag har bara tagit något citat från den.

För avsnittet om de politiska förhållandena i Karlsborg har jag varit tvungen att förlita
mig på muntliga uppgifter då skriftligt material saknas. Mina sagesmän har främst
varit förre kommundirektören Åke Emmelin samt förre ordföranden för
biblioteksstyrelsen Gunnar Carlsson. Muntliga uppgifter är naturligtvis behäftade med
en rad problem t. ex. svårigheten att återberätta en händelse långt tillbaka i tiden. Jag
ser dock ingen anledning att betvivla vad mina sagesmän berättade. De uppvisade
några av de drag som Thurén tar upp som tecken på att en källa talar sanning.
Emmelin medgav t. ex. att kommunstyrelsens ordförande Rikard Lejon förr eller
senare brukade få sin vilja fram. Han tog också upp en del ovidkommande detaljer
som att idrotts- och badanläggningen Moliden kostat sex miljoner att bygga. Han
berättade också om hur han upplevt kommunsammanslagningarna på 1950-talet.

Angående tabellerna i uppsatsen vill jag göra läsaren uppmärksam på att de blanka
fälten betyder att uppgifter saknas. Begreppet kommunalisering behöver också
förklaras. Jag har i uppsatsen brukat begreppet som en samlingsterm både för
sammanslagning av två icke kommunala bibliotek till ett kommunalt dito. Och för
sammanslagning av ett kommunalt bibliotek med ett icke kommunalt till ett
kommunalt  dito.

Angående de penningsummor som förekommer i uppsatsen så har de under åren
varit utsatta för inflation. Detta medför att tio kronor 1920 inte har samma värde som
tio kronor 1970. För en mer ingående analys av kronans värde med hänsyn till
konsumentprisernas utveckling hänvisar jag till bilaga 5. Genom att studera denna
bilaga och tabellerna kan läsaren få en inblick hur kronans värde har varierat under
den undersökta perioden.

1.5 Jämförelsekommunerna

Vid mitt etappseminarium fick jag rådet att välja en eller flera kommuner som både
hade likheter och skillnader med Karlsborg, när jag skulle göra jämförelser. Detta råd
har jag tagit till mig och försökt följa. Vid en jämförelse så bör man också tänka på att
man jämför samma saker, då resultatet annars blir helt missvisande. Det man skall
jämföra med bör även innefatta samma tidsperiod. Då jag inte haft tid att lägga ned
på att göra en egen undersökning så har jag också varit nödgad att använda mig att
tidigare gjorda undersökningar.

Mitt val föll på Lidköping som har det gemensamt med Karlsborg att båda ligger i
Västergötland. Skillnaden är att Lidköping har en större befolkning. I beskrivningen
av denna kommun har jag använt mig av Maria Johanssons uppsats Från hundkoja
till Orionhus – vägen mot ett modernt folkbibliotek i Lidköping 1934-1960.
Tidsangivelsen är lite missvisande då uppsatsen behandlar perioden från 1860-talet
och fram till 1960. För att få ett bredare perspektiv beslöt jag mig för att använda mig
av ytterligare en jämförelsekommun nämligen Halmstad. Orsaken till detta val var att
det fanns förhållandevis rikligt material rörande framför allt Halmstads
arbetarbibliotek.



1.6 Disposition

Jag har tänkt att ha ett upplägg som i stort sett ser ut enligt följande: först en
inledning med syfte, frågeställningar, metod etc. Därefter en kort genomgång av den
allmänna biblioteksutvecklingen i hela landet med inriktning på de avsnitt som är
relevanta för uppsatsen. Sedan en kort presentation av Karlsborgs kommun och dess
historia. Efter detta avsnitt kommer så presentationen av biblioteketsutvecklingen i
Karlsborg fram till kommunaliseringen 1956 samt jämförelsen med Lidköping och
Halmstad. Därefter följer en avslutande analys och en sammanfattning samt
källförteckning och bilagor. Avsnittet om Karlsborgs första bibliotek – sockenbilioteket
– har jag valt att ta upp i kapitlet om Karlsborgs historia. Detta beror på att materialet
kring sockenbiblioteket är för litet för att det skall gå att skriva ett helt kapitel utifrån.



2. Allmän svensk bibliotekshistoria

I detta kapitel kommer jag att redogöra för några centrala skeenden i den
svenska bibliotekshistorien.

2.1 Från sockenbibliotek till stads- och kommunbibliotek

Under 1800-talet kom det i flera socknar utvecklas en typ av bibliotek som kallas
sockenbibliotek. Dessa bibliotek brukar räknas som Sveriges första folkbibliotek.9 De
sköttes av kyrkan, denna var inte främmande för biblioteksverksamhet. Före
reformationen hade det varit i klostren och andra kyrkliga inrättningar dom de första
biblioteken överhuvudtaget i Sverige funnits. Vidare så hade det redan under
medeltiden funnits boksamlingar i kyrkorna. Dessa bestod huvudsakligen av religiös
litteratur men enstaka lagtexter och förordningar fanns också i beståndet. Dessa
kyrkobibliotek kom att bestå efter reformationen men innehöll nu i huvudsak biblar
och psalmböcker. De lånade inte ut några böcker då beståndet främst var avsett för
kyrkans bruk. Under 1600-talet kom förbudet att låna ut böcker att luckras upp
möjligen under intryck av Luthers skrift Till rådsherrarna i alla tyska städer, att de bör
upprätthålla och underhålla kristliga skolor utkommen 1524 i vilken han påpekar
vikten att upprätta bibliotek. Ett viktigt steg är Kongl. Maj:ts instruktion av år 1693 där
utlåning inte bara tilläts utan anbefalldes, detta som ett steg att stärka befolkningens
kristendomskunskaper genom självstudier. År 1799 föreslog så kyrkoherde Magnus
Hjortsberg att sockenbibliotek skulle inrättas i alla församlingar. Förslaget gick inte
igenom för vid 1829-1830 års riksdag föreslår Carl Ulric Roos att sockenbibliotek
skulle inrättas över hela landet, detta gillades dock inte.10 I 1842 års folkskolestadga §
10 mom 2 heter det dock:

För underhållande af de i skolan förvärfvade kunskaper och synnerligen för
befrämjandet af en sann kristelig bildning . . . åligge det ock prästerskapet att
uppmuntra till inrättandet och begagnandet af sockenbibliotheker samt dertil
tjänliga böcker föreslå.11

Detta tycks varit genombrottet för sockenbiblioteken som 1855-1860 gick in i sin mest
expansiva period. Nu var dock inte sockenbiblioteken av den högstående kvalité som
många av de forna klosterbiblioteken men kan dock sägas vara de första biblioteken
som når en större del av befolkningen. De befintliga universitets- och
läroverksbiblioteken var bara öppna för ett fåtal.
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folkskoleinspektionens bibldningssyn i relation till sockenbiblioteken och den tillgängliga litteraturen
(Linköping studies in Education and Psychology No. 37) Linköping 1993 s.20ff
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Sockenbibliotekens otillräcklighet kom att medföra att det på enskilda initiativ kom att
uppstå bibliotek som hade en helt annan sorts litteratur. Dessa bibliotek var oftast
knutna till de från 1800-talets mitt framväxande folkrörelserna som t. ex.
nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. Dessa bibliotek hade också en klar
folkbildande uppgift och det var inte ovanligt att en eller flera studiecirklar fanns i
anslutning till dem, man kan säga att en del bibliotek tillkom enkom för att sörja för
studiecirkelns litteraturbehov. De sköttes nästan uteslutande på ideell basis och
bibliotekarierna fick ingen eller mycket ringa materiel ersättning. Samtidigt vid 1800-
talets mitt började det i Storbritannien och USA växa fram en ny typ av bibliotek de sk
public libraries, dessa var bibliotek avsedda för hela befolkningen med stora såväl
utlåningsavdelningar som referensbestånd. Ofta var dessa belägna i byggnader från
början planerade som bibliotek. De kunde vara öppna 10-12 timmar per dag. Från
och med 1890-talet introducerades speciella barnavdelningar och
utlåningsverksamhet i s. k. öppna hyllor.12 Det var dessa bibliotek som kom att ligga
till grund för utvecklandet av ett modern biblioteksväsende även i Sverige fast det
skulle dröja till början av 1900-talet innan public library idéerna helt slog igenom i
Sverige.

W F Poole den dåtida bibliotekarien vid Chicago Public Library sammanfattade år
1876 dessa idéer som följer:

The public library is established by state laws, is supported by local taxation and
voluntary gifts, is managed as a public trust, and every citizen of the city and town
which maintains it has equal share of its pivileges of reference and circulation.13

Det var framför allt Valfrid Palmgren som kom att medföra att dessa idéer slog
igenom också i Sverige. I ett tal till Stockholms stadsfullmäktige år 1910 där hon
behandlade stadens folkbiblioteksfråga sade hon bl. a.

 /…/ skillnaden mellan sk folkbibliotek i vanlig mening och de anglo-amerikanska
offentliga biblioteken är i främsta rummet principiell. Folkbiblioteken härleder så
gott som undantagslöst sin tillkomst från strävanden, /…/ att skapa ett tillfälle till
läsning för personer tillhörande en viss grupp. /…/ Afsigten med folkbiblioteken var
att förse de obemedlade och mindre bemedlande med för deras ståndpunkt lämplig
lektyr. Därför kan man icke heller förvåna sig öfver, att dessa folkbibliotek
ingenstädes kommit öfver en i avseende på utrustning, bokutval och administration
mycket låg nivå.14

Tiden gick och från 1920-talet började först de större städerna att upprätta
stadsbibliotek i egen regi, oftast var det redan existerade föreningsbibliotek o dyl.
som övertogs av staden. 1940 års riksdag beslutade att ett understöd skulle utgå till
bibliotek vid de militära truppförbandens depåförläggningar detta skulle uppgå till
högst 1 500 kr / förband. Fr. o. m. 1947 utvidgades statsbidragen till att även omfatta
biblioteksverksamhet bland svenskar i utlandet t. ex. till svenska församlingar eller till
läsrumsverksamhet för svenska sjömän. År 1949 kom Folkbibliotekssakkunnigas
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utredning om folk- och skolbibliotek, utredningen föreslog en rad ändringar av
biblioteksväsendet bl. a. skriver man:

Ett statsbidragssystem, som bygger på kommunerna, måste utformas så, att varje
kommun oavsett kommunens ekonomiska eller geografiska struktur stimuleras till
att upprätta ett folkbibliotek. Det måste vidare skapa garantier för att den
verksamhet, som bedrives, blir av sådan omfattning och sådan karaktär att varje
medborgare erhåller tillgång till de fördelar ett bibliotek erbjuder.15

Vidare påpekas att det vid denna tidpunkt fanns ett stort antal mindre kommuner som
inte hade den ekonomiska bärkraft som krävdes för att underhålla ett bibliotek. Här
satte de sakkunniga stort hopp till den kommunreform som planerades och som
skulle skapa kommuner där flertalet hade över 3 000 invånare. Man ville dock inte ha
en lag som tvingade varje kommun att upprätta ett kommunbibliotek. Man såg istället
att detta skulle kunna uppnås genom styrning av statsbidragen. 16 Utredningen fick
delvis rätt. För med början under 1950-talets första hälft skulle kommunala bibliotek
komma att upprättas i allt fler av landets kommuner. Om studiecirkelbibliotekens
framtid skriver utredningen:

Utredningen förutser också att studiecirkelbiblioteken kommer att avvecklas detta
till följd av upprustningen av de kommunala biblioteken. I utredningen heter det :
Under sådana förhållanden kan man ifrågasätta, om inte tiden är mogen för en
avveckling av studiecirkelbibliotekens verksamhet. Enligt vår uppfattning förhåller
det sig så (. . .) förutsättningen måste vara, att de kommunala biblioteken
dessförinnan satts i stånd att tillgodose studiearbetets speciella behov. 17

I en artikel i biblioteksbladet skriver dåvarande stadsbibliotekarien i Göteborg Sigurd
Möhlenbrock angående 1949 års utredning:

Folkbibliotekssakkunnigas betänkande av år 1949 innehöll nämligen en rad förslag,
som  trots att de idag kan synas alltför blygsamma, skulle ha inneburit en något av
en revolution för de svenska biblioteken. Framför allt skulle landsbygdens bibliotek
med ett slag fått helt radikalt förändrade resurser, nya verksamhetsformer skulle ha
prövats, samordningen biblioteken emellan skulle ha stabiliserats och mycket,
mycket annat. Tyvärr fick reformförslaget ödet att hamna på botten i
finansministerns skrivbordslåda. Strängt taget det enda förslag, som kom att
tämligen omgående realiseras, var tanken på startande av bibliotekens eget
kooperativa företag, det företag, som i dag kallas Bibliotekstjänst. 18

Om utvecklingen under 1960 heter det i Bengt Holmströms och Åke Runnquists bok
Boksverige:

Under 1960-talet har folkbibliotekens yttre arbetsformer och organisation varit för
studium och debatt. Genom rationaliseringsåtgärder och ett företagsekonomiskt
färgat organisationstänkande har man velat effektivisera distribution och
service(…)Under de allra senaste åren har tendenser i en annan riktning gjort sig
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märkbara. Så har t.ex. fraktioner blåst liv i den ideologiska diskussionen och från
olika utgångspunkter ifrågasatt verksamhetens innehåll. En vänsterradikal minoritet
vill ge folkbiblioteken en aktiv politisk roll, vilket starkt strider mot dess traditionellt
strikt tillämpade objektivism.19

I början av 1970-talet genomfördes ytterligare en ”kommunreform” som skapade
dagens storkommuner. Denna faller dock utanför den tidsperiod uppsatsen
behandlar och därför skall jag inte här närmare gå in på genomförandet.

2.2 Statsbidragen

Från början var inte statsmakterna villiga att ge bidrag till biblioteken, då det hette att
dessa inte var statens  angelägenhet. T. ex.  så yttrade sig statsutskottet  år 1851 i
frågan:

Då det lärer böra ankomma på församlingarnas skoldirektorer att på egen
bekostnad anskaffa de böcker, hvarav de kunna anse sig vara i behof, finner
utskottet något bidrag af allmänna medel till dylikt föremål icke böra ifrågakomma,
utan hemställer att berörde motion lämnas utan afseende.20

Vid sekelskiftet 1800 / 1900 förändrades dessa åsikter och staten kom att slutligen ge
bidrag till biblioteksverksamheten. Denna omsvängning skedde enligt Torstensson
under debatten i riksdagens kamrar år 1902, i en skrivelse till Konungen d. v. s.
regeringen, från riksdagen i ärendet kan man se den ändrade inställningen:

Folkbiblioteken visserligen kunde kallas till lif genom enskilda ifrares entusiastiska
verksamhet och offervilliga stämmning, som kunde veckas men att för deras
vidmakthållande och fortgående kräfvdes regelbundna årliga inkomster /… / någon
genomgripande förbättring vore ej att vänta utan tillgripande af det botemedel, som
för länge sedan föreslagits och som i fråga om öfriga åtgärder för folkbildningens
befrämjande visat sig så verksamt, nemligen statsbidrag, stående i ett visst
förhållande till de belopp, som på annan väg för ändamålet anskaffades.21

Denna skrivelse ledde till en utredning och år 1905 kom den första förordningen om
statsbidrag till biblioteken. Enligt denna förordning så utgick bidrag endast till
bokinköp, inbindning av böcker samt till tryckning av katalog. De enskilda
församlings-, kommun- och föreningsbiblioteken kunde få lika mycket i bidrag som de
själva satsat dock maximalt 75 kr per år. Biblioteken skulle också stå under
inspektion av folkskoleinspektörerna. År 1912 företogs en del förändringar bl a tillkom
två bibliotekskonsulenter vid ecklesiastikdepartementet, dessa skulle bl a utarbeta en
grundkatalog från vilken de böcker man köpte från statsbidragen skulle hämtas.
Vidare så höjdes det maximala bidraget till 400 kr per år och bibliotek, man tillät
också att personal- och lokalkostnader skulle räknas in i beslutsunderlaget för
bidraget. Kretsen av det bibliotek som kunde få statsbidrag utökades också
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”Till studiecirkelbibliotek inom centralorganisationer med minst 20 000 medlemmar
som själva anslog minst 6 000 kr per år för bokinköp”.22

1930 skedde ytterligare höjningar av det maximala bidraget till 10 000 kr per år och
kommun. För att ett av en lokal förening ägt bibliotek skulle kunna erhålla statsbidrag
krävdes att detta hade en styrelse där minst en ledamot var utsedd av den borgerlig
kommunen. Vid granskningen av bibliotekets räkenskaper skulle ombud för
kommunen deltaga. I de fall då kommunen inte ville befatta sig med dessa uppgifter
skulle länsstyrelsen kunna åtaga sig att utse styrelseledamot respektive granskare.23

I och med 1930 års biblioteksförordning började också centralbibliotek inrättas, var av
det skulle finnas ett i varje län. Centralbiblioteket var berättigade till ytterligare 10 000
kr i bidrag. Dessa centralbibliotek skulle inom ett av Kungl. Maj:t bestämt område
stödja de lokala biblioteken, bl. a. genom kostnadsfri utlåning av böcker som
behövdes i studiesyfte, genom utsändandet av vandringsbibliotek samt genom
biblioteksteknisk rådgivning. För att ett bibliotek skulle bli godkänt som
centralbibliotek krävdes att biblioteket i fråga hade ett läsrum som var utrustat med
en handbokssamling godkänd av förste bibliotekskonsulenten, att man hade öppet
varje vardag både på för- och eftermiddagen. I övrigt skulle bokbeståndet ha en
tillfredsställande volym och bred. 24 Personalen skulle också besitta en erforderlig
kompetens. Det är dessa regler för statsbidrag som är aktuella för den period som
uppsatsen behandlar.

2.3 Personal   

Personalen vid de flesta svenska bibliotek arbetade länge närmast ideellt och fick
inte betalt eller erhöll en blygsam penningsumma. Så sent som 1949 slog de
folkbibliotekssakkunniga fast att bibliotekarierna hade orimligt låga löner i förhållandet
till deras arbetsuppgifter. En undersökning i Kalmar län gjord 1947 visar att det bara
var fyra av länets totalt 72 bibliotekarier som hade en lön på mer än 300 kr om året
och det var 18 stycken som inte fick någon lön alls. För Uppsala län gällde att av
totalt 41 bibliotekarier var det sex som inte hade någon lön alls, medan drygt hälften
d. v. s. 25 hade mellan 10 och 100 kr.25

I början av det svenska biblioteksväsendets uppbyggnad var det oftast
folkskolläraren/innan som skötte biblioteket på lediga stunder. Någon
bibliotekarieutbildning hade dessa oftast inte. Vilket inte var så konstigt då någon
sådan utbildning inte fanns.

Under åren 1920-1929 anordnade skolöverstyrelsen korta kurser, dessa omfattade
en vecka och var avsedda  för bibliotekarier som icke var heltidsanställda. 1949 års
folk- och skolbiblioteksutredning konstaterar att undervisningen vid denna period
oftast omfattade en kurs om året om 14 dagar. I denna utbildning ingick bl a
biblioteksorganisation, bokkunskap, biblioteksteknik samt allmänt folkbildningsarbete.
Vid sidan om dessa kurser fanns sedan 1938 korrespondensutbildning i SAB:s regi.
Behovet av längre utbildning framför allt för biblioteksföreståndare gjorde sig med
                                                          
22 ibid s.120
23 SFS 1930:15 §2
24 SFS 1930:15
25 Folk- och skolbibliotek s.41



tiden påminda och 1926 startades den s. k. biblioteksskolan, vilken lade grunden till
en kår av yrkesbibliotekarier. Fram till 1947 hade 394 stycken yrkesbibliotekarier
utexaminerats. Enligt 1930 års förordning om statsbidrag så kunde det bibliotek som
anställde en yrkesutbildad bibliotekarie få ett tilläggsbidrag. Under 1960-talet kom
biblioteksskolan under debatt 1968 förekom i DN en artikel med titeln Lägg ned
biblioteksskolan och en som krävde Rusta upp biblioteksskolan. Bengt Hjelmqvist
konstaterar en artikel i Biblioteksbladet samma år att det riktiga vore att rusta upp
skolan, han skriver dock att det kan vara bra att lägga ned några deltidskurser för att
på detta sätt ”(…) få medel för en ökad och bättre utbildning under de år som
återstår, tills en radikal reform kan föras ut i verkligheten”.26

De olika debattörerna tycks alltså vara ense om att något borde göras åt
biblioteksskolan. Dessa planer kom senare att mynna ut i skapandet av
Bibliotekshögskolan i Borås under 1970-talets början.

2.4 Lokaler  

På framförallt landsbygden men även i städerna var bibliotekens lokalbehov dåligt
tillfredsställt. 1937 skriver t. ex. Nils Genell i sin bok Våra dagars folkbibliotek om
fördelen med att biblioteket får en egen lokal. Detta medför bl. a. att man slipper ha
böckerna inlåsta och kan istället bereda låntagarna fri till gång till bibliotekets hela
bestånd. Genell konstaterar också: ”Att den enskilde besökaren får bekanta sig med
själva böckerna, ej endast med deras i en förteckning uppräknade titlar, har visat sig
verka utvecklande på smaken och intressena”.27

Det fanns alltså mycket att vinna på att biblioteken fick egna lokaler. Detta kom dock
på många platser i vårt land att dröja innan man fick lokaler som enbart var avsedda
för biblioteksverksamhet. Först på 1950- och 1960-talen löstes lokalfrågan för
huvuddelen av biblioteken.

2.5 Bokbestånd och utlåning

De gamla sockenbiblioteken hade i regel ett ensidigt och föråldrat bokbestånd med
ett starkt inslag av s. k. uppbygglig litteratur. Den katalog som utvecklades i samband
med statsbidragen från 1912 kom att höja kvalitén på bibliotekens bestånd. Från
1920-talet försökte framför allt de större och medelstora biblioteken att införskaffa
litteratur inom alla ämnesområden, de började också köpa in litteratur på norska,
danska samt engelska, tyska och franska. Facklitteraturen dominerades på de
mindre biblioteken av geografi, reseskildringar, biografi, historia och religion.

Vid urvalet av böcker som skulle köpas in praktiserade man en policy som sade att
böcker med ett innehåll som betraktades som stötande inte skulle köpas in. Som
stötande betraktades t. ex. skildringar av sexualitet. Böcker som ansågs vara av
mindre god kvalité exempelvis deckare eller böcker av Sigge Stark, köptes heller inte
av de flesta bibliotek. Med tiden har dessa krav luckrats upp något, och som
uppsatsen kommer att visa så var det långt ifrån alla bibliotek som följde denna policy
slaviskt.
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Angående bibliotekens utlåning kan sägas att de visande en nästan ständigt stigande
tendens. Dåliga ekonomiska tider på 1930-talet medförde att nyinköp av böcker
minskade vilket ledde till stort slitage på de som fanns. Under krigsåren 1939-1942
så ökade utlåningen med i medeltal omkring 30%. Man kan jämföra Lidingö som år
1935 hade en utlåning på 11 735 år 1940 hade utlåningen ökat till 30 457. Vad det
gäller inköp ger Genell rådet att facklitteraturen skall innehålla de senaste och mest
tidsenliga framställningarna samt att den därtill skall vara vederhäftig och fylliga. Vad
det gäller skönlitteratur så är det inte nödvändigt med det allra senaste.28 Genell tar
också upp betydelsen av de centralbibliotek som efter närmast danska förebilder
började upprättas i varje län i och med 1930 års biblioteksförordning. Dessa
tillhandahöll t. ex. studielitteratur som de mindre biblioteken saknade. Vidare så
lånade de ut s. k. vandringsbibliotek om 10-30 band till statsunderstödda bibliotek,
samt till föreningar och enskilda personer i länet. Icke statsunderstödda bibliotek
kunde mot en försäkran om att biblioteket omsorgsfullt vårdas, även de låna ett
vandringsbibliotek. 29

Centralbiblioteken kunde också tillhandahålla vandringsbibliotek med utländsk
litteratur på originalspråken, främst då tyska, engelska och franska men även norska
och danska. Vid sidan om centralbiblioteken fanns det kooperativa Folkbibliotekens
vandringsbibliotek (FUV) som tillhandahöll främst skönlitteratur på tyska, engelska
och franska.30 När centralbiblioteken infördes torde de varit till stort stöd för många
små bibliotek med ett begränsat bestånd.

1949 års folk- och skolbiblioteksutredning visar på en liten minskning av antalet lån
efter krigsslutet 1945. Detta år var utlåningen från kommunala och likställda bibliotek
10 579 233 men år 1947 hade den minskat till 10 441 317. Även
studiecirkelbiblioteken uppvisar en liten minskning från 2 573 342 år 1945/46 till 2
510 365 år 1946/47.31 Under 1960-talet ökade utlåningen markant då ett stort antal
kommuner fick nya biblioteksbyggnader. Bengt Hjelmqvist ger i sin tidigare nämnda
artikel följande exempel: Alingsås ökade sin utlåning med 33 %, Köping 59 % och då
var lokalerna där fortfarande ett provisorium. Hjelmqvist konstaterar att ökningen i
Karlsborg denna uppsats undersökningsobjekt var hela 75%. 32 I Försök med
bibliotek – litteraturutredningens biblioteksstudier presenteras siffror för hela landet
som visar utvecklingen från 1950 till 1970 dessa skall presenterar jag i nedanstående
tabell:
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Tabell 1:
Utlåningens utveckling för de kommunala biblioteken i hela landet 1950-1970

År Total utlåning Procentuell
ökning under

femårsperioden

Procentuell
ökning sedan

1950

Antal lån  /
Invånare

1950 13 845 175 1.97
1955 21 656 431 56.4 2.97
1960 27 168 517 25.5   96.2 3.62
1965 32 088 889 18.1 131.8 4.13
1970 51 128 250 59.3 269.3 6.33

Källa: Försök med bibliotek – litteraturutredningens biblioteksstudier
Separat bilagedel 2 till litteraturutredningens betänkande
SOU 1972:61 Stockholm 1972 Tabell 1.2 s.69
samt Historisk statistik för Sverige del 1:befolkning 1720-1967 2. Uppl Örebro 1969 s. Tab. 4 s. 47f
och Statistisk årsbok 2000 Örebro 1999 Tab. 47 Folkmängd 31 december 1750-1998

Först en kommentar till kolumnen antal lån / invånare. Uppgifterna i denna har jag fått
genom att själv utifrån folkmängden räkna fram värdet. Siffror för folkmängden de
angivna åren redovisas i bilaga 4.

 Som tabellen visar har det skett en generell ökning av antalet lån i hela landet under
tiden från 1950 och fram till 1970. Särskilt femårsperioderna 1950-1955 och 1965-
1970 uppvisar kraftiga ökningar. Att undersöka orsaken till dessa ökningar faller dock
utanför ramen för denna uppsats så jag nöjer mig med att konstatera faktum.

Avslutningsvis konstaterar jag att biblioteksverksamheten i Sverige hade en blygsam
start men att den under åren kom att under influens av de anglo-sachsiska Public-
Library idéerna att utvecklas till den moderna biblioteksverksamhet vi känner i dag.
De eldsjälar som i inledningsskedet bar upp den svenska biblioteksverksamheten
förtjänar en stor eloge för ett storartat arbete som gav små materiella belöningar men
förhoppningsvis rika belöningar på det andliga planet.



3. Allmän historik över Karlsborg

3.1 Den tidiga historien

Det som är dagens Karlsborg hette ursprungligen Rödesund, och omnämns för första
gången år 1225 i ett gåvobrev från kung Erik läspe och halte till Alvastra kloster.
Rödesund kom med tiden att utveckla sig till en marknadsplats. Detta berodde på att
Vadstena kloster som ägde Forsviks bruk fraktade förnödenheter dit via  Vättern och
Bottensjön. Vid Rödesund måste varorna lastas om då det inte gick att ta sig förbi
sjövägen. Den 4 januari 1628 fastställde Gustaf II Adolf i ett Kungl. brev
marknadsdagarna till 15 juli och 28 oktober. Denna marknad hölls fram till år 1878 då
den försvinner in i historiens dimma.33

1759 hade staden Skövde eldhärjats svårt och ett förslag väcktes att flytta staden till
Rödesund. Skövdes borgerskap kom efter diskuterande framtill att staden skulle
återuppbyggas ”midt i provinsen, då annars mången landtbo fått resa långa och
elaka vägar(...)”. 34

Ingen stad till Rödesund sålunda. Det skulle dock bli fler stadsplaner för Rödesund,
år 1791 beslöt kammarkollegiet att göra en utredning om anläggandet av en stad.
Men också denna gång rann planerna ut i sanden. I samband med byggandet av
Göta Kanal tänkte sig Baltzar von Platen tänkte sig att det utmed Göta Kanal skulle
växa upp små stadssamhällen. Han gjorde t. o. m. upp stadsplaner för Sjötorp,
Lyrestad, Rödesund och Motala. Ingen av dessa planer kom dock att förverkligas vad
det gällde Rödesund och av von Platens tänkta städer var det bara Motala som blev
verklighet.35

3.2 Göta Kanal och Fästningen

Under 1800-talet tillkommer de byggnadsverk som har gett kommunen dess
särprägel. Nämligen Göta kanal och Karlsborgs fästning.

Planerna på en kanal mellan Västerhavet och Östersjön har gamla anor, redan
biskop Brask i Linköping hade år 1526 lagt fram dylika. Dessa planer kom av olika
skäl inte att realiseras. Dock förekom under 1600-talet andra kanalbyggen som den
under åren 1629-1639 färdigställda förbindelsen mellan Hjälmaren och Mälaren. Det
var dock först med Baltzar von Platen som kanalidéerna i början av 1800-talet kom
att få en kraftfull och inflytelserik förespråkare. von Platen gav år 1809 utskriften
Berättelser samt kostnads- och ersättningsförslag rörande den föreslagna
Götakanalen. Planerna på en kanal kröntes med framgång den 28 maj år 1810 med
bildandet av Göta Kanalbolaget. Redan fyra dagar tidigare hade dock arbetet på
kanalen som kom att bli von Platens livsverk inletts. Arbetet med kanalen fortskred
och den 22 december 1822 kunde Karl XIV Johan inviga västgötadelen.36
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1830 öppnades så Göta Kanals nuvarande sträckning förbi Rödesund.
Förlusten av Finland år 1809 kom att bli en vändpunkt för det lilla samhället, ja för
hela Sverige. Man blev nu oroad för Stockholms utsatta läge och tanken på
centralförsvaret föddes. Detta gick ut på att kungen och regeringen samt större delen
av armén vid ett krigsutbrott skulle lämna Stockholm och draga sig tillbaka till en
stark fästning i inlandet. Därifrån skulle sedan motoffensiven ledas.
Bl. a. ingenjörskårens chef överste Bengt Erland Franc-Sparre (1774-1837) var en
stark förespråkare för denna idé.37 Det var dock von Platen som förde fram åsikten att
fästningen borde ligga vid Rödesund. 11 augusti 1819 gav så Karl XIV Johan
byggnadsorder för fästningen som först hette Vanäs. Det egentliga byggandet
började först 8 juli 1820 och förklarades avslutat 1907! 38

Den 24 juli 1832 lade Karl XIV Johan grundstenen till fästningens huvudport det s k
Götiska valvet och gav då fästningen namnet Carlsborg, stavningen ändrades 1878
till Karlsborg. 39 Några år efter att grundstenen lagts fick Karlsborg celebert besök då
ryske tsaren Nikolaus I och hans son Alexander (blivande Alexander II) år 1838
gjorde en visit. Bakgrunden var att Karl XIV Johan inte ville ha gästerna i
huvudstaden då han var inblandad i den s. k. Crusenstolpeaffären. Denna affär hade
lett till att skriftställaren Crusenstolpe stod åtalad för majestätsbrott. Den åtalade
hade starkt stöd bland allmänheten och kungen fruktade oroligheter. På grund av
dessa farhågor tyckte man att de ryska besökarna för sin säkerhets skull borde
lämna Stockholm. Därför skickade han dem för att bese fästningsbygget. Vilket
troligen var ett klokt drag för när domen föll och Crusenstolpe fick tre års fängelse
utbröt upplopp.40 Det dyra bygget kom under den långa byggnadstiden att utsättas för
en hel del kritik. Karl XV lär t. ex. ha yttrat när han såg de grå kalkstensmurarna:
”Vad är slutvärnet av sten ? Jag trodde det vara av guld”.41

Fästningen kom dock att få stor betydelse för ortens utveckling, då den militära
verksamheten hade en del avknoppningseffekter  bl. a. anlades i februari 1887 en
ammunitionsfabrik. Denna kommer som vi skall se spela en viktig roll i Karlsborgs
bibliotekshistoria. Ett sjukhus kom också till, det har också en viss roll i ortens
biblioteksutveckling om än en mycket blygsam sådan. Den 28 juli 1876 kom
järnvägen till Karlsborg då kung Oscar II invigde linjen Skövde – Karlsborg.
Fästningen var säkerligen en bidragande orsak till att järnvägen drogs till Karlsborg.
Linjen kom att vara i bruk i något mer än 100 år och lades ned i början av 1980-talet.
Med järnvägen kan man säga att själva samhället Karlsborg börjar växa fram kring
stationshuset. Men först på 1930- och 1940-talen hade orten utvecklats så pass att
bebyggelsen förenade den gamla marknadsplatsen Rödesund med Fästningen.
Innan vi går vidare till den moderna historien, kan det vara på sin plats att berätta om
vad som tycks vara Karlsborgs första bibliotek.
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3.3 Sockenbiblioteket

Bibliotekshistorien i Karlsborg tar sitt avstamp i sockenbiblioteket som framträder för
första gången i ett Kommunalstämmoprotokoll av den 14 december 1862 42 där heter
det i §7: ”sockenbibliotekets skötsel skulle anförtros styckjunkare Timén som skulle få
en ersättning om & Rdr Rmt. Utlåningstiden fick högst var 14 dagar. Öppettider skulle
meddelas från predikostolen”.

Hur skulle då sockenbiblioteket finansieras ? Denna fråga togs upp vid
kyrkostämmans möte den 28 maj 1865, i mötesprotokollets §4 står att läsa:
”en fråga om hur och om församlingen skulle bidraga till sockenbiblioteket som
frivilliga redan hade börjat bilda.” Man beslöt att varje person med rösträtt i
kommunal- och kyrkostämma skulle bidraga med 25 öre. Församlingens pastor
borde också skicka ut en lista för insamlande av frivilliga bok- eller kontantbidrag.

Året därpå den 21 oktober  beslutar man att en bibliotekskommitté om tre personer
skulle utses till att sköta bibliotekskassan och inköp av böcker. Det anges särskilt att
de böcker man köpte skulle ha historiskt och naturvetenskapligt innehåll. Följande
personer utsågs att sitta i kommittén på tre år: kapten W. U. Kuylenstjärna, skollärare
Henning samt församlingens pastor.

Framtill 1882 ligger bidraget kvar på 25 öre, och i kommunalstämmoprotokollet den
22 mars 1895 beslutar man att sockenbiblioteket skulle förvandlas till ett
skolbibliotek. Dock skulle församlingens medlemmar fortfarande ha rätt att bruka det.
I debiterings och uppbördslängd för kommunalutskylder i Karlsborgs
garnisonsförsamling för år 1899 finns det dock en post för sockenbibliotekets kassa
om 2:83 kronor så tydligen finns det kvar då. Annars så finns det mycket
knapphändiga uppgifter om detta Karlsborgs första bibliotek.

3.4 Den moderna historien

Karlsborg kom att utveckla ett stort beroende av militären, från 1939 utökad med
Kungl. Västgöta flygflottilj F6. Andra världskriget kom att medföra att orten
expanderade kraftigt, t .ex. så utökades ammunitionsfabrikens personalstyrka från ca
200 till över 2000 och under perioden 1939-1944 ökade antalet kyrkobokförda i
kommunen med över 60%.43 Efter krigslutet så minskade personalstyrkan vid
ammunitionsfabriken avsevärt och avdelningarna i Tidaholm, Lidköping m. m. lades
ned. De magra åren den senaste tiden för det svenska försvaret har även medför att
ammunitionsfabriken drabbats av neddragningar.

Under efterkrigstiden fick det militära etablissemanget i Karlsborg vidkännas
förändringar med regementen som kom och gick A9 / Lv 1, S 2 och K 3 d. v. s. Kungl.
Karlsborgs luftvärnsregemente, Kungl. Göta signalregemente och Kungl.
Livregementets husarer. Det sist nämnda regementet utgör i dag Karlsborgs
garnison. I slutet av 1960-talet kom även de första förslagen på att lägga ned F6
något som lyckades avvärjas fram till 1994.
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1971 bildades dagens kommun då Mölltorp och Undenäs kommuner slogs ihop med
det ”gamla” Karlsborg. Förutom militären lever kommunen i huvudsak på
sommarturism med Fästningen och Göta Kanal i centrum. Några mindre industrier
finns också t. ex. Brodit plast som blivit framgångsrika på att tillverka en hållare till
mobiltelefoner för bruk i bilen. På senare år har kommunen p. g. a. nedläggningarna
av olika militära förband men också av det anrika sågverket Forsviks skogar drabbats
av en nedåtgående trend med utflyttning som följd. Detta har naturligtvis påverkat de
medel kommunen har att röra sig med, vilket får man antaga påverkat bibliotekets
tilldelning av medel i negativ riktning.

3.5 Befolkningsutvecklingen 1910-1970 i Karlsborg

Avslutningsvis några rader om befolkningsutvecklingen under perioden  från 1910 till
1970. Varför har jag då valt denna period ? Skälet är att denna period passar in i den
jämförelse jag planerar att göra senare i uppsatsen rörande förhållandet folkmängd /
bokutlåning. Befolkningsantalet kommer i nedanstående tabell att redovisas i femårs
intervaller.

Tabell 2: Befolkning i Karlsborg 1910-1970

År Befolkningsmängd
1910 1 906
1915 2 229
1920 2 078
1925 2 433
1930 2 043
1935 2 110
1940 2 450
1945 3 676
1950 3 760
1955 4 144
1960 4 405
1965 4 068
1970 8 491

Källa Årsbok för Sveriges kommuner 1920, 1925, 1930, 1935, 1940, 1945, 1950, 1955, 1960, 1965,
1970.

Läsaren kan här notera att befolkningsmängden för 1910 och 1915 finns angivna i
Årsböckerna för 1920 respektive 1925. Vad kan man då rent allmänt säga om
befolkningsutvecklingen i kommunen under den här presenterade tidsperioden ?
Tiden fram till 1940 uppvisar både perioder med tillväxt och tillbakagång. Den
följande perioden och då särskilt perioden fram till 1945 är en stark
expansionsperiod. Detta hänger säkerligen samman med ammunitionsfabrikens
tillväxt under dessa krigsår som redovisats i avsnitt 3.4. Tiden efter andra världskriget
och fram till 1970 ökade folkmängden nästan konstant dock sker det en oförklarlig
minskning från 1960 till 1965. Den följande femårsperiodens fördubbling av
folkmängden beror på att man här har räknat in hela det s. k.  Kommunblocket. I



detta ingår förutom tätorten Karlsborg också Mölltorps och Undenäs kommuner, vilka
år 1971 kom att bli en del av det utvidgade Karlsborg.

3.6 Det politiska livet

Om de politiska förhållandena i Karlsborg finns inte mycket skrivet. I stället har jag
varit nödgad att förlita mig på muntliga uppgifter främst från förre kommundirektören
Åke Emmelin samt förre ordföranden i biblioteksstyrelsen Gunnar Carlsson. Med
hjälp av denna information kan jag teckna en ungefärlig skiss av hur de politiska
förhållandena såg ut.

Förhållandena vid 1900-talets början kan jag inte uttala mig om då information
saknas. Tiden från 1920-talet och fram till slutet av 1940-talet tycks kommunen styrts
av socialdemokraterna med Viktor Waller som kommunstyrelsens ordförande. Efter
Waller fortsatte socialdemokraterna att styra men nu under Rikard Lejons ledning.
Mina sagesmän påpekade dock att fastän det formellt var socialdemokraterna som
styrde kommunen, kan man i praktiken tala om en slags samlingsregering. Där man i
stort sett var överens oavsett partifärg.44

Lejon kom att vara kommunens starke man fram till 1970, han tycks ha haft en
modern syn på betydelsen av utbildning och kultur. Jag fick det berättat för mig att
han bl. a. anordnade studiecirklar för kommunstyrelsen. I ekonomiska spörsmål
förfäktade han åsikten att man skulle få valuta för de pengar man satsade. Detta
medförde att kommunen vid hans avgång hade en god ekonomi trots satsningar som
bygget av ett nytt bibliotek och en sim- och idrottshall, den sistnämnda lär ha kostat 6
miljoner att bygga. Lejon var också en skicklig förhandlare berättar Åke Emmelin,
t. ex. så lyckades han genom förhandlingar med dåvarande finansministern Sträng
utverka att Karlsborg fick mer statsbidrag.45

Dessa två personer som styrde Karlsborg i drygt 50 år delade troligen intresset för
utbildning och kultur. Waller var som framgår senare i uppsatsen en av
initiativtagarna till ammunitionsfabrikens arbetares biblioteksförening. Lejon
presiderade över tillkomsten av det kommunala biblioteket samt den nya
biblioteksbyggnaden.
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4. ABF biblioteket

4.1 Begynnelsen- Ammunitionsfabrikens arbetares biblioteksförening

I detta avsnitt stödjer jag mig framförallt på skriften En kortfattad historik över ABF:s
biblioteks verksamhet under åren 1907-1937.

Den 18 november 1907 ägde ett möte rum på Ammunitionsfabriken i Karlsborg.
Frågan som behandlades var om man skulle starta ett bibliotek. Initiativtagare var
främst verkmästare A. F. Malmlöf som bedrivit ”agitation” bland såväl arbetare som
övriga som kunde tänkas vara intresserade av att starta ett bibliotek. Malmlöf
försökte t. ex. intressera dåvarande kyrkoherden Göransson, denne ställde sig dock
avvisande ” (…) Då han ansåg att arbetarna efter 10-timmars arbetsdag knappast
hade något  intresse eller tid över för läsning”. 46

Andra var dock mer intresserade vilket ledde till att nämnda möte hölls. Resultatet
blev att man beslöt att bilda en biblioteksförening med namnet Am. Fabrikens
arbetares biblioteksförening. Till styrelsen utsågs A. F. Malmlöf, V. Waller och K.
Birath. Vilka var då dessa personer? Alla var anställda på Ammunitionsfabriken.
Waller som skrivare på lönekontoret, han var aktiv socialdemokrat och satt i
kommunstyrelsen i mer än trettio år. Under en lång tid var han dess ordförande.
Malmlöf verkade också inom både den borgerliga och den kyrkliga kommunen och
omnämns som kyrkokassör. Om Birath har jag inga uppgifter. Lokalfrågan löstes
genom att arbetsofficeren major A. Gemsell gratis upplät en lokal på fabriksområdet.
En medlemsavgift om 50 öre / år beslutades, medlemmar fick sedan låna böcker
utan kostnad. Ickemedlemmar fick erlägga en summa om 10 öre / månad för
boklånen.

Biblioteksföreningen startades sålunda under knappa omständigheter. Man
anskaffade först ett vandringsbibliotek, detta ombesörjdes av den flitige Malmlöf.
Vidare så tiggde man av ”vänner och bekanta” gåvor i from av både pengar och
böcker. Man använde sig även av andra sätt för att få in medel till biblioteket, bl. a. så
lottade man ut en tavla som föreningen fått till skänks. Vinnaren skänkte den i sin tur
tillbaka till biblioteket, varpå den lottades ut igen. Malmlöf skall också ha skrivit brev
till konstnären Anders Zorn och bett denne om ett bidrag. Detta hänger samman med
att det vid denna tid fanns en stor mängd dalkullor vid fabriken, och möjligen tänkte
man sig att detta skulle slå an hos Zorn. Denna förhoppning slog slint för något svar
från konstnären fick man inte. En stor ekonomisk framgång var dock den basar som i
november 1908 hölls i Gamla kyrkan och som inbringade 400 kr.47

Intresset för biblioteket bland arbetarna betecknas som livligt och vid årsmötet 1908
rapporteras att biblioteksföreningen har 81 st. medlemmar samt att boklånen uppgått
till 801 stycken. Bokbeståndet utgjordes av 115 st. inbundna och 40 st. häftade
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böcker. Fram till utbrottet av första världskriget arbetade föreningen ”oförtrutet
vidare”. Kriget medförde naturligt nog en större arbetsbörda för fabrikens arbetare
med skift och övertid. Denna situation ledde till att det inte blev mycket tid över till
skötsel av biblioteket så 1915 lades verksamheten vilande.

 4.2 ABF tar över

Sex år senare den 15 december 1921 håller personalen vid fabriken ett möte. Vid
detta behandlas frågan om att återupptaga biblioteksverksamheten. En enhällig
församling beslutar att man skall försöka få i stånd verksamheten på nytt. För att få
medel till verksamheten bestämmer man sig för att ansöka hos arbetsofficeren om att
få ta del av de s. k. pliktpengarna. Detta för att man skall kunna driva verksamheten
utan några medlemsavgifter eller andra avgifter. Intresset från arbetarna var dock
inte lika starkt denna gång och under resten av 20-talet för biblioteket en något
tynade tillvaro. 1930 beslutar biblioteksföreningen att man skall överlåta skötseln av
biblioteket till ABF:s lokalavdelning. Året därefter beslutar man att även förvaltningen
av bibliotekets räkenskaper skall överlåtas på ABF. När biblioteket nu övergick till
ABF så blev det också tillgängligt för allmänheten, tidigare hade det bara varit öppet
för Ammunitionsfabrikens arbetare.

Vid ABF:s årsmöte 1933 rapporterades att det under året skett 255 boklån fördelade
på 32 låntagare. Det nämns i jubileumsskriften att intresset för biblioteket tycks vara
stigande igen. Ett anslag på 300 kr från kommunen gjorde det möjligt att inköpa 71
stycken böcker vilket gjorde att bokbeståndet nu var uppe i 763 band. Antalet lån
hade nu ökat till 745 fördelat på 41 låntagare. Under perioden fram till 1937 erhölls
olika kommunala anslag som varierade från 100 kr till 300 kr per år. En del av dessa
pengar gick dock till ABF:s studiecirkelverksamhet. Vid trettioårsjubileét hade
biblioteket 831 band och antalet lån var 1512 fördelade på 158 låntagare. Något som
man var mindre tillfreds med var lokalen. Vilket inte är så konstigt då denna är den
samma som 1907 d. v. s. belägen på Ammunitionsfabriken. Man uttrycker en
förhoppning om att man skall kunna ordna en mer centralt belägen lokal, som vi
kommer att se skulle denna fråga ta många år att lösa. 48

Inför krigsutbrottet 1939 diskuterade man upprättandet av bildningsråd vid de olika
truppförbanden. Man ansåg att kriget ej skulle få bildningsarbetet att avstanna.
Vidare ansågs det av vikt att bedriva ”agitation” för de mindre biblioteken i Forsvik
och Svanvik, utfallet av detta vet jag dock ej. 49 Samma år närmare bestämt den 7
november diskuterar man frågan om sammanslagning mellan ABF:s och IOGT:s
bibliotek. Denna fråga tas även upp den 13 januari 1940 då man beslutar att frågan
bör utredas mer. Man beslutar att anskaffa tre vandringsbibliotek på tre månader,
dessa fördelas på de militära myndigheterna så att två stycken går till F 6 och en till
A 9. 50 En orsak till anskaffandet av dessa vandringsbibliotek är nog säkerligen den
utökade mängden värnpliktiga.

Men trots allvarstiderna fortsätter biblioteket sin verksamhet bl. a. anordnas en
föreläsning av Skövdes stadsbibliotekarie rörande litteratur. Då det är rea i
bokhandeln passar man på att göra bokinköp om 175 kr vilket torde varit en rätt så
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ansenlig summa vid denna tid. För att få in pengar till biblioteksverksamheten
anordnas också en danskväll. Den 6 maj beslutar man att det behövs propaganda för
boken och köper bl. a. in Biblioteksbladet årgångarna 1933, 34, 35 och 38 till en
kostnad av 4 kr per årgång.

Denna satsning på propaganda för boken tycks dock inte varit lokalt begränsad till
Karlsborg utan förekom i hela landet.  I alla fall uttrycks förhoppningar om detta i en
artikel av centralbibliotekarien Gösta Östling i Biblioteksbladet. I denna ges exempel
på en kampanjvecka under mottot ”Biblioteken och beredskapen” som ägt rum den
22-30 september i Borås under denna vecka förekom affischering av 400 ex. av
ABF:s redan i våras tryckta propagandaaffischer på i stort sett varje samlingsplats av
betydelse. Kampanjen innefattade också bl a att stadsbiblioteket utarbetade och
anslog litteraturlistor med anslutande bokutställningar i ett antal på måfå valda
aktuella ämnen, t. ex. ”Demokratiens kris”, ”Tyskland och livsrummet” och ”Ryssland
och haven”.  En litteraturafton anordnades också, den besöktes av ca. 500 personer.
Aftonen innefattade bl. a. ett tal av Sveriges författareförenings ordförande fru Marika
Stiernstedt över ämnet ”Personlig tapperhet”. Östling konstaterar dock att

Lokalt blir den, med de små resurser som stå tillbuds, av begränsad verkan.
”Boken och beredskapen” bör bli en rikspropaganda (…) med press och radio och
med stark lokal kraftutveckling, under medverkan av biblioteken samt exempelvis
Samverkande bildningsförbunden, Författareföreningen, Bokförläggare- och
Bokhandlareföreningarna – en sådan rikspropaganda borde ha stora möjligheter
att väcka och höja intresset för boken och dess institutioner.51

Kriget gör sig påmint och det diskuteras evakueringsplaner. Den 26 juni beslutar man
att tills vidare hålla stängt biblioteket. Detta som en följd av att vakten vid
ammunitionsfabriken vägrat allmänheten tillträde till bibliotekslokalen som ett led i de
höjda säkerhetsåtgärderna.

Den 1 september så beslutar man att göra en förfrågan till IOGT, om det är möjligt att
inhysa biblioteket i deras lokaler. Den 24 kommer ett negativt svar från IOGT. Men
tydligen har man lyckats hitta en annan lokal för den 28 oktober beslutar man om
utökade öppet tider, man skulle nu även hålla öppet helgfria tisdagar kl. 18.00-19.00.
Förut hade man bara haft öppet helgfria fredagar kl. 18.00-19.00. 52 Lokalfrågan
behandlas utförligare i avsnittet 3.4.

Efter krigsslutet 1945 så kan man märka en liten men stadig expansion.  Denna
expansion kom att leda till att bibliotekets framtid diskuterades och år 1946 togs
frågan om en kommunalisering upp för första gången. Tiden var dock vid detta tillfälle
inte den rätta och inget konkret hände. Tio år senare kom frågan upp igen, denna
gång tillsattes en kommitté för att utreda frågan. Den föreslog att ett kommunbibliotek
skulle skapas genom en sammanslagning av ABF:s och IOGT:s bibliotek, så kom
också att ske. Denna process och tiden därefter beskrivs senare i uppsatsen,
närmare bestämt i kapitlet Kommunaliseringen. Under tiden så levde ABF-biblioteket
vidare och var jämte IOGT-biblioteket de två institutioner som sörjde för
Karlsborgsbornas huvudsakliga litteraturförsörjning. Nu skall vi dock se närmare på
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hur biblioteksföreningen och senare ABF-biblioteket fick sina inkomster, hur
utgifterna såg ut. Vi skall vidare undersöka bibliotekspersonalens ursprung och dess
löner samt vad man köpte för böcker och hur många.

4.3 Finansiering

Biblioteket hade en rad olika sätt att finansiera sin verksamhet, tidigare nämndes att
man skulle ansöka om att få del av del pliktpengar som influtit till
ammunitionsfabriken. Hur gick det då med denna fråga ? I ett PM daterat Karlsborg 2
februari 1922 framgår följande:

 I kap 1 §17 mom 9 i am. Fabrikens instruktion av den 20 februari 1908 stadgas att
den plikt för försenad ankomst som arbetspersonalen skall vidkännas, tillfaller
sjukkassan. Avsikten med denna bestämmelse har otvivelaktigt varit att de av
personalen erlagda pliktpengarna skulle komma personalen själv till godo.
Sedan numera samtliga sjukkassor på Karlsborg sammanslagits, och således
någon sjukkassa för enbart fabrikens personal ej längre finnes, synes det mig
felaktigt och stridande mot den ursprungliga avsikten om pliktpengarna vid fabriken
ginge till denna allmänna sjukkassa. Då det dessutom från arbetspersonalens sida
gjorts framställning om att de vid fabriken erlagda pliktpengarna i stället skulle
tillfalla fabrikspersonalens bibliotek synes det mig denna anhållan kunna bifallas.

Vid förfrågan har vidare styresmannen för ammunitionsfabriken icke haft något att
erinnra mot, att pliktpengarna utbetalades till fabrikspersonalens bibliotek.

Jag bestämmer härmed alltså att de pliktpenningar som nu finnes i
fabriksförvaltarens förvar utbetalas, Till biblioteksverksamhetens vid
ammunitionsfabrikens styrelse , samt att hädanefter inflytande pliktpengar
tillsvidare avsättas för biblioteks verksamhetens befrämjande, för att sedemera i
mån som arbetsofficeren bestämmer, och sedan förslag till bokinköp för varje gång
av styrelsen inlämnas till AO, överlämnas till biblioteksstyrelsen.

Karlsborg den 2. Februari 1922
C G Wibeck

Arbetsofficer 53

Här har vi alltså en något ovanlig situation, där en fabrik ger pengar till ett
arbetarbibliotek, visserligen av medel som arbetarna själva har betalat in. Men som
det heter i arbetsofficerens PM så är en av orsakerna att man inte ville ge pengarna
till den gemensamma sjukkassan då detta stred mot reglerna kring pliktpengarna. Då
var det ett bra sätt att slippa detta genom att ge pengarna till biblioteket. Märk också
att arbetsofficeren vill ha in en lista med de böcker man ville köpa in. Så det verkar
som att man från fabrikens sida ville ha någon sorts kontroll över vilka böcker
biblioteksföreningen köpte in. Även om jag ej hittat några uppgifter om detta så kan
man ju undra om biblioteket fortfarande erhöll några pliktpengar sedan man flyttat
från fabriksområdet.
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Detta leder oss in på vilka andra inkomstkällor biblioteket hade som tidigare nämnts
ordnade man i föreningens barndom med basarer och lotterier.
De mer regelbundna inkomstkällorna var medlemsavgiften och senare bidrag från
kommunen och staten. Vidare förekom annat stöd än kontanter, jag tänker framför
allt på de bokgåvor biblioteket erhöll från diverse personer. Här kan man också räkna
in de ideella krafter som skötte biblioteket till en början helt utan ersättning.

Tabell 3: Inkomster Karlsborgs ABF-bibliotek 1908-1946

År Kommun
bidrag

Bidrag fr
Facket

Övrigt Totalt

1908 543:30 543:30
1913   30:74   30:74
1922 703:04 703:04
1930   42:50     1:07   43:57
1932   18:10 119:89 137:99
1940 300 159:00   82:37 541:37
1946 400 198:00 220:58 818:58

Källa Kassaböcker 1908-1946

Bibliotekets inkomster varierar som synes genom åren. I summan för övrigt för år
1908 ingår inkomsterna från en basar som uppgick till 406:10 kr och utgjorde detta
års huvudsakliga inkomstkälla. 1922 ingår de ovan redovisade pliktpengarna vilka
uppgick till den ansenliga summan av 683:30 kr. Denna summa följdes 1932 av
40:32 kr, sedan kan jag inte se att några mer pliktpengar utbetalades till biblioteket.
Förutom de bidrag biblioteket fick från stat och kommun så erhölls även bidrag från
olika fackföreningar på orten samt kooperationen och Karlsborgs arbetarekommun.
År 1940 erhöll man t. ex. från Arbetarekommunen 11:60 kr, från Grov- och
fabriksarbetarförbundet avd. 350 fick man 9:90 kr. Följande år gav
arbetarekommunen 11:40 kr till biblioteket alltså samma belopp som året innan dock
hade bidraget från Grov- och fabriks ökat litet till 12:10 kr. 54 Innan jag presenterar
utgifterna är det på sin plats att komma med ett klargörande. I kassaböckerna saknas
angivelser om att biblioteket skulle ha mottagit statsbidrag. Detta är ytterst märkligt
då det i andra källor finns angivet att man skulle ha fått bidrag. Därför ber jag läsaren
att betänka att dessa siffror kanske inte presenterar hela sanningen om bibliotekets
inkomster. Nu finns det må hända en annan förklaring. Det var nämligen så att
statsbidraget inte alltid betalades ut i reda pengar. I stället kunde det ges i form av
böcker.
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Tabell 4: Utgifter Karlsborgs ABF-bibliotek 1908-1946

År Inköp &
inbindning

Trycksaker
Kontor

Löner och
Arvoden

Brandförs. Övrigt Totalt

1908 174:87 1:50   29:90 206:27
1913     7:65 1:80   21:29   30:74
1922 423:23 9:94 3:60 267:27 704:04
1930 3:60   39:97   43:57
1932 117:66 3:60 121:26
1940   31:00   25:00 406:18 462:18
1946   25:00 170:45 498:02 693:47

Källa Kassaböcker 1908-1946

Posten övrigt för 1940 innehåller den största enskilda utgiftsposten under detta år
nämligen 271:45 kr till föreläsningsbussen. Samma år delades posten mellan
bibliotekarien G. Hedenberg som fick 10 kr och en H. Jonsson som fick 15 kr för
städning. Nu säger dock inte dessa siffror vad man fick för pengarna vid de olika
tidpunkterna, utifrån boken Vad kostade det? skall jag därför ge några exempel. År
1910 kostade t. ex. Hjalmar Bergmans bok Hans nåds testamente 3:75 och år 1915
kunde man köpa Lagboken för 10 kr. År 1920 kostade Agnes von Krusenstiernas
Ninas dagbok 3:75 alltså samma pris som Bergmans bok betingade tio år tidigare.
1930 kostade Spökskepp av Harry Martinsson 2:75 kr samma år betingade 1 kg
smör 2:99 kr. 1945 fick man för Frans G. Bengtssons Röde orm betala 9:50 kr. 55

Bidragen från staten var strängt villkorade. Se kapitel 2. Man skulle t. ex. köpa sina
böcker från en speciell lista och skicka in en verksamhetsberättelse till i detta fallet
ABF:s centralorganisation. Den 19 oktober 1934 får man i ett brev till Herbert
Lindström veta att biblioteket blivit avstängt från statsbidrag. Orsaken till detta är
något oklar. I korrespondensen för bl. a. 1927 och framåt får man intrycket att något
inte står rätt till med verksamheten. Instruktören för ABF i Skaraborgs län Carl Eng
skriver upprepade gånger till biblioteksföreståndaren B. Helldén och uppmanar
honom att lämna in redogörelse om bibliotekets verksamhet. Eng undrar också om
studiecirkelverksamheten kommit igång. Problemen tycks fortsätta och Eng skriver i
ett brev daterat 1930-10-24 att han är beredd att själv komma till Karlsborg för att ta
inspektera verksamheten och propagera för studiecirkelverksamheten. Från
Karlsborgs sida tycks man i det längsta slingra sig med att tiden då Eng tänkte göra
sitt besök är olämplig. I ett brev till ABF:s centralbyrå den 3 mars 1930 skriver man
att bibliotekets utlåning har legat nere men att den nu har återupptagits, och att
biblioteket skall vara öppet någon gång varje vecka. Studiecirklarna tycks också ha
kommit i gång, i brevet nämns att en cirkel i esperanto och en i rörande svenskt
arbetsliv har startats.56
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4.4 Personal

Biblioteket hade länge inte någon fackutbildad bibliotekarie utan sköttes av personer
med annan bakgrund. Detta var något som var mycket vanligt vid denna tid. Den
förste av dessa tycks ha varit filaren B. Helldén som skötte biblioteket  åren 1920-
1933 under tiden 1923 / 1924 -1932 med hjälp av skrivaren Gustav Åberg. Helldéns
efterträdare var tygarbetaren Herbert Lindström som verkade fram till 1937 då
uppgiften övertogs av tygarbetaren Gösta Hedenberg. Denne avlöstes i sin tur den
15 november 1943 av Britta Nathorst-Westfelt som anges som personalassistent,
hon har också studentexamen och diplom från socialinstitutet. 1946 skedde ett nytt
byte och kontoristen Nils Elwing övertog uppdraget att sköta biblioteket. Elwing
verkade tills 1948 då tygarbetaren Carl Olof Edberg blev bibliotekarie. Han deltog 5-
18 augusti i en av Kungl. Skolöverstyrelsen anordnad bibliotekskurs i Jönköping,
denna kurs följdes upp med praktik på Skara stadsbibliotek 30 juli- 10 augusti 1951.
Som biträdande bibliotekarie verkade från 1947 Axel Eriksson. Märk väl att
beteckningen tyg här används i den militära betydelsen, nämligen krigsmateriel.
Lindström, Hedenberg och Edberg arbetade alltså förmodligen på
ammunitionsfabriken.

Den här presenterade personalen arbetade till stor del ideellt vid sidan om sina
ordinarie arbeten och fick till en början ingen ersättning. Först 1940 fick bibliotekarien
någon lön och som framgår av nedanstående tabell så var det inga stora summor det
rörde sig om i alla fall med dagens mått räknat och förmodligen även med 1940-tals
mått räknat. År 1940 tjänade t. ex. en manlig dagsverkare 7:35 kr om dagen och en
tingsnotarie vid domsaga 200 kr / månad plus fri logi. 57 Jag vågar mig på att dra den
slutsatsen att det fortfarande rörde sig om en stor del ideellt arbete.

Tabell 5: Löner Karlsborgs ABF-bibliotek 1940 -1949

År Lön Bibliotekarie Lön Biblioteksassistent
1940   50 kr / år   0 kr / år
1943 100 kr / år 50 kr / år
1949 150 kr / år 75 kr / år

Källa Bibliotekstyrelsen protokoll 1921-1951

Man bör dock vid betraktelse av ovanstående tabell dra sig till minnes att de personer
som verkade som bibliotekarier och biblioteksassistenter inte hade sin huvudsakliga
utkomst från detta arbete.

4.5 Lokaler

Till en början var biblioteket inrymt i lokaler på ammunitionsfabriken. Men under
första världskriget fick verksamheten läggas ned då inte allmänheten fick tillträde till
fabriken av säkerhetsskäl. På 1920-talet återupptogs dock verksamheten i samma
lokaler. Händelserna i samband med andra världskriget, medför att man den 26 juni
1940 beslutar att biblioteket skall hållas stängt tills vidare. På ett möte 1 september
beslutas att en förfrågan skall göras hos IOGT om att få inhysa biblioteket i deras

                                                          
57 Lagerqvist och Nathorst- Böös 1985 s.105



lokaler. Den 24 samma månad får man ett negativt svar från IOGT. En annan lösning
måste till och den 19 februari 1943 annonserar man i tidningarna att biblioteket har
flyttat till den gamla folkskolan vid Vättern. Under mellanperioden tycks man varit
husvill. Den 8 juni 1948 säger dock skolstyrelsen upp biblioteket med motiveringen
att man behöver lokalerna själva. Detta medför att man på mötet den 2 juli samma år
beslutar att vända sig till kommunen för att be om hjälp med en ny lokal. Lokalfrågan
kom dock inte att få sin slutliga lösning förrän efter kommunaliseringens
genomförande, mer därom i kapitlet om kommunaliseringen.58

4.6 Öppettider

Biblioteket hade inte särskilt generösa öppettider först hade man öppet varje helgfri
fredag kl. 18.00-19.00. Fr. o. m. den 28 oktober 1940 utökades öppethållandet i och
med att man beslutade att biblioteket även skulle vara öppet varje helgfri tisdag kl.
18.00-19.00. Detta medförde att biblioteket kom att ha öppet två timmar i veckan.
Dessa öppettider tycks man sedan haft ända fram till kommunaliseringen.59

4.7 Bokinköp och utlåning

Jag skall här kort redovisa de bokinköp som gjordes under tiden 1933-1954, som är
de år för vilka det finns uppgifter om. Alla uppgifter om bokinköp och titlar är hämtade
från Biblioteksstyrelsen redogörelser med bokförteckning 1919-1955.

Tabell 6: Bokanskaffning Karlsborgs ABF-bibliotek 1934-1954

År Nyinköp Gåvor
1935   18 0
1940
1945   52 7
1950 133 9
1954 167 2

Källa Redogörelse med bokförteckningar 1919-1955

Vad var det då för böcker som gömde sig bakom dessa siffror ? Jag skall nedan ge
några exempel.

1933 inköptes bl. a. F. Mehrings Karl Marx, en bok från KF med den talande titeln
Kooperationen. Erich Maria Remarques På västfronten intet nytt och bok med titeln
Tyskland vrider klockan tillbaka. Den senare boken förmodligen med anknytning till
NSDAP:s 60 maktövertagande i januari detta år. Men det köptes också in lite mer
lättsam litteratur som Edgar Rice Borroughs Tarzan - Apornas son.
1934 köptes bl. a. Gerhard Magnusson Socialdemokratien i Sverige och Ivar Lo
Johanssons God natt jord. Året därefter köpte man t.ex. Alva och Gunnar Myrdals
omtalade Kris i Befolkningsfrågan, Ture Nerman Dikter om folket och friheten. N.
Beskow Arbetarrörelsens bildningsideal, Alf Nymans Nya vägar inom psykologin och
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Birger Brehman Den Fascistiska korporationen. Vi gör sedan att hopp till 1943 då
tillkom bl. a. Karin Boyes För lite, Rudbeck-Lindfors Vår Konung några böcker med
anknytning till det då rasande kriget köptes också som Willy Brandt m. fl. Norge
ockuperat och fritt. Fredsåret 1945 inhandlades exempelvis Andersen-Nexö Svarta
fåglar, Folke Bernadottes Slutet samt Sven Jerring På min våglängd.
1949 köptes  S. Björks V. Heidenstam, Nattens lekar av Stig Dagerman och Harry
Martinssons Vägen till klockrike. Några exempel från 1950-talet visar att 1951 köptes
bl. a. följande in Frans G. Bengtsson Dikter, Vilhelm Moberg Utvandrarna och Daniel
Defoe Robinson Crouse. 1954 ett av de sista åren före kommunaliseringen tillkom
t. ex. Anne Franks Dagbok, Harry Martinsson Cikada och Sir Winston S. Churchill
Tankar och äventyr.

Vad var det då för böcker biblioteket fick i gåva ? Några axplock Ugglebrevet av
Sigge Stark. 1943 R. Freund Schacht, Funk och tredje riket och JB Jansen Amerikas
resurser. 1945 David Hume Cadby och draken och Svend Aage Bremer
Skymningsmorden. 1949 erhöll man titlar som Demokrati av Anders Örne och C.
Centervalls Av Hugenotternas stam. Under 1950-talet fortsatte givandet och 1951
fick man Dorothy Sayers Mördande reklam och Tidens kalender 1951. 1954 tillkom
genom gåva S. Bergman I morgonstillhetens land och M. Herzog Anapuna.

Vad kan man nu säga om dessa inköp? Det märks att det är ett ABF bibliotek med
titlar som Kooperationen, Socialdemokratien i Sverige m. m. . Vidare tycks man ha
ett gott öga till samtidshistorien. Under andra världskriget är man ju synnerligen alert
och köper flera titlar med direkt anknytning till kriget bl. a. Norge ockuperat och fritt
med den framtida västtyske förbundskanslern Willy Brandt som medförfattare. Även
efter kriget håller men sig a jour med dagsfrågorna som kan representeras av
Laurenzes Fakta om atombomben som köptes in 1952. En del böcker kanske man
inte väntat sig att ett ABF-bibliotek skulle köpa in, t. ex. Vår konung. Värt att notera är
också att man mottog Sigge Starks Ugglebrevet som gåva, då denna författarinna
inte varit speciellt väl sedd på folkbiblioteken. För bibliotekets bokanskaffning i det
stora hela hade dock inte gåvorna så stor betydelse. Då de till antalet var ganska
ringa med en toppnotering på nio exemplar för år 1950. Tabellen talar sitt tydliga
språk, det var istället köpen som stod för merparten av bibliotekets beståndstillväxt.

I dokumenten framkommer också att man från bibliotekets sida såg till kostnaderna
när man köpte in böcker. Vid ett flertal tillfällen nämns att man skall göra inköp då
bokhandeln har rea. Detta är inte så konstigt då man betänker att bibliotekets många
gånger magra kassa anbefallde sparsamhet.

Uppgifter om hur bibliotekets utlåning såg ut blir p. g. a. materialets beskaffenhet
något sporadiska. För större delen av utlåningsstatistiken saknas nämligen en
angivelse om vilket år det rör sig om.  De år som jag har riktigt säkra uppgifter är
1932 då totalt 204 lån gjordes fördelat på 47 män och 8 kvinnor och 1940. Det
sistnämnda året anges att 235 fackböcker, 1 219 skönlitterära böcker samt 100
barnböcker har lånats. Dessa siffror tyder på att bibliotekets utlåning under denna tid
har ökat ganska markant.61
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Hur såg då bokbeståndets utveckling ut ? Som framgått av ovan så har det skett en
kontinuerlig tillväxt. Dock finns det tyvärr bara sporadiska uppgifter om bibliotekets
totala bestånd så jag får nöja mig med att redovisa de uppgifter som finns. Den första
årsberättelsen för tiden 18 november 1907 till 31 december 1908 berättar att
biblioteket hade i sin ägo 115 st. inbundna och 40 st. häftade böcker. I
Revisionsberättelsen för 1937 nämns att biblioteket nu har 928 st. böcker och i
årsberättelsen för 1949 står att läsa att beståndet nu är 2 130 stycken.62 Dessa siffror
visar på att biblioteket inte var så stort med dagens mått räknat.
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5. IOGT-biblioteket

5.1 Historik

Logen Wätterns stjärna av IOGT påbörjade sin biblioteksverksamhet år 1915.
Verksamheten var mycket blygsam, i slutet av det första året för verksamheten hade
biblioteket ett bestånd av 67 stycken böcker och en inkomst av 86:05 kronor. Under
de följande åren så skede en blygsam tillväxt av bokbeståndet och 1920 hade man
235 stycken och inkomsterna var 143:78 kronor.63 De följande åren hade man en liten
men stadig tillväxt i verksamheten. Den kom dock aldrig att bli så omfattande som
ABF-bibliotekets och man var under hela sin existens nummer två.

Biblioteksverksamheten tycks heller inte utgjort någon större del av logens
verksamhet. Man tycks dock ej haft de störningar i verksamheten som ABF:s
bibliotek fick uppleva i from av krig och vikande intresse. Verksamheten kulminerade
1956 då IOGT:s bibliotek kom att uppgå i det kommunbibliotek som bildades detta år.

5.2 Personal och löner

Under de första åren var en Sven Johansson biblioteksföreståndare. Han ersattes
1923 av järnarbetaren vid tygstaten Karl Gille som verkade framtill 1928 då arbetet
övertogs av plåtslagaren Gustaf Andersson. Denne var en verklig trotjänare och
skötte biblioteket ända tills 1949 då banktjänstemannen Gösta Svensson övertog
biblioteket. Svensson avsade sig uppdraget som biblioteksföreståndare redan på ett
möte den 22 maj 1950, som skäl angav han flyttning från orten. Den 31 juli samma år
utses för första gången en kvinna till biblioteksföreståndare nämligen fru Kerstin
Andersson. Hon avlöstes 1953 av fabriksarbeterskan Sally Kling.64 Jag har inte funnit
några uppgifter om att någon av dessa skulle ha genomgått någon kurs i
biblioteksarbete.

IOGT:s bibliotek sköttes av ideella krafter och först i redogörelsen för 1943 nämns i
utgiftskolumnen ett post med arvode till bibliotekspersonalen om 15 kr. Följande år
hade beloppet ökat till 100 kr och 1945 var man uppe i 150 och från 1946 låg
beloppet på 175 kr. I jämförelse med ABF-biblioteket hade man här en något
kraftigare löneutveckling när den väl kom i gång. Några jämförelser  med samhället i
stort är också på sin plats, år 1945 så hade en livsmedelsarbetare 3 894 i årslön
alltså betydligt mer än bibliotekarien vid IOGT-biblioteket. Man skall dock hålla i
minnet att bibliotekarien oftast hade ett annat arbete och att biblioteket sköttes på
fritiden. Detta gör att man naturligtvis fick sin huvudinkomst från det ordinarie arbetet.

Ingen särskild debatt tycks ha förts inom IOGT-logen om kommunaliseringen av
biblioteket, snarare kan man misstänka att man var glada att det på detta sätt bli av
med de problem som under de sista åren uppstått med lokalernas litenhet.
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5.3 Inkomster och utgifter

Hur fick biblioteket sin inkomst ? Det fanns flera inkomstkällor dels fick man bidrag
från olika IOGT-loger inte bara från Wätterns Stjärna utan även från krets- och
distriktsloger. Man fick också bidrag från staten, som med tiden kom att utgöra en av
de viktigaste inkomstkällorna se tabell 7 nedan. I detta sammanhang kan tilläggas att
detta bidrag utgjordes av böcker alltså inte av kontanter. Vidare så fick man in pengar
via medlemsavgifter och pliktavgiften på försenade böcker. Den senare låg på 25
öre. Med tiden fick biblioteket också bidrag från kommunen och landstinget. I tabellen
nedan framgår storleken på inkomsterna i ett urval för den period IOGT-biblioteket
verkade.

Tabell 7: Inkomster Karlsborgs IOGT-bibliotek 1916-1955

År Stats
Bidrag

Landstings
bidrag

Kommun
Bidrag

Bidrag från
Loge

Övrigt Totalt

1916   30:45   25:00   95:88   151:33
1920   56:38     5:00   21:75     83:13
1925/1926   84:38 15 100     5:00     4:40   208:78
1930   33:20 15   50   12:75   110:95
1935   45:60 15 100     5:00   165:60
1940 110:40 100   14:60   225:00
1945 155:73 100 544:00   75:17   874:90
1950 482:40 350 977:20   72:79 2714:79
1955 827:60 800 200:00 125:93 1953:53

Källa Logen Wätterns stjärnas bibliotek årsrapporter och redogörelser 1914-1956

Som tabellen utvisar så var det inga stora summor biblioteket hade till sitt förfogande,
vilket naturligtvis medförde att man fick hålla hårt i pengarna. Intressant att se att
biblioteket inte tycks haft mycket att hämta från landstinget som inte tycks ha givit
några bidrag alls under större delan av bibliotekets existens. Hur såg då bibliotekets
utgiftssida ut? I nedanstående tabell kommer jag att ge några exempel på utgifter
man hade.

Tabell 8: Utgifter Karlsborgs IOGT-bibliotek 1916-1955

År Inköp och
inbindning

Trycksaker
Kontor

Löner och
Arvoden

Brandförs. Övrigt Totalt

1916      81:07 2:20   1:50    84:77
1920    159:20   2:50     5:85  167:55
1925 121:35  121:35
1930      57:80   3:00   9:00     7:50     77:30
1935    100:18      5:40   60:02   165:60
1940    209:46   7:20     8:40   225:06
1945    418:30 150 12:60 327:00   907:90
1950    865:27 56:60 250   9:00 1180:87
1955 1705:34   8:90 200   9:00   30:29 1953:53

Källa Logen Wätterns stjärnas bibliotek årsrapporter och redogörelser 1914-1956



De största utgifterna var inköp och inbindning av böcker, löner och frakt. Den första
posten var helt dominerande och utgjorde över hälften av den sammanlagda
utgifterna. I begreppet övrigt ingår bl. a. tryckning av katalog, frakt och
portokostnader. Posten övrigt för år 1946 utgörs dock i sin helhet av inventarier i form
av hyllor. Dessa gick svårligen att redovisa under någon annan rubrik. En ökning av
kostnaderna över tiden kan märkas detta skall väl dock inte förvåna någon. För när
en verksamhet expanderar så ökar ju dess kostnader. Värt att notera är att biblioteket
under hela tiden åtnjöt fria lokaler och fri uppvärmning, detta berodde förmodligen på
att det var inrymt i IOGT-logen Wätterns Stjärnas lokaler.

5.4 Öppettider

Öppettiderna var med nutida mått mycket begränsade man hade öppet vid
studiecirkels- och logemöten d. v. s. klockan 19.00 på torsdagar och klockan 18.00
på söndagar. 1919 ändrar man tiden till söndagar kl 17.00 och i årsrapporten för
perioden 15 april 1921- 14 april 1922 anges öppettiden till torsdagar kl. 20.00. Vad
som ligger bakom dessa för ändringar kan jag inte närmare ange. Vid
biblioteksstyrelsens möte den 28 januari 1949 beslutar man att ändra öppettiderna
från helgfria söndagar kl. 14.00-15.00 till helgfria måndagar kl. 18.00-19.00. dock
hade biblioteket fortfarande öppet bara en timme i veckan. Denna nya ordning skulle
gälla från första måndagen i mars. I redogörelsen för 1955 nämns att biblioteket skall
hålla stängt fr. o. m. den 18 april, detta p. g. a. att lokalen är för dålig och liten.65

5.5 Lokaler

Under hela sin existens var biblioteket inrymt i logens lokal. Vilket medförde att
biblioteket kom att bli ganska trångbott när beståndet växte. Själva bibliotekets
utseende vet jag inte så mycket om, men förmodligen bestod det av ett eller flera
bokskåp i logens rum.

5.6 Bokbestånd och inköp

Detta var om man jämför med ABF-biblioteket inte så omfattande, 1948 anger man
t. ex. ett bestånd på 1 163 band. Antalet kom att växa i liten omfattning tills
kommunaliseringen, detta framgår av nedanstående tabell.
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Tabell 9: Bokbestånd och bokinköp Karlsborgs IOGT-bibliotek 1916-1955

År Inköp Bestånd
1916 40      79
1920 39    235
1925    418
1930    467
1935 25    609
1940 40    775
1945 52    987
1950 70 1 205
1955 87 1 752

Källa Logen Wätterns stjärnas bibliotek årsrapporter och redogörelser 1914-1956

Vad köpte man då för böcker? Nedan följer en sammanfattande presentation av detta
tagna från statsanslagsrekvistionerna som finns i Logen Wätterns stjärnas bibliotek
årsrapporter och redogörelser 1914-1956. Dessa ger dock inte hela bilden för man
köpte in böcker för andra medel också. Jag anser dock att då statsbidraget svarade
för en stor del av bibliotekets inkomster så ger dessa i alla fall en god inblick i vilka
böcker IOGT:s bibliotek köpte. Det första nedslaget är perioden15 april 1914-14 april
1915 då  man har införskaffat bl. a. Gustaf Fröding Samlade skrifter del III, IV,
Rudyard Kipling Kim Viktor Rydberg Vapensmeden och båda delarna av Selma
Lagerlöfs Jerusalem.

Värt att notera för detta år är att de svenska författarna är i majoritet av de tio som
skrivit de böcker man köp är bra två utländska nämligen Kipling och Jack London.
1922-1923 tillkom bl. a. Leo Tolstoys  Tre berättelser och tre böcker av Romain
Rolland med titlar som Den 14. Juli och Danton. Sedan gör vi ett hopp till 1930 då
utökades beståndet med t ex Hjalmar Furuskog Werlden är vårt fält en skrift med
titeln Femtio års godtemplararbete i Sverige samt två böcker av Upton Sinclair
Mannassas och Sjungande Fängelsefåglar. 1939 köpte man bl a Dan Andersson
Skrifter Prosa Efterskörd, L A Cederborn Westergötland, Carl Larsson i By
Skogarnas folk men även Sinclair Lewis Vid Vatten.

Sedan gör vi ett raskt hopp till 1953 som tycks varit ett år då man inriktade sig på
deckare med författare som Agatha Christie Fem små grisar, Mrs McGinty är död och
Mord per korrespondens, Raymond Chandler Fönstret, Dorothy Sayers Oskuld och
arsenik och Georges Simeon Maigret i New York. Man köpte naturligtvis även annat
än deckare t. ex. Hemmingways Den gamle och havet, Lewi Pethrus Den anständiga
sanningen, Anne Franks dagbok och den omtalade Lady Chatterleys älskare av D H
Lawrence.

Det man slås av är att majoriteten av de böcker man köpt in inte har någon direkt
koppling till nykterhetsrörelsen och den närstående frågor. Något som får ses som en
smula anmärkningsvärt med tanke på att det ändå är ett IOGT-bibliotek vi här har att
göra med. Kanske har man haft den tanken att genom att erbjuda litteratur av mer
populär karaktär, så skall allmänheten ägna sig åt läsning i stället för åt flaskan, detta
är nu bara en fundering från min sida det är ju inte alls säkert att detta var tanken.
Det kan ju helt enkelt bero på att bibliotekarien här lät sin egen smak tala.



5.7 Utlåning

Hur många var det då som lånade de ovan beskrivna böckerna? Och hur många lån
skedde på ett år ? Detta skall jag försöka åskådliggöra med nedanstående tabeller.
De tabeller som gäller de vuxna låntagarna har jag valt att dela upp i perioden före
1940 och efter 1940 beroende på att det med början 1939 sker en uppdelning av
antalet lån i kategorierna fack - och skönlitteratur. Anledningen till att denna
uppdelning sker just detta år vet jag inte. Före presentationen av siffermaterialet kan
det vara intressant att se vilka regler biblioteket hade gällande utlåning. Ett dokument
med titeln Utdrag ur stadgarna för logen Vetterns stjärnas lånebibliotek ger följande
besked: lånetiden var två veckor och högst två böcker per låntagare. Lånen var
kostnadsfria för boende i Karlsborg med omnejd. En förseningsavgift på 10 kr per
bok och vecka togs också ut.

Tabell 10: Antalet lån och låntagare vuxna före 1940 vid Karlsborgs IOGT-bibliotek

År Antal lån Antal låntagare
1916    156   55
1920    512 112
1925      28   11
1930    514   86
1935 1 290 132

Källa Logen Wätterns stjärnas bibliotek årsrapporter och redogörelser 1914-1956

Antalet lån och låntagare visar ett drastiskt fall under perioden 1920 till 1925, för att
under trettiotalet åter öka och det kraftigt. Under femårsperioden 1930 till 1935 sker
nära på en fördubbling av både antalet lån och låntagare.  Utvecklingen från och med
1940 och framåt framgår av nedanstående tabell.

Tabell 11: Antal lån och låntagare vuxna fr. o. m. 1940 vid Karlsborgs IOGT-bibliotek

År Lån Fack Lån Skön Antal låntagare
1940   73 1 240   90
1945   30 1 575   86
1950   25 1 781 110
1955 146 1 343 418

Källa Logen Wätterns stjärnas bibliotek årsrapporter och redogörelser 1914-1956

Som går att utläsa av tabellen så var det skönlitterära böcker som stod för större
delen av lånen. Antalet låntagare var inte så stort jämför med ett nutida
kommunbibliotek, den var dock stadd i stigande strax före kommunaliseringen. Man
kan antaga att biblioteket måst flytta till nya lokaler för att kunna möta denna stigande
tendens i antalet låntagare. För att få en helhetsbild måste också de låntagare som
räknas som barn och ungdom tas med.



Tabell 12: Antal lån och låntagare barn och ungdom 1932-1955
vid Karlsborgs IOGT-bibliotek

År Antal lån Låntagare
1932   69 21
1935 110 16
1940   20   5
1945   10   2
1950 163 26
1955 289

Källa Logen Wätterns stjärnas bibliotek årsrapporter och redogörelser 1914-1956

Tabellen börjar med årtalet 1932 som är det första där man har registrerat lån för
barn och ungdom. Lånen gäller här uteslutande skönlitteratur, vilket tyder på att
biblioteket förmodligen inte hade någon facklitteratur speciellt för barn och ungdom.
Det faktum att det inte finns någon statistik för barn och ungdom före 1932 torde
möjligen också visa att biblioteket före detta årtal överhuvudtaget inte hade någon
barn- och ungdomslitteratur. I likhet med de vuxna så är även antalet lån och
låntagare på barn och ungdomssidan stigande.

Som sammanfattning kan sägas att IOGT-biblioteket hade ett stadigt stigande antal
lån och låntagare både vad det gäller vuxna samt barn och ungdomar under nästan
hela sin existens. Framför allt tiden från 1930 och framåt uppvisar en stadigt stigande
tendens. Den klart dominerande kategorin bland de utlånade böckerna var
skönlitteraturen.



6.Kommunaliseringen

6.1 Genomförandet

Frågan om kommunalisering d. v. s. att föra samman de olika biblioteken till ett
kommunbibliotek väcktes första gången den 8 februari 1946.66 Då kom man fram till
att detta inte skulle vara genomförbart vid denna tidpunkt beroende på att en
ordentlig bibliotekslokal saknades. Nästan tio år senare väcks frågan på nytt då ABF-
bibliotekarien C. O. Edberg på ett möte med kommunalnämnden den 20 januari 1955
begärde att i alla fall ABF:s bibliotek borde kommunaliseras. I protokollet heter det
vidare att ”… ett drivande av biblioteket som nu vore fallet med små anslag och
otillräckliga   resurser samt lågt avlönad arbetskraft gick enligt hr Edbergs uppfattning
icke i längden. De nya lokalerna i kommunalhuset å Asken 4 räckte för en tid framåt
men inte med tanke på utvecklingen i längden”. 67

Edbergs beskrivning av läget för biblioteket delades av kommunalnämnden som efter
en diskussion beslöt att ärendet skulle utredas av en kommitté på tre personer. Man
beslöt dock att medlemmarna i denna skulle utses på nästa sammanträde. På detta
sammanträde som ägde rum den 15 februari utsågs herrarna kamrer C E Olsson,
inköpschef Börje Persson och garnisonsassistenten Gunnar Carlsson till medlemmar
av nämnda kommitté.68 Den 18 januari 1956 presenterade de sitt förslag och föreslog
kommunalnämnden

att kommunbibliotek inrättas samt att i detta ingår ovannämnda (ABF:s och Logen
Vätterns Stjärnas) föreningsbibliotek
att stadgar för biblioteket antages enligt bifogade förslag
att biblioteksstyrelse utses
samt att erforderliga medel ställes till förfogande för anskaffande av viss utrustning
samt att förslagsbudget antages

Kommittén räknade med följande utgifter i inledningsskedet : ” . . . anskaffande av
inredning o. d. beräknas till kr. 3.981:-, vilket belopp ställts till förfogande av
byggnadskommittén (…) För bibliotekets behov erfordrades vidare 1 st. skrivmaskin
till en beräknad kostnad av c:a 600 kr samt nyuppsättning av utlåningsmateriel för en
beräknad kostnad av c:a 500:-.” 69 De årliga kostnaderna för biblioteket beräknade
man till följande

Tabell 13: Beräknade årskostnader för Karlsborgs kommunbibliotek 1956.

Utgiftspost Kostnad
Bokinköp och inbindningar 4 500

Avlöning bibliotekarie och biträde 2 500
Prenumeration på tidskrifter    200

Expenser och materielanskaffning m. m.    500
Total kostnad 7 700

Källa kommunalnämndens protokoll 1956-01-18
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69 Kommunalnämnden protokoll 1953-1957, 1956-01-18



Om man jämför med dagens medelsiffror så slås man av hur liten den beräknade
årskostnaden var, det har hänt åtskilligt på utgiftssidan sedan 1950-talet. Värt att
notera är också att bibliotekariens lön ökar betydligt jämfört med hur situationen såg
ut före kommunaliseringen. Fortfarande har man dock avsatt mer pengar till bokinköp
och inbindningar, detta förhållande kommer dock att genomgå en förändring. Mer om
detta senare.

Kommunalnämnden beslöt efter en diskussion att enhälligt antaga kommitténs
förslag som sitt eget som det heter och föreslå kommunalfullmäktige:

  att besluta i enlighet med det sålunda framlagda förslaget
 att antaga följande stadgar för Karlsborgs kommunbibliotek (bilaga § 17/1956)
 att antaga följande tilläggsstat för Karlsborgs kommunbibliotek (bilaga §17/1956)
samt att kostnaderna bestridas ur kulturfonden. Kn 60/56 70

Det verkar inte varit några heta debatter kring bibliotekens kommunalisering och
själva genomförandet tycks ha skett i stor enighet. Varken i kommunalnämndens
protokoll eller i ABF- och IOGT-bibliotekens protokoll har jag hittat något som skulle
tyda på att man motsatt sig kommunaliseringen. Så under 1956 genomfördes en
kommunalisering av de två biblioteken.

Vid sammanträdet med styrelsen för Karlsborgs kommunbibliotek fredagen den 10
februari 1956 71 som tycks varit det första. Utsåg man ordförande samt vice
ordförande, sekreterare och vice sekreterare. Gunnar Carlsson valdes till ordförande
och till vice ordförande Erik Johansson. Bibliotekarien utsågs till sekreterare och fru
Kerstin Andersson utsågs till vice sekreterare. Vidare så gick man igenom de
sakkunnigas inlaga till kommunalnämnden och stadgarna som kommunalfullmäktige
antagit för kommunbiblioteket. Man anställde ABF-bibliotekarien C. O. Edberg som
bibliotekarie efter man granskat hans kurs- och praktikantbetyg. Tjänsten som
biträdande bibliotekarie skulle annonseras ut i följande tidningar:
Karlsborgstidningen, Skaraborgaren och Annonsbladet. Man behandlade också
bibliotekets inredningsdetaljer och beslöt att beställa inredningen hos
Byggnadsfirman Elof Carlsson, förutom katalogskåpen som beställdes hos
Bibliotekstjänst.

Det beslutades att biblioteket fr. o. m. 1956 skulle ansluta sig till Sveriges Allmänna
biblioteksförening (SAB) samt att man från samma tid skulle prenumerera på
Biblioteksbladet. En Halda skrivmaskin beslöt man också att inköpa till biblioteket.
Förvaltningen av bibliotekets anslag skulle ske via kommunalkontoret. Den
avslutande frågan var när biblioteket kunde starta med sin verksamhet.
ABF-biblioteket skulle upphöra med sin verksamhet den 9 maj, varefter överflyttning
kunde ske. Inredningen beräknades vara klar ca. fyra veckor efter beställandet. Detta
gör att man får räkna med en á två månader efter den 9 maj innan
kommunbiblioteket kan tas i bruk. Enligt en artikel i Karlsborgstidningen så kom
biblioteket att börja sin verksamhet 1 juni. 72 En något pikant detalj är att man
beslutade att kostnaderna i samband med iordningställandet av biblioteket skulle tas
ur de medel som var avsedda till bibliotekspersonalens löner.
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6.2 Lokaler

De sammanslagna biblioteken flyttade in i kommunhuset, där verksamheten
expanderade och lokalerna blev för små och nya behövdes. På kommunstyrelsens
möte den 26 juni 1958 bordlades frågan om en begäran från biblioteksstyrelsen att få
disponera lediga lokaler i kommunalhusets källare, där tidigare vaktmästaren bott.
Man beslöt att inhämta den nye provinsialläkarens åsikter om lokalen var tjänlig som
familjebostad. Detta tillstyrktes av biblioteksstyrelsens ordförande C. O. Edberg.

Den 3 december togs frågan upp på nytt och efter provinsialläkarens utlåtande att
lokalerna var otjänliga som familjebostad. Ombads biblioteksstyrelsen att inkomma
med ett kostnadsförslag för lokalernas ändring till biblioteksbruk. Den 16 april 1959
kommer nästa beslut i frågan. Den f. d. vaktmästarbostaden skulle användas som
barn och ungdomsavdelning samt expedition och arkiv i stort sett oförändrade då det
visat sig för dyrt att göra en ombyggnad. Man begärde och beviljades dock 2000 kr
till inventarier. Under 1960 erhöll biblioteket ytterligare 600 kr till inventarier, gardiner
m. m. samt 1000 kr till uppsättandet av en neonskylt. 73

Man verkade i dessa lokaler i drygt 10 år tills nya lokaler byggda enkom för
biblioteksverksamhet kunde tas i bruk den 31 maj 1967. I en artikel i Skaraborgs
Läns Allehanda på invigningsdagen konstaterar man att ”Skaraborgs mest väl
utrustade bibliotek invigt i Karlsborg”. 74

Bland annat skriver man i artikel att det utverkats statsbidrag till en musikavdelning.
Skribenten konstaterar att detta är få landsortsbibliotek förunnat.

I dessa lokaler finns biblioteket än i dag. Kring byggandet av det nya biblioteket tycks
det inte ha förts några speciellt hetsiga debatter. Detta kan berott på att kommunens
starke man vid denna tid Rikard Lejon stod bakom projektet och med honom en
majoritet av kommunstyrelsen.

6.3 Personal

ABF-bibliotekarien C. O. Edberg kom som vi sett ovan att bli det kommunala
bibliotekets förste bibliotekarie och borgade för en historisk kontinuitet. Vid sin sida
fick han en assistent. I avlöningslistan för 1960 finns även två biträdande
bibliotekarier upptagna nämligen Gunnar Friberg och Axel Eriksson.75

I samband med att de nya lokalerna invigdes fick man också sin första fackutbildade
bibliotekarie Kerstin Åseby – Pihlemark som tillträdde 1 januari1968.

6.4 Öppettider

Vid det ovan refererade sammanträdet den10 februari, beslutades det att biblioteket
skulle vara öppet varje helgfri tisdag och fredag kl. 18-20, under månaderna maj, juni,
juli och augusti dock bara på fredagar samma tid. Öppettiderna kom sedan
successivt att utökats tills biblioteket var öppet måndag - fredag. Fortfarande hade
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man dock begränsat öppethållande på sommaren något som dock inte torde vara
unikt för Karlsborg.

6.5 Utlåning

Lånereglementet för Karlsborgs kommunbibliotek stadgar att lånetiden för
skönlitteratur var två veckor, facklitteratur fick man låna i fyra veckor. En plikt om 25
öre per bok och vecka fick man betala vid försening.  Hur såg då utlåningen ut i
siffror ? Jag har valt att presentera hur det såg ut ett år respektive tre år efter det nya
bibliotekets öppnande.

Tabell 14: Utlåning vuxna Karlsborgs kommunbibliotek 1968 och 1970

År Fack Skön Pocket
1968 5 576 11 164 2 158
1970 6 090 12 430

Källa Statistikjournaler för låntagare 1968, 1969

Som framgår av tabellen så har det skett en mindre ökning av antalet lån. Vid en
jämförelse med antalet lån före kommunaliseringen, finner vi att skönlitteraturen har
behållit sin dominerande ställning som mest utlånade kategori. Anledningen till att det
finns en speciell kolumn för pocket är att denna uppdelning gjordes i min källa,
orsaken till denna uppdelning vet jag ej. Förmodligen kan större delen av lånen av
pocketböcker passa in under rubriken skönlitteratur, vilket ger en än större övervikt
för denna kategori.

Tabell 15: Utlåning barn och ungdom Karlsborgs kommunbibliotek 1968 och 1970

År Fack Skön Totalt
1968 1 148 14 060 15 208
1970 1 174 15 394 16 568

Källa Statistikjournaler för låntagare 1968, 1969

Antalet lån gjorda av barn och ungdomar visar också en liten stigande tendens.
Också för denna kategori låntagare är det skönlitteraturen som är dominerande och
kategorin pocket saknas helt. Det senare kan bero på att man helt enkelt inte hade
någon barn och ungdomslitteratur i pocketformat.

6.6 Finansiering

Här kommer jag att redovisa hur inkomsterna och utgifterna såg ut efter
kommunaliseringen. De år jag har valt att redovisa är 1960, 1965 och 1970.
Anledningen till detta är att jag vill visa hur utvecklingen såg ut från det att
kommunbibliotekets verksamhet stabiliserats fram till den nya biblioteksbyggnaden
tagits i bruk. Den nya byggnaden togs i bruk 1967 men jag har valt 1970, för att
kunna se dess inverkan på inkomster och utgifter tydligare.



Tabell 16: Inkomster utöver de kommunala anslagen Karlsborgs kommunbibliotek
1960, 1965 och 1970

År Statsbidrag Pliktavgifter m. m. Totalt

1960 7 242   56:10 7 298:10
1965 9 041   43:00 9 084:00
1970 222:65    222:65

Källa. Karlsborgs kommuns budget 1960, 1960, 1970

I mitt material presenteras som inkomster bara statsbidragen samt pliktavgifter. Men
då kommunen nu är bibliotekets huvudman så bör resten av inkomsterna utgjorts av
kommunala medel. Tabellen visar att statsbidragen ökar för att helt försvinna år
1970. Ett intressant faktum är att inkomsterna från pliktavgifter ökar under hela
tidsperioden, detta kan möjligen ha ett samband med bibliotekets ökade utlåning.

Tabell 17: Utgifter Kommunbiblioteket 1960, 1965 och 1970

År Bokinköp
m. m.

Löner,
arvoden

Hyra Försäkring Kapitaltj.
kostnader

Övrigt Totalt

1960 10 010:05   7 152:80   1 000:00 108 1 200:97   19 471:82
1965 15 561:29 12 662:75   1 000:00      210 1 798:70   31 232:74
1970 31 211:55 60 477:09 60 382:63 13 222 9 198:58 174 491:85

Källa Karlsborgs kommuns budget 1960, 1965,1970

Som tabellen visar så är utgiftsposten för löner under stigande och har år 1970 gått
om bokinköpen som den enskilt största utgiftsposten. Något som förmodligen kan
förklaras av att biblioteket under perioden fick en fackutbildad bibliotekarie. Den
drastiska ökningen av hyran från 1965 till 1970 får tillskrivas det faktum att biblioteket
fick egna lokaler 1969. Jämför man med tabellen för inkomster så finner man att
statsbidraget fortfarande år 1960 täcker kostnaderna för löner, även fem år senare
täcker summan en stor del av lönekostnaderna. Från 1970 får dock kommunen
ensam stå för lönekostnaderna då statsbidraget helt försvunnit.

6.7 Bokbestånd och inköp .

Angående bibliotekets bestånd i antalet böcker kan jag tyvärr inte uttala mig särskilt
mycket då material saknas. Dock kan jag ge en glimt av vilka böcker man köpte in år
1965. Det var böcker om historia som Herbert Tingstens Nazismen och Fascismen,
Jonasson Nazismen i dokument. Memoarer som Adenauers Minnen 1945-1953 och
biografier bl. a. en om Napoleons syster Pauline. Man köpte också en del deckare
som Trenters Tolfte knappen och Simenon Maigret blir arg här fortsätter man
traditionen från IOGT-biblioteket som tycks ha haft ett särskilt gott öga till
deckargrenen . En del naturvetenskapliga verk tillkom också med titlar som
Atomernas värld av Bergström. För övrigt köptes litteratur från ett brett spektrum in.
Det rörde sig bl. a. om reseskildringar, hobbyböcker, religion, militärvetenskap och
samhällsvetenskap m. m. . Totalt var det enligt fakturor ca. 472 st böcker som köptes
in detta år.76
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Ser man till ämnesfördelningen så tycks den väl stämma överens med hur det såg ut
i resten av landet. Bland facklitteraturen så var det böcker om historia, geografi med
reseskildringar, biografier och religion som dominerade. Karlsborgs militära prägel
medför att en hel del böcker inom avdelningen militärväsen införskaffas, vilket kanske
inte annars vore fallet. Böcker på främmande språk är dock inte en särskilt stor
kategori jag har bara hittat några få på tyska.

I och med kommunaliseringens genomförande fick så Karlsborg ett modernt bibliotek
med egna lokaler och fackutbildad personal. På 1970-talet utökades så Karlsborg
genom sammanslagning med Mölltorps och Undenäs kommuner och deras bibliotek
kom att bli filialer till Karlsborgs biblioteket. Detta ligger dock utanför denna uppsats
ramar.



7. Jämförelsekommunen Lidköping

Den ort jag valt att jämföra med är Lidköping som också ligger i Västergötland men
som har en större folkmängd än Karlsborg. Jag har i min presentation utgått från
Maria Johanssons magisteruppsats Från hundkoja och ekotempel till Orionhus –
Vägen mot ett modernt folkbibliotek i Lidköping 1934-1960 BHS 1998:23.

7.1 Lite historik över Lidköping

Lidköping var vid 1800-talets början en betydande handelsstad grundad på handel
med den omgivande bördiga landsbygden. 1836 öppnades stadens första bokhandel
av A. Lindqvist. Under 1800-talet började också Lidköping att industrialiseras, den
första ansatserna till industri hade dock uppstått redan på 1750-talet då ett
strumpväveri startades detta hade inte någon större framgång. Stadens verkliga
industrialisering började först hundra år senare då en tändsticksfabrik startades.77

År 1874 kom järnvägen till staden då linjen Lidköping-Skara-Stenstorp invigdes.
Industrialiseringen sköt nu fart och år 1910 fanns 34 fabriker och industriella
anläggningar med över 1000 anställda.

Industrin var framför allt verkstadsindustri, livsmedel- och keramisk industri.
Industrialiseringen var också en injektion för handeln och sjöfarten, Lindköping är än i
dag en av de viktigaste hamnarna kring Vänern. Fr. om. 1926 har staden i stort sett
styrts av socialdemokraterna. I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet
etablerade sig också frikyrko-, arbetar- och idrottsrörelsen i Lidköping, 1885 invigdes
t. ex. missionsförsamlingens Immanuelskyrka och 1910 till kom en Folkets Park. 78

7.2 Lidköpings bibliotekshistoria – den tidiga fasen

Stadens bibliotekshistoria började med O. Gudmundsens ”Lån-Bibliothek” som
verkade på 1860-talet. Detta var en privat inrättning av typen bokcafé, vid lån fick
man betala 37 ½ öre i veckan och 4 riksdaler för ett halvår.  Under åren 1913-1940
drev staden en läse- och värmestuga. Denna hade öppet en stor del av dagen
nämligen kl 09.00-13.00 och kl.16.00-21.30 på vardagar samt kl.09.00-10.30 och
18.00-21.30 på söndagar. På läsestugan fanns flera tidningar och tidskrifter,
uppslagsverket nordisk familjebok samt en del andra böcker. Det bedrevs dock ingen
låneverksamhet. Ett café som serverade kaffe, te, smörgåsar m. m. fanns också i
läse-  och värmestugan, de erbjöds till ett pris som låg 20% lägre än på andra lokaler
i Lidköping.79

Från 1919 års besökssiffra på 59 000 personer som var den högsta i verksamhetens
historia kom intresset att dala och den 30 september 1941 lades läse - och
värmestugan slutligen ned.80 En intressant detalj är att stugan under sin verksamhets
tid mest tycks ha attraherat män, någon förklaring till detta framkommer inte i
magisteruppsatsen varför frågan är öppen för spekulation något som jag dock ej här
kommer att närmare gå in på.
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Det fanns också andra bibliotek som Allmänna läroverkets där även allmänheten
kunde få låna. Lidköpings folkskola hade ett ”lärjungebibliotek” som vände sig till
skolans elever och personal samt ett referensbibliotek främst avsett för skolans
lärare. Stadens Husmoderförening hade också ett litet bibliotek om 50 band som
utlånades till föreningens medlemmar. Immanuelskyrkans ungdomsförening hade i
början av 1900-talet en boksamling om 300-400 band . Lokalbrist gjorde dock att
utlåningsverksamheten upphörde under 1940-talet och böckerna magasinerades.
IOGT- logen Lidköpings Väl drev också ett bibliotek i logens lokal. Trots att logens
bibliotek var öppet för alla så var det främst logens egna medlemmar som lånade
där.81

7.3 Lidköpings bibliotekshistoria – den senare fasen

I detta avsnitt kommer jag att beskriva utvecklingen av Lidköpings stadsbibliotek
samt ABF-biblioteket i staden fram till kommunaliseringen.

7.3.1 Stadsbiblioteket

Vid Lidköpings stadsfullmäktiges första sammanträde 5 januari 1863 föreslog
rådmannen Carl Wennérus att man skulle utreda åtgärder som skulle åstadkomma
fullständig likställighet i rättigheter och skyldigheter bland stadens befolkning. Ett sätt
skulle vara att ge de mindre bemedlade delarna av denna tillgång till ”allmän och
medborgerlig bildning”. Hur skulle detta då göras ? rektorn för Lidköpings
elementarläroverk för pojkar Wilhelm Nilson föreslog att man skulle anslå
inkomsterna från hundskatten till bildandet av ett stadsbibliotek. På den vägen blev
det och vid sammanträdet den 26 januari beslöt man om bildandet av ett bibliotek.
Rektor Nilson utformade i mars samma år stadgar för det samma, enligt dessa skulle
biblioteket har som syfte att ”(…) bereda stadens innewånare och serskilt dess
mindre bemedlade medlemmar lättadt tillfälle till god och nyttig läsning (…)”. 82

Om bokinköp sägs att man skulle förutom religiösa skrifter af god beskaffenhet köpa
in böcker i de mera populäre och praktiske wetenskaperna. Vidare beslöts att
utlåning skulle ske på söndagar och att lånen skulle vara avgiftsfria de två första
vekorna därefter skulle en avgift på 3 öre / vecka erläggas. 83

Till bibliotekarie utsågs läroverksläraren P. G. Söderlund. Efter bara ett par månader
ersattes han av lärarna Gustaf Wahlström och Johan Svensson. Ekonomin kom dock
att vara ett bekymmer under lång tid speciellt som bibliotekets andel av hundskatten
minskade. Den dåliga ekonomin medförde att böckernas fysiska tillstånd
försämrades oroväckande och i revisionsberättelsen för 1896-1898 utdöms 53
stycken. 1907 tycks dock ekonomin blivit något bättre och biblioteket erhåller också
sitt första bidrag från staden på 72,80 kr. 1932 ersattes hundskattemedlen med
anslag från övriga skattemedel. Trots dessa svårigheter var dock lånefrekvensen i
stadig stigande.84
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Angående bibliotekets lokaler kan man säga att under tiden 1863-1869 var biblioteket
inhyst i folkskolan på Stenportsgatan, sedan flyttade det tillsammans med skolan till
Lasarettsparken (numera Stadsparken), där man verkade fram till 1930-talet. Då
föreslogs att man skulle flytta biblioteket till mer centrala lokaler i flickskolan, skolans
styrelse gick med på detta och i oktober 1934 kunde man flytta in i ett rum i
flickskolans lokaler. Under perioden juni 1936-maj 1937 utbyggdes lokalerna så att
biblioteket kom att disponera tre salar. Med tiden växte biblioteket ur dessa lokaler
och 13 december 1954 beslöt man att biblioteket skulle flytta till det nybygge som
skulle uppföras i kvarteret Orion. Detta bygge kom ock inte i gång förrän 1958 och
först i december 1960 kunde biblioteket flytta in.85

Under perioden 1863-1934 sköttes biblioteket som bisyssla av lärare vid de skolor
sär biblioteket var inrymt. Den siste i denna rad av lärare var folkskolläraren Erik
Hellstöm som 1934 sade upp sig efter en lönedispyt. Han efterträddes av
modellsnickaren Lagen Lange som verkade under perioden hösten 1934 till mars
1935 då han flyttade från Linköping. Langes efterträdare blev utsedda den 8 maj
samma år och var järnsvarvarna Einar Palmqvist och Stig Sundblad. Palmqvist
deltog under perioden 1- 21 november 1937 i en bibliotekskurs i Stockholm.

Frågan om en heltids anställd utbildad bibliotekarie diskuterades 1937 men först
under 1948 togs frågan upp under behandling igen. Tjänsten kom dock inte att
tillsättas för än 1 april 1952 p. g. a. att staden inte var villig att betala en rimlig lön.
Den som tillträde hette Jörgen Elgström och hade tidigare verkat som assistent vid
stadsbiblioteket i Härnösand. Han verkade tills 1959 då han blev chef för
stadsbiblioteket i Borås. Ny bibliotekarie blev Ulla Reutherborg. Ser man på lönerna
framkommer det att under perioden 1873-1915 fick bibliotekarierna 100 rdr / kr
årligen 1916 höjdes beloppet till 150 kr och 1935 till 250 kr. 1936 fick Palmqvist och
Sundblad 500 kr att dela på. 1947 hade denna summa ökat till 2 100 kr. År 1953 i
samband med att Elgström anställdes höjdes lönen till 13 584 kr.86

Ser man till bokinköpen så tycks bibliotekarierna haft stor inverkan på detta, t. ex. så
hade i början av 1900-talet en bibliotekarie Söderberg uteslutit fem böcker därför att
han ansåg dem olämpliga eller ”rent af skadliga för den läsekrets, för hvilken
biblioteket i närmaste hand är afsedt och i allmänhet för mindre kritiska läsare”.87

De som skadliga ansedda böckerna hade titlar som Den stulna biskopen, Napoleon
och kvinnorna, Hvari min tro består, Hemliga polisen under det tredje kejsardömet
och Hon vågade det.

7.3.2 ABF-biblioteket

Den år 1906 bildade arbetarekommunen i Lidköping beslöt 1913 att ett
arbetarebibliotek skulle bildas. Medel kom dels från arbetarekommunen,
socialdemokratiska ungdomsklubben och dels från Nykterhetsorden Verdandis loge
496 Framåt alla bidrog med 25 kr vardera. Till detta kom Logens bibliotek som
införskaffats med början 1908, logen beslöt 1913 att ansluta sig till ABF och överlåta
sitt bibliotek till denna organisation. De första åren tycks det inte varit någon ordning
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på verksamheten och först år 1919 lades låneavgifter och öppettider fast.
Låneavgiften skulle ligga på 5 öre / vecka. Under tiden fram till 1925 tycks dock
biblioteket fortfarande inte varit speciellt verksamt, det nämnda året gjordes dock en
uppryckning och hela beståndet gicks igenom, nya katalogkort skrevs m. m..88

I början var ABF-biblioteket placerat i Verdandilogens gamla lokaler tills del år 1925
flyttade till Metallindustriarbetarförbundets lokalavdelning på Torngatan 66-67. 1929
hade man växt ur dessa lokaler och flyttade till två rum som hyrdes av bagarmästare
Stömberg. 1931 flyttades biblioteket ånyo denna gång till Torngatan 7. Några år
senare  d. v. s. 1936 flyttade ABF-biblioteket in det då nybyggda Folkets hus där det
kom att förbli fram till sammanslagningen med stadsbiblioteket 1953 / 54. Biblioteket
sköttes av ideella krafter som snickaren Ivar Johansson som från 1928 / 1929 skötte
biblioteket. Ersättningen var låg från 1917- 1921 10 kr / år detta höjdes 1922 till 20 kr,
1932 delade Johansson och medhjälparen Oscar Carlsson på 150kr / år. Under ABF-
bibliotekets sista år hade de kommit upp i 1 000 kr att dela.89

Ser man på ABF-bibliotekets bokbestånd så var böcker om samhällslära, historia
samt arbetar- och esperantolitteratur dominerande. Författare som Dan Andersson,
Upton Sinclair, Jack London, Ivar Lo-Johansson och August Strindberg finns
företrädda. Värt att notera är att man inte hade några deckare (undantaget Edgar
Allan Poe) och inga Sigge Starkböcker.  Vidare förekom sådana alster som Karl Marx
Det kommunistiska manifestet och Lenins Imperialismen – kapitalismens sista
etapp.90

ABF-bibliotekets ekonomi vilade på flera grunder, dels pengar från de fackligt
anslutna och dels bidrag från landstinget, staten och Lidköpings stad. Från
landstinget erhöll biblioteket i medeltal mellan 150-200 kr / år under tiden 1924-1947.
Från 1924 utgick också statsbidrag av varierande storlek, det första bidraget låg på
27 kr / år 1938 fick man dock ca. 4 000 kr. Bidrag från staden fick biblioteket första
gången 1926 och då låg summan på 300 kr, detta belopp ökade efter tiden år 1936
låg det t. ex. på 700 kr och 1946 på 1 500 kr, året före sammanslagningen med
stadsbiblioteket d. v. s. 1953 fick man 4 000 kr.91

7.4 Sammanslagningen

Första gången som tanken på en sammanslagning av stadsbiblioteket och ABF-
biblioteket nämndes var i ett protokoll från biblioteksstyrelsen från november 1930.
Den gången stupade frågan på att det inte fanns någon lämplig lokal att tillgå.

Ärendet var uppe på nytt fyra år senare då en skrivelse från järnsvarvaren och
socialdemokraten Karl Laurell till stadsfullmäktige föreslog en sammanslagning. Även
denna gång var det lokalfrågan som sänkte förslaget. ABF-biblioteket hade nämligen
genom ett hyresavtal förbundit sig att flytta in i det blivande folkets hus till hösten.
ABF förklarade sig villigt till en sammanslagning bara om stadsbiblioteket också
flyttade till Folkets hus, något som styrelsen för det sistnämnda inte kunde gå med
på. Det kom att dröja till 1952 till man på nytt diskuterade en sammanslagning. ABF-
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biblioteket hade nu nått ett omfång av ca. 8 500 och det stod klart att det inte kunde
skötas av en person på sin fritid. Man kan misstänka att ålder började ta ut sin rätt ty
biblioteket sköttes av samme Ivar Johansson som tagit över på 1930-talet.

Den 11 augusti 1953 fördes samtal mellan ABF:s styrelse och stadsbibliotekarien
Jörgen Elgström. Trots att lokalfrågan än en gång spökade i bakgrunden så beslöt
man denna gång att en sammanslagning skulle ske. Det var en rad faktorer som
förutom problem med personal och ekonomi som medverkade till att
Kommunaliseringen skedde just vid denna tid. Man hade t. ex. ett behov av filialer,
även frågan om biblioteksverksamhet för barn- och ungdom spelade en roll. Allt detta
hoppades man skulle lösas med kommunaliseringen. Dessa förhoppningar kom
också till viss del att förverkligas.

 Lokalbehovet kom att lösas med att det sammanslagna biblioteket skulle flytta in i
Orionhuset som planerades att byggas. Sammanslagningen godkändes av
stadsfullmäktige 28 oktober 1953 och vid årsskiftet 1953 / 1954 genomfördes
sammanslagningen. Detta skedde genom att ABF-bibliotekets böcker överfördes till
stadsbiblioteket, utom de uppslagsverk och böcker om samhällskunskap som skulle
finnas tillgängliga för ABF:s studiecirklar. Dubblettböcker kom att gå till Lidköpings
sjukhus bibliotek.92

7.5 Finansiering, bokbestånd och boklån

I detta avsnitt kommer jag att i tabellform visa på de anslag Stadsbiblioteket
respektive ABF-biblioteket i Lidköping erhöll under perioden 1935-1960 (för ABF
1953, då uppgifter för 1960 saknas beroende på att ABF-biblioteket då hade uppgått
i Stadsbiblioteket). För samma tidsperiod kommer antalet lån och antalet låntagare
samt bokbeståndet för de två biblioteken att redovisas.

Tabell 18: Anslag Lidköpings Stadsbibliotek 1935-1960

År Anslag fr. Staden Anslag fr. Staten Totalt
1935        700    504     1 204
1940 3 916     7 716
1945     6 850 4 700   11 550
1950   22 910   22 910
1955   81 003   81 003
1960 238 741 238 741

Källa Johansson, M 1998 Bilaga 1

Stadsbiblioteket får till en början ganska blygsamma bidrag från staden och staten.
Med tiden ökar dock bidragens storlek. Från 1950 och framåt så är det staden ensam
som står för bidragen. Under 1950-talet ökar också bidragens storlek markant. Detta
hänger säkerligen samman med kommunaliseringen som ägde rum 1953. Med
denna följde naturligtvis ett ökat ekonomiskt stöd från staden / kommunen.
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Hur såg då ABF-bibliotekets bidrag från staden och staten ut ? Nedanstående tabell
kommer att redovisa de summor som ABF-biblioteket fick i bidrag under åren 1935 till
1953.
Tabell 19: Anslag Lidköpings ABF-bibliotek 1935-1953

År Anslag från
Staden

Anslag från
Staten

Övriga anslag Totalt

1935    600    617 1 247   2 464
1940 1 750 1 859 2 810   6 419
1945 2 617 3 014   5 631
1950 6 000 3 543 4 592 14 135
1953 8 000    200 1 000    9 200

Källa Johansson, M 1998 Bilaga 2

Tabellerna visar att anslagen från staden och staten ligger på ungefär samma nivå,
detta hänger samman med de regler för statsbidrag jag tidigare redovisat i kapitel 2
nämligen att ett bibliotek kunde erhålla från staten en summa lika stor som den de
själva satsat. Jämför man de två Lidköpings biblioteken med varandra så finner vi att
det framtill 1945 är en relativ jämn fördelning av resurserna. Efter 1945 så ökar dock
stadsbibliotekets anslag nästan dubbelt så mycket som ABF-bibliotekets. Det senare
bibliotekets anslag trappas sedan ner något inför sammanslagningen.

Tabell 20: Bokbestånd, lån och låntagare Lidköpings Stadsbibliotek 1935-1960

År Bokbestånd Antal lån Antal låntagare
1935   3 033   7 512    675
1940   6 250 21 205 1 256
1945 10 496 35 231
1950 14 683 31 963
1955 18 306 68 268 2 346
1960 30 070 79 662

Källa Johansson, M 1998 Bilaga 1

Stadsbiblioteket tycks ha haft två perioder då utlåningen ökar markant nämligen från
1935 till 1940 och från 1950 till 1955. Vid båda tillfällena sker en bära nog fördubbling
ja i det första fallet betydligt mer än en fördubbling.

Tabell 21: Bokbestånd, lån och låntagare Lidköpings ABF-bibliotek 1935-1953

År Bokbestånd Antal lån Antal låntagare
1935 1 815   8 358    391
1940 4 064 14 467    945
1945 5 888 15 245 1 117
1950 7 571 12 117 1 134
1953 8 588 13 028

Källa Johansson, M 1998 Bilaga 2



Som det framgår av tabellerna så ökade båda bibliotekens bestånd, antal lån och
antal låntagare i alla fall fram till 1945. Speciellt under perioden 1935-1940 kan en
markant ökning märkas. Efter denna expansionsperiod är utvecklingen inte så
markant, under perioden 1945-1950 märker man till och med en viss nedgång i
antalet gjorda lån. Resten av 1950-talet är dock en tid då antalet lån ökar igen.

Då siffror för bibliotekens utgifter saknades i den uppsats som är min källa till detta
kapitel kan jag tyvärr inte ge några siffror för dessa. Uppgifterna rörande utgifterna för
biblioteken i Karlsborgs kommun, gör dock att jag gör antagandet att den största
utgiften var köp och inbindning av böcker. Stadsbiblioteket är med avseende på alla
siffror det större biblioteket, vilket förstärker intrycket av att detta bibliotek var att
betrakta som Lidköpings huvudbibliotek och därför var det bara logiskt att ABF-
biblioteket tillslut kom att uppgå i detta.

Tabell 22: Antal invånare samt totala antalet lån / invånare Lidköping 1935-1960

År Antal invånare Totala antalet lån /
invånare

1935 10 035 1.58
1940 11 573 3.08
1945 12 733 3.96
1950 14 322 3.08
1955 15 461 4.41
1960 16 657 4.78

Källa Statistisk årsbok för Sveriges kommuner respektive år samt tabell 20 och 21.

I tabellen har jag slagit ihop antalet gjorda lån på stadsbiblioteket med de gjorda på
ABF-biblioteket för att få en heltäckande bild av antalet lån gjorda i Linköping. Jag
ber dock läsaren att observera att får åren 1955 och 1960 gäller siffrorna för de
sammanslagna biblioteken.

Som tabellen visar ligger antalet lån / invånare i snitt på en bok fram till 1940-talet då
en fördubbling av antalet böcker som varje invånare lånar. Nästa förändring inträffar i
slutet av 1950-talet och början av 1960-talet, då antalet lånade böcker fördubblas
igen. Möjligen kan detta ha ett samband med sammanslagningen av stadsbiblioteket
och ABF-biblioteket 1953.



8. Jämförelsebiblioteket - Halmstads arbetarbibliotek

Som ett ytterligare jämförelse objekt har jag valt Halmstads arbetarbibliotek.
Halmstad är befolkningsmässigt större än Karlsborg men ungefär i Lidköpings
storlek. Skälet till att jag valt att använda mig av just Halmstad är att uppgifter
rörande detta bibliotek fanns lättåtkomliga.

8.1 Historik

År 1898 den första mars bildades Halmstads arbetarbiblioteksförbund, och den sista
juni hade 10 organisationer knutna till arbetarrörelsen anslutit sig. Det var framförallt
fackföreningar med Transportarbetarfackföreningen om 200 medlemmar som den
största. Totalt så hade de 653 medlemmar och betalade 20 öre / medlem i
inträdesavgift plus en kvartalsavgift på 5 öre / medlem. Dessa medel var tydligen i
minsta laget för redan i januari följande år så lämnade förbundet in en skrivelse till
stadsfullmäktige där man vädjade om ett tillfälligt anslag till inköp och inbindning av
böcker. Med minsta marginal 15 för och 14 emot beslöt fullmäktige att bevilja
biblioteksföreningen 150 kr. Föreningen kom de följande åren att ansöka om
ytterligare bidrag från staden, denna kom efter häftiga diskussioner att bevilja
föreningen de sökta bidragen. Den 1 december 1905 överlämnade föreningen sitt
bibliotek till Halmstads arbetarekommun och den 14 maj 1917 övertogs biblioteket av
ABF. 93

År 1909 föreslogs i en motion till Halmstads stadsfullmäktige att ett stadsbibliotek
avsett för hela stadens befolkning skulle upprättas. Detta ledde till en diskussion om
arbetarbiblioteket skulle slås samman med det planerade stadsbiblioteket.94 Dessa
ledde dock inte till någonting och först 1922 fick Halmstad ett stadsbibliotek elva år
senare beslöt styrelsen för arbetarbiblioteket att man skulle ansluta sig som en filial
till stadsbiblioteket och vid årsskiftet 1933 / 1934 slogs de båda samman.95

8.2 Personal och löner

Under arbetarbibliotekets existens verkade totalt 8 personer som bibliotekarier den
förste  var C. W. Winstedt (1898-1899) och den siste var Oskar Jönsson (1930-
1933). I räkenskapsberättelsen för arbetsåret 1917-1918 anges bibliotekariearvodet
till 50 kr samt posten tjänstgöringsarvode á 50 öre per utlåningskväll till 95:50 kr.
Räkenskaperna för år 1932 visar att posten löner och arvoden nu stigit till 836 kr.96

8.3 Finansiering

Från början var bibliotekets inkomster främst av två slag nämligen avgifterna från
medlemsföreningarna samt avgifter för boklån, med tiden kom dock bidrag från
Halmstad stad att bli allt viktigare även statsbidragen kom att utgöra en stor del av
inkomsterna. Några exempel på vilka summor det kunde röra sig om först från
räkenskaperna för 1908 då biblioteket hade inkomster om 2 262:88 kr de största
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inkomstposterna var Halmstads arbetarkommun med 759:51 och stadsfullmäktiges
anslag om 500 kr. Utgifterna för året uppgick till samma summa som inkomsterna
och den största posten var inköp och inbindning av böcker som betingande 815:32
kr. Vi går sedan till år 1932 det näst  sista verksamhetsåret för arbetarbiblioteket,
detta år hade man inkomster om 6 290 kr varav ungefär hälften d. v. s. 3 000
utgjordes av statsbidrag. Utgifterna var 5 441:88 kr även denna gång var det inköp
och inbindning av böcker som var den största posten med  2 882:43 kr.97

8.4 Lokaler och öppettider

År 1903 flyttade biblioteket in i lokaler belägna i Halmstads Folkets hus. Några år
senare närmare bestämt 1908 kunde man utöka lokalerna med en liten läsesal.98

Angående öppettider så kan man i 1908 års verksamhetsberättelse läsa att man
hade öppet tre kvällar i veckan under årets första hälft. Under år 1909 hålls
biblioteket öppet varje kväll. 1924 hade detta ändrats och biblioteket håller nu öppet
måndagar, onsdagar och fredagar kl 19.00-21.00. År 1930 har man öppet kl. 19.00-
21.00 tre kvällar i veckan under maj -september samt resten av året fem kvällar i
veckan. I redogörelsen för året 1917-1918 nämns att en filial fanns i
Godtemplarhuset å Kärleken den hade öppet alla måndagar 1/28-9 em.99

8.5 Bokbestånd och utlåning

Genom en tabell skall jag här försöka ge en liten utblick över antal lån och låntagare
samt bokbestånd. Men först något om de regler biblioteket hade rörande utlåning. I
1917 års katalog presenteras dessa i åtta punkter:100

1. Medlem av förening ansluten till Lokala bildningsutskottet och arbetarkommunen
erhåller boklån endast mot uppvisande av fullgod gällande medlemsbok eller kort.

2. Boklån utlämnas även till medlemmar av andra föreningar och allmänheten mot
en säkerhet av 2 kr.

3. Till låns vunnen bok skall väl vårdas, och får ej utan särskilt medgivande behållas
över fyra veckor, efter viken tid den skall återlämnas eller omsättas.

4. Låntagare, som ej återlämnar låntagen bok senast en vecka efter skriftligt
erhållen uppmaning, anmäles i den förening han tillhör.

5. Låneavgiften utgör 3 öre per band och vecka. Avgiften erlägges vid lånets
återlämnande och påbörjad vecka räknas därvid för hel. För varje vecka utöver
ovannämnda 4 betalas dubbel avgift. Medlemmarna i studiecirklarna erhåller fria
boklån.

6. Utlåning av böcker till andra personer är förbjuden.
7. Förkommen bok ersättes av låntagaren med nytt exemplar av densamma eller

dess värde.
8. Kommentarer, ritningar eller dylikt får ej göras i böckerna, i motsatt fall förverkas

vidare lånerätt

Det var alltså en hel del som låntagarna skulle beakta när de lånade en bok från
Halmstads arbetarbibliotek. En brasklapp är dock på sin plats dessa regler gällde år
                                                          
97 Torstensson, M 1994 Tabell 4 s. 103f
98 ibid s.101
99 ibid s.108
100 ibid s.107f



1917 som är det år Torstensson redovisar i sin artikel. Vilka regler som gällde för
övriga år kan jag således inte uttala mig om här. Reglerna har dock tagits med för att
ge läsaren en inblick i vilka regler som tillämpades.

Tabell 23: Lån, bokbestånd och låntagare Halmstad arbetarbibliotek 1900-1930

Arbetsår Antal lån bokbestånd Antal låntagare
1900      986
1905   1 787    689
1910   7 338 2 403
1915
1920-1921 10 292
1925-1926 12 777 4 399 4 421
1930   9 923 5 516    618

Källa Torstensson tabell 6 s.107

Trots att en del uppgifter saknas så kan vi ändå se en tendens med ett ökat antal lån
och ett växande bokbestånd. De fåtaliga uppgifterna rörande antalet låntagare gör att
de bara går att konstatera en klar minskning från 1925-1926 till 1930.

Vad hade då biblioteket för böcker att erbjuda sina låntagare ? Torstensson skriver
att ”Jag ej haft möjlighet att närmare analysera bibliotekets bokbestånd vid olika
Tidpunkter”. 101

Dock ges ett litet axplock från 1917års katalog som innehåller 99 sidor varav 55
upptas av skönlitteratur, vilket visar på denna genres dominans. Den mest företrädde
författaren var Strindberg av honom ägde biblioteket hans samlade verk samt
ytterligare ett femtiotal av hans verk i äldre upplagor. Avdelningen samhällskunskap
upptog ca. nio sidor av katalogen med författare som August Bebel, Friedrich Engels,
och Karl Marx. Under avdelningen historia återfinner vi två av den svenska
socialdemokratins pionjärer nämligen August Palm och Hjalmar Branting.102 Det var
alltså en klar socialistisk prägel på bibliotekets bestånd, vilket inte är förvånade då
det rörde sig om ett arbetarbibliotek.
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9. Analys

9.1 Några allmänna jämförelser

Karlsborg och Lidköping är två kommuner som både har likheter och olikheter. Båda
är belägna i Västergötland i anslutning till vatten i Karlsborgs fall Vättern och i
Lidköpings Vänern. Befolkningsmässigt är den senare kommunen den större av de
två. Ser man till hur näringslivet är strukturerat finner man att Karlsborg är betydligt
mer beroende av en stor arbetsgivare nämligen försvaret, som ju faktiskt var
anledningen till att kommunen skapades. Karlsborgs beroende av försvaret medförde
dock att man blev mycket sårbara för statsmakternas nycker. Särskilt kännbart blev
detta när dessa beslutade att Sverige skulle genomföra den största minskningen av
försvaret sedan försvarsbeslutet 1925. Lidköping har ett mer varierat näringsliv med
flera olika näringsgrenar, vilket medfört att man klarat sig bättre under de ekonomiskt
svåra tiderna.

9.2 Biblioteken före kommunaliseringen

Karlsborgs första bibliotek var det sockenbibliotek som startades 1862, på 1890-talet
blir dock detta bibliotek omvandlat till ett skolbibliotek. Nästa steg i ortens biblioteks
utveckling togs 1907 då Ammunitionsfabrikens arbetares biblioteksförening bildades
med verkmästare A. F. Malmlöf som främsta drivande kraft. Några år senare
nämligen 1915 startade också IOGT-logen Wätterns stjärna sin
biblioteksverksamhet. Dessa organisationer kom att parallellt bedriva
biblioteksverksamhet fram till kommunaliseringen. 1932 hade dock
ammunitionsfabrikens arbetares biblioteksförenings verksamhet övertagits av ABF.

Bibliotekshistorien i Lidköping ser något annorlunda ut. År 1863 bildades där ett
kommunalt folk / stadsbibliotek, som i  kontrast till Karlsborg inte försvinner in i
historiens dimmor. Detta bibliotek kommer istället att bli stommen till dagens
bibliotek. Även i Lidköping bildas ett ABF-bibliotek detta sker i början av 1900-talet,
till skillnad från Karlsborg så är det redan från början som ABF sköter biblioteket. I
det senare fallet så var det som vi sett först år 1932 som ABF kom att överta
biblioteksverksamheten från Ammunitionsfabrikens arbetares biblioteksförening.

Halmstad skiljer sig något från både Karlsborg och Lidköping framför allt då en
arbetarbiblioteksförening bildas redan 1898 denna tas 1905 över av
arbetarekommunen som 1917 överlämnar biblioteket till ABF. Detta i kontrast till
Karlsborg där ABF övertar biblioteksföreningens bibliotek först  på 1930-talet.

Vad kan då dessa olikheter vid tillkomsten av biblioteksväsendet i de olika
kommunerna bero på ? Säkerligen kan en del tillskrivas kommunernas struktur och
ekonomiska bärkraft. I Karlsborg som är en mindre ort med mindre skatteunderlag så
är det frivilliga krafter som står för biblioteksverksamheten. I det större Lidköping så
kan kommunen driva ett eget bibliotek. Nu skall man dock inte skriva allt på
ekonomins konto, vilket fallet Halmstad visar. I denna stad som är något större
befolkningsmässigt än Lidköping, kom biblioteksverksamheten till stor del grunda sig
på ABF:s arbetarbibliotek. Detta fick förvisso bidrag från staden men drevs inte av
denna.



Vidare får man inte underskatta betydelsen av insatser från individuella personer i
skapandet av biblioteken i de beskrivna kommunerna. I Lidköping är t. ex. rektor
Wilhelm Nilson drivande i tillkomsten av ett stadsbibliotek 1863. Vid tillkomsten av
sockenbiblioteket i Karlsborg fanns ingen direkt drivande kraft. Det senare biblioteket
kommer inte heller att bestå särskilt länge då det 1895 förvandlas till ett skolbibliotek.
Först med A. F. Malmlöf och V. Waller tar biblioteksverksamheten i Karlsborg fart när
de bildar Ammunitionsfabrikens arbetares biblioteksförening år 1907. Då Waller
under lång tid är verksam i kommunalpolitiken, har han möjlighet att den vägen verka
för biblioteket. I Halmstad tycks det istället ha varit inte så mycket en enskild person
som en grupp som låg bakom biblioteket.

I övriga Sverige såg utvecklingen ut ungefär på samma sätt. Som vi sett i kapitel 2 så
var storhetstiden för sockenbiblioteken under senare delen av 1800-talet. Många
sockenbibliotek kom till särskilt under femårsperioden 1855-1860. Sockenbiblioteken
var framförallt en landsbygds företeelse, i städerna kallades de stadsbibliotek. Med
tiden kom denna typ av bibliotek att visa sig otillräcklig att fylla det nya samhälle som
började växa fram vid denna tid. Därför började de under slutet av 1800-talet och
början av 1900-talet att växa fram andra typer av bibliotek. Dessa var oftast knutna till
de s. k. folkrörelserna som arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen. Bibliotek av
denna typ drevs oftast som en förening på närmaste ideell basis. Man hade också i
många fall en koppling till någon studieverksamhet.

Som beskrivits tidigare så anknyter biblioteksutveklingen i Karlsborg och Lidköping i
stort till denna allmänna utveckling. Då ett socken- respektive stadsbibliotek bildas på
1860-talet. Detta för att i början av 1900-talet följas av bibliotek knutna till folkrörelser.
I Halmstad är utvecklingen en något annan med ett arbetarbibliotek som bildas 1898.

9.2.1 Personal

De personer som verkade som bibliotekarier vid ABF- respektive IOGT-biblioteken i
Karlsborg hade många likheter. De skötte biblioteket vid sidan av det ordinarie
arbetet och någon särskild bibliotekarieutbildning hade de inte. I viss mån avhjälptes
bristen på utbildning genom kurser i bibliotekskunskap, detta gällde i alla fall ABF-
biblioteket. Dock har jag inte hittat några uppgifter om att IOGT-bibliotekets personal
skulle ha gått någon kurs. Det skulle dock dröja till 1968 innan de då sammanslagna
och kommunaliserade biblioteken fick en bibliotekarie som var fackutbildad.
Lönemässigt låg båda biblioteken på en låg nivå, något som nedanstående tabell
redovisar.

Vid  jämförelse med personalsidan i Lidköping ser man en stor likhet mellan de två
kommunerna, då biblioteken i båda till stor del sköttes av ideella krafter som ägnade
sig åt biblioteket på sin fritid. I fallet med Lidköpings Stadsbibliotek så var det fram till
1934 folkskollärare som skötte biblioteket i fallet Karlsborg lyser dock lärarna med sin
frånvaro, möjligen berodde detta på att man hade olika huvudmän. Den ersättning
som bibliotekspersonalen i de båda kommunerna fick var mycket blygsam, vilket
även gällde för landet i stort se vidare kapitel 2. En skillnad var dock att personalen i
Lidköping fick ersättning betydligt tidigare än kollegorna i Karlsborg. På
stadsbiblioteket i Lidköping fick bibliotekarierna ersättning fr. o. m. 1873 och på
Lidköpings ABF-bibliotek från 1917. Dock dröjde det ända till 1940-talet innan



bibliotekarierna i Karlsborg fick någon ersättning för sitt arbete. Nedan stående tabell
visar en jämförelse av de löner som betalades ut.

Tabell 24: Lönejämförelse Karlsborg / Lidköping 1917-1947

År Lön Lidköping
Stadsbiblioteket

Lön Lidköping
ABF-biblioteket

Lön Karlsborg
ABF-biblioteket

Lön Karlsborg
IOGT-
biblioteket

1917    150 kr / år   10 kr / år     0 kr / år     0 kr / år
1932    150 kr / år 150 kr / år     0 kr / år     0 kr / år
1940    500 kr / år 150 kr / år   50 kr / år     0 kr / år
1947 2 100 kr / år 150 kr / år 175 kr / år

Källa: kapitlen om Karlsborgs ABF och IOGT bibliotek samt Lidköpings bibliotek.

Som tabellen utvisar är det förhållandevis ringa summor det rör sig om, och det är
först under 1950-talet som lönerna når en högre nivå. För Lidköpings del är det när
den förste fackutbildade bibliotekarien anställs 1953 med en lön på 13 584 kr / år.
Något liknade sker i Karlsborg där löneutgifterna för år 1965 anges till 14 187:65 kr
då var det dock fler än en som delade på denna summa. Jämför man med den
utredning om bibliotekarielönerna i Kalmar län från 1947 som presenteras i kapitel 2
så finner vi att Lidköping ligger i den övre skalan, Karlsborg klarar sig lite sämre men
bibliotekarierna får i alla fall lön. Personalen vid biblioteken i de två kommunerna var
inte från början utbildade bibliotekarier dock gick de under tiden olika kurser i
biblioteksarbete. Det dröjde dock fram till 1953 i Lidköping och fram till 1968 i
Karlsborg innan man fick sin första fackutbildade bibliotekarie.

Om bibliotekarierna i Halmstad vet jag i stort sett inte mer än deras namn men man
får antaga att de också skötte biblioteket vid sidan av sina ordinarie arbeten. Vad
som dock kan konstateras är att de i förhållande till både Karlsborg och Lidköping
varit ganska välbetalda, löneposten i räkenskaperna för år 1932 anges till 836 kr.
Detta år fick bibliotekarierna i Karlsborg ingen lön överhuvudtaget och de vid de båda
Lidköpings biblioteken fick 150 kr vardera.

Orsaken till att bibliotekarierna i de undersökta kommunerna hade så olika löner står
att söka i bibliotekens ekonomiska resurser. Då biblioteken i Karlsborg hade en
betydligt blygsammare ekonomi än de i Lidköping och Halmstad kan man inte heller
betala några höga löner. Man får nog inte heller bortse från begreppet idealitet. De
som tog sig an föreningsbiblioteken i början var till en stor del idealister med ett stort
intresse för verksamheten och vilka arbetade utan någon betalning.

I större delen av landet tycks situationen varit den samma med bibliotekarier som
från början arbetade ideellt mot ingen eller ringa betalning. Den ovan refererade
undersökningen om bibliotekariernas löner visar att denna situation var gällande i
många fall en bit in på 1950-talet.

Länge fanns det ingen utbildning att tillgå för bibliotekarier. Under åren 1920 -1929
anordnade dock skolöverstyrelsen korta kurser. Dessa omfattade en vecka och var
avsedda för icke heltidsanställda bibliotekarier. År 1926 startades också
Biblioteksskolan, vilken lade grunden till en kår med yrkesbibliotekarier. Vid sidan om



skolöverstyrelsens kurser bedrev SAB sedan 1938 en korrespondensutbildning. I
1949 års folk- och skolbiblioteks utredning konstateras att undervisningen omfattar
en kurs om 14 dagar. Det var alltså inte någon särskilt omfattande utbildning som
fanns att tillgå för landets bibliotekarier vid denna tid.

9.2.2 Lokaler

För biblioteken i de båda kommunerna var bristen på lämpliga lokaler ett av de stora
problemen. I Lidköping löstes det genom en flyttkarusell tills Stadsbiblioteket på 1934
flyttade in i flickskolan. Stadens ABF-bibliotek flyttade också ett flertal gånger tills
man fann ett hem i Folkets hus år 1936. I Karlsborg var situationen något liknade
ABF-biblioteket var först inrymt i lokaler på ammunitionsfabriken vilket inte var så
lyckat när denna av säkerhetsskäl spärrades för allmänheten under världskrigen.
Detta medförde att man tvingades lägga ned biblioteksverksamheten under långa
perioder. Sedan fann biblioteket plats i den gamla folkskolan, vars lokaler dock
behövdes av kommunen vilket ledde till att man flyttade in i kommunalhuset. IOGT-
biblioteket låg under hela sin existens i logens lokaler vilka med tiden blev allt mindre
lämpade för biblioteksverksamhet.

Om de lokaler som brukades av Halmstads arbetarbibliotek ger Torstensson inte så
mycket information, han nämner att biblioteket år 1903 flyttade in i folkets hus och
troligen förblev man där tills sammanslagningen med stadsbiblioteket. Förekomsten
av en filial konstateras också, något som inte tycks ha förekommit i vare sig
Karlsborg eller Lidköping.

Det tycks ha varit ett allmänt problem för biblioteken i hela landet att få riktiga lokaler.
I stort sett tycks detta varit ett tillstånd som rådde under 1900-talets första hälft. Detta
fastän Nils Genell i boken Våra dagars folkbibliotek år 1938 påpekat fördelen med att
biblioteket fick en egen lokal. Något som möjligen har ett samband med små
ekonomiska resurser. Något som i sin tur hänger samman med att flertalet bibliotek
drevs av föreningar och dessa kunde i ytterst få fall uppbringa ekonomiska medel för
att driva en bibliotekslokal.

9.2.3 Finansiering

De två biblioteken i KarIsborg hade olika sätt att finansiera sin verksamhet på. I
början byggde båda i stort sett på medlemsavgifter och frivilliga gåvor. Med tiden
kom man att få andra inkomstkällor, dessa kom främst att utgöras av bidrag från stat
och kommun . En annan inkomstkälla var för ABF-biblioteket de pliktpengar som
erhölls från ammunitionsfabriken samt bidrag från arbetarekommunen och olika
fackföreningar. IOGT-biblioteket fick även bidrag från olika IOGT-loger i Skaraborgs
län. De bokgåvor båda biblioteken fick kan även de ses som en inkomst, då inköp av
böcker var den största posten. Det var med dagens mått mätt inga stora summor
man hade att röra sig med först på 1950-talet kommer man upp i över 1 000 kr / år.
Ser man till utgiftssidan så var den dominerande posten för både ABF- och IOGT-
biblioteken inköp och inbindning av böcker, detta gällde ända fram till
kommunaliseringen och en tid därefter.



Biblioteken i Lidköping hade en liknade finansiering av verksamheten med bidrag
från stat och kommun. I stadsbibliotekets fall erhöll man medel från hundskatten fram
till 1932. ABF-biblioteket fick också visa intäkter från låneavgifter.

Bibliotekens sätt att finansiera sin verksamhet på skiljer sig inte så mycket åt, en del
särskiljande drag finns dock. Ett av dessa var att ABF-biblioteket i Karlsborg från
ammunitionsfabriken fick ett bidrag i form av de s. k. pliktpengarna. I finansieringen
av Lidköpings stadsbibliotek har vi en annan olikhet nämligen att man under en
period från staden erhöll de medel som influtit genom hundskatten. Med tiden kom
dock bidrag från stat, stad / kommun samt fackförbund m. m. att bli den dominerande
inkomstkällan. På utgiftssidan var det framför allt inköp och inbindning av böcker som
var den största posten. Jämför man de summor biblioteken hade att disponera så ser
vi att Lidköpings bibliotek har mer att röra sig med. T. ex. så hade stadsbiblioteket år
1940 7 716 kr att röra sig med, Karlsborgs IOGT-bibliotek fick dock nöja sig med 225
kr.

Vad det gäller Halmstads arbetarbibliotek så finansierades det till en början
uteslutande av avgifter från medlemsföreningarna och avgifter för boklån. Det dröjde
dock inte så länge förrän bidrag från staden kom att utgöra en viktig inkomstkälla, så
tidigt som år 1908 fick biblioteket 500 kr i bidrag från stadsfullmäktige. Det näst sista
verksamhetsåret före kommunaliseringen 1932 utgjorde bidraget från
stadsfullmäktige om 2 500 kr den näst största inkomstposten. På utgiftssidan var det
även här inköp och inbindning av böcker som var de stora posterna.
För finansieringen av biblioteksverksamheten i Sverige under denna tid spelade de
beslut om statsbidrag som kom 1905, 1912 och 1930 en stor roll. År 1905 kom den
första förordningen överhuvudtaget om statsbidrag till bibliotek. Den stadgade ett
belopp på max 75 kr / år och bibliotek, detta förutsatt att biblioteket satsade minst lika
mycket. Bidraget fick bara användas till bokinköp, inbindning av böcker samt till
tryckning av katalog. År 1912 höjdes max bidraget till 400 kr. Detta år tilläts också att
kostnaderna för personal och lokaler räknades i  beslutsunderlaget för bidraget.
Under årens lopp förändrades prisnivån och år 1930 ansåg man sig nödgad att höja
det maximala bidragsbeloppet till 10 000 kr / år och kommun. Man krävde också för
att ett föreningsbibliotek skulle få bidrag att minst en styrelseledamot i bibliotekets
styrelse skulle vara utsedd av den borgerliga kommunen.

Hur mycket betydde då statsbidragen för biblioteken i de undersökta kommunerna ?

För ABF-biblioteket i Karlsborg har jag inte hittat några uppgifter om att man skulle ha
mottagit något statsbidrag i form av reda pengar. Möjligen kan man istället fått
statsbidrag i form av böcker. I ett brev daterat den 19 oktober 1934 står det att
biblioteket har blivit avstängt från statsbidrag. En sådan åtgärd kan inte ha vidtagits
om biblioteket inte mottagit statsbidrag.  För Karlsborgs IOGT- bibliotek betydde
statsbidraget en hel del. Statsbidraget utgör efter kommunbidraget bibliotekets
största enskilda inkomstpost i stort sett varje år. Även i Lidköping kom statsbidraget
att spela en stor roll. Efter bidrag från staden kom statsbidraget att utgöra den näst
största enskilda inkomstkällan för stadsbiblioteket fram till 1945. För Lidköpings ABF-
bibliotek utgjorde statsbidraget den tredje största enskilda inkomstkällan.



För Halmstad finns inte något heltäckande material. Räkenskaperna för år 1932 då
statsbidraget utgjorde ungefär hälften av arbetarbibliotekets inkomster ger en vink om
att statsbidraget även här har spelat en stor roll.

Man kan konstatera att biblioteken i de undersökta kommunerna hade en mängd
olika sätt att finansiera sin verksamhet på. Av nödvändighet tycks man prövat olika
vägar att få pengar. Till slut kom dock i alla kommunerna bidrag från kommunen och
staten att utgöra verksamhetens finansiella grund.

9.2.4 Bokbestånd, bokinköp och utlåning

Jämför man bokbeståndet vid Karlsborgs ABF-bibliotek med ortens IOGT-bibliotek så
finns det en del skillnader, ABF biblioteket har en större bredd på sitt bestånd med en
stor del fackböcker. IOGT-s bibliotek har däremot en större andel skönlitteratur och
nästan inga fackböcker skymtar förbi i bokrekvisitionerna. Helt naturligt finns det
också bland ABF-bibliotekets böcker en del som behandlar politik och då speciellt
socialdemokratin. Bland IOGT -bibliotekets böcker tycks däremot denna sortens
litteratur lysa med sin frånvaro. Ser man till antalet böcker de båda biblioteken
förfogade över så visar det sig att ABF-biblioteket har ett något större antal. Vad det
gäller bibliotekens utlåning, så är det p. g. a. de något sporadiska uppgifterna för
ABF-biblioteket svårt att göra någon heltäckande jämförelse. För året 1940 finns det
dock uppgifter om utlåningen för både ABF och IOGT, de visar att 1 554 lån skedde
från ABF och 1 313 från det senare biblioteket. Bland dessa var det skönlitteraturen
som var klar dominerande och stod för mer än hälften av bägge bibliotekens utlåning.

Jämför man bokbeståndet i Karlsborg med det i Lidköping så slås man av att
Karlsborgs ABF-bibliotek inte tycks ha haft de revolutionära skrifter av Marx och
Lenin som fanns i Lidköping. I Karlsborg tycks man också haft ett mer avspänd
inställning till mer populär litteratur t. ex. deckare. Som exempel kan nämnas att ABF-
biblioteket 1933 köpte in Borroughs Tarzan – Apornas son och 1935 mottog man en
bok av Sigge Stark i gåva. IOGT-biblioteket hade som vi sett heller inga
betänkligheter rörande deckarna.

Tabell 25: Bokbestånd Karlsborg jämfört med Lidköping och Halmstads
arbetarbibliotek 1930-1955 .

År Karlsborg
ABF-bibl.

Karlsborg
IOGT-bibl.

Lidköping
Stadsbibl.

Lidköping
ABF-bibl.

Halmstads
Arbetarbibl.

1930 5 516
1935    609   3 033 1 815
1937 987    663
1940    775   6 250 4 064
1945    987 10 496 5 888
1949 2 130
1950 1 205 14 685 7 571
1955 1 752 18 306

Källa: tabeller i respektive kapitel



Skälet till att de avvikande årtalen 1937 och 1949 har tagits med är att dessa år var
de enda som det fanns uppgifter för ABF-biblioteket. Som tabellen utvisar så har
Lidköpings biblioteken hela tiden haft ett större antal böcker än biblioteken i
Karlsborg. Detta är ett faktum som kvarstår även i dag. Betänker man att Lidköping
har betydligt fler invånare så är det dock inte så anmärkningsvärt. En större
befolkning innebär att man får en större bas från vilken man kan finansiera ett större
bokbestånd.

Halmstads arbetarbibliotek hade ett bestånd där huvuddelen utgjordes av
skönlitteratur med Strindberg som mest företrädde författare. Vidare hade biblioteket
under avdelningen samhällskunskap sådana författare som Karl Marx och Friedrich
Engels, vilket om något belyser den politiska inriktning biblioteket hade. Som siffran
för 1930 års bestånd visar så var Halmstads arbetarbibliotek större än biblioteken i
både Karlsborg och Lidköping vad det gäller antalet böcker.

Vad det gäller de regler som styrde bibliotekens utlåning skall jag här presentera en
kort jämförelse mellan Karlsborgs IOGT-bibliotek och Halmstads arbetarbibliotek.
Tidsmässigt skiljer sig dokumenten möjligen något åt då det inte finns någon
tidsangivelse för IOGT-biblioteket. I Halmstadsfallet anges årtalet 1917. Då
grunddragen i dylika regeldokument sällan brukar ändras så anser jag att det går att
göra en jämförelse. Lånetiden var i Karlsborg  två veckor medan den i Halmstad var
fyra veckor. Vidare tillät man i det första fallet bara två böcker per låntagare, medan
man i det senare fallet inte hade några begränsningar vad det gäller antalet böcker. I
Karlsborg var lånen kostnadsfria för alla boende i Karlsborg med omnejd. I Halmstad
var det främst medlemmar av föreningar anslutna till lokala bildningsutskottet och
arbetarkommunen som fick låna på biblioteket. Övriga diskriminerades genom att de
fick erlägga en pant om 2 kr, då de tydligen inte var lika betrodda som de ovan
nämnda medlemmarna. För båda kategorierna var lånen avgiftsbelagda med 3 öre
per band och vecka. För en utförligare presentation av IOGT-bibliotekets stadgar se
bilaga 1.

Orsaken till skillnaden i antalet böcker är naturligtvis de olika ekonomiska resurser
man hade att röra sig med. Orsakerna till variationerna i vad det var för böcker som
köptes in är nog många. Ett är bokinköparens personliga smak som säkerligen kan
ha spelat sin roll. Även ideologiska skäl kan ha spelat in, här tycks framför allt
Halmstads arbetarbibliotek utmärka sig. Detta biblioteks urval av böcker visar en klar
socialistisk tendens.

Vad det gäller bokbeståndet kan jag vidare säga att det för de undersökta
kommunerna tycks ha legat i samklang med de författare som var populära i hela
landet. Även om vissa variationer förekom. 1952 års bokutredning ger vid handen att
de fem populäraste författarna var Jack London, Vilhelm Moberg, Selma Lagerlöf,
Sigge Stark och Alexandre Dumas d. ä.. I Karlsborg finns Jack London och Selma
Lagerlöf företrädda på IOGT-biblioteket. Även Gustaf Fröding som i bokutredningens
undersökning är den lyriker som får flest omnämnanden som favoritförfattare finns
företrädd vid Karlsborgs bibliotek. I Lidköpings ABF-biblioteks samlingar finns även
Jack  London företrädd. Bland de författare som också omnämns i undersökningen



finner vi Ivar Lo-Johansson på 10 plats och August Strindberg på 13 plats även de är
företrädda i båda kommunerna.103

De centralbibliotek som började inrättas fr. om. 1930 var också till stor hjälp för de
enskilda biblioteken. Från dessa kunde de nämligen rekvirera litteratur man inte
själva hade. Må vara att litteraturen måste användas i studiesyfte. För många små
bibliotek bör det dock varit en stor lättnad att denna möjlighet fanns.

9.3 Kommunaliseringen och tiden där efter

Under 1950-talet genomfördes i både Karlsborg och Lidköping en kommunalisering
av biblioteket. I fallet Lindköping bör man kanske snarare tala om en
sammanslagning då det redan fanns ett kommunalt stadsbibliotek. Tidsmässigt låg
Lidköping något före då man genomförde sin kommunalisering i början av decenniet
medan Karlsborg inte kom till skott förrän 1956.Genomförandet tycks ha gått relativt
smidigt i båda fallen, dock kan man i Lidköping märka en något häftigare debatt i
ärendet. I Karlsborg tycks inte någon debatt i ärendet förts överhuvudtaget. Enligt
muntliga uppgifter från Gunnar Carlsson en av de personer som utredde
biblioteksfrågan i Karlsborg så rådde det ett stort samförstånd om att ett kommunalt
bibliotek skulle upprättas Avslutningsvis kan sägas att det efter kommunaliseringen
kvarstår en skillnad mellan de två kommunerna där Karlsborg kan liknas lite vid ”den
fattige kusinen från landet”.

I Halmstad skedde vad man kan kalla en kommunalisering redan i mitten av 1930-
talet, då arbetarebiblioteket slogs samman med stadsbiblioteket. Detta kunde ske
först efter en del dispyter. Då Torstenssons artikel om Halmstads arbetarbibliotek
slutar i och med kommunaliseringen så kommer jämförelsen i fortsättningen att
inrikta sig på Karlsborg och Lidköping.

9.3.1 Personal

I Karlsborg innebar dock inte kommunaliseringen att biblioteket fick en heltids
anställd fackutbildad bibliotekarie med en gång. I stället var det ABF-bibliotekets
bibliotekarie C. O. Edberg som kom att sköta det kommunala biblioteket. Det var först
den 1 januari 1968 som den första fackutbildade bibliotekarien Kerstin Aseby-
Pihlemark anställdes. I och med kommunaliseringen ökar också bibliotekariens lön,
år 1947 var t. ex. den sammanlagda lönen för bibliotekarierna vid Karlsborgs ABF-
respektive IOGT-bibliotek 325 kr / år. År 1960 fyra år efter kommunaliseringen har
lönen stigit till 7 152:80 kr /  år och 1970 två år efter att den fackutbildade
bibliotekarien anställts ligger lönen på 60 477 kr / år. En avsevärd uppryckning av
lönen har alltså skett. Denna utveckling speglar bibliotekarierollens förändring från
den engagerade eldsjälen som skötte biblioteket på fritiden till dagens professionella
yrkeskvinna / man som arbetar heltid med biblioteket.

I Lidköping fick man dock efter en lång diskussion rörande främst lönen sin första
fackutbildade bibliotekarie redan i samband med att stadsbiblioteket och ABF-
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biblioteket slogs samman år 1953. Även här märks det på lönen att det nu sker en
förändring av yrkesrollen åt ett mer professionellt håll.

Orsaken till att det dröjde ett tag innan man anställde en fackutbildad bibliotekarie
tycks alltså till största delen vara ekonomiska. Man var helt enkelt inte redo att betala
den lön som krävdes. Ser man till landet i stort så märks behovet av utbildade
bibliotekarier då landets bibliotek alltmer professionaliseras i och med
kommunaliseringen. Detta leder till att bibliotekarieutbildningen debatteras under
1960-talet. Debatten leder slutligen fram till att bibliotekshögskolan i Borås bildas i
början av 1970-talet. Därmed får Sverige en utbildningsanstalt för bibliotekarier på
högskolenivå.

9.3.2 Lokaler

Kommunaliseringen löste inte bibliotekens lokalbehov med en gång. I Karlsborg var
biblioteket till en början inhyst i kommunalhuset, denna ordning blev med tiden allt
mer opraktisk särskilt då bibliotekets verksamhet och bokbestånd växte. Det kom
dock att dröja tills 1967 innan lokalfrågan fick sin lösning i och med att man kunde
flytta in i nybyggda lokaler som från början var avsedda för biblioteksverksamhet. Det
nya biblioteket beskrivs som ett av Skaraborgs modernaste av mina sagesmän och
även i en artikel i Skaraborgs Läns Allehanda .

I Lidköping hade lokalfrågan lösts redan 1960 då biblioteket flyttade in i det nybyggda
Orionhuset. I båda kommunerna finns biblioteken kvar i dessa lokaler än i dag.

Ser man till hela landet visar det sig att det under denna tid d. v. s. slutet av 1950-
talet och 1960-talet tillkom ett stort antal nya biblioteksbyggnader. Detta har
säkerligen ett samband med de kommunaliseringar av bibliotek som genomfördes vid
samma tid. Man fick efter kommunaliseringen ökade ekonomiska möjligheter att
bygga lokaler.

9.3.3 Finansiering

Efter kommunaliseringen blev det kommunen som kom att stå för huvuddelen av
bibliotekets finansiering. Detta medförde att biblioteken nu fick ökade resurser att
röra sig med. I budgeten för Karlsborgs kommun framgår som jag skrev i kapitlet om
kommunaliseringen bara den andel som utgjordes av statsbidrag och pliktavgifter
som separata inkomstposter. Men även här kan man se en ökning. År 1960 anges de
till 7 298 kr vilket bara det är betydligt mer, än de sammanlagda intäkterna för ABF-
och IOGT-biblioteken före kommunaliseringen. Utgifterna visar också ett förändrat
mönster. Den största förändringen sker 1970 då posten för löner blir den största
utgiftsposten och därmed passerar bokinköp och inbindningar. Den nya
biblioteksbyggnaden märks också i utgifterna då posten för hyra ökar drastiskt från
1 000 kr 1960 och 1965 till hela 60 382:68 kr 1970.

I fallet Lidköping märks detta tydligt då man ser till de sammanlagda inkomsterna för
Stadsbiblioteket och ABF-biblioteket år 1950, alltså strax före kommunaliseringen.
Inkomsterna var detta år 37 045 kr. År 1955 drygt två år efter genomförandet av
kommunaliseringen har inkomsterna stigit till 81 003 kr, vilket ger en inkomstökning
med nästan 50 000 kr på fem år.



I både Karlsborg och Lidköping märks en tydlig ökning av de finansiella resurserna
biblioteken har till sitt förfogande efter kommunaliseringen, vilket tyder på en vilja att
satsa på biblioteken. I Karlsborg styrde som bekant Rikard Lejon som hade ett gott
öga till bibliotek och bildning.

Även i övriga landet medförde kommunaliseringarna att biblioteken fick ökade
resurser. Dock var det inte bara själva kommunaliseringen i sig som gjorde att
bibliotekens resurser ökade. Grundförutsättningen var den allmänna högkonjunktur
som rådde i Sverige från 1945 till 1970-talet. Konjunkturen medförde att kommunerna
fick ökade inkomster. Dessa inkomster kom sedan bl. a.  biblioteksverksamheten
tillgodo.

9.3.4 Bokbestånd, bokinköp och utlåning

Efter kommunaliseringen märks i Karlsborg en ökning på utgiftssidan för bokinköp,
året för genomförandet av kommunaliseringen 1956 var summan för bokinköp och för
inbindning av böcker  5 162:65 kr och år 1970 hade detta ökat till över 31 000 Detta
att jämföra med IOGT-biblioteket som år 1955 lade ut 1 705:34 på bokinköp. Dock
tycks inte kommunaliseringen ha ändrat på inköpspolicyn för en undersökning av de
år 1965 inköpta böckerna visar att det i stort sett var samma typ av böcker som före
kommunaliseringen som köptes in. Man köpte t. ex. in böcker om historia och
memoarer som Adenauers Minnen 1945-1953 samt naturligt nog böcker om
militärväsende. På de skönlitterära sidan tillkommer en del deckare som Trenters
Tolfte knappen. De inköpta böckernas antal har också ökat, totalt köptes 472 böcker
till biblioteket 1965 att jämföra med ABF- och IOGT-biblioteken vars sammanlagda
nyanskaffning inräknat gåvor år 1950 var 212.

Tabell 26:Total utlåning och antal lån / invånare Karlsborg jämfört med Lidköping
1940, 1960 och 1970

År Total utlåning
Karlsborg

Antal lån /
invånare
Karlsborg

Total utlåning
Lidköping

Antal lån /
invånare
Lidköping

1940   2 887 1.1 35 662 3.08
1960 79 662 4.78
1970 35 088 4.1

Källa: S. 26 samt tabell 10, 11, 12,  20 och 21

Även antalet lån har ökat kraftigt år 1940 var ABF- och IOGT-bibliotekens
sammanlagda utlåning 2 887 eller 1,1 lån per kommuninvånare. Att jämföra med
1970 års siffror för kommunbiblioteket som låg på 35 088 eller 4,1 lån per
kommuninvånare. Denna ökning beror nog till stor del på den ändrade
biblioteksverksamheten efter kommunaliseringen, med ökade öppettider och nya
lokaler m. m.. En sak som inte ändrats är fördelningen mellan fack- och skönlitteratur
då det fortfarande efter kommunaliseringen, är skönlitteraturen som är den
dominerande kategorin bland de utlånade böckerna. Jämför man de regler som
gällde för lån vid kommunbiblioteket med de som gällde för IOGT-bilioteket finner vid
att lånetiden för skönlitteratur är två veckor precis som tidigare. Lånetiden för



facklitteratur har dock utökats till fyra veckor. Avgiften vid förseningar har också höjts
från 10 öre per bok och vecka till 25 öre. Se vidare bilagorna 2 och 3.

Även i Lidköping kan man märka att bokbeståndet ökar markant efter
kommunaliseringen från 14 683 år 1950 till 30 070 år 1960. Dock säger mitt material
inte mycket om vilken sorts böcker som köptes in. Jag har dock ingen anledning att
tro att det skulle skilja sig så mycket från de böcker som köpts in till stadsbiblioteket
före kommunaliseringen. Bibliotekets utlåning har också ökat, som framgår av
tabellen har den nästan fördubblats från 1940 till 1960.

Den ökade utlåningen är allmän i hela landet, så ökade enligt tabell 1 utlåningen i
hela landet under perioden 1950-1970 med 269.3 %. Eller för att jämföra med tabell
25 så ökade antalet lån / invånare i hela landet från 1.97 år 1950 till 6.33 år 1970.
Något som möjligen har ett samband med den upprustning av
biblioteksverksamheten som ägde rum i samband med de kommunaliseringar som
genomfördes under samma tid.

Jämför man de båda kommunerna finner vi att Lidköping har en betydligt större
utlåning än Karlsborg. Då uppgifterna vad det gäller den förstnämnda kommunen
slutar 1960 haltar resten av jämförelsen något. Det går dock att utläsa att utlåningen
efter kommunaliseringen ökat i båda fallen. Att utlåningen i Lidköping är större än
den i Karlsborg kan tillskrivas det enkla faktum att den förstnämnda kommunen har
en större befolkning. Att kommunaliseringen inte ändrade bibliotekens inköpspolicy är
inte så konstigt. Då det till större delen var samma personal som var ansvarig för
inköpen både före och efter.

9.4 Några allmänna reflexioner

Biblioteksutvecklingen i både Karlsborg och Lidköping kan i stor sätt sägas följa den
allmänna utveckling på området som ägde rum i Sverige från de ideella biblioteken
vid 1800-talets slut och 1900-talets början till dagens professionella kommunala
bibliotek. Halmstad skiljer sig från de båda andra kommunerna genom att ligga före i
utvecklingen kommunaliseringen skedde t. ex. tjugo år tidigare här.

I fallet Karlsborg kan konstateras att man låg något efter i utvecklingen t. ex. så fick
inte bibliotekarierna någon ersättning förrän på 1940-talet. Det dröjde också till 1969
innan kommunen fick en byggnad som från början var avsedd som bibliotek. Även
under senare år har man halkat efter i utvecklingen, t. ex. så håller man för
nuvarande att datorisera biblioteket som en av de sista kommunerna i Sverige.
Detta faktum beror säkerligen på den svåra ekonomiska tider kommunen fått
genomlida efter det att F 6 lades ned.

Lidköping låg å andra sidan ungefär i takt med utvecklingen i landet i övrigt.
Biblioteksverksamheten började på 1860-talet men fick en fast organisation först i
början av 1900-talet. Ett intressant faktum är att det i Lidköping fanns ett kommunalt
stadsbibliotek, under i stort sett hela undersökningsperioden. Detta fanns varken i
Karlsborg eller i Halmstad.

Vidare kan man konstatera att det i och med kommunaliseringen sker en dramatisk
omvandling av biblioteksverksamheten. Nu får man t. ex. ökade ekonomiska



resurser, den första fackutbildade bibliotekarien anställs och nya bibliotekslokaler tas
i bruk. Denna utveckling ägde rum i hela Sverige under framför allt 1950- och 1960-
talen. Förutom kommunaliseringen så var det de allmänt goda ekonomiska
konjunkturerna under dessa år, som gynnade biblioteksverksamhetens utveckling.



10. Sammanfattning

Denna uppsats syfte är att beskriva biblioteksutvecklingen före och efter
kommunaliseringen i Karlsborgs kommun samt att  jämföra utvecklingen  med den i
Lidköping och i Halmstad. I viss mån utsträcks jämförelsen till hela landet. Som en
bakgrund finns ett kapitel om biblioteksutvecklingen i Sverige i stort, samt ett kapitel
om Karlsborgs historia. I det senare framkommer att det år 1862 bildades ett
sockenbibliotek som var det första biblioteket i kommunen. Detta kom dock på 1890-
talet att omvandlas till ett skolbibliotek.

I början av 1900-talet tar så biblioteksverksamheten i Karlsborg en ny början och
1907 bildas Ammunitionsfabrikens arbetares biblioteksförening med A. F. Malmlöf
som en av de drivande krafterna. Föreningen kom att med uppehåll för tiden 1915-
1921 att driva sin verksamhet tills man överlåter den på ABF år 1930. IOGT-logen
Wätterns Stjärna började sin biblioteksverksamhet några år senare närmare bestämt
år 1915, denna verksamhet kom inte att bli lika stor som ABF:s. Jag beskriver sedan
bl. a. de två bibliotekens personal, löner, inkomster och utgifter, bokbestånd m. m. .

Angående personalen kom jag fram till att denna i stort sett arbetade ideellt och fick
en i det närmaste symbolisk ersättning när de fick någon alls. Båda biblioteken hade
också problem med att få lämpliga lokaler, en fråga som inte kom att få en ordentlig
lösning förrän i samband med kommunaliseringen. ABF-biblioteket är det bibliotek
som tycks haft mest problem med att finna lokaler i början hade man biblioteket
inhyst på ammunitionsfabrikens område. Ett arrangemang som var mindre
tillfredsställande då man under världskrigen av säkerhetsskäl tvingades att lägga ned
biblioteksverksamheten. Man hade sedan olika provisoriska lokaler bl. a. i en gammal
skola och till sist i själva kommunalhuset. IOGT:s lokalproblem var dock av en något
annan art, här var det bristen på utrymme som var det största problemet. Först ca. tio
efter kommunaliseringen nämligen 1969 kunde lokalproblemen lösas, då Karlsborg
fick sin första riktiga biblioteksbyggnad. Bibliotekens inkomster utgjordes till stor del
av bidrag från stat och kommun, men även andra inkomstkällor fanns bl. a. fick ABF-
biblioteket bidrag från Arbetarekommunen och olika fackföreningar. ABF-bibliotekets
föregångare Ammunitionsfabrikens arbetares biblioteksförening erhöll också från
fabriken s. k. pliktpengar. IOGT-biblioteket fick bidrag från andra IOGT –loger.
Utgifterna dominerades av inköp- och inbindning av böcker.

Bokbeståndet utökades kontinuerligt under tidsperioden, vid tiden för
kommunaliseringen hade ABF-biblioteket något över 2 000 böcker i sitt bestånd och
IOGT-biblioteket 1 752. Det var en mängd olika ämnen som fanns representerade i
bibliotekens bokbestånd t. ex. historia, biografier och reseskildringar. Beståndet hade
dock en viss övervikt på den skönlitterära sidan. Frågan om kommunalisering av
ABF- och IOGT-biblioteken kom upp för första gången i december 1946 men först tio
år senare var tiden mogen för ett genomförande och de två biblioteken blev
Karlsborgs kommunbibliotek. Enligt alla uppgifter skedde detta i stort samförstånd.

Efter kommunaliseringen skedde stora förändringar främst på det ekonomiska planet.
Jämfört med tiden före kommunaliseringen får biblioteket betydligt mer resurser att
röra sig med. Vad det gäller utgifterna så är det efter 1970 inte bokinköp och
inbindningar som utgör den största posten utan bibliotekariens lön. Vissa problem



kunde dock inte lösas med en gång t. ex. fick man egna lokaler först 1967. Ett år
senare anställdes den första heltidsanställda och fackutbildade bibliotekarien.

I jämförelsen med Lidköping framkom både skillnader och likheter. En skillnad var att
det i Lidköping fanns ett kommunalt bibliotek ända sedan 1863. Medan det i
Karlsborg under en kort tid 1862-1896 fanns ett kommunalt sockenbibliotek men
sedan detta försvunnit så vilade biblioteksverksamheten helt på ABF och IOGT. I
Lidköping var också biblioteksverksamheten mer omfångsrik, man hade både ett
större bokbestånd fler låntagare och större utlåning än i Karlsborg. Lidköpings
biblioteken har också större finansiella resurser att röra sig med. Kommunaliseringen
kom också att få ett något annorlunda förlopp i Lidköping. Detta berodde på att det
redan fanns ett kommunalt bibliotek, så själva genomförandet kom att få en karaktär
av att ABF-biblioteket uppgick i det kommunala stadsbiblioteket. Dock vållade ABF-
bibliotekets hyreskontrakt med Folkets hus vissa problem som gjorde att
sammanslagningen inte kom att genomföras förrän 1953 / 1954.

Fallet Halmstad står något i särklass då arbetarbiblioteket där var ett av de största i
landet. Detta märks vid jämförelse både med Karlsborg och Lidköping, så fanns i
Halmstad ett större bokbestånd och man hade större inkomster. De större
inkomsterna medförde att personalen i Halmstad kunde kvittera ut en högre
ersättning än kollegorna i de två övriga kommunerna. Ett annat särskiljande drag är
att en kommunalisering sker redan på 1930-talet då Arbetarbiblioteket sammanslås
med stadsbiblioteket, i Karlsborg och Lidköping dröjde det till 1950-talet innan denna
process slutfördes.

Jämför man utvecklingen med den i hela landet, så tycks den i Karlsborg och
Lidköping i stort sett ha följt den allmänna  utvecklingen. Halmstad å sin sida har
legat före.
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Bilaga 1
Utdrag ur stadgarna för Logen Vetterns Stjärnas lånebibliotek.

§1.
Ur lånebiblioteket äger varje person inom Karlsborg med omnejd boende person rätt
till fria boklån.

§4.
Boklån får ej överstiga 2 veckor. Sker likväl så erlägges en bötesavgift av 10 öre pr
band och vecka.

§5.
Endast två böcker få samtidigt innehavas av samme låntagare.

§6.
Om låntagare sönderriver eller på annat sätt förstör lånad bok, är han skyldig att
anskaffa nytt exemplar av boken eller ersätta densammas värde.

Anmärkning

Detta dokument var odaterat, jag antager dock att stadgarna inte ändrades särskilt
mycket under IOGT-bibliotekets tillvaro.



Bilaga 2
Stadgar för Karlsborgs kommunbibliotek

§1.
Karlsborgs kommunbibliotek, som äges av Karlsborgs kommun har till uppgift att
främja den allmänna upplysningen genom att bereda invånarna i kommunen tillgång
till litteratur för studier och underhållande läsning.

§2.
Bibliotekets angelägenheter vårdas av en styrelse, som utgöres av 5 ledamöter jämte
5 suppleanter, valda av kommunfullmäktige för en tid av 4 år. Styrelsen har att utse
bibliotekarie (och att fastställa instruktion för denne) att i samråd med bibliotekarien
besluta om bokinköp samt att upprätta och fastställa reglemente för biblioteket
innehållande närmare bestämmelser angående utnyttjande. Styrelsen ansvarar
vidare för att de för statsunderstöds åtnjutande föreskrivna villkoren iakttagas och
skall tillse, att bibliotekets stadgar och reglemente efterlevas. Bibliotekarie, som ej är
ledamot av bibliotekets styrelse äger att vara tillstädes vid styrelsens sammanträden
och deltaga i överläggningar men ej i besluten, med rätt för honom, där han så
önskar, att få sin uttalade mening antecknad i styrelsens protokoll.

Styrelsen skall varje år förde den 1 september till kommunalnämnden ingiva
specialförslag över utgifter och inkomster för det nästföljande året. För styrelsens
verksamhet i övrigt gäller i tillämpliga delar vad som i lag om kommunalstyrelse på
landet är stadgat angående kommunalnämnd.

§3.
Bibliotekarien är närmast biblioteksstyrelsen ansvarig för bibliotekets noggranna vård
och göromålens behöriga utförande. Han har att ombesörja boksamlingens
katalogisering, att föra statistik över bibilotekets verksamhet utvisande antalet böcker
som för varje år tillkommit eller avförts, jämte antalet boklån, ….. samt att i övrigt
befrämja bibliotekets utveckling.

Anmärkning

Detta dokument var märkt avskrift bilaga till kommunalfullmäktiges protokoll den 6
febr. 1956, bilaga 2 till protokoll fört vid styrelsemöte för Karlsborgs kommunbiliotek
den 10 / 2 1956.



Bilaga 3
Lånereglemente för Karlsborgs kommunbibliotek

§1.
Karlsborgs kommunbibliotek håller kostnadsfritt öppet för alla personer fyllda 15 år
och boende i Karlsborg med omnejd.

§2.
Den som önskar inskriva sig såsom låntagare vid biblioteket, skall på lämpligt sätt
legitimera sig och därefter underteckna en förbindelse att noggrant följa dessa
föreskrifter.

§3.
Lånetiden utgör för skönlitteratur två veckor samt facklitteratur fyra veckor. Lånad bok
får ej överlåtas på annan person.

§4.
För överskriden lånetid betalar låntagaren en plikt av 25 öre per bok och vecka,
varjämte de kostnader som biblioteket åsamkas för återkrävandet (portoavgifter ev.
budsändning) skola ersättas. Nya lån utlämnas ej till någon som icke inbetalt förfallen
plikt.

§5.
Böckerna skola vårdas väl. Förkommen eller skadad bok skall ersättas av
låntagaren.

§6.
Uppstår smittosam sjukdom i låntagarens hem skall detta omedelbart anmälas till
biblioteket. Nya lån utlämnas ej till någon som försummar att ställa sig denna
bestämmelse till efterrättelse.

§7.
Biblioteket håller öppet varje helgfri tisdag och fredag mellan kl. 18-20. Under
månaderna maj, juni, juli och augusti endast fredagar kl. 18-20.

Karlsborgs kommunbibliotek
Styrelsen.

Anmärkning

Inte heller för detta dokument fanns något årtal angivet. De öppettider som anges gör
att jag antar att dokumentet gäller för bibliotekets första tid som kommunalt.



Bilaga 4
Invånarantal i Sverige 1950-1970

År Invånarantal
1950 7 041 829
1955 7 290 112
1960 7 497 967
1965 7 772 506
1970 8 081 229

Källa  Historisk statistik för Sverige del 1. Befolkning 1720-1967 2. Uppl Örebro 1969 Tab.4 och
Statistisk årsbok 2000 Örebro 1999 Tab. 47



Bilaga 5 Kronans värde över tiden med hänsyn till
               konsumentprisernas utveckling

Tabellen skall läsas på följande sätt:
1 kr 1970 motsvarar 0:43 kr i 1950 års penningvärde.
1 kr 1900 motsvarar 7:03 kr i 1970 års penningvärde.

År Index 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970
1900   86.0 1:00 0:92 0:32 0:53 0:45 0:33 0:21 0:14
1910   93.7 1:09 1:00 0:35 0:57 0:49 0:36 0:23 0:15
1920 296.0 3:13 2:87 1:00 1:65 1:42 1:04 0:66 0:44
1930 163.0 1:90 1:74 0:61 1:00 0:86 0:63 0:40 0:27
1940 190.0 2:21 2:03 0:71 1:17 1:00 0:73 0:47 0:31
1950 259.0 3:01 2:76 0:96 1:59 1:36 1:00 0:64 0:43
1960 407.0 4:73 4:34 1:51 2:50 2:14 1:57 1:00 0:67
1970 605.0 7:03 6:46 2:25 3:71 3:18 2:34 1:49 1:00

Källa Statistisk årsbok 2000 Tab. 289 s. 272


