
MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 
VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 

2007:18 
ISSN 1654-0247 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filialsystemet på Kristianstads stadsbibliotek 1967-1977 
Filialerna i Färlöv och på Gamlegården 

 
 
 
 
 

LINDA SVENSSON 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Linda Svensson 
Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats  

– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande. 
 



Svensk titel:   Filialsystemet på Kristianstads stadsbibliotek 1967-1977. 
                                            Filialerna i Färlöv och på Gamlegården 
 
Engelsk titel: The branch libraries of the public library of Kristianstad 1967-

1977. The branch libraries of Färlöv and of Gamlegården. 
 
Författare:  Linda Svensson 
 
Kollegium:  Kollegium.1 
 
Färdigställt:  2007 
 
Handledare:  Magnus Torstensson 
 
Abstract: The purpose of the thesis is to describe the developing of 

the branch libraries of the public library of Kristianstad 
between the years of 1967 and 1977.  

 
 

The municipality of Kristianstad was grounded by a unification 
of the city of Kristianstad and ten small municipalities. The 
fusion takes place in three different stages during the years of 
1967, 1971 and 1974. The first stage included the city of 
Kristianstad and the municipalities of Araslöv, Nosaby, Träne 
and Vä. The municipality of Araslöv got free small villages 
and village of Färlöv was the biggest one. The public library in 
municipality of Araslöv included one main library and three 
branch libraries. The main library was located in the village of 
Färlöv. When the municipality of Kristianstad was grounded in 
the 1967 the public libraries of the city of Kristianstad and of 
the teen small municipalities was unite. The public library of 
the city of Kristianstad became the main library and the library 
in the municipality became branch library. In the year of 1965 
a new residential area was built in Näsby a district in the city of 
Kristianstad. Two years later a branch library was found in 
Gamlegården that became popular to the inhabitants in the 
residential area. Both the branch library of Färlöv and of 
Gamlegården got new halls in 1970`s and their activities were 
growing. In the year of 1972 the public library of Kristianstad 
got their first mobile library that could give better service to the 
thinly populated area in the big municipality. The librarians at 
the branch libraries was working part-time and that was not 
until in the end of 1970`s that a librarian with higher education 
was employed at the branch libraries. 
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1 Inledning 

Från början hade jag tänkt studera hur de första skolbiblioteken utvecklades i staden 
Kristianstad. Anledningen till att jag valde detta ämnesområde var mitt intresse för 
skolbibliotek och historia samt att Kristianstad var min hemstad. Det fanns inte något 
material bevarat om situationen för de första skolbiblioteken i Kristianstadsområdet. Jag 
funderade vidare inom ämnet skolbibliotek och tänkte skriva om utvecklingen under 60-
och-70-talen men fick återigen ge upp ämnesvalet på grund av brist på källmaterial. Vid 
en genomgång av det materialet om biblioteken i Kristianstad fick jag upp intresset för 
att studera stadsbibliotekets filialer och dess utveckling under perioden i fråga.  
 
Det var inte bara mina personliga intressen för bibliotekshistoria och den lokala 
folkbiblioteksutvecklingen som avgjorde mitt ämnesval utan även mer betydande 
orsaker. Vid orienteringen av tidigare forskning inom svensk bibliotekshistoria kunde 
jag konstatera att tidsperioden från mitten av 60-och fram till slutet av 70-talet inte var 
så utforskad. Det fanns inte heller någon betydande forskning som behandlade ut-
vecklingen för de svenska filialerna under den aktuella tidsperioden. Jag ansåg därför att 
min undersökning skulle kunna fylla en del av det tomrummet och på sätt bidra till den 
bibliotekshistoriska forskningen. 
 
Med valet av ett historiskt ämne följer intresset av att förstå gårdagens situation för att 
bättre kunna förklara hur och varför det ser ut som det gör i den egna samtiden. 
Samtalet om filialer och bokbussar idag handlar till stor del om indragningar och 
ekonomiska bekymmer vilket gör att driften av dem blir begränsad. Den tidsperiod som 
jag berör i uppsatsen var en epok i svensk samhällsutveckling, när det skedde större 
förvandlingar i det svenska samhället, ekonomiskt, socialt och kulturellt. Landets 
kommuner stod inför stora förändringar samtidigt som deras ansvar för folkbiblioteken 
ökade. Folkbiblioteket blev en viktig resurs för samhället som såväl informations-som 
kulturförmedlare och ett av de främsta målen med folkbibliotekets arbete blev att nå ut 
till alla kommunens invånare vilket gjorde filialerna alltmer betydelsefulla. 
 
Kristianstads kommun, stod under denna tid inför stora förändringar liksom på många 
andra platser i landet. Redan 1952 inleddes dessa förändringar genom kommun-
reformen samma år och de mindre kommunerna i Kristianstads närområde gick 
samman.1964 bildades Kristianstads kommunblock som senare gick ihop med Kristian-
stads stad i tre olika etapper under åren 1967, 1971, och 1974. Dessa förvandlingar fick 
på olika sätt konsekvenser för Kristianstads stadsbibliotek och folkbiblioteken i de 
kommuner som lades samman med Kristianstads stad. 
 
1. 1 Syfte 

Syftet med min uppsats är att beskriva utvecklingen inom filialsystemet på Kristianstads 
stadsbibliotek från 1967 fram till 1977. För att skapa en förståelse av utvecklingen inom 
filialsystemet vill jag koppla utvecklingen inom filialsystemet till huvudbiblioteket på 
Kristianstads stadsbibliotek och till två filialer. Jag har valt att se på dels Gamlegårdens 
filialbibliotek i bostadsområdet Gamlegården och dels på filialbiblioteket i tätorten 
Färlöv. Det förstnämnda inrättades samma år som den första kommun-
sammanslagningen 1967 och det andra var huvudbiblioteket i Araslövs storkommun 
som med anledningen av sammanslagningen 1967 blev en del av filialsystemet på 
Kristianstads stadsbibliotek.  
. 
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För att vidga förståelsen av utvecklingen inom filialsystemet vill jag sätta in den i större 
sammanhang. Det gör jag på två olika sätt, på det ena kopplar jag det till samhälls-
utvecklingen i Kristianstad i samband med kommunsammanslagningarna. På det andra 
försöker jag att skapa en förståelse och förklaring för biblioteksutvecklingen i 
Kristianstad genom att sätta in filialsystemet på Kristianstads stadsbibliotek i den 
svenska folkbiblioteksutvecklingen generellt under 60-och 70-talen. När det gäller 
utvecklingen vid filialerna i Färlöv och Gamlegården tolkar jag den utifrån utvecklingen 
inom filialsystemet, men också det lokala samhällets i tätorten Färlöv och i 
bostadsområdet Gamlegården.  Utifrån detta syfte har jag formulerat följande frågor: 
 
1. 1. 1 Frågeställningar: 

§ Hur kan filialsystemets utveckling på Kristianstads stadsbibliotek under åren 
1967-1977 beskrivas? 

§ Hur utvecklades filialerna i Färlöv och på Gamlegården? 
§ På vilka sätt förändrades utlåningen, programverksamheten, personalfrågan och 

öppethållandet? 
§ Hur utvecklades målsättningen, ekonomin, bokbeståndet och av-medierna?  

 
1. 1. 2 Avgränsningar: 

Den geografiska avgränsningen inom Kristianstadsområdet innefattar Araslövs 
storkommun där orterna Färlöv, Norra Strö och Önnestad ingår. Avgränsningen i den 
snäva bemärkelsen har jag gjort till centralorten Kristianstad stad, stadsdelen Näsby och 
bostadsområdet Gamlegården däri. Tidsavgränsningen bakåt i tiden till 1967 har jag 
gjort med anledning av att det var året för den första kommunsammanslagningen, när 
Araslövs storkommun lades samman med Kristianstads stad. Den tidsavgränsningen 
som jag har gjort framåt är till år 1977 som jag har valt för att jag vill följa upp ut-
vecklingen för biblioteksverksamheten efter det att kommunsammanslagningarna 
fullföljts. Jag vill därmed analysera vilka konsekvenser de fick för utvecklingen inom 
filialsystemet på Kristianstads stadsbibliotek och för utvecklingen vid filialerna i Färlöv 
och på Gamlegården.  

1. 1. 3 Definitioner: 

Filialbibliotek – När jag skriver om filialbibliotek använder jag antingen filialbibliotek 
eller enbart filial, i enlighet med de kriterier som sattes upp i rationaliserings-
utredningen Organisation och arbetsmetoder vid kommunala folkbibliotek från 1960. I 
utredningen skiljer man på två olika typer av underavdelningar till huvudbiblioteket: 
filialer och utlåningsstationer.1 Med en filial menar man en fristående biblioteks-
avdelningen med fast bokbestånd som omfattar skön och facklitteratur, men också 
handböcker och barn och ungdomsböcker. I definitionen för utlåningsstation ligger att 
det är en fristående biblioteksavdelning med ett utbytbart bokbestånd som främst inne-
håller handböcker, skönlitteratur och populär facklitteratur. Den största skillnaden 
mellan de två underavdelningarna är att en utlåningsstation har ett mindre upptagnings-
område med färre personer att tillgodose, ett mindre bokbestånd och ett kortare öppet-
hållande än vad en filial har.2  

Filialsystem – Jag kommer i uppsatsen att koncentrera mig på filialsystemet på 
Kristianstads stadsbibliotek. Med begreppet filialsystem åsyftar jag stadsbibliotekets 
organisation av biblioteksverksamheten utanför huvudbiblioteket bestående av filialer, 

                                                 
1  Organisation och arbetsmetoder på kommunala bibliotek 1960, s. 133 
2  Ibid., s. 133 f 
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utlåningsstationer och bokbuss. Jag tar även till viss mån upp den uppsökande verksam-
heten bestående av Boken-kommerverksamhet och biblioteksverksamhet till ålderdoms-
hem 

Personal – I min uppsats utgår jag ifrån de kategorier som man delar in biblioteks-
personalen i samband med rationaliseringsutredningen Organisation och arbetsmetoder 
vid kommunala bibliotek. Kategorierna i utredningen består av B-och K-kategorin, B-
kategorin inkluderar den fackutbildade bibliotekarien och K-kategorin kontorist-
personal. Även den bibliotekspersonal som är som är deltidsanställd och timanställd 
delas in i kategorier. I den förstnämnde ingår den deltidsanställda bibliotekarien, som 
också tituleras kommunbibliotekarie eller filialföreståndare och i den sistnämnde ingår 
biträdespersonal eller medhjälpare.3 Det som är viktigt för mig i min uppsats är 
skillnaden mellan den fackutbildade och den deltidsanställda bibliotekarien. Jag har 
därför valt att använda begreppet bibliotekarie för den fackutbildade bibliotekarien och 
deltidsbibliotekarie för den deltidsanställda bibliotekarien. Jag kommer att gå in 
närmare på skillnaden dem emellan i avsnitt 4.4 som tar upp personalfrågan på de 
svenska folkbiblioteken generellt under den aktuella tidsperioden. 

1. 2 Metod 

För att uppnå syftet med uppsatsen och besvara mina frågeställningar har jag sökt mig 
till historiska källor om Kristianstad i Kristianstads kommunarkiv. Där har jag gått 
igenom protokoll från styrelsen för stadsbiblioteket 1952-1966 och kulturnämnden 
1967-1978 samt korrespondens och verksamhetsberättelser från Kristianstads stads-
bibliotek 1967-1977. Jag har också studerat protokoll och ämnesordnade handlingar 
från biblioteksstyrelsen i Araslövs storkommun.4  

Jag har hittat ett relativt omfattande källmaterial om folkbibliotekens utveckling i 
Kristianstad under 60-och 70-talen. Materialet innefattar dock inte allt som jag letat 
efter och jag har därför inte kunnat analysera utvecklingen för varje enskilt filial-
bibliotek inom filialsystemet i den utsträckning som var tänkt från början. På vissa 
ställen i uppsatsen har jag således fått begränsa mig till att studera utvecklingen inom 
filialsystemet och jämföra med hela stadsbiblioteket. Det gäller i synnerhet målsätt-
ningen, bokbeståndet och av-medierna men också i vissa avseende när det gäller 
ekonomin.  

Jag har enbart studerat skriftliga källor och som utgångspunkt vid genomgången av dem 
har jag använt metoden källkritik. Anledningen till att jag har valt denna metod är att 
källmaterialet är historiskt och därför spelar källkritiken en avgörande roll vid 
bedömning och urval. Källkritiken är visserligen viktig oavsett vilken typ av 
undersökning jag ägnar mig åt och vilka typer av källor jag använder sig av. Vid en 
granskning av historiska källor är den källkritiska aspekten än mer betydelsefull för att 
kunna avgöra källornas tidsamband och äkthet. Jag kommer att gå in mer ingående på 
källkritiken och hur jag har använt den vid granskningen av källmaterialet under 1.3.  

I tolkningen av källmaterialet har jag använt en hermeneutisk tolkningsprocess och jag 
har arbetat med att förklara och förstå utifrån relationen mellan del och helhet. Skälet 
till att jag har valt den hermeneutiska tolkningsprocessen är att jag studerar ett historiskt 
ämne, som jag enbart kan förstå genom tolkning. Den hermeneutiska tolknings-
processen kan därför vara till hjälp för att förklara och förstå det som sker i 
utvecklingen inom filialsystemet på Kristianstads stadsbibliotek. Jag vill på så sätt 
skapa en helhetsbild av utvecklingen inom filialsystemet på Kristianstads stadsbibliotek 
från 1967 och fram till 1977. I mina tolkningar måste jag dock vara välmedveten om 
                                                 
3  Organisation och arbetsmetoder på kommunala bibliotek 1960, s. 138 
4  Araslöv var storkommun under tidsperioden 1952-1966 Mårtensson Leif Nya Christianstad 2000, s.24 
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hur min förförståelse om ämnet kan påverka studiens gång. Jag kommer att behandla 
hermeneutiken mer ingående under 1.4. 

För att hitta litteratur att analysera källmaterialet med har jag sökt i bibliotekskatalogen 
på Kristianstads stadsbibliotek varigenom jag funnit litteratur som behandlar samhälls-
utvecklingen i Kristianstad och dess närområde. Jag har också gjort sökningar i 
bibliotekskatalogen på Borås högskolebibliotek och i dess utbud av databaser. Där har 
jag hittat litteratur som behandlar den svenska folkbiblioteksutvecklingen generellt 
under 60-och 70-talen.  

1. 3 Källkritik 

I mitt arbete med källkritiken stödjer jag mig på Thorsten Thuréns resonemang i boken 
Källkritik från 1997. Den källkritiska aspekten är, som tidigare nämnts, viktig för urval 
och bedömning av källmaterialet. Metoden för källkritik kan tillämpas utifrån de fyra 
källkritiska kriterier som Thurén satt upp. De fyra kriterierna kan enligt Thurén vara till 
hjälp för att tolka ut källornas trovärdighet.5  

Det första kriteriet är äkthet som innebär att jag bör kontrollera om en källa är vad den 
utger sig för att vara och inte förfalskad. Kriteriet nummer två är tidssambandet som tar 
upp tidsaspekten och menar att en källa är mer trovärdig när den är samtida med händel-
sen den behandlar. Tidsaspekten är viktig för mig att ta hänsyn till med anledning av att 
jag studerar ett historiskt källmaterial. Med oberoendekriteriet anses att en källa enbart 
kan betraktas som trovärdig om den är oberoende av andra källor och om jag misstänker 
att den är beroende ska innehållet bekräftas genom minst två andra oberoende källor. 6  

Det fjärde och sista kriteriet att tillämpa vid den källkritiska metoden är att se om en 
källa är fri från tendens det vill säga att den inte har tendens till att ge en felaktig bild av 
verkligheten från till exempel författarens personliga, politiska eller andra intressen.7 
Jag måste därför vara kritisk om jag misstänker att det finns olika slags tendenser i en 
källa och undersöka det noggrant. Thurén sätter upp två källkritiska regler för tendens-
kriteriet; ”Om man misstänker att källorna är tendentiösa måste de kompletteras med 
minst en annan källa med motsatt tendens (eller utan tendens) för att uppgiften ska 
anses vara trovärdig”8 Thurén menar också: ” […] att man ur en ensamstående källa 
utan tendens kan tro på huvuddragen, men en ensamstående tendentiös källa anses vara 
helt värdelös.” 9  

Det finns dock fler aspekter att granska källmaterialet utifrån som till exempel att 
undersöka skillnaden mellan en primär-och sekundärkälla. En primärkälla kommer 
direkt från händelsens ursprung och är inte beroende av andra källor, denna anses därför 
vara mer trovärdig än en sekundär. Den sekundära källan kan nämligen ha utsatts för 
tradering det vill säga att den gått i flera led och därför på olika sätt blivit beroende av 
andra källor eller fått vissa tendensiösa inslag.10  

Vid genomgång av källmaterialet har jag som också berörts ovan funnit dokument till 
exempel sammanträdesprotokoll och bilagor till dem, verksamhetsberättelser samt olika 
typer av korrespondens. Det är källor som alla kan beskrivas som primära och jag har 
därför försökt att använda dem i så stor utsträckning som möjligt. När de primära 
källorna inte varit tillräckliga har jag fått vända mig till sekundära källor som till 
exempel vid undersökningen av stadsbibliotekets tidiga historia. Jag har i det fallet 
                                                 
5  Thurén Thorsten Källkritik 1997, s. 11 
6   Ibid., s. 26 
7   Ibid 
8   Ibid., s. 27 
9   Ibid., s. 11 
10 Ibid., s. 49 
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främst använt mig av en minnesberättelse av Wilhelm Edström Arvet från bildnings-
cirkeln.  

Edströms minnesskrift är skriven ur ett övergripande perspektiv och ger en bra inblick i 
stadsbibliotekets olika utvecklingsfaser. Enligt Thurén kan minneskriften vara trovärdig 
om den skildrar ett övergripande händelseförlopp men inte när den beskriver mer ingå-
ende detaljer eller samtal.11. Edströms bok ger en subjektiv bild på stadsbibliotekets 
utveckling med anledning av han själv varit med och upplevt en stor del av den tids-
period som han skriver om. Jag anser trots detta faktum att boken ger en bra inblick i 
stadsbibliotekets tidiga verksamhetsår och framförallt en bakgrund till dess kommande 
utveckling.   

De skrifter som behandlar Kristianstads samhällsutveckling är sekundärkällor. De har 
jag därför undersökt noga efter de källkritiska kriterierna som behandlar tendens och 
beroende. Det avser främst två skrifter som båda ger en historisk inblick i Kristianstads 
utveckling varav den ena är Attraktivt kulturbygd: På upptäcksfärd i Kristianstads 
kommun från 1995 och är skriven av Andreas W Mårtensson. Den andra är en samling 
av artiklar från föreningen Gamla Christianstads årsskrifter som heter om Nya 
Christianstad som gavs ut 2000 och tar upp utvecklingen för Kristianstads stad under 
150 år. Jag har framförallt använt mig av den inledande artikeln vilken är skriven av 
föreningens ordförande Leif Mårtensson. Artikeln studerar hur staden och kommunen 
Kristianstad utvecklades utifrån ekonomiska, sociala och kulturella perspektiv. De båda 
skrifterna är viktiga för undersökningen och ger en bild av hur situationen såg ut under 
den aktuella tidpunkten i staden och senare kommunen.  

Även de skrifter jag har använt mig av för att beskriva den svenska folkbiblioteks-
utvecklingen generellt är sekundära och behandlas på liknande sätt som de tidigare 
nämnda. Det gäller särskilt skrifterna om folkbibliotekens historia i Göteborg och i 
Sundsvall. Boken Fullbokat: Folkbibliotekens historia i Göteborg 1862-1997 från 1997 
är skriven av Ingrid Atlestam, Madeleine Bergmark och Eva Halász för att uppmärk-
samma bibliotekets hundraårsjubileum 1997. Den beskriver framväxten och 
utvecklingen av Göteborgs folkbibliotek från 1862 och fram till 1997. I boken går 
författarna in på framväxten av filialerna på stadsbiblioteket på ett utförligt sätt. Den 
andra boken är skriven av Klas-Viktor Lagström och Olle Tegström Sundsvalls 
Stadsbibliotek 100 år från 1996 som även den är en jubileumsskrift och ger en 
beskrivning av filialernas utveckling på stadsbiblioteket.  

Vid urvalet av ett historiskt källmaterial som i mitt fall är det viktigt att granska de olika 
källorna utifrån kvarleveaspekten och berättelseaspekten.12 En kvarleva kan till exempel 
vara ett sammanträdesprotokoll och beskrivs som en del av händelsen och inte en 
berättelse om den. Det gör att en kvarleva anses mer trovärdig än en berättande källa. 
Thurén har satt upp ett antal tumregler att följa vid granskningen av en källa ur 
kvarleveaspekten. ” En äkta rätt tolkad kvarleva är bättre än alla berättande källor 
tillsammans. Om man har en äkta kvarleva är den tillräcklig och tumregeln om två 
oberoende källor gäller inte ”. 13  Att tolka en källa ur kvarleveaspekten respektive 
berättelseaspekten kan försvåras av att det finns källor som både är en kvarleva och en 
berättelse på samma gång. Det kan vara minneskrifter eller verksamhetsberättelser.14  

Jag har som tidigare påtalats främst använt mig av primärkällor från biblioteksstyrelsen 
i Araslövs storkommun och kulturnämnden i Kristianstads kommun, i form av samman-
trädesprotokoll och bilagor till dem men också olika typer av korrespondens. Dessa har 
                                                 
11 Thurén 1997, s. 27 
12 Ibid., s. 89 
13 Ibid., s. 90 f 
14 Ibid., s. 88 f 
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jag studerat utifrån kvarleveaspekten och de är mer tillförlitliga än verksamhets-
berättelserna från stadsbiblioteket som kan ses ur både kvarleve-och berättelseaspekten.  

I vissa avseende har jag varit tvungen att använda mig av verksamhetsberättelserna på 
grund av att de har innehållit uppgifter som jag inte har funnit i det övriga käll-
materialet. Det avser till exempel utlåningsstatistik, öppettiderna och om aktiviteterna 
inom programverksamheten. Den tidigare omnämnda minnesskriften skriven av 
Edström kan ses både som en kvarleva och en berättelse. Jag har trots detta faktum valt 
att ändå förlita mig till dess innehåll och använda den. Den förut berörda litteraturen om 
Kristianstad och den om folkbiblioteksutvecklingen generellt har jag enbart studerat 
utifrån berättelseaspekten. 

1. 4 Hermeneutik  

Vid tolkningen av källmaterialet har jag använt en hermeneutisk tolkningsprocess. 

Magnus Torstensson skriver i Att analysera folkbiblioteksidéerna: Exemplet Sverige och 
några jämförelser med USA som ingår i Det siviliserte informasjonssamfunn: 
folkebibliotekenes rolle ved inngangen til en digital tid att all historisk forskning 
handlar om tolkning och ett redskap kan vara den hermeneutiska metoden.15 
Hermeneutik handlar om tolkningar och arbetar utifrån sambandet mellan att förklara 
och förstå. Torstensson tar upp Paul Ricoers tanke om relationen mellan förklara och 
förstå.16 Ricoer menar att jag via en förklaring av händelse samtidigt skapar förståelse 
för den och att det genom förklaringen går att gå ifrån naiv förståelse för något till 
fördjupad förståelse av det.17  

Enligt Per Johan Ödman i Tolkning, Förståelse, Vetande handlar hermeneutiken också 
om relationen mellan del och helhet. 18 Själva tolkningsförfarandet i processen går ut på 
en pendlingsrörelse som arbetar med att tolka delarna utifrån helheten och helheten 
utifrån delarna. 19 Pål Repstad menar i sitt avsnitt om hermeneutik i boken om kvalitativ 
metod Närhet och Distans att jag genom att förklara helheten kan förstå delarna, men 
också förstå helheten genom att förklara delarna.20  
 
Inom hermeneutiken benämns pendlingsrörelsen mellan del och helhet oftast med 
begreppet för, ”den hermeneutiska cirkeln”. Cirkeln uppfattas som en bild för hur 
tolkningsprocessen går till, hur tänkegångar skapas och hur förståelsen fördjupas.21 
Enligt Ödmans resonemang är bilden av ”den hermeneutiska cirkeln” för statisk och ger 
inte den bästa förklaringen av hur tolkningsprocessen går till.22 Den hermeneutiska 
cirkeln fungerar enbart bra som symbol för processen om tolkningarna sker utifrån en 
förståelsehorisont men det gör den som regel inte utan tolkningsprocessen är oftast mer 
öppen. De tolkningar som utförs i samspelet mellan delarna och helheten, gör att 
förståelsehorisonten vidgas och blir större. Processen liknar därför mer en spiral än en 
cirkel och kan i stället benämnas med namnet ”den hermeneutiska spiralen”23 Målet 
med min hermeneutiska tolkningsprocess är att jag genom att förklara delarna kan förstå 
helheten. Jag vill utifrån förklaringen av den lokala biblioteksutvecklingen i 
Kristianstad, den lokala samhällsutvecklingen i Kristianstad och den svenska 

                                                 
15 2001, s. 149 
16 Ibid., s. 149 
17 Ibid. 
18 1979, s. 79 
19 Ibid., s. 79 
20 1999, s. 104 
21 Ödman 1979, s. 82 
22 Ibid., s. 83 
23 Ibid.  
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folkbiblioteksutvecklingen generellt skapa förståelse för utvecklingen inom filial-
systemet på Kristianstads stadsbibliotek under den aktuella tidsperioden. Jag har 
konstruerat en modell för att visa på hur jag tänker. Modellen består av uppsatsens olika 
delar: en del för filialsystemet som är placerad i mitten, vidare har jag en del för huvud-
biblioteket på Kristianstads stadsbibliotek, en del för filialen i Färlöv och en för filialen 
på Gamlegården. Jag har med en del som står för den svenska folkbiblioteks-
utvecklingen generellt under den aktuella tidsperioden som jag förkortat folkbiblioteks-
utveckling. Jag har också med en del som står för den lokala samhällsutvecklingen i 
Kristianstad och den har jag kallat Kristianstad. I modellen har jag också tagit med två 
delar för den lokala samhällsutvecklingen i tätorten Färlöv och på bostadsområdet 
Gamlegården.  
 
 
Figur 1 Hermeneutisk tolkningsmodell 
 

 

För att kunna uppnå syftet med min uppsats vill jag skapa en helhetsbild av 
utvecklingen inom filialsystemet på Kristianstads stadsbibliotek under den aktuella 
tidsperioden från 1967 och fram till 1977. I analysen av mina frågeställningar kommer 
jag därför att tolka utvecklingen inom filialsystemet utifrån förklaringen av utveckl-
ingen på huvudbiblioteket, vid filialen i Färlöv och filialen på Gamlegården. Jag tolkar 
också filialsystemets utveckling utifrån den svenska folkbiblioteksutvecklingen 
generellt under den aktuella tidsperioden med hjälp statliga utredningar och litteratur 
kring den aktuella biblioteksdebatten. Jag kommer även att tolka utvecklingen inom 
filialsystemet utifrån den lokala samhällsutvecklingen i Kristianstad i samband med 
kommunsammanslagningarna 1967-1974. Min förståelsehorisont kommer att bestå av 
mer än en och min tolkningsprocess kan därför beskrivas utifrån ”den hermeneutiska 
spiralen” som jag nämnt tidigare. 

En av mina frågeställningar i uppsatsen tar upp utvecklingen vid filialerna i Färlöv och 
på Gamlegården. I analysen av den har jag tolkat den utifrån filialsystemets utveckling 
men också den lokala samhällsutvecklingen som var i tätorten Färlöv och i bostads-
området Gamlegården.  

En annan av hermeneutikens grundtankar är enligt Ödman att alla har en bakgrund som 
påverkar hur jag tolkar och uppfattar saker och ting. 24 Det benämns inom hermene-
utiken med begreppet förförståelse. Förförståelsen finns där utan att vi själva tänker på 
                                                 
24  Ödman 1979, s.  81 
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det. Innan jag påbörjar min studie måste jag därför redogöra för vilken förförståelse jag 
har inom ämnet men också under tiden som jag arbetar med min studie.25  

Min förförståelse kring det valda ämnet och den tidsperiod jag undersöker är skapad i 
och av det samhälle jag lever i. Det är därför viktigt att jag vid tolkningen av materialet 
i uppsatsen tänker på att det är hämtat från en annan tidsperiod och därav en annan 
samhällsbild. Det gör att jag måste sätta mig in i denna tidsperiod för att kunna 
genomföra tolkningarna utifrån mitt studieobjekts perspektiv. Jag måste skapa mig en 
uppfattning av hur samhället såg ut i Kristianstad och dess närområde under denna 
tidsperiod. Det gör att jag kan få utökad förståelse om samtiden för mitt studieobjekt 
och att jag i mina tolkningar av källmaterialet kan ge en förklaring som bygger på en 
fördjupad förståelse och inte på naiv förståelse eller en flyktig inblick. Det kan också ge 
en förklaring till hur de aktiva inom biblioteksväsendet tänkte och på så sätt skapa en 
förståelse av de tankegångar som de ansvariga för stadsbiblioteket hade. Det kommer 
dock inte att lyckas fullt ut vilket gör att det blir viktigt att jag som uppsatsskrivare är 
medveten om denna problematik.  

Den förförståelse jag har om staden Kristianstad, stadsdelen Näsby och tätorten Färlöv 
är präglad från hur de ser ut idag. Jag har bott i Kristianstad större delen av mitt liv och 
vet hur staden är uppbyggd, vilka olikheter det finns mellan stadsdelen Näsby och 
tätorten Färlöv. Det gäller också den bild jag har av Kristianstads stadsbibliotek, filial-
systemet och dess filialer. Det kan finnas saker som är självklara för mig men som inte 
är det för läsaren och jag måste därför vara medveten om att förförståelsen kommer att 
följa mig genom hela uppsatsen. 

1. 5 Litteraturgenomgång 

Avsnittet litteraturgenomgång tar upp de böcker, artiklar och utredningar jag använt mig 
av för att analysera källmaterialet. Med anledning av att jag studerat ett stort material tar 
jag inte upp allt och inriktar mig i stället på det som har mest betydelse för uppsatsen.  

Jag har efter en genomgång av tidigare forskning inom ämnet bibliotekshistoria som jag 
även nämnt tidigare insett att det inte finns något skrivet om de svenska filialernas 
utveckling under 60-och 70-talen. Det har gjort det svårt för mig att sätta in problem-
atiken i ett större sammanhang eller att göra en jämförelse med ett annat stadsbibliotek 
och dess filialer.  Vid undersökningen har jag fokuserat på den som förts inom och om 
den svenska bibliotekshistorien på grund av att mitt ämnesval behandlar den svenska 
folkbiblioteksutvecklingen och hur den försiggick under den aktuella tidsperioden. Jag 
har studerat flertalet referenser till exempel En bok om biblioteksforskning ”av bland 
annat Lars Furuland från 1969 och” Biblioteksforskning i Sverige: En innehållsanalys 
av biblioteks och informationsvetenskap av Maj Klasson från 1994. Men också Magnus 
Torstenssons Att analysera genombrottet för de moderna folkbiblioteksidéerna: 
Exemplet Sverige och några jämförelser med USA som jag nämnt tidigare och magister-
uppsatser skrivna vid BHS som jag återkommer till längre fram.  

För att ändå kunna skapa en helhetsbild av svenska folkbiblioteksutvecklingen har jag 
använt mig av den litteratur som skrevs av personer verksamma inom det svenska 
biblioteksväsendet under den aktuella tidsperioden. Jag har studerat texter av Bengt 
Hjelmqvist, Thord Plaenge Jacobsson, Sigurd Möhlenbrock, och Erik Östling. De kan 
beskrivas som viktiga personer för biblioteksväsendet och alla var delaktiga i den 
aktuella diskussionen kring folkbiblioteken under tidsperioden. I texterna har jag därför 
funnit mycket av det som präglade debatten kring folkbiblioteken och deras utveckling.  

                                                 
25 Ödman 1979, s.  81 
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Det starka biblioteket från 1993 är en bok som består av skrifter sammanställda till 
minne av Bengt Hjelmqvist 90-årsdag. Skrifterna är skrivna av Bengt Hjelmqvist under 
hans aktiva tid inom biblioteksväsendet och behandlar frågor viktiga för folk-
bibliotekens utveckling under den aktuella tidsperioden. Jag har även studerat ett avsnitt 
i Sigurd Möhlenbrock och Gösta Otterviks Svenska bibliotek: historia organisation, 
funktion: en översikt från 1973 som tar upp filialernas utveckling under den aktuella 
tidsperioden.  

Thord Plaenge Jacobssons artikel Folkbiblioteken under 60-och 70-talen som ingår i 
Folkbibliotek i Tal och Tankar: En faktarapport från folkbiblioteksutredningen från 
1982 och behandlar folkbiblioteksutvecklingen under den aktuella tidsperioden. 
Artikeln beskriver utvecklingen med utgångspunkt från den diskussion och debatt som 
fördes inom biblioteksväsendet men också utifrån de händelser som skedde på det 
politiska planet. Jag har också använt texterna i debattboken Ska biblioteken göra allt? 
från 1974 där Erik Östling och Tore Nordströms åsikter kring folkbibliotekens nya 
uppgifter och målsättning ställs mot varandra. 

Jag har även studerat utvecklingen för folkbiblioteket utifrån de statliga utredningar, 
som genomfördes kring folkbiblioteket under tidsperioden. De utredningar jag har 
använt mig av är: rationaliseringsutredningarna är Organisation och arbetsmetoder vid 
kommunala bibliotek från 1960 och Biblioteksarbete från 1970. I utredningarna 
granskas folkbibliotekens organisation, arbetsmetoder och personalsituation under den 
aktuella tidsperioden. För att sätta mig in i folkbibliotekets position inom kulturen har 
jag vänt mig till litteraturutredningens Försök med bibliotek från 1972 och slut-
betänkande Boken från 1974. I detta syfte har jag även studerat betänkandet Ny 
Kulturpolitik från 1972 som behandlar den svenska kulturpolitiken. Folkbiblioteket 
benämns i betänkandet som ett viktigt redskap i förmedling och främjandet av kulturen. 
Jag tar också upp vilken betydelse de kulturpolitiska målen som fastställdes 1974 hade 
för folkbiblioteket och tvärtom.  

Magnus Torstenssons skriver i Att analysera folkbiblioteksidéerna: Exemplet Sverige 
och några jämförelser med USA att det finns två perspektiv att analysera folk-
bibliotekets utveckling utifrån.26 Det ena är ett aktörsperspektiv vilket går ut på att 
studera de som agerar för folkbiblioteket och varför de gör det. Torstensson använder 
begreppet aktörer för människor vilka agerar avsiktligt för folkbiblioteket.27 Det andra 
perspektivet handlar om strukturer och om hur samhället i fråga ser ut ekonomiskt, 
politiskt och socialt där folkbiblioteket är aktivt. Med strukturer menar Torstensson 
något i ständig förändring och ser dem som mänskliga produkter.28 Anledningen till att 
jag valt att ta med Torstenssons text är att den tar upp ett alternativt sätt till att analysera 
en folkbiblioteksutveckling på. Torstenssons analysmetod bygger liksom min på 
relationen mellan att förklara och förstå men han använder sig av begreppen aktör och 
struktur. Jag har inte använt dessa begrepp med anledning av att det inte finns någon 
enskild aktör enligt Torstenssons definition som agerar för utvecklingen av biblioteken 
inom filialsystemet vid stadsbiblioteket i Kristianstad. Det andra perspektivet strukturen 
skulle kunna vara användbart för att analysera hur det lokala samhället förändrades i 
Kristianstad till exempel vilka konsekvenser arbetskraftsinvandringen på Gamlegården 
fick för filialen där. Jag har istället valt att, som nämnts även tidigare, arbeta med att 
förklara och förstå utifrån förhållandet mellan del och helhet. Det har jag gjort för att för 
att jag vill skapa en helhetsbild av utvecklingen inom filialsystemet på Kristianstads 
stadsbibliotek under den aktuella tidsperioden. 

                                                 
26 2001, s. 149 
27 Ibid., s. 149 
28 Ibid. 
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Magisteruppsatsen Borås stadsbiblioteks utveckling mellan åren 1930-1959 från 1999 
är skriven av Per Alexiusson och har syftet att beskriva Borås stadsbiblioteks utveckling 
till ett modernt bibliotek. Alexiusson lägger tyngdpunkten på verksamheten vid huvud-
biblioteket men tar också upp filialernas och bokbussens utveckling som är intressant 
för analysen i min uppsats.  

Bokbussen - från dåtid till nutid, en studie om bokbussens utveckling i Sverige, är en 
magisteruppsats från 2000 skriven av Anna Lysebäck och Lise-Lotte Norrström. 
Uppsatsen behandlar enligt titels utsaga bokbussens utveckling i Sverige. Den över-
gripande frågeställningen för uppsatsen är att se hur bokbussverksamheten utvecklats 
och förändrats från slutet av 1940-talet och fram till idag. Det gör man genom att 
studera vilken inverkan samhällsutvecklingen och folkbiblioteksutvecklingen haft för 
bokbussens utveckling. Uppsatsen tar upp den tidsperiod jag undersöker och fokuserar 
framförallt på biblioteksverksamheten utanför huvudbiblioteket som jag också gör i 
min. Jag anser därför att den blir en viktig del i analysen av filialsystemets utveckling 
på Kristianstads stadsbibliotek.  

Marina Hjärpes magisteruppsats Biblioteksutvecklingen i Göteborgs södra skärgård 
Styrsö folkbibliotek 1943-1976 från 2005 tar upp hur biblioteken i skärgården 
utvecklades till moderna bibliotek under tidsperioden från 1943 till 1976. Personalen är 
en viktig fråga i Hjärpes uppsats och hon inriktar sig framförallt på den deltidsanställda 
bibliotekarien liksom jag gör i min. Det gör att den får en betydande roll för analysen av 
de deltidsanställda bibliotekariernas situation inom filialsystemet på Kristianstads stads-
bibliotek. 

1. 6 Disposition 

I det andra kapitlet gör jag en kort genomgång av Kristianstads stads historia och 
samhällsutveckling under den aktuella tidsperioden samt av hur stadsdelen Näsby och 
bostadsområdet Gamlegården däri växte fram. Därpå gör jag en redogörelse för vad 
storkommunsreformen innebar och hur Araslövs storkommun kom till. Därefter ger jag 
en förklaring till vad kommunblocksreformen 1962 innebar och hur bildandet av 
Kristianstads kommun gick till. Det tredje kapitlet tar upp Kristianstads stadsbiblioteks 
utveckling fram till 1966 och folkbiblioteksutvecklingen i Araslöv.  

Fjärde kapitlet tar upp den svenska folkbiblioteksutvecklingen under 60-och 70-talen. 
Här tar jag upp utvecklingen utifrån de utredningar och betänkande som behandlade 
folkbiblioteket men också inslag i den debatt och diskussion som fördes. Det femte 
kapitlet ser på utvecklingen av filialsystemet på Kristianstads stadsbibliotek i relation 
till huvudbiblioteket och filialerna i Färlöv och på Gamlegården under åren från 1967 
fram till 1977. Kapitlet byggs upp på utvecklingen för de olika faktorer som jag valt att 
sedan utgå ifrån i min analysdel.  

Kapitel sex består av en genomgång av analysen där jag återknyter till syftet, fråge-
ställningarna och tolkningsmodellen. Därpå följer en avslutande diskussion utifrån 
syftet, frågeställningar och med bakgrund i den hermeneutiska tolkningsmodellen. 
Direkt efter den avslutande diskussionen reflekterar jag över uppsatsen i ett B & I- 
perspektiv och ger några förslag till framtida forskning. 
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2 Kristianstads stads väg till kommun 

I följande avsnitt kommer jag att ge en bild av hur Kristianstad stad och stadsdelen 
Näsby däri utvecklades, speciellt under de aktuella åren. Därefter redogör jag för vad 
storkommunsreformen innebar och hur Araslövs storkommun kom till. Sedan ger jag en 
förklaring till vad kommunblocksreformen gick ut på för att förstå processen hur 
etapperna gick till i Kristianstads kommunblock och därpå går jag in på befolknings-
utvecklingen.  
 
2. 1 Kristianstads stad 

Kristianstad hade sedan 1800-talet varit ett administrativt centrum med hovrätt, 
länsstyrelse, landsting, militärstad och garnison vilket gjorde det svårt för staden att 
etablera sig som handelstad. Under början av 1900-talet tog industrialiseringen fart i 
staden och till exempel upprättades en yllefabriken.29 Vid efterkrigstiden inträde 
avstannades närings-och industriutvecklingen för staden. 30  Det inleddes därför en 
kampanj från stadens politiker, för att försöka få företag och industrier att etablera sig. 
1958 skedde en lokaliseringsutredning som innebar en inventering av stadens tomter för 
industrier och bostäder som ledde till handlingsprogrammet Att sälja Kristianstads-
bygden. Arbetet med att få företag att etablera sig på orten blev framgångsrikt. Under 
slutet av 60-och början av 70-talet etablerades ett tjugotal olika företag och stadens 
industriområden Långebro och Näsby byggdes ut. Några av industrierna var livsmedels-
företaget KBS, elektroteknikföretaget LM Ericsson och livsmedelsföretaget AB 
Germa.31 Flertalet av de nyetablerade industrierna och företagen krävde att staden 
skulle kunna ge bostadsmöjlighet till personalen. Det byggdes därför två nya stadsdelar 
i nära anslutning till stadskärnan Österäng och Charlottesborg.32  

2. 2 Stadsdelen Näsby och bostadsområdet Gamlegården 

Kristianstad position som militärstad och fästningsstad gjorde att den egentliga 
stadsbebyggelsen var helt begränsad till området innanför fästningsvallarna. Sedan 
gammalt hade det dock funnits gårdar och hus i den norr om staden belägna byn Näsby. 
Bebyggelsen behöll under lång tid sin landsbygdskaraktär och det dröjde länge innan 
Näsby växte samman med det egentliga stadsområdet.33 I Sune Friströms artikel Näsby i 
föreningen Gamla Christianstads årsskrift, skriver han att byn Näsby inkorporerades 
med Kristianstads stad 1916 och blev stadsdel i staden. 34 Näsby hade vid denna 
tidpunkt fått ett fåtal mindre industrier och företag. 1923 lokaliserades det Norra 
skånska infanteriregementet på Näsby och det byggdes upp ett kasernkomplex samt 
bostäder till personalen.35 Under 60-talet etablerades fler och större industrier på Näsby 
och industriområdet blev ett av stadens största.  Det befintliga regementet och de 
nyetablerade industrierna skapade behovet av fler bostäder på Näsby, vilket gjorde att 
de tidigare omtalade bostadsområdena Fröknegården och Gamlegården byggdes upp 
under 60-och 70-talen.36  

                                                 
29  Mårtensson 2000, s. 24 
30  Ibid., s. 175 f  
31  Ibid.  
32  Ibid., s. 26 
33  Ibid., s. 54 
34  1999, s. 85-122 
35  Ibid., s. 85-122 
36  Ibid.  
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Gamlegården var det bostadsområdet som först färdigställdes och de första lägenheterna 
blev inflyttningsklara 1965 och de sista 1971. 37 I undersökningen ”Trivsel” i modern 
stadsmiljö- Exemplifierat med Gamlegården skrev författarna att stadsplanerarna i 
Kristianstad vid byggandet av Gamlegården, ville skapa en ”grannskapsenhet”. 38  Det 
var ett experiment som innebar att bostadsområdet skulle bli ett avgränsat område som 
skulle bli självförsörjande med ett eget litet centrum med skola, samlingslokaler och 
butiker. Gamlegården förlades ca fyra km norr om stadskärnan och fick goda kommun-
ikationer in till staden. Högstadieskolan i området byggdes 1965, medan lågstadie-och 
lekskolan stod klart 1969. 1970 invigdes köp-centrumet i området som två affärer, 
frisör, post, bank, fritidslokal och ett filial-bibliotek.39  

2. 3 Storkommunsreformen 

Riksdagen tog beslut om storkommunsreformen 1946 och denna genomfördes 1952. 
Det ansågs att det fanns för många små och ineffektiva kommuner i landet som bestod 
av köpingar40, municipalsamhällen41 eller städer. En annan anledning var den ökande 
urbaniseringen vilken gjorde att invånarantalet ökade i städerna medan den minskade på 
landsbygden.42 Reformen innebar därför att landets kommuner skulle gå samman och 
bilda större enheter. En storkommun skulle ha ett invånarantal på minst tretusen 
personer och resultatet blev en reducering från nästintill tvåtusenfemhundra kommuner 
till fjortonhundra.43 

Enligt vad Erik Wångmar skrev i Att skriva stads och kommunhistoria: en handledning 
för forskning med stads och kommunhistoriskt källmaterial, var syftet med reformen att 
kommunerna på ett aktivt sätt skulle medverka i utbyggnaden av välfärden. 44  Re-
formen skulle därför ge ett ökat lokalt självstyre och en jämlik standard, men också ta 
hänsyn till de lokala förhållandena inom kommunerna. 45  

Under remisstiden 1946-1952 framkom missnöje från en del kommuner, som var rädda 
för att förändringar istället skulle leda till sämre service, höjda skatter och mindre 
självständighet.46  Det var ungefär trettionio procent av kommunerna som inte gick med 
på den indelning av kommunerna som regeringen fastställde 1952.47   Runtomkring 
Kristianstads stad fanns det, med staden inräknat ett trettiotal mindre kommuner och 
1952 reducerades de till elva kommuner till vilka jag återkommer i tabellen längre fram. 
En av de storkommuner som bildades var Araslövs storkommun.48 

                                                 
37  Friström 1999, s. 85-122  
38  1972, s. 16-27 
39  Ibid., s. 16-27 
40 Köping. Den samhällsbildning som 1962 fick rätt att bilda egna kommuner och för dem kom vissa 
stadsförordningar att gälla som till exempel bestämmelser av stadsplan och brand och byggnadsstadga. 
De köpingar som inte bildade kommuner var likställda som municipalsamhälle. Samhällsbildningen 
köping upphörde i och med kommunreformen 1971, (1994) Ingår i Nationalencyklopedin. Bd 12. s. 41 
41  Municipalsamhälle. Tidigare tätbebyggda landsbygdsområden som inte bestod av egna kommuner men 
där vissa regler för städer ändå tillämpades, såsom rätt till beskattning. Municipalsamhällen bildades 1900 
och upphörde 1971. Det finns två typer av municipalsamhällen: förortssamhällen och stationssamhällen. 
(1994) Ingår i Nationalencyklopedin. Bd 13. s. 502 
42  Mårtensson 2000, s. 24 
43  Ibid., s. 24 
44  2005, s. 48 
45  Ibid., s. 48 
46  Mårtensson 2000, s. 25 
47  Wångmar 2005, s. 48  
48  Mårtensson 2000, s. 25 
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2. 4 Araslövs storkommun/Färlöv  

Araslöv var en socken som växte fram under medeltiden och bestod av flera mindre 
byar varav en av dem var Araslövs by. Under 1600-talet drabbades Araslöv av det 
svensk-danska kriget, byn brändes ner och folkmängden sjönk. Araslövs socken lades 
därför under Färlövs socken och Araslövs by försvann under 1650-talet då jorden 
förlades under Araslövs säteri som bestod av Araslövs gods.49  

Araslöv blev namnet på den enhet som bildades av de tre kommunerna Färlöv, Norra 
Strö och Önnestad efter storkommunreformen 1952. Från Önnestad berättas om en 
kamp för kommunens självständighet. Den misslyckades med anledning av att 
kommunen inte kunde uppfylla kravet om tretusen invånare för att bilda en egen 
kommun. Kommunledningen i Önnestad krävde att om man skulle slås ihop med Färlöv 
och Norra Strö skulle kommunen skulle heta Önnestad.1952 bildades storkommunen 
under kompromissnamnet Araslöv och efter en omröstning i fullmäktige beslutades att 
Färlöv skulle bli centralort för kommunen.50 Färlöv var den största av de tre orterna 
befolkningsmässigt med ett invånarantal på ungefär sjuttonhundra personer medan det i 
Önnestad låg på fjortonhundra och i Norra Strö trehundra.51  

Färlöv var enligt vad Nils Sjöstrand skrev i Färlöv sockens historia en ort rik på 
möjlighet till etablering av fabriker och företag dessutom fanns i området anor från ett 
rikligt jordbruk. 52  Redan under 1800-talet uppkom det ett sockerbruk och under 
tidsperioden 1950 till 1970 sysselsatte det upp till tvåhundra personer. Under åren från 
1940 fram till 1970 etablerades två livsmedelsindustrier och en fabrik i Färlöv. En 
viktig förutsättning för den industriella utvecklingen var att järnvägsnätet byggdes ut 
mellan Kristianstad och Hässleholm. Det gjorde att en station upprättades i Färlöv som 
både användes inom industrin och inom persontrafiken.53 Under 1940-talet expanderade 
tätorten Färlöv och samhället koncentrerades till området kring stationen. Samhället 
omringades av en växande bebyggelse med villor som byggdes upp. Färlövs tätort hade 
en välutvecklad närservice både vad det gällde affärer och andra nödvändigheter. 
Tätorten hade lanthandel, konditori, taxirörelse, Folkets hus och bensinstation. Det 
fanns också en brandstation, polisstation, ett filialkontor för Försäkringskassan och det 
moderna ålderdomshemmet Almhaga stod klart 1965.54  

När Araslövs kommun blev en del av Kristianstads kommun skedde en centralisering 
till staden genom att försäkringskassans kontor och brandstationen lades ned. 
Närservicen utökades några år efter kommunsammanslagningen med ett avdelnings-
kontor till Kristianstads Sparbank. Folkskolan i Färlöv startades under 1942 genom en 
hopslagning av de mindre skolorna i bygden och blev 1952 en del av Araslövs 
skoldistrikt där skolorna i Önnestad och Norra Strö också ingick. Efter samman-
slagningen i Kristianstads kommun 1967 lades skolverksamheten samman med Härlövs 
skoldistrikt.55 

2. 5 ”Trestegsraketen” 

 
Storkommunsreformen 1952 efterföljdes av kommunblocksreformen som infördes 
1962. Reformen skulle leda till en förvandling av landets kommuner under slutet av 60-

                                                 
49  Mårtensson 1995, s. 220 f 
50  Mårtensson 2000, s. 24 f 
51  Befolkningssiffror mm. inom Kristianstads kommun 1805-1973, 1973 
52  1994, s. 46-61 
53  Ibid., s. 46-61 
54  Ibid. 
55  Ibid. 
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och början av 70-talet. Sven Nilsson skrev såhär om de svenska kommunernas 
förändringar i Vägen till kulturpolitiken:  

En ny kommunindelning borde bygga på principen att varje kommun bildade ett 
näringsgeografiskt sammanhängande område. En centralort skulle betjäna ett omland 
som hörde samman med centralorten och med denna bildade en spontan region, 
sammanhållen av ekonomiska, sociala, kulturella och sociala relationer. Ett önskemål 
var att man finge så stora kommuner att man förenade boningsort med arbetsplats så att 
så många som möjligt kunde bo och arbeta i samma kommun. En utbyggd socialvård, 
grundskolans genomförande med flera reformer gjorde att det behövdes större 
befolkningsunderlag än tidigare för en rad kommunala samhällsuppgifter. 56  

Kommunblocksindelningen skapade riktlinjer till den slutgiltiga uppdelningen av de nya 
och större kommunenheterna. 57 Principen var att inte dela på den gamla kommunens 
enhet och om delning blev nödvändig skulle den hållas inom gränsen för äldre tiders 
församlingar. Målsättningen var att varje kommun skulle ha en större tätort med 
kringliggande områden och från år 1975 inneha en folkmängd på minst åttatusen 
invånare. Ett enhetligt kommunbegrepp infördes 1971 och 1972 togs begreppen stad, 
köping och municipalsamhället bort vilket gjorde gränsen mellan stad och landsbygd 
otydligare. Från början var avsikten med kommunblocksreformen att kommundelarna i 
blocken frivilligt skulle gå samman till större kommuner. 58  

De kommunsammanslagningarna, som ägde rum 1965 till 1969 skedde i kommunblock, 
med få kommundelar och i dem där kommundelarna gick samman frivilligt. 59  De som 
var mest positiva till de nya kommunbildningarna var de städer eller köpingar som 
skulle bli centralorter i de nya kommunerna och de som låg närmast dem. Flertalet 
kommuner gjorde dock motstånd till de nya kommunindelningarna vilket ledde till att 
riksdagen 1969 beslutade att ta bort frivillighetsprincipen och att de nya kommun-
bildningarna skulle vara färdiga senast 1974. Under åren från 1969 och fram till 1974 
ägde därför flertalet tvångssammanslagningar rum av de kommundelar som hade en 
negativ inställning. 60 Enligt Wångmar var det främst de som låg längst ifrån den 
nytilltänkta centralorten som protesterade vilket hade att göra med risken att förlora sin 
självständighet.61 Det skedde även sammanslagningarna i de kommunblock där det 
ingick många olika kommundelar.62 

1964 två år efter kommunblocksreformen lagts fram bildades Kristianstads kommun-
block.63 Kommunblocket bestod av de tio kommundelar som bildats i Kristianstads-
området 1952, till exempel Kristianstads stad och Araslövs storkommun. Kristianstad 
stad skulle bli centralort i Kristianstads kommunblock på grund av att den hade ett 
högre invånarantal, bättre ekonomiska resurser, ett utpräglat näringsliv och var mer 
tätbebyggd än de övriga. Medlemmarna i Kristianstads kommunblock skulle senare gå 
samman för att bilda Kristianstads kommun. Det var en process som kom att ske i tre 
etapper under åren 1967-1974 och som man benämnde ”trestegsraketen”.64  

Det första steget i ”trestegsraketen” genomfördes av kommunerna: Araslövs, Nosaby, 
Vä och Träne, som alla gick med frivilligt i Kristianstads kommun och vars placering 
visas i kartan nedan.65  I det andra steget ingick de tre storkommunerna Everöd, Åhus 
                                                 
56 1984, s. 281  
57 Mårtensson 2000, s. 25 
58 Ibid., s. 25 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
61 2005, s. 52 f 
62 Ibid., s. 52 f 
63 Mårtensson 2000, s. 24 f 
64 Ibid., s. 24 f 
65 Mårtensson 1995, s. 42 
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och Fjälkinge som från början tvekade men anslöt sig dock 1971. Det tredje och sista 
steget i ”trestegsraketen” skedde 1974 efter protest från blockmedlemmarna, Dege-
berga, Oppmanna - Vånga och Tollarp. De kämpade in i det sista mot en samman-
slagning för att få bevara sin självständighet. Med ”trestegsraketen” växte Kristianstad 
från femtiofem kvm till lite mer än tolvhundra kvm och blev till ytan Skånes största 
kommun.66 

Här nedan följer en figur som innehåller en karta och en tabell vilka beskriver hur 
Kristianstads stad bildades och hur den senare utvidgades till Kristianstads kommun. 
Kartan bildar Kristianstads kommun och är uppdelad i elva numrerade delar som för-
klaras i tabellen. Tabellen består av en förteckning över namn på de delar som inkorp-
erades Kristianstads stad och de kommundelar som var med och bildade Kristianstad 
kommun samt vilka år det skedde. Vid varje siffra förtecknas även namn på och årtal 
för när de olika kommundelarna i kommunblocket bildades. 

 

Figur 2.  ”Trestegsraketen” 

 

 

 

 

Källa: Mårtensson 2000, s.24 

 2. 6  Befolkningsutveckling 

Den upptrappade industrietableringen i Kristianstads stad under 60-och 70-talen som 
omnämnts tidigare ledde till en utökning av befolkningen. En annan orsak till ökningen 
var den omfattande strukturomvandlingen i landskapet som följde med kommun-
sammanslagningarna under slutet av 60-och i början av 70-talet. Före 1967 hade 

                                                 
66 Mårtensson 1995, s. 42 
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Kristianstad stad en folkmängd på mer tjugosjutusen personer men efter att Kristian-
stads kommun hade bildats låg den på över sextiosjutusen personer. 67 

Under åren före sammanslagningarna 1967-1974 påbörjades småhusbyggande i 
tätorterna som låg närmast staden till exempel i Hammar, Nosaby och Vä.68 Även i 
Färlöv byggdes det nya villaområden och folkmängden steg till omkring tvåtusen 
personer 1977. Den utökade bebyggelsen i tätorterna lockade flertalet av landsbygdens 
befolkning till att flytta dit vilket gjorde att folkmängden ökade i dem. Efter att 
sammanslagningarna hade ägt rum samlade Kristianstads stad en landsbygd omkring sig 
som upplevde befolkningsminskning som i Araslövs mindre orter Norra Strö och 
Ullstorp. 69  Även den befolkning som bodde inne i stadskärnan minskades och kom att 
bestå främst av en äldre generation. Det var främst nybildade barnfamiljer och 
ungdomar som sökte sig till de ovannämnda tätorterna men också till stadens nya 
stadsdelar och bostadsområden däri.70  

I bostadsområdet Gamlegården bestod majoriteten av invånarna av en yngre befolkning 
med barn, ungdomar och unga barnfamiljer.71 Från 1971 till 1974 ökade antalet boende 
i Gamlegårdens bostadsområde till uppskattningsvis sjutusen personer.72 Under 60-och 
70-talen började invandringen göra sig märkbar i Kristianstad genom arbetskrafts-
invandringen som påbörjades när industrierna etablerade sig i staden. 1975 bodde det 
nästan fjortonhundra invandrare i Kristianstads centralort varav en tredjedel på 
Gamlegården och de största befolkningsgrupperna var greker, jugoslaver och 
finländare.73 

Nedan följer en tabell över befolkningsmängden inom Kristianstads kommun, i Färlöv 
och hur den uppskattades vara på bostadsområdet Gamlegården. Jag har inte tagit med 
hur stor folkmängden var innan 1967, med anledning av att jag inte funnit fullständiga 
uppgifter om det gällande Färlöv och stadsdelen Näsby. De årtalen som jag använt 
följer åren för de tre etapperna i ”trestegsraketen” men också ett utvalt årtal några år 
efter att den slutförts. Det har jag gjort för att undersöka vilka effekterna var på 
befolkningsmängden under och efter kommunsammanslagningarna. 

Tabell 1. Befolkningsutvecklingen i Kristianstads kommun, i Färlöv och på 
Gamlegården. 

 
Folkmängd     1967     1971     1974    1977 
Kristianstad 41 000 55 400 67 229 67 922 
Färlöv    1 844   1 901   2 000   2 082 
Gamlegården     ***   5 179   7 000   7 000 

 

***Uppgift saknas  

Källor: Mårtensson 1995, s.42, Befolkningssiffror mm. inom Kristianstads kommun 1890-1973 
1973, ”Trivsel” i modern stadsmiljö- Exemplifierat med Gamlegården, 1972, s.16-27, 
Kristianstads kommun Kulturnämnden Protokoll 1971-1977 A1a 1975 14 januari. 

Tabellen ovan visar att Kristianstads, Färlövs och Gamlegårdens folkmängd ökade i 
samband med att de tre kommunsammanslagningarna ägde rum men att ökningen 

                                                 
67  Mårtensson 1995, s. 124 
68  Ibid., s. 125 
69  Ibid. 
70  Ibid. 
71 ”Trivsel” i modern stadsmiljö- Exemplifierat med Gamlegården. 1972, s. 16-27 
72  Kristianstad kommun Kulturnämnden Protokoll 1971-1998 A1a 1975 14 januari 
73  ”Trivsel” i modern stadsmiljö- Exemplifierat med Gamlegården. 1972, s. 16-27  
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stagnerades under åren därefter.1967 hade Kristianstads kommun en folkmängd på 
fyrtioettusen personer och när kommunen bildats hade folkmängden ökat till nästan 
sextioåttatusen personer.74 Tätorten Färlövs folkmängd ökade med ungefär tvåhundra 
personer i samband med kommunsammanslagningarna medan Gamlegårdsområdet med 
nästan tvåtusen personer. 

2.7 Summering av utvecklingen i Kristianstad och i Araslöv 

Kristianstads stad var från början en militärstad och ett administrativt centrum. Under 
60-och 70-talen etablerades ett flertal industrier och företag i staden vilket gav fler jobb-
tillfällen och ledde till att invånarantalet steg. I stadsdelen Näsby växte industriområdet 
och det byggdes två nya bostadsområden Fröknegården och Gamlegården. Araslövs 
storkommun bestod av Färlöv, Norra Strö och Önnestad. Färlöv var kommunens 
centralort som växte genom att nya industrier etablerade sig och att folkmängden ökade 
åren efter det att Araslövs storkommun gått samman med Kristianstad.  

1964 bildades Kristianstads kommunblock av tio mindre kommundelar, vilket lade 
grunden till det som skulle ge form till Kristianstads kommun. Tre år senare påbörjades 
kommunsammanslagningarna, som ägde rum i tre etapper 1967, 1971 och 1974. 
Anledningen till att processen pågick i flera etapper var att det fanns de kommuner i 
kommunblocket som protesterade mot den nya kommunindelningen.  

I den första etappen ingick tre av kommunerna som alla gick samman med Kristianstads 
stad frivilligt Araslöv, Nosaby, Träne och Vä. Vid den andra sammanslagningen 1971 
var det kommunerna Everöd, Fjälkinge och Åhus, som gick med. De kommuner som 
protesterade var Degeberga, Oppmanna - Vånga och Tollarp men tvingades gå med 
1974. Kristianstads stad växte både i landsareal och befolkningsmässigt i sammanband 
med att kommunen bildades. Den största tillväxten skedde i de tätorter och stadsdelar 
som låg närmast centralorten samtidigt som folkmängden på landsbygden och den inne i 
stadskärnan reducerades. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

                                                 
74  Mårtensson 1995, s. 125 
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3 Folkbiblioteksutvecklingen i Kristianstad och i Araslöv 

För att förstå situationen på Kristianstads stadsbibliotek ger jag här en kort bakgrund till 
hur det startades 1861 och hur det utvecklades fram till 1966. Vidare följer en redo-
görelse för hur folkbibliotekssituationen såg ut i Araslöv under åren 1952 fram till 1966. 
 
3. 1 Stadsbiblioteket i historiskt perspektiv 

Kristianstads stadsbibliotek har sina rötter i en bildningscirkel som startades där 1848. 
Bildningscirkeln bildades för att främja intresset av läsning och behovet av litteratur 
från stadens affärsmän och hantverkare under 1840-talet. Stadens två boklådor och 
lånebibliotek räckte inte till för den bildningssträvande publiken. Bildningscirkelns 
aktiviteter bestod till största del av utlåning av litteratur, föredrag, musikarrangemang 
och konstutställningar. 75 På grund av att intresset minskade hos publiken upphörde 
dock bildningscirkeln 1861. Bokbeståndet skänktes då till stadens förfogande för att den 
skulle kunna inrätta sitt första bibliotek. Under samma år invigdes stadens bibliotek 
bokbeståndet bestod av ungefär tvåhundra band och hade öppet en timme per vecka för 
allmänheten. Biblioteket drevs av ett antal delägare som fick i uppgift att tillsätta en 
bibliotekarie.76 Det fanns då inga utgående anslag från staden utan omkostnaderna 
finansierades av delägarna och en avgift som togs på utlån.77 Det gjorde att 
utvecklingen på stadsbiblioteket gick långsamt fram och därför hade det en blygsam 
verksamhet under de första åren.1880 tog stadens fullmäktige över ansvaret och 
finansieringen av biblioteket. Denne tillsatte även en biblioteksstyrelse som skulle bära 
huvudansvaret för biblioteket.78  

Biblioteket hade länge blygsamma utrymmen men under 1905 flyttade det in i nya 
lokaler på Södra skolan. Det var först tio år senare när biblioteket placerades i den 
nyinvigda Tekniska skolans lokaler som det kunde omtalas i modern mening. I den nya 
lokalen fick biblioteket två rum till sitt förfogande varav ett läsrum med ”öppna hyllor” 
och i samband med flytten höjdes anslaget liksom att låneavgifterna slopades. Några år 
senare utökades öppethållandet och biblioteket fick även sin första heltidsanställde 
bibliotekarie.79  

När riksdagen 1930 antog biblioteksförfattningen som innebar förbättrade bidrag till 
biblioteken i landet, förstärktes även statsanslaget till biblioteket i Kristianstad. Kort 
därefter anställdes den förste fackutbildade bibliotekarien, bibliotekets anslag till 
litteraturinköp höjdes och det inrättades en särskild barn-och-ungdomsavdelning. I den 
ovannämnda biblioteksförfattningen fastslogs att det i varje län skulle inrättas ett 
centralbibliotek och samma år ansökte stadsfullmäktige i Kristianstad om att få etablera 
ett för Kristianstads län 80 För att stadsbiblioteket skulle kunna införa en avdelning för 
centralbibliotek behövde det utöka sina lokaler. Under 1936 byggdes stadens konserthus 
upp och biblioteket flyttade in där. Det ledde till att stadsbiblioteket fyra år senare 
kunde starta sin centralbiblioteksavdelning.81 Med centralbiblioteket tillkom nya 
uppgifter till exempel i form av vandringsbibliotek, som bland annat utgick till ett 
militärt förband utanför staden och till Önnestads folkhögskola.82 

                                                 
75  Edström, Wilhelm Arvet från bildningscirkeln 1961, s. 68 
76  Ibid., s. 68 
77  Ibid., s. 69 
78  Ibid., s. 81 f 
79  Ibid., s. 89 f 
80  Ibid., s. 95 
81  Ibid. 
82  Ibid., s. 100 
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Perioden mellan 1940 och 1961 var enligt vad Edström skrev i sin Arvet från 
bildningscirkeln den mest händelserika perioden i bibliotekets då hundraåriga historia.83 
Lokalen hade med årens lopp blivit otillräcklig för stadsbibliotekets stigande besökar-
antal, utvidgade bokbestånd samt utökade utlåningsverksamhet. Personalutrymmena, 
utlåningshallen och läsesalen hade blivit för små och barn-och ungdomsavdelningen 
hade förflyttats till andra lokaler. Under 50-talet påbörjades därför planeringen av en ny 
och egenförvaltad bibliotekslokal.84  Det tillsattes en stadsbibliotekarie som fick det 
största ansvaret över biblioteket. Även den övriga personalen utökades det anställdes 
fler bibliotekarier och kontorister. Personalens arbetsuppgifter specificerades genom att 
bibliotekariens uppgifter enbart skulle bestå av informationsvägledning och att de 
övriga uppgifterna överfördes till kontoristpersonalen.85 

Under mitten av 1950-talet inrättades stadsbibliotekets första filialer. Det handlade om 
två studiecirkelbibliotek, som låg centralt inne i stadskärnan och som införlivades efter 
överenskommelse med IOGT86 och ABF87: s lokala bildningsorganisationer. 
Biblioteken fick tills vidare stanna kvar i sina lokaler och tjänstgöra som filialer till 
stadsbiblioteket. I överenskommelsen ingick ett avtal att biblioteksstyrelsen hade 
rättighet att flytta biblioteken till stadens ytterområden eller lägga ner dem.88 Senare 
under samma år lades det ena av filialbiblioteken ned och förflyttades till stadsdelen 
Näsby med anledning av att behovet av ett bibliotek hade uppkommit i stadsdelen som 
hade fått ökad bebyggelse och därmed hade befolkning stigit.89 Personalfrågan på filial-
biblioteken löste sig så att de deltidsanställda bibliotekarier, som tjänstgjort vid 
studiecirkelsbiblioteken behöll sina tjänster. 90  

Det var inte bara filialerna som stod för biblioteksverksamheten utanför 
huvudbibliotekets väggar. Sedan 1941 hade biblioteket på centrallasarettet stått under 
stadsbibliotekets regi och det sköttes av en bibliotekarie anställd av stadsbiblioteket. Det 
var inrättat i en källarvåning och hade med anledning av låga bidrag ett mycket nedslitet 
och söndrigt bokbestånd. Från och med 1958 hade stadsbiblioteket även hand om 
biblioteksservicen till fångvårdsanstalten i staden. Intresset för läsning var stort bland de 
intagna och biblioteket ansågs fylla en viktig funktion.91 Under 1966 startades även en 
biblioteksverksamhet fördelad på stadens två gymnasieskolor i stadsbibliotekets regi.92 
1965 fick huvudbiblioteket på stadsbiblioteket sin första egna lokal och barn-och 
ungdomsavdelningen flyttades tillbaka. Redan under det första året i den nya lokalen 
steg utlåningen och programverksamheten utökades med fler aktiviteter, som ut-
ställningar, författaraftnar, konserter och teaterföreställningar.93 

Tabellen nedan visar totalkostnader på Kristianstads stadsbibliotek under 1966 fördelat 
på bokinköp, personalkostnader, lokalkostnader och övriga kostnader. Bibliotekets 
kostnader är beräknat på värdet för den svenska kronan från det år som det är taget 
utifrån 

              
                                                 
83  Edström 1961, s. 100 
84  Ibid., s. 101 
85  Ibid., s. 109  
86  Svensk nykterhetsrörelse. (1992) Ingår i Nationalencyklopedin. Bd 9, s. 540  
87  Arbetarnas bildningsförbund. (1989) Ingår i Nationalencyklopedin. Bd 1, s. 13 
88  Edström 1961, s. 110 
89  Kristianstads stad Styrelsen för Kristianstads stadsbibliotek Protokoll 1865-1966 A 1956 21 april 
90  Edström 1961, s. 109  
91  Kristianstads stad Styrelsen för Kristianstads stadsbibliotek Verksamhetsberättelser för Kristianstads 
stadsbibliotek 1952-1966 
92  Kristianstads stad Styrelsen för Kristianstads stadsbibliotek Protokoll 1865-1966 A 1966 26 september 
93  Kristianstads kommun Kulturnämnden Korrespondens 1966-1977 C Verksamhetsberättelser för 
Kristianstads stadsbibliotek 1967-1977 
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             Tabell 2. Kostnader på Kristianstads stadsbibliotek 1966 

Kristianstads 
stadsbibliotek 

Årtal                             
1966 

Personal- 
kostnader 

  361 041 

Bok- 
Inköp 

  110 000          

Övriga 
kostnader 

  300 859 

Lokal-
kostnader 

    36 000 

Totalkostnader   809 700 

 
Källor: Kristianstads kommun Kulturnämnden Korrespondens 1966-1977 C Översikt av 
biblioteken i Kristianstad och grannkommunerna Araslöv, Nosaby, Träne och Vä 
 
Det var enligt tabellen kostnaden för personalen som var den största på Kristianstads 
stadsbibliotek 1966 och sedan kom de övriga kostnaderna. Kostnaden för inköp av 
litteratur stod för en tredje del av den totala omkostnaden och lokalkostnaden var lägst.  

3. 2 Folkbiblioteken i Araslövs storkommun. 

När Araslövs storkommun bildades lades de kommunala folkbiblioteken i de tre orterna 
Färlöv, Norra Strö och Önnestad samman. Det tillsattes en biblioteksstyrelse med 
ansvar över den kommunala biblioteksverksamheten. Ett av de första beslut som togs av 
biblioteksstyrelsen var att kommunens huvudbibliotek skulle förläggas i Färlöv och 
filialer i Önnestad och Norra Strö.94  

Personalen på huvudbiblioteket bestod av en deltidsanställd kommunbibliotekarie, en 
biträdande bibliotekarie och timanställd biträdespersonal och den vid filialerna av en 
filialföreståndare samt timanställd biträdespersonal. Bibliotekspersonalens tjänstgöring 
bestod i första hand av den yttre tjänsten som oftast låg på kvällstid och biblioteks-
arbetet var därför främst ett arbete bredvid det ordinarie yrket.95  Under 1958 beslutade 
biblioteksstyrelsen om nya avtal för bibliotekens personal och det infördes ett tilläggs-
bidrag ämnat för personalens ersättning och utbildning. De nya villkoren innebar bättre 
löneavtal och nya riktlinjer framförallt för kommunbibliotekarien som fick utökat 
ansvar över kommunens bibliotek.96  

Biblioteksverksamheten inom de tre kommundelarna bestod inte bara av den kommun-
en stod för utan även av studiecirkelbibliotek som drevs av IOGT; JUF97 och SLU98: s 
lokala föreningar. Kommunens biblioteksstyrelse strävade efter att få överta och inför-
liva dem med den kommunala folkbiblioteksverksamheten. Syftet var att skapa en större 
kommunal biblioteksverksamhet och på så sätt kunna nå ut till alla av kommunens 
invånare. Styrelsen uppmanade därför föreningarna att låta sina studiecirkelbibliotek gå 

                                                 
94 Araslövs storkommun Biblioteksstyrelsen Protokoll 1951-1965 A 1952 12 januari 
95  Ibid. 
96 Araslövs storkommun Biblioteksstyrelsen Ämnesordnade handlingar 1955-1967 F 1958 6 juni 
97  Jordbrukare-ungdomsförbund. (1993) Ingår i Nationalencyklopedin Bd 10. s. 234 
98  Svenska lantbrukarnas ungdomsförbund. Se Centerns ungdomsförbund (1995) Ingår i 
Nationalencyklopedin Bd 16. s. 629 
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samman med kommunens biblioteksverksamhet. JUF protesterade, medan IOGT och 
SLU var mer positiva. 99   

1952 genomfördes en inspektion av de olika studieorganisationernas bibliotek och deras 
bokbestånd för att snabbare få igenom den önskade omorganisationen. På samma gång 
gjordes en utredning av de kommunala folkbibliotekens lokaler och i den fastställdes att 
lokalerna skulle utökas för att ha möjlighet att ta över studiecirkelsbibliotekens 
bokbestånd. 1955 förflyttades huvudbiblioteket i Färlöv till en ny lokal i det som 
tidigare var kommunhuset där det fick två rum till sitt förfogande. Ett år senare fick 
även filialbiblioteken i Norra Strö och i Önnestad nya lokaler.100  Några år efter 
inspektionen införlivades IOGT: s studiecirkelbibliotek med den kommunala 
folkbiblioteksverksamheten. Bibliotekets bokbestånd fördelades på huvudbiblioteket i 
Färlöv och vid filialen i Önnestad.101 1960 övertog kommunens folkbibliotek både 
bokbestånd och lokaler från SLU förbundet i Ullstorp. Biblioteksstyrelsen beslutade 
därför om att inrätta ett filialbibliotek i kommunens regi i Ullstorp. Senare samma år 
införlivades även JUF: s studiecirkelsbibliotek med den kommunala folkbiblioteks-
verksamheten vars bokbestånd placerades vid filialen i Ullstorp.102 Under 1962 lades 
dock filialen ned med anledning av att låntagarantalet hade minskats, utlåningen hade 
sjunkit och det ansågs också att filialbibliotek placering varit på för långt avstånd från 
låntagarna. Filialbibliotekets bokbestånd fördelades på de övriga biblioteken och på det 
nytillkomna ålderdomshemmet inom kommunen.103  

I början av 60-talet uppmärksammades bibliotekens lokalfrågor återigen på grund av att 
deras verksamhet hade utökats och därför behövde lokalerna en förbättring. Filialen i 
Norra Strö fick en ny lokal och det diskuterades om att slå ihop filialbiblioteken i 
Önnestad och Färlöv till ett.104  

Tabellen nedan visar totalkostnaden för folkbiblioteken i Araslöv under 1966, fördelat 
på bokinköp, personalkostnader, lokaler och övriga kostnader. Bibliotekens kostnader är 
beräknat på värdet för den svenska kronan från det år som det är taget utifrån. 

               Tabell 3. Kostnader på folkbiblioteken i Araslöv 1966   

  Araslövs 
folkbibliotek 

Årtal 
1966 

Bokinköp    10 000 
Personal- 
kostnader 

     8 455  

Övriga 
kostnader 

     1 645 

Lokal- 
kostnader 

     2 400 

Total-- 
kostnader 

   22 500 

 
Källor: Kristianstads kommun Kulturnämnden Korrespondens 1966-1977 C Översikt av 
biblioteken i Kristianstad och grannkommunerna Araslöv, Nosaby, Träne och Vä 
 

                                                 
99   Araslövs storkommun Biblioteksstyrelsen Protokoll 1951-1965 A 1952 27 september 
100  Araslövs storkommun Biblioteksstyrelsen Protokoll 1951-1965 A 1956 30 augusti 
101  Araslövs storkommun Biblioteksstyrelsen Protokoll 1951-1965 A 1957 5 december 
102  Araslövs storkommun Biblioteksstyrelsen Protokoll 1951-1965 A 1960 5 december 
103  Araslövs storkommun Biblioteksstyrelsen Protokoll 1951-1965 A 1964 26 augusti 
104  Araslövs storkommun Biblioteksstyrelsen Protokoll 1951-1965 A 1955 29 augusti 
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Enligt tabellen var det bokinköpen som stod för den största kostnaden på folk-
biblioteken i Araslöv 1966. Sen kom kostnaderna för personal och omkostnader för 
lokaler. Övriga kostnader stod för en liten del av bibliotekets omkostnader. Finans-
ieringen för Araslövs folkbibliotek bestod av ett statsbidrag på femtusen kronor samt 
två tilläggsbidrag på tretusen kronor men också ett understöd från kommunen på 
trettontusen kronor.105 

3.3  Summering av utvecklingen på Kristianstads stadsbibliotek och på 
folkbiblioteken i Araslöv. 

Biblioteket i Kristianstad var det första av de båda som inrättades, redan under 1860, 
men det var först 1915 som det kunde omtalas i modern mening. Under 50-och 60-talen 
utvecklades verksamheten på stadsbiblioteket genom att utlåningen steg, besökarantalet 
växte, personalen utökades och 1965 fick det sin första egna lokal. Folkbiblioteks-
verksamheten i Araslöv grundades först 1952 när biblioteken i Färlöv, Norra Strö och 
Önnestad slogs ihop i samband med storkommunsreformen. Biblioteket i Färlöv blev 
huvudbibliotek och biblioteken i Önnestad och Norra Strö blev filialer.  

De två första filialerna på Kristianstads stadsbibliotek var placerade i innerstaden inte så 
långt ifrån huvudbiblioteket. Det handlade om två studiecirkelbibliotek drivna av två av 
stadens studieförbund som införlivades med stadsbiblioteket. Kort tid därefter lades en 
av filialerna ner och biblioteksverksamheten förflyttades till stadsdelen Näsby. Under 
mitten av 50-talet införlivades IOGT, JUF och SLU: s studiecirkelsbibliotek med den 
kommunala folkbiblioteksverksamheten i Araslöv. Det ledde till att biblioteken i Färlöv 
och i Önnestad förflyttades till nya lokaler men också till att det inrättades en ny filial i 
kommunens regi. 

Kristianstads stadsbibliotek drevs i större skala än den kommunala folkbiblioteks-
verksamheten i Araslöv. Skillnaden i storleken mellan de båda framgår bland annat av 
att totalkostnaden för biblioteken i Araslöv var lägre än för stadsbiblioteket. I 
Kristianstad gick den största delen av kostnaden till personalens ersättning och 
utbildning. På biblioteken i Araslöv stod istället inköp av litteratur för den högsta 
kostnaden. Personalen på stadsbiblioteket bestod därför av bibliotekarier, kontorister 
och timanställd biträdespersonal vid filialerna. På biblioteken i Araslöv, arbetade 
deltidsanställda bibliotekarier och timanställd biträdespersonal. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
105  Araslövs storkommun Biblioteksstyrelsen Ämnesordnade handlingar 1955-1967 F 1966   
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4 Folkbiblioteket 
Här gör jag en genomgång av de svenska folkbibliotekens utveckling generellt under 
60-och 70-talen. Jag tar upp hur filialerna, personalfrågan och programverksamheten för 
vuxna samt för barn utvecklades. 
 
4. 1 Folkbiblioteket under 60-och 70-talen 

Under 50-talet kom utvecklingen för det svenska folkbiblioteksväsendet att ta fart. 
Anledningen var enligt Bengt Hjelmqvist vad skrev i Det starka biblioteket att 
samhällsekonomin i Sverige växte sig stark och biblioteket fick bättre ekonomiska 
resurser.106 Det var en utveckling som fortsatte in på 60-och 70-talen.107  

Nedan följer en tabell som tar upp utvecklingen för folkbiblioteken i hela landet från 
början av 60-fram till slutet av 70-talet. Jag har valt årtalen efter när kommun-
sammanslagningarna i Kristianstad ägde rum men också ett i början av sextotalet och ett 
i slutet av sjuttiotalet för att få en klarare bild av hur förändringen var. Jag tar upp 
kostnaderna totalt sett men också för personal, litteratur och av-medier. 
Folkbibliotekens kostnader är beräknat på värdet för den svenska kronan från det år som 
det är taget utifrån. Tabellen tar upp hur bokbeståndet och av-medier utökades på folk-
biblioteken, men också hur många utlån som gjordes per invånare i hela landet. I 
tabellen redovisar jag också hur många utlån per invånare som gjordes under den 
aktuella tidsperioden. De har jag själv räknat ihop med hjälp av folkmängd-och 
utlåningsstatisk för hela landet i Statistisk årsbok. 

Tabell 4. Kostnad, bestånds och utlåningsstatistik på folkbiblioteken i hela landet 
1961-1977.  

 

Årtal 
 

Total-
kostnad 
i 
miljoner
/kronor 

Personal 
 i 
miljoner
/kronor 

Böcker 
och av-
medier
/miljon
er/kro
nor 

Bok 
bestånd 
och av-
medier/mil
joner 

Utlån 
per 
invån
are 

       1961           62       26     17,8           15,7    4,2 
       1967         134       62,5     36,6           20,4    4,5 
       1971         180       74,7     40           16,3    5 
       1974         251     123,2     50,3           19,4    5,6 
       1977         666     226     75,3           34,5    6,2 

 

Källor: Biblioteksarbete 1970, s.11, Statistisk Årsbok 1978, Folkbiblioteken: mediebestånd, låne 
och programverksamhet samt resurser 1977 Statistiska meddelande 1977. 

Enligt tabellen steg utlåningen per invånare vid landets folkbibliotek under 60-och 70-
talen. Det hade enligt Hjelmqvist att göra med att det hade uppkommit en efterfråga på 
folkbiblioteket och deras utbud, vilket hade gjort att allt fler sökte sig dit. 108 Tabellen 
visar även att kostnaderna för folkbiblioteket hade ökat för såväl personal som inköp av 
litteratur och av-medier. En anledning till det var menade Hjelmqvist att den stabila 
samhällsekonomin i landet höll i sig och det gjorde att kommunens satsningar på 

                                                 
106  1993, s. 56-66 
107  Ibid., s. 198-215  
108  Ibid.  
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folkbiblioteket utökades. 109  Det ledde enligt Thord Plaenge Jacobsson i Folk-
biblioteken under 60-och 70-talen som ingick i Folkbibliotek i tal och tankar till att 
folkbiblioteken kunde bygga ut sina lokaler, bredda sitt bokbestånd och köpa in nya av-
medier.110  

Den positiva utvecklingen som redan påbörjades under 50-talet gällde dock inte alla av 
landets folkbibliotek utan det fanns enligt Hjelmqvist en varierande standard dem 
emellan.111  De folkbibliotek som låg i mindre kommuner eller på landsbygden var som 
regel i uselt skick eller saknades det helt. På biblioteken i större kommuner eller i städer 
var biblioteksstandarden däremot bättre. I samband med den tidigare berörda 
storkommunsreformen 1952 år gick flertalet av landets folkbibliotek samman och de 
reducerades från 2 500 till 1 000. I den nya biblioteksverksamheten inrättades ett 
huvudbibliotek och de övriga placerades som filialer eller utlåningsstationer. 112   

I Folkbiblioteken i Sverige som ingick i Nordiska bibliotek 1947-1964 En översikt skrev 
Hjelmqvist att det fortfarande fanns de kommuner som saknade folkbibliotek eller hade 
låg standard på sin biblioteksservice i början av 60-talet.113 För att kunna förbättra 
situationen skulle det menade Hjelmqvist behövas en bibliotekslag, som skulle innebära 
obligatoriskt folkbibliotek för kommunen och en höjning av stats-bidraget till folk-
bibliotek.114  1962 lämnade Skolöverstyrelsen där Hjelmqvist satt som ledamot, in ett 
förslag till riksdagen om höjt statsbidrag och bibliotekslag som fastslog obligatoriskt 
folkbibliotek för landets kommuner.115  

Efter den förutnämnda kommunblocksreformen 1962 slogs folkbiblioteken inom 
landets kommuner ihop och bildade större bibliotek än vid kommunreformen 1952.116 
Den nya reformen innebar ett ljusare utgångsläge för folkbiblioteket, med ett större 
verksamhetsområde och bättre ekonomiska resurser. De kommundelar där det fort-
farande saknades kommunalt bibliotek eller biblioteksservicen ännu var undermålig 
skulle få möjlighet till en bra biblioteksverksamhet.117  

När 1965 års proposition om folkbiblioteket fastställdes blev det enligt Plaenge 
Jacobsson, varken höjt statsbidrag eller bibliotekslag efter skolöverstyrelsens förslag.118  
I stället togs det generella statsbidraget bort och ersattes med två typer av selektiva 
bidrag, punktbidrag och utvecklingsbidrag som i första hand riktades till mindre 
kommuner. De två bidragen var en del i skatteutjämningssystemet som gällde för hela 
kommunen vars syfte var att utjämna standarden mellan stad och landsbygd. 119  Det 
nya systemet innebar enligt Plaenge Jacobsson att statens inflytande minskade och att 
det ekonomiska ansvaret på folkbiblioteket lades över på kommunen120. Det gjorde att 
folkbiblioteket blev helt beroende av det kommunala anslaget och kommunens roll som 
aktör alltmer viktig. Det låg på kommunens ansvar att alla av kommunens invånare 
skulle ha möjlighet till en bra och likvärdig biblioteksservice. I propositionen från 1965 
menade man att det kommunala folkbiblioteket skulle fungera som ett ”enhets-
bibliotek”. Det innebar att folkbiblioteket som skulle ha hand om all 

                                                 
109 1993, s. 198-215  
110 1982, s. 87-100  
111 Hjelmqvist 1993, s. 224-227  
112 Ibid. 
113 1964, s.114 
114 Hjelmqvist 1993, s. 159-178  
115 Ibid., s. 159-178  
116 Ibid. s. 224-227  
117 Ibid.  
118 1982, s. 87-100 
119 Ibid., s. 87-100 
120 Ibid. 
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biblioteksverksamhet inom sin kommun även utanför bibliotekets väggar den vid 
sjukhus, fängelse och arbetsplatser.121  

I litteraturutredningens Försök med bibliotek framkom, att det fortfarande fanns en 
ojämn standard mellan landets kommunala folkbibliotek under början av 70-talet. 122   
Enligt undersökningen var det fortfarande biblioteken i de större orterna som hade 
möjlighet att tillgodose sina invånare med en bättre biblioteksservice än de i mindre och 
på landsbygden.123  1974 kom litteraturutredningens slutbetänkande Boken och i det 
krävdes det därför en förbättring av det statliga stödet till folkbiblioteket.124  1975 togs 
de två tidigare bidragen bort och ersattes med ett nytt bidrag som fick en liknande form 
av punktbidraget. Det nya bidraget skulle vara till hjälp vid specifika ändamål, som 
inköp av bokbuss, litteratur på invandrarspråk och arbetsplatsutlåning. 125 

4.1.1 Folkbibliotekets nya uppgifter  

Under 60-och 70-talen hade det enligt Plaenge Jacobsson vuxit fram nya uppgifter för 
biblioteksverksamheten på landets folkbibliotek.126  De nya uppgifterna bestod av 
uppsökande verksamhet i form av Boken-kommerverksamhet och av biblioteks-
verksamhet som utgick till ålderdomshem. Det hade också uppkommit nya aktiviteter 
inom folkbibliotekets programverksamhet som hade en mer allmänkulturell prägel och 
bestod av förmedling av nya slags av-medier, teaterföreställningar, utställningar och 
konserter.127  

Erik Östling ansåg i Biblioteket som bibliotek som ingick i Ska biblioteken göra allt? att 
folkbibliotekets nya allmänkulturella uppgifter hade gjort att det hade tagit på sig för 
många uppgifter och mist sin ursprungliga uppgift, som litteraturförmedlare.128 
Programverksamheten skulle enligt honom enbart bestå av de aktiviteter som hade en 
anknytning till litteratur och som tog upp viktiga samhällsdebattsfrågor samt samhälls-
information.129 Östling menade även att folkbiblioteket skulle ha ett nära samarbete med 
andra institutioner och organisationer till exempel studieförbund för att bli avlastade i 
de nya uppgifter.130  

Kulturrådet menade däremot i betänkandet Ny kulturpolitik att folkbibliotekets 
huvuduppgift låg i de allmänkulturella uppgifterna.131 Folkbiblioteket hade enligt 
kulturrådet möjlighet att genom sina allmänkulturella aktiviteter och utbud av av-medier 
nå ut till ett större antal av samhällets invånare än andra kulturinstitutioner. Det hade 
därför blivit ett viktigt instrument inom den nya kulturpolitiken och kunde utgöra ett 
alternativ till den kommersiella marknaden som utökats alltmer. 132   1974 fastställde 
riksdagen de statliga kulturmålen som tog upp hur den nya kulturpolitiken skulle 
verkställas. Kulturmålen byggde på att decentralisera och nå ut med kulturen till alla av 
landets invånare. 133   
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Målen såg ut som följer:  

• decentralisering av verksamheter och beslutsfunktioner inom kulturområdet 
• samordning av de kulturpolitiska insatserna med andra samhällsinsatser 
• differentiering med hänsyn till olika gruppers förutsättningar och behov 
• ge möjlighet till bättre kommunikation mellan olika grupper i samhället 
• ge fler människor möjlighet till aktivitet inom kulturområdet 
• skydda yttrandefriheten och att skapa reella förutsättningar för att denna frihet 

ska kunna utnyttjas 
• möjliggöra äldre tiders kultur 
• främja mångsidighet och spridning av kulturutbudet och minska eller förhindra 

den negativa verkan som marknadsekonomin kan medföra.134 

Inom flertalet av landets kommuner hade folkbiblioteket blivit till kulturcentrum inom 
sin kommun och de allmänkulturella aktiviteterna fick därför en central roll i biblioteks-
verksamheten.135 Hjelmqvist ansåg att det var två omständigheter som gjorde att 
kommunen valde att göra folkbiblioteket till ett kulturcentrum där det anordnades 
arrangemang i samarbete med kommunens andra kulturverksamheter. Det var å ena 
sidan bibliotekets nya lokaler som ofta hade ett centralt läge och ett långt öppet-
hållande.136  Å andra sidan var det strävan från flertalet av landets kommuner efter att 
samordna sina kulturaktiviteter däribland biblioteket under en kulturnämnd. Det var 
menade Hjelmqvist en viktig utveckling för folkbiblioteket på grund av att en kultur-
nämnd hade en större auktoritet och ett mer omfattande verksamhetsområde än en 
biblioteksstyrelse.137 

4.1.2 Folkbibliotekets målsättning  

Enligt de folkbibliotekssakkunniga i folkbiblioteksutredning Folk och skolbibliotek var 
den viktigaste målsättningen för landets folkbibliotek att det skulle vara till för alla och 
skulle ge alla lika möjlighet till lån.138 Det var enligt Lysebäck och Norrström i 
Bokbussen-från dåtid till nutid, en studie om bokbussens utveckling i Sverige den 
centrala målsättningen även under 60-och 70-talen.139 Hjelmqvist ansåg att målsätt-
ningen för folkbiblioteken hade utvidgas under den aktuella tidsperioden. Hjelmqvist 
menade att folkbibliotekens målsättning var i ständig förändring.140Folkbiblioteket hade 
som nämnts innan funnit nya vägar och uppgifter för att nå ut med sin biblioteks-
verksamhet. 141 Det handlade om att nå ut till publiken oavsett var de bodde och vilka 
förutsättningar de hade. Det kunde vara genom den uppsökande verksamheten och i det 
kulturfrämjande arbetet där de allmänkulturella aktiviteterna blivit allt mer viktiga. En 
annan viktig roll spelade filialerna. 142  

 I Försök med bibliotek sammanfattas målsättningen genom tre framträdande drag; ”Det 
var en omfattande informationsverksamhet, en aktiv marknadsföring och ett kraftigt 
engagemang på det allmänkulturella området”. 143   
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4. 2 Filialer, utlåningsstationer och bokbussar 

Enligt Atlestam, Bergmark, och Halász i Fullbokat: Folkbibliotekens historia i 
Göteborg 1862-1997 inrättades landets två första filialer i Göteborg 1902 varav det ena 
placerades i stadsdelen Redbergslid och det andra i Majorna.144  Sigurd Möhlenbrock 
och Gösta Ottervik skrev i Svenska bibliotek: historia organisation, funktion: en 
översikt att före 1950 fanns filialbibliotek enbart i landets större eller medelstora städer. 
145  Det var i städerna som behovet av filialer först uppstod men också där den 
ekonomiska möjligheten fanns. Det var inte alla av landets folkbibliotek som hade 
möjlighet till att inrätta filialer och de flesta valde istället att satsa enbart på sina 
huvudbibliotek.146  

De filialer som inrättades var placerade i innerstaden på nära avstånd till huvud-
biblioteket. 147  Det handlade oftast om studiecirkelsbibliotek som införlivats men det 
fanns dock undantag som till exempel de två första filialerna i Göteborg. 148 Enligt Per 
Alexiusson i Borås stadsbiblioteks utveckling mellan åren 1930-1959 var den första 
filialen som inrättades på Borås stadsbibliotek var ett ABF-bibliotek som från början 
drevs det gemensamt med ABF men efterhand övergick det helt i stadsbibliotekets egen 
regi.149 Stadsbiblioteket i Sundsvall fick i enlighet Lagström och Tegström i Sundsvalls 
Stadsbibliotek 100 år sitt första filialbibliotek 1948 när Skönsmons kommun 
inkorporerades med Sundsvalls stad. Det handlade om en sammanslagning av studie-
cirkelsbiblioteken som drevs av ABF och IOGT-s lokala föreningar i Skönsmon.150 

Under efterkrigstiden började enligt rationaliseringsutredningen Organisation och 
arbetsmetoder vid kommunala bibliotek alltfler av landets städer att bygga ut nya 
stadsdelar och bostadsområden. 151 De nya stadsdelarna placerades oftast på långt 
avstånd från den äldre stadskärnan och det blev därför nödvändigt att förse invånarna 
däri med ett eget bibliotek. Det ledde till att antalet filialbibliotek utökades och att allt 
fler fick möjlighet till ett bibliotek.152  

I enlighet rationaliseringsutredningens rekommendationer skulle en filial inrättas när en 
stad överskridit ett invånarantal på tjugofemtusen personer och på landbygden var 
riktmärket att det skulle finnas ett bibliotek på minst tre kilometers avstånd. 153 Möhlen-
brock och Ottervik betonade att en filial inte kunde bli en förminskad kopia av ett 
huvudbibliotek. 154 Den skulle därför enlighet i med kommitténs rekommendationer i 
Organisation och arbetsmetoder vid kommunala bibliotek anpassas i bokbestånd, öppet-
hållande och personal efter områdets lokala förhållanden, omfattning, struktur och 
befolkningsunderlag. 155 I en ny stadsdel kunde det handla om att filialbibliotekets 
öppettider skulle anpassas till de boendes arbetstider eller skolans placering i området. 
Personal från filialbiblioteket skulle därför vara med vid planeringen av de nya stads-
delarna. 156  
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Efter att storkommunreformen hade införts 1952 växte det i enlighet Organisation och 
arbetsmetoder vid kommunala bibliotek fram fler filialer och utlåningsstationer på 
landets kommunala folkbibliotek. 157  De nya utlåningsställena placerades i de 
kommundelar där det tidigare inte funnits bibliotek eller där biblioteksstandard var 
mindre bra. Det kommunala folkbiblioteket skulle därefter kunna försörja alla delar av 
den nya kommunen med en likvärdig biblioteksservice. Det handlade om helt 
nyinrättade bibliotek eller om studiecirkelsbibliotek som övertagits från ideella 
organisationer.158  I många av de kommundelar som var med och bildade de nya 
kommunerna fanns det förutom de kommunala biblioteken också studiecirkelsbibliotek 
som drevs i liten skala av olika ideella organisationer. 159  I vissa av de mindre kommun-
delarna var studiecirkelsbiblioteket det enda som fanns. På flera av landets kommunala 
folkbibliotek fanns en strävan att kommunalisera denna biblioteksverksamhet vilket 
man menade skulle gynna såväl de kommunala som studiecirkelsbiblioteken. Det skulle 
motivera större anslag till de kommunala folkbiblioteken och skapa en bättre ekonomi 
för de små studiecirkelsbiblioteken. Det hade också att göra med att statsbidraget enbart 
utbetalades till ett bibliotekssystem inom varje kommun. 160 

I de nya kommuner som bildats efter kommunblocksreformen 1962 hade invånarantalet 
minskat på landsbygden samtidigt som det hade ökat i tätorter och stadsdelar.161 Det 
ledde enligt Lysebäck och Norrström till att antalet filialbibliotek i landets tätorter och 
stadsdelar ökade medan de filialer och utlåningsstationer som låg på landsbygden hade 
minskats ned.162 Det innebar att filialsystemet koncentrerades till färre och större 
biblioteksenheter istället för fler och mindre.163 

I Göteborg hade man enligt Atlestam et al. infört ett system med regionbibliotek.164 Ett 
regionbibliotek var ett större filialbibliotek som fungerade som ett mellanled mellan 
huvudbibliotek och filialerna. Regionbiblioteket hade längre öppethållande, utbildad 
personal, större bokbestånd och ett brett mediebestånd. Varje regionbibliotek hade sin 
region inom kommunen som det skulle försörja. 165  En region bestod en stadsdel eller 
tätort som även inkluderade ett område av landsbygd där det fanns mindre filialer, 
utlåningsstationer eller bokbusshållplatser.166  

Den första bokbussen kom i rullning i Borås 1948, men den blev mer aktuell i samband 
med de förnyade kommunindelningarna som nämnts ovan. Syftet med en bokbuss var 
att skapa en bättre kontakt mellan stad och landsbygden 167  I rationaliserings-
utredningen Biblioteksarbete visades att bokbussen spelade en stor roll i de områden där 
det inte fanns någon filial och där den nuvarande biblioteksservicen bestod av utlånings-
station. 168  Bokbussen skapade en kontaktlänk mellan kommundelarna och blev ett 
viktigt redskap i marknadsföringen av biblioteken, men också i den uppsökande verk-
samheten. Det fanns dock en viss begränsning i den biblioteksservice som bokbussen 
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kunde ge till exempel hade den inte en stimulerad miljö att läsa i och kunde inte vara 
”till hands” när den behövdes.169  

De nya allmänkulturella uppgifterna betydde inte bara mycket för huvudbiblioteket utan 
även för filialerna. Tore Nordström ansåg i Biblioteket som kulturcentrum som ingick i 
Ska biblioteket göra allt? att de allmänkulturella aktiviteterna var en central del i filial-
bibliotekets arbete och därför var det en viktig resurs i folkbibliotekets kulturfrämjande 
arbete..170 Kulturrådet betonade i Ny Kulturpolitik att filialbiblioteket på enkelt sätt 
kunde nå ut till den lokala bibliotekspubliken genom att erbjuda den allmänkulturella 
aktiviteter och olika typer av av-medier i deras närmiljö.171 Filialbiblioteket kunde 
enligt Nordström även beskrivas som ett lokalt kulturcentrum för att det lättare kunde 
anpassas efter den lokala bibliotekspublik och på sätt få ett större egenvärde än vad 
huvudbiblioteket kunde.172  

4. 3 Personal  

Den största skillnaden mellan bibliotekarien och deltidsbibliotekarien var deras 
utbildning. Den fackutbildade bibliotekariens utbildning låg sedan 1926 vid biblioteks-
skolan.173 I mitten av 70-talet utvecklades den till en högskoleutbildning som placerades 
i Borås infördes i enlighet med vad Marina Hjärpe skrev Biblioteksutvecklingen i 
Göteborgs södra skärgård: Styrsö folkbibliotek 1943-1976.174  

Deltidsbibliotekariens utbildning startades av Skolöverstyrelsen under 20-talet i form av 
en fortbildningskurs.175 1959 förnyades den och bestod därefter av en brevkurs följd av 
en treveckors internatkurs förlagd i Stockholm och praktik vid ett av de större läns-
biblioteken.176 I mitten av 70-talet förbättrades utbildningen återigen och förlades vid 
den nyinrättade bibliotekshögskolan i Borås. Den förnyade utbildningen riktade sig 
främst till deltidsbibliotekarien vid de mindre biblioteken och bestod av en korre-
spondenskurs. Kursen omfattade ämne som klassifikation, skön- och facklitteratur och 
budgetorganisation samt filial- och bokbussorganisation.177   

Arbetsförhållanden för deltidsbibliotekariens som gällde anställningsskydd, tjänst-
göringsgrad, arbetstider, utbildningsmöjligheter och ersättning var mer osäker än för 
den fackutbildade.178 1952 bildades Riksföreningen Deltidsanställda Folkbibliotekarier 
i Karlskoga, som arbetade för att bättra på villkoren för den deltidsanställda bibliotek-
arien. Ett år senare enades Kommunaltjänstemannaförbundet och landskommunernas 
förbund om ett avtal för deltidsbibliotekarierna som innebar att deras arbetstid skulle 
fastställas efter omfattningen av bibliotekens yttre och inre tjänst.179 1955 infördes det 
ett tilläggsbidrag till deltidsbibliotekarier som innebar bättre ersättning men också att de 
kunde fortbilda sig och få en bättre kompetens inom biblioteksarbetet.180   

Under åren före de tidigare nämnda kommunreformerna 1952 och 1962 fanns det främst 
bibliotekarier och kontoristpersonal på folkbiblioteken i landets städer och större 
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kommuner.181 Medan den personal som fanns vid deras filialer och på biblioteken i de 
mindre kommunerna bestod av deltidsbibliotekarier och timanställd biträdespersonal. 
Denna fördelning kvarstod på ett liknande sätt även efter att storkommunsreformen och 
kommunblocksreformen hade genomförts. På huvudbiblioteket placerades bibliotekarier 
och kontoristpersonal men vid filialerna deltidsanställd och timanställd personal.182 På 
flertalet av landets folkbibliotek fanns det en ovilja till att skapa heltidstjänster för 
deltidsbibliotekarier och till att vidareutbilda dem inom ramen för bibliotekarie-eller 
kontoristyrket.183   

Personalsituationen för folkbiblioteken blev under 60-och 70-talen alltmer ansträngande 
på grund av att det som också nämnts tidigare hade tillkommit nya uppgifter inom 
biblioteksarbetet.184 I Organisation och arbetsmetoder vid kommunala bibliotek 
konstaterades att det behövdes en utökning av bibliotekspersonalen. Det skulle också 
behövas en rationalisering av personalens uppgifter för att effektivisera biblioteksarbete, 
som skulle innebära att vissa av bibliotekariens arbetsuppgifter skulle överföras till 
kontoristpersonalen.185  

Efter att kommunblocksreformen 1962 hade genomförts valde flera av landets folk-
bibliotek att centralisera det administrativa arbetet vid filialer och utlåningsstationer till 
en filialexpedition, som jag kommer att gå närmare in på under avsnitt 5. Det skulle 
innebära en rationalisering av arbetet för bibliotekspersonalen och av ekonomiska 
resurser.186 Enligt Hjärpe upplevdes dock centraliseringen med vissa protester från den 
berörda personalen som fick minskat antal tjänstgöringstimmar. 187 Det gällde främst 
deltidsbibliotekarier och den timtjänstgörande personalen vid filialer samt utlånings-
stationer.188  

4. 4 Programverksamhet  

I Försök med bibliotek menade man att programverksamheten från början var ett sätt att 
skapa en kontakt med allmänheten och locka dem till folkbiblioteket och dess 
litteratur.189 Från början innehöll programverksamheten främst av aktiviteter med 
anknytning till litteratur, som författaraftnar, litteraturutställningar och filmvisningar. 
Aktiviteterna inom programverksamheten anordnades främst i samarbete med 
studieförbund och bildningsorganisationer.190  

Under 60-och 70-talen fick programverksamheten en självklar plats i folkbibliotekets 
verksamhet. 191 Folkbiblioteket hade som nämnts tidigare fått nya uppgifter i form av 
allmänkulturella aktiviteter som viktiga i marknadsföringen av biblioteket och gav 
programverksamheten ett egenvärde. De allmänkulturella aktiviteterna bestod av konst-
utställningar, teaterföreställningar, musikarrangemang med konserter och uppspelningar 
av grammofonskivor. I flertalet av landets kommuner utvecklades även folkbiblioteket 
till ett kulturcentrum och de allmänkulturella aktiviteterna anordnades därför oftast 
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tillsammans med kommunens andra kulturverksamheter som museet, teatern eller olika 
musikverksamheter.192  

Programverksamheten för barn utvecklades också och blev en av de viktigaste upp-
gifterna på folkbibliotekens barn-och ungdomsavdelningar. 193 Sedan lång tid hade det 
anordnats sagostunder på folkbiblioteken, men under den aktuella tidsperioden utökades 
programverksamheten för barn med aktiviteter som barnteaterföreställningar, film-
visningar och dockteater. Aktiviteterna inom programverksamheten blev en viktig kanal 
för att nå ut till den yngre publiken och ett viktigt inslag i bibliotekets samarbete med 
skolan, fritidshem och förskolan.194   

Jan Ristarp tar i Mitt i byn upp om att det tillsattes en utredning av SAB: s kommitté 
som behandlade tonåringarna och deras behov på biblioteken195. I resultatet från 
utredningen kunde man från kommitténs sida konstatera att aktiviteter riktade till 
ungdomar oftast glömts bort inom programverksamheten. Det krävdes därför mer 
insatser för aktiviteter till ungdomar.196  

4.5 Summering av folkbibliotekets utveckling under 60-och 70-talen 

De svenska folkbibliotekens utveckling under 60-och-70-talen påverkades av den 
stabila samhällsekonomin som var i landet. Det gjorde folkbiblioteken fick bättre 
ekonomi som i sin tur ledde till att det byggdes nya bibliotekslokaler, bokbeståndet 
breddades och det infördes nya av-medier på biblioteken. En annan förklaring till det 
var att efterfrågan på folkbiblioteken och deras utbud hade ökat. Det ledde till att 
utlåningen per invånare steg och att allt fler sökte sig dit. Det tillkom även nya uppgifter 
för biblioteken, i form av den uppsökande verksamheten och allmänkulturella aktiv-
iteter. De nya uppgifterna på folkbiblioteket ledde också till att målsättningen vidgades. 
Folkbiblioteket fick en viktig roll som kulturförmedlare och det bildades kulturcentrum 
vid flera av landets folkbibliotek. 
 
Efter storkommunreformen 1952 och kommunblocksreformen 1962 lades flertalet av de 
kommunala folkbiblioteken samman och det skapades större biblioteksverksamheter. 
Det gjorde att antalet filialer ökade och att bokbussar började rulla i alltfler kommuner i 
landet. Kommunen fick ett utökat ansvar för folkbiblioteket, vilket blev helt beroende 
av det kommunala anslaget och vilka satsningar som kommunen valde att göra vid det. 
 
Folkbibliotekens nya utseende, gjorde att bibliotekspersonalen stod inför nya arbets-
uppgifter och att det uppstod en brist av personal. Det behövdes fler bibliotekarier och 
kontoristpersonal för att biblioteken skulle kunna klara av de nya uppgifterna. Det fanns 
en skillnad i personalens utbildning beroende på om de arbetade på ett större eller ett 
mindre bibliotek. På biblioteken i de mindre kommunerna arbetade oftast deltids-
bibliotekarier medan det i de större arbetade bibliotekarier och kontorister. Efter såväl 
kommunreformen 1952 som 1962 hade införts bestod denna uppdelning, bibliotek-
arierna och kontoristpersonalen arbetade på huvudbiblioteket och deltidsbibliotekarien 
arbetade vid filialerna. 
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5 Filialsystemet på Kristianstads stadsbibliotek 1967-1977 

I detta avsnitt gör jag en genomgång av utvecklingen inom filialsystemet på Kristian-
stads stadsbibliotek. Avsnitten är uppdelade efter frågeställningarnas innehåll. Jag 
börjar med en genomgång av den allmänna utvecklingen inom hela filialsystemet under 
den aktuella tidsperioden, men också bokbussens och vid filialerna i Färlöv och på 
Gamlegården. Därpå redovisar jag hur utlåningen, personalfrågan, öppethållandet och 
programverksamheten har utvecklats inom filialsystemet och filialerna i Färlöv och på 
Gamlegården, men också på huvudbiblioteket. Efter det går jag in på hur målsättningen, 
ekonomin, bokbeståndet och av-medierna utvecklats inom filialsystemet samt filialerna 
i Färlöv och på Gamlegården. När det gäller genomgången av dem har jag med anled-
ning av att det inte fanns ett heltäckande källmaterial om filialsystemet även studerat 
hur utvecklingen var på hela stadsbiblioteket under den aktuella tidsperioden. 
 
5. 1 Filialsystemets utveckling 

Kristianstads stadsbibliotek bestod av ett huvudbibliotek, två filialer och en utlånings-
station 1966.197 I samband med kommunsammanslagningen som ägde rum1967 fick 
stadsbiblioteket ett tillskott av sjutton biblioteksenheter. Det var bibliotek som tidigare 
tillhört de fyra kommunerna Araslöv, Nosaby, Träne och Vä. De sjutton biblioteken 
bestod av fyra huvudbibliotek och tretton filialer. Det första året placerades fyra som 
filialer och tretton som utlåningsstationer men denna uppdelning kom att förändras 
under de kommande åren, vilket jag återkommer till längre fram.198 Senare samma år 
lades en av stadsbibliotekets filialer ned och det inrättades ett nytt filialbibliotek i det 
bostadsområdet Gamlegården. I samband med den första kommunsammanslagningen 
bildades en kulturnämnd för Kristianstads kommun. Under denna lades biblioteks-
styrelsen för stadsbiblioteket men även dem på biblioteken i Araslövs, Nosaby, Träne 
och Vä.199  

Bibliotekens övergång under 1967 skedde utan avbrott eller förändringar i den yttre 
biblioteksverksamheten. Det tillsattes en utredning av stadsbibliotekarien för att 
utvärdera organisationen av filialsystemets personalsituation, lokaler, inventarier och 
bokbestånd.200  I utredningen påpekades att eventuella förändringar fick vänta tills alla 
kommundelar i kommunblocket gått med. Stadsbibliotekarien menade att den framtida 
organisationen av utlåningsställen, deras placering och storlek var beroende av 
befolkningsutvecklingen och bostadsbyggandet i de olika kommundelarna. Det 
skapades exempelvis behov av nya utlåningsställen som till exempel i Norra Åsum och i 
den nytillkomna stadsdelen Österäng.201  

Utredningen av filialsystemet var färdig 1968 och resulterade i att alla utlåningsställena, 
utom två fick vara kvar. Enligt stadsbibliotekariens förslag skulle filialsystemet bestå av 
åtta fasta filialbibliotek och elva utlåningsstationer. De fasta filialerna kom att utgöras 
av stadsbibliotekets filialer sedan tidigare och huvudbiblioteken i de hopslagna 
kommundelarna.202 Även den uppsökande verksamheten togs upp i utredningen och 
kom att utökas under 1968. Det infördes bokvagnsronder vid ålderdomshemmen inom 

                                                 
197 Kristianstads kommun Kulturnämnden Korrespondens 1966-1977 C Verksamhetsberättelser för 
Kristianstad stadsbibliotek 1967 -1977 
198  Kristianstads stad Kulturnämnden Protokoll 1967-1970 A 12 januari  
199  Kristianstads stad Styrelsen för stadsbiblioteket Protokoll 1952-1966 1965 13 mars 
200  Kristianstads kommun Kulturnämnden Korrespondens 1966-1977 C Pm till organisationsplan för 
biblioteken i Kristianstad, Araslöv, Nosaby, Träne och Vä 
201  Ibid. 
202  Ibid. 
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staden och i de nytillkomna kommundelarna men också Boken-kommerverksamhet till 
äldre och fysiskt handikappade. 203  

I samband med den andra kommunsammanslagningen 1971 tillkom tre filialbibliotek 
och tolv utlåningsstationer från kommunerna Åhus, Everöd och Fjälkinge. Stads-
bibliotekets verksamhetsområde vidgades och det ställdes nya krav på filialsystemet för 
att kunna tillgodose ytterområdena i de nytillkomna kommundelarna med biblioteks-
service. Efter sammanslagningen fattades därför beslut om att det skulle införas en 
bokbuss 1972, vilket jag går in på mer under 5.1.1.204  

Kulturnämnden föreslog också att några av filialbiblioteken skulle integreras med 
museets filialer och avsikten var att de tillsammans skulle driva en utställnings-
verksamhet. Det skulle även ge möjlighet för olika föreningar eller studieorganisationer 
att använda utrymmena. Det angivna förslaget genomfördes dock aldrig 205  Under de 
första åren av 70-talet blev det istället aktuellt att samordna filialsystemets filialer med 
skolans verksamhet. Filialen skulle placeras i anslutning till skolan och fungera som 
integrerat skol-och folkbibliotek. Det infördes i den nya stadsdelen på Österängs-
området, i Önnestad och Nosaby. På Österäng placerades filialbiblioteket i 
centrumbyggnaden som även innehöll skola, fritidshem och affär.206 

Vid den tredje och sista sammanslagningen 1974 med kommunerna Degeberga, 
Oppmanna - Vånga och Tollarp, utökades filialsystemet med ytterligare tre filialer och 
fem utlåningsstationer.207 Inför den sista kommunsammanslagningen 1974 hade ett 
större planeringsarbete för organisationen av stadsbiblioteket och filialsystem påbörjats. 
Syftet var att utifrån utlåningsstatistik vid varje bibliotek och folkmängdsstatistik ta reda 
på var den största efterfrågan på biblioteksservice fanns inom den nya kommunen. 
Kulturnämnden skulle därefter ta ställning till om vilka bibliotek som skulle utökas, 
förbättras eller dras in för att i stället ersättas med bokbusshållsplats. De bibliotek som 
kulturnämnden planerade dra in handlade främst om de mindre filialerna eller utlånings-
stationerna i ytterområdena. Istället skulle man satsa på att utveckla vissa av 
filialerna.208  

Målet var att inrätta sex regionbibliotek, det gällde filialerna i stadsdelarna och de som 
varit huvudbibliotek i de före detta storkommunerna med undantag från Araslöv vars 
bibliotek inte var inräknat. De skulle få ett längre öppethållande, utökat bokbestånd, 
utökad programverksamhet, antingen bibliotekarier eller kontoristpersonalen. Flertalet 
av de mindre filialerna och utlåningsstationerna skulle dras in eller kompletteras med 
bokbussen. Varje regionbibliotek skulle försörja sin kommundel och fungera som ett 
mellanled mellan huvudbiblioteket och de mindre biblioteksenheterna i kommundelen. 
Regionbiblioteket skulle därför anpassas till folkmängden och den sociala strukturen i 
kommundelen som det försörjde.209 Enligt kulturnämnden skulle det innebära att 
biblioteken kunde erbjuda en bättre biblioteksservice till förmån för ett stort antal 
befolkningsgrupper och gynna grupper som de hade svårt att nå. Kulturnämnden ville 
att oavsett om man bodde inne i centralorten, i en stadsdel eller på landsbygden skulle 
man ha möjlighet till en likvärdig och tillgänglig biblioteksservice.210  

                                                 
203  Kristianstads stad Kulturnämnden Protokoll 1967-1970 A 1968 17 februari 
204  Kristianstads kommun Kulturnämnden Protokoll 1971-1998 A1a 1971 21 januari 
205  Kristianstads kommun Kulturnämnden Protokoll 1971-1998 A1a 1971 15 april 
206  Kristianstads kommun Kulturnämnden Protokoll 1971-1998 A1a 1973 15 maj  
207  Kristianstads kommun Kulturnämnden Protokoll 1971-1998 A1a 1974 14 januari 
208  Kristianstads kommun Kulturnämnden Protokoll 1971-1998 A1a 1974 16 maj 
209  Ibid. 
210  Kristianstads kommun Kulturnämnden Protokoll 1971-1998 A1a 1975 22 januari 
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Den omfattande planeringen under åren efter den sista kommunsammanslagningen 
1974. De planerade idéerna om regionbibliotek genomfördes aldrig fullt ut på 
stadsbiblioteket. Kulturnämnden valde att utöka de ovannämnda filialerna och flertalet 
utlåningsstationer ersattes med bokbusshållsplats men behöll även flera av de mindre 
filialerna som den i Färlöv. 211 

Filialsystemet på Kristianstads stadsbibliotek hade utökats från tre filialer och en 
utlåningsstation 1967 till tretton filialer, sexton utlåningsstationer och en bokbuss 
1977.212 Kulturnämnden hade dock inte gett upp tanken om att inrätta större och 
resursstärkta filialer. När man 1977 lade fram förslag om hur filialsystemets framtida 
organisation skulle se ut föreslog kulturnämnden om att införa kommundelsbibliotek. 
Tanken med kommundelsbibliotek hade ett liknande upplägg som regionbiblioteken och 
innebar att biblioteken i vissa av kommundelarna skulle få utökat öppethållande, ett 
större bokbestånd, fler av-medier och en bibliotekarie.213 

5. 1. 1 Bokbussen 

Redan vid den första etappen i kommunsammanslagningarna 1967-1974 framkom 
förslaget om att införskaffa en bokbuss. Enligt förslaget skulle en bokbusshållplats 
införas i vissa kommundelar istället för en fast filial.214 I förslaget tog stads-
bibliotekarien upp att det var svårt att jämföra den biblioteksservice som respektive 
biblioteksenhet kunde erbjuda. En fast filial hade fördelen av att oftare finnas till hands 
för sin publik, erbjuda läs eller studiemöjligheter på plats och en välutvecklad program-
verksamhet. Bokbussens verksamhet kunde dock erbjuda andra möjligheter än en filial, 
som ett aktuellt utbud av huvudbibliotekets bokbestånd vid varje besök och vara till 
hjälp i den uppsökande verksamheten. Vid den första omorganiseringen infördes ingen 
bokbussverksamhet på stadsbiblioteket och förslaget lades på framtiden.215  

Bokbussverksamheten förekom i den fortsatta diskussionen kring utvecklingen av 
filialsystemet under åren mellan den första kommunsammanslagningen 1967 och den 
andra 1971. Under denna tidsperiod framkom protester mot bokbussen från personalen 
inom filialsystemet. Personalen var enig om att den bästa organisationen för filial-
systemet, var fasta filialer och de motiverade det med att biblioteket var det enda som 
fanns kvar i vissa av kommunens mindre orter. De menade också att en indragning av 
för många fasta biblioteksenheter skulle minska besökarantalet och på sätt påverka 
utlåningen negativt.216  

Under året för den andra sammanslagningen 1971 beslutades dock att det skulle införas 
en bokbuss för att förbättra biblioteksservicen till ytterområdena i de nytillkomna 
kommundelarna. 1972 introducerades stadsbibliotekets första bokbuss som besökte 40 
busshållplatser och tillhandahöll litteratur, tidskrifter och grammofonskivor. Efter att 
bokbussen hade införskaffats förbättrades också den uppsökande biblioteks-
verksamheten och stadsbiblioteket lättare kunde nå ut till grupper som äldre, sjuka, och 
fysiskt handikappade.217 I samband med den tredje kommunsammanslagningen 1974 
utökades antalet bokbusshållsplatser till sjuttio, men det fanns behov för fler och därför 

                                                 
211  Kristianstads kommun Kulturnämnden Protokoll 1971-1998 A1a 1975 22 januari 
212  Kristianstads kommun Kulturnämnden Korrespondens 1966-1977 C Verksamhetsberättelser för 
Kristianstads stadsbibliotek 1967-1977 
213  Kristianstads kommun Kulturnämnden Protokoll 1971-1998 A1a 1976 22 januari 
214  Kristianstads stad Kulturnämnden Protokoll 1967-1970 A 1968 17 februari 
215  Ibid. 
216  Kristianstads stad Kulturnämnden Protokoll 1967-1970 A 1968 21 mars 
217  Kristianstads kommun Kulturnämnden Korrespondens 1966-1977 C Verksamhetsberättelser för 
Kristianstads stadsbibliotek 1967-1977 
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behövdes det ytterligare en bokbuss.218 Den bokbuss som fanns tillsammans med 
utlåningsstationerna kunde inte tillgodose hela kommunen som fått ett större område av 
landsbygd. Under 1977 beslutades det att det under året därpå skulle införas en bokbuss 
till.219 

5. 1. 3 Filialen i Färlöv 

Biblioteken i Araslöv som lades samman med stadsbiblioteket bestod av 
huvudbiblioteket i Färlöv och filialerna i Önnestad och Norra Strö. Vid utredningen 
1967 fastslogs att biblioteken i Färlöv och Önnestad skulle placeras som filialer. 
Biblioteket i Norra Strö klassades som en utlåningsstation med anledning av dess 
folkmängdsunderlag, utlåningsstatisk och bokbestånd. Filialen i Färlöv hade sin 
placering mitt emot kyrkan i byn och när lokalerna inte nyttjades som bibliotek 
användes den för skoländamål. 220   

Vid tidsperioden för sammanslagningen var lokalerna på biblioteken i Araslövs i behov 
av utbyggnad och upprustning. Stadsbibliotekarien föreslog med anledning av det att 
biblioteken i Färlöv och Önnestad skulle slås samman till en. Det blev aldrig verklighet 
och istället beslutades om att Önnestadsfilialen skulle förflyttas till folkhögskolan för att 
bli ett integrerat skol-och-filialbibliotek.221 För filialen i Färlöv var det först efter den 
andra kommunsammanslagningen 1971 som det blev aktuellt med en utbyggnad. En 
anledning till det var att skolan hade behövt större utrymme, när de mindre skolorna i de 
kringliggande orterna hade lagts ned och centraliserats till Färlöv. Det hade löst sig i 
början av 70-talet och lokalen för biblioteket kunde byggas ut. När utbyggnaden av 
lokalen var klar 1972 gav den möjlighet att använda ett av rummen för studieändamål 
och att anordna sammankomster i.222 

5. 1. 4 Filialen på Gamlegården 

Det var dock inte bara biblioteken i kommundelarna som utökade filialsystemet på 
stadsbiblioteket 1967. När stadsplanen över Gamlegårdsområdet fastslogs 1963 ingick 
ett nytt filialbibliotek för stadsdelen Näsby som skulle ersätta det tidigare och skulle 
tillsammans med andra allmännyttiga ändamål placeras i en lokal för ett köpcentrum. 
Filialen skulle enligt stadsplanerarnas förslag ge det barnrika och ungdomsfyllda Näsby 
en möjlighet att ta del av ett kulturutbud och på så sätt skapa en givande fritids-
verksamhet för invånarna i bostadsområdet. Det inrättades därför ett nytt filialbibliotek i 
stadsdelen Näsby 1967 i samband med att bostadsområdet Gamlegården byggdes upp. 
Under de första åren var filialen placerad i en provisorisk lokal och inredning liksom 
bokbestånd förflyttades från en av stadsbibliotekets första filialer som lades ned.223  

När köpcentrumet på bostadsområdet Gamlegården stod klart 1970 flyttades filial-
biblioteket dit. Den andra filialen på Näsby drogs samtidigt in och förflyttades dit. 
Anledning till att man valde att slå ihop de båda filialerna till en och placera det på 
bostadsområdet Gamlegården var att en majoritet av invånarna i stadsdelen bodde 
där.224 

                                                 
218  Kristianstads kommun Kulturnämnden Protokoll 1971-1998 A1a 1974 29 maj  
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5. 2 Utlåning 

Tabellen som följer här nedan tar upp utlåningen per år på huvudbiblioteket och inom 
filialsystemet. Jag tar också upp antalet uppspelningar av grammofonskivor per år för 
hela stadsbiblioteket med både huvudbiblioteket och filialsystemet inräknat. Urvalet av 
årtalen i tabellen är gjort efter de år när kommunsammanslagningarna ägde rum i 
”trestegsraketen” och ett årtal några år efter att de slutförts.  

När det gäller utlån per invånare har jag själv räknat ihop det med hjälp av befolknings-
mängden i hela Kristianstads kommun per år i tabell ett och utlåningsstatistiken i tabell 
tre. Såväl utlåningen per invånare på huvudbiblioteket som inom filialsystemet är 
beräknat på antalet invånare som bor i hela kommunen Kristianstad.               

      Tabell 5. Utlåning inom filialsystemet och på huvudbiblioteket 1967-1977.  

Utlån        1967        1971        1974        1977 
Filial- 
systemet 

    53 941   163 856   366 864   395 129 

Huvud- 
bibliotek 

  178 398   234 348   258 865   251 958 

Uppspel- 
gram.skivor 

     13 259     19 771     13 151 

Utlån per 
invånare 
Huvudbibl. 

          4,3           4,2           3,8           3,7 

Utlån per 
invånare 
Filialsystem. 

         1,3           2,9           5,4           5,8 

 

Källor: Kristianstads kommun Kulturnämnden Korrespondens 1966-1977 C 
Verksamhetsberättelser för Kristianstads stadsbibliotek 1967-1977 

På huvudbiblioteket utökades utlåningen betydligt från 1966 till 1967. De kommande 
åren kom utlåningen att stiga ännu mer och 1971 var utlåningen på huvudbiblioteket 
avsevärt högre än 1967. Utlånen på huvudbiblioteket nådde sin kulm 1974 men de hade 
minskats ned en aning under 1977. Vid de två första kommunsammanslagningarna 1967 
och 1971 utökades antalet utlåningsställen inom filialsystemet. 1971 var därför 
utlåningen inom filialsystemet mer än dubbelt så hög som 1967. I samband med den 
sista sammanslagningen 1974 utökades antalet utlåningsställen återigen och utlånen steg 
därmed ännu en gång. Fram till 1977 hade utlåningen inom filialsystemet stabiliserats 
en aning och de hade inte stigit lika mycket som de föregående åren.  

Från 1967 och fram till 1974 var utlåningen på huvudbiblioteket högre än inom filial-
systemet. Åren efter kommunsammanslagningarna slutförts förändrades situationen och 
utlåningen inom filialsystemet blev högre än den på huvudbiblioteket. En anledning till 
det var att filialsystemet hade fått fler filialer och utlåningsstationer samt en bokbuss. 
Utlånen per invånare på huvudbiblioteket minskade i takt med att befolkningen ökade i 
samband med de tre kommunsammanslagningarna 1967, 1971 och 1974. Inom 
filialsystemet ökade utlånen per invånare med anledning av att antalet bibliotek och 
verksamhetsområdet utökades i samband med kommunsammanslagningarna.   

I början av 70-talet infördes nya typer av av-medier på stadsbiblioteket till exempel 
grammofonskivor. Det påbörjades grammofonuppspelningar både på huvudbiblioteket 
och på biblioteken inom filialsystemet. 1971 placerades de första grammofonskivorna 
vid filialerna och grammofonuppspelningar till biblioteksbesökarna påbörjades som 
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blev populära. Under de kommande åren miste grammofonuppspelningarna sin 
popularitet och uppspelningarna var betydligt färre 1977 än 1974. 

5. 2. 1 Utlåning – Färlöv 

Tabellen som följer här nedan redovisar utlåningen, antalet utlån per invånare och 
antalet uppspelningar av grammofonskivor vid filialen i Färlöv under åren 1967 fram 
till 1977. Urvalet av årtalen är gjorda utifrån samma kriterier som i tabell nummer tre. 
När det gäller utlån per invånare har jag själv räknat ihop det med hjälp av befolknings-
mängden för Färlöv i tabell ett och utlåningsstatistiken i tabell fyra. 

                          Tabell 6. Utlåning vid filialen i Färlöv 1967-1977. 
 

Färlöv     1967     1971       1974        1977 
Utlån 11 519   8 221    13 524    12 721 
Utlån 
per in- 
vånare 

       6,2        4,3           6,7           6,1 

Uppspel. 
gram- 
skivor 

           238          411 

 

Källor: Kristianstads kommun Kulturnämnden Korrespondens 1966-1977 C 
Verksamhetsberättelser för Kristianstads stadsbibliotek 1966-1977 

De första åren efter att biblioteket lagts samman med Kristianstads stadsbiblioteks 
skedde det en nedtrappning i utlåningen på filialbiblioteket i Färlöv. Det var först året 
efter att bibliotekslokalerna byggts om och att öppethållandet hade utökats som 
utlåningen steg. 1977 minskades utlåningen ned en aning på biblioteket, men den var 
fortfarande något högre än 1965 och 1966 när det tillhörde Araslöv. Utlåningen per 
invånare låg en jämn nivå vid filialen i Färlöv med undantag från 1971 när biblioteket 
under tid var stängt på grund av utbyggnad. Folkmängden i Färlöv ökade en del från 
1967 till 1977 men det inverkade inte så mycket på antalet utlån per invånare.  

Från 1974 erbjöd man uppspelningar av grammofonskivor vid filialen i Färlöv till sin 
bibliotekspublik. De visade sig vara populära och 1977 hade de nästintill fördubblas.  

5. 2. 2 Utlåning – Näsby /  Gamlegården 

Tabellen här nedan bygger på utlåningen, antalet utlån per invånare och antalet 
uppspelningar av grammofonskivor på filialbiblioteken i stadsdelen Näsby under åren 
1967 fram till 1977. Urvalet av årtalen är gjort utifrån samma kriterier som i tabellerna 
tre och fyra. 

Näsbyfilialen är i tabellen enbart med 1967 för att den lades ned under 1970 och lades 
därefter samman med den nya i bostadsområdet Gamlegården. När det gäller utlån per 
invånare har jag här själv räknat ihop dem med hjälp av befolkningsmängden för 
Gamlegården i tabell ett och utlåningsstatistiken i tabell fem.                  
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                    Tabell 7.  Utlåning vid filialerna på Näsbyområdet.  

 
Utlån    1967       1971    1974        1977 
Gamle- 
gården 

  2 048    42 941 43 214     25 277 

Näsby 13 583    
Utlån per 
invånare 

    ***          8,2       6,1           3,6 

     
Uppspel- 
gram- 
skivor 

   1967       1971    1974        1977 

Gamle- 
gården 

     3 578        1 537 

 
Källor: Kristianstads kommun Kulturnämnden Korrespondens 1966-1977 C 
Verksamhetsberättelser för Kristianstads stadsbibliotek 1967-1977 
 
Under 1967 dominerades utlåningen på Näsbyområdet av filialbiblioteket på Näsby 
medan den på Gamlegårdens filialbibliotek inte var lika stor. 1970 lades som nämnts 
tidigare filialen på Näsby ned och slogs samman med filialen på Gamlegården. Filial-
biblioteket placerades i bostadsområdet Gamlegården och under de kommande åren steg 
utlåningen. Det var först under år 1977 som det skedde en minskning i utlåningen med 
anledning av den problematik kring filialbibliotekets verksamhet som berörts tidigare. 
Den utlåning som är beräknat per invånare låg 1971 på en hög nivå, men under de 
kommande åren kom utlåningen per invånare att minskas.1977 var utlånen per invånare 
liksom antalet utlån, på en mycket lägre nivå än vad de var 1971.  

Under 1972 placerade grammofonskivor på filialbiblioteket och det erbjöds därefter 
uppspelning av dem till bibliotekspubliken i bostadsområdet. De var dock inte så 
populära hos bibliotekspubliken och redan efter några år minskades de ned betydligt.  

5. 3 Programverksamhet för vuxna och för barn 

Sedan 1932 hade programverksamheten på Kristianstads stadsbibliotek bestått av 
föreläsningar med samhällsaktuella teman och olika typer av arrangemang med 
anknytning till litteratur. Programverksamheten arrangerades i stadsbibliotekets egen 
regi och tillsammans med andra organisationer som till exempel studieförbund och 
bildningsorganisationer.225  

När huvudbibliotekets nya lokaler stod klara 1965 utvidgades programverksamheten 
med fler aktiviteter som konstutställningar, teaterföreställningar och konserter. Det var 
ett led i ett utvecklat samarbete från stadsbibliotekets sida med andra kulturverksam-
heter inom kommunen. Under de första åren efter den första kommunsamman-
slagningen 1967 koncentrerades programverksamhet enbart till huvudbiblioteket. Det 
var först efter den andra 1971 som stadsbiblioteket utvecklade sin programverksamhet 
så att den också omfattade de större filialerna till exempel på Gamlegården och i den 
nytillkomna kommundelen Åhus. Med åren kom programverksamheten även att 
arrangeras vid de mindre filialerna. 226   
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Programverksamheten inom filialsystemet arrangerades liksom på huvudbiblioteket i 
bibliotekets egen regi och tillsammans med andra organisationer. Det kunde vara olika 
studieförbund men också organisationer som riksutställningar.227 Den program-
verksamheten som fördes vid filialerna visade sig populär hos publiken och det 
önskades fler utställningar och författaraftnar. Även filialexpeditionens sida såg man 
behov för en utökning av programverksamheten. I början av 70-talet hade det införts 
riktade anslag till programverksamheten, men dessa visade vara otillräckliga för 
publiken och filialexpeditionens önskemål. En annan viktig faktor, som spelade in var 
den pressade personalsituationen på stadsbiblioteket som omtalats tidigare.228  

I mitten av 70-talet höjdes dock anslagen till programverksamheten, samtidigt som 
personalsituationen vid filialerna förbättrades. 1977 hade antalet utställningar vid 
filialerna fördubblats och det arrangerades en biblioteksvecka med olika allmän-
kulturella aktiviteter.229  

Programverksamhet för barn hade funnits sedan länge på stadsbibliotekets barn och 
ungdomsavdelning. Det handlade från början främst om sagostunder men när huvud-
biblioteket fick nya lokaler 1965 utökades programverksamheten med barnboks-
utställningar.230  

I samband med kommunsammanslagningarna 1967-1974 ökade behovet av program-
verksamheten för barn och ungdomar vid filialerna. Det ledde till att en stor del av 
aktiviteterna till för barn och ungdomar, förlades till filialerna.  Under de sista åren av 
60-talet var programverksamheten för barn koncentrerad till de filialer som låg närmast 
centralorten. 1970 infördes det riktade anslag till programverksamheten för barn och 
1971 kunde programverksamheten även omfatta filialerna i ytterområdena.231  
Aktiviteterna inom programverksamheten vid filialerna bestod av sagostunder, 
dockteaterföreställningar, bokklubbar, barnfilmvisningar och en teaterverksamhet där 
man lärde ut skapande dramatik.232 

Vid två av filialerna bildades barnfilmsklubbar i samarbete med områdenas skolor. 
Barnfilmsklubbarna arrangerade speciella studiedagar om barnfilm för att få områdenas 
barn att engagera sig och få upp deras intresse för filmmediet. På ett av filialbiblioteken 
var intresset stort medan det vid den andra inte var så stort som förväntat. 233 I mitten av 
70-talet steg intresset för barnfilmsvisningar och det bildades fler barnfilmsklubbar vid 
flera av filialerna inom filialsystemet.234  

Det riktade anslaget till programverksamheten för barn utökades efter den tredje och 
sista kommunsammanslagningen 1974. Den största satsningen gjordes inom sago-
stundsverksamheten, som utökades när förskolan infördes inom kommunen 1977.  
Stadsbibliotekets utvecklade då ett samarbete med förskolan som blev viktigt vid 
filialernas programverksamhet.235 
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5. 3. 1 Programverksamhet för vuxna och för barn – Filialen i Färlöv 

När filialen i Färlöv var ett bibliotek i Araslövs fanns det enbart en småskalig program-
verksamhet. Den bestod av författaraftnar och föreläsningar arrangerade i samarbete 
med bildningsorganisationer i bygden samt en begränsad sagostundsverksamhet till 
ortens barn.236 Dess ringa omfattning berodde på att lokalerna var för trånga och 
resurserna var för små. Efter att filialens lokaler byggdes om utökades aktiviteterna 
inom programverksamheten till såväl vuxna som barn. Det tillkom konstutställningar, 
filmvisningar, barnteater, dockteaterutställningar och skapande dramatik 237 De olika 
aktiviteterna anordnades både av stadsbiblioteket i egen regi och tillsammans med 
bildningsorganisationer som ABF.238  

Även sagostundsverksamheten utökades vid filialen och inte minst samband med att den 
första förskolan infördes i orten. Filialen inledde därmed ett samarbete med förskolan 
och sagostundsgrupperna utökades.239 Det arrangerades filmvisningar och studiedagar 
kring filmmediet som var populära.240 

5. 3. 3 Programverksamhet för vuxna och för barn – Filialen på Gamlegården  

Åren före 1967 hade programverksamheten vid filialen på Näsby inte varit så 
välutvecklad och enbart bestått av sagostunder. Under Gamlegårdens filialbiblioteks 
första år pågick det inte någon programverksamhet men under dess andra år påbörjades 
sagostunder och dockteaterföreställningar främst riktade till barnen under skolåldern.241 
I början på 70-talet utökades aktiviteterna inom programverksamheten för barn med 
skapande dramatik, dockteaterföreställningar och filmvisningar, arrangerade av filialens 
barnfilmsklubb.242 

Programverksamheten för barn var, som det berörts tidigare, främst inriktad på de 
mindre barnen och det fanns inte några aktiviteter för de äldre barnen. I en studie som 
gjorts om boende på Gamlegården framkom det att vardagen för barnen och 
ungdomarna i området var osäker.243 Studien uppmärksammade särskilt de äldre som 
inte hade någon plats på bostadsområdets fritidshem eller någon annan fritidsaktivitet. 
De sökte sig till filialen men biblioteket hade en liten lokal och inte tillräckligt för 
personal för att ge så en stor skara av barn sysselsättning.244 Under 1976 öppnades en 
fritidsgård upp till förfogande för stadsdelens barn och ungdomar i regi av kommunens 
fritidsnämnd. Det gjorde att bibliotekets problem med störande ungdomar att försvann, 
men när fritidsnämnden tvingades stänga återkom problemen för 
bibliotekspersonalen.245 

Programverksamheten för vuxna vid filialen på Gamlegården påbörjades när biblioteket 
flyttade in i de nya lokaler 1970. Den arrangerades av stadsbiblioteket i egen regi, 
lokala studieförbund, bostadsområdets egna byalag och andra lokala föreningar. De 
aktiviteter, som arrangerades bestod av utställningar, konserter och teaterföreställningar. 
I filialens utställningsverksamhet tog man framförallt upp frågor som berörde den lokala 
situationen på Gamlegården. Filialens programverksamhet blev ett viktig forum för 
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invandrarnas situation i området. Det arrangerades aktiviteter för att tillgodose deras 
behov tillsammans med olika bildningsorganisationer och invandrargruppernas egna 
föreningar.246  

5. 4 Personal 

Före 1967 hade stadsbiblioteket både bibliotekarier och kontoristpersonal på 
huvudbiblioteket medan den på filialerna bestod av deltidsanställda filialföreståndare 
och timanställd biträdespersonal. Personalen på biblioteken i kommundelarna utgjordes 
av deltidsanställd personal inom kategorierna kommunbibliotekarie, biträdande 
kommunbibliotekarie och biträdespersonal.247  

En av de få förändringar som ägde rum efter den första sammanslagningen 1967 var att 
de som tidigare var kommunbibliotekarie omplacerades till filialföreståndare. Det gällde 
också för personalen på biblioteken i de kommundelar som lades samman med 
stadsbiblioteket vid sammanslagningarna 1971 och 1974.248 Arbetsuppgifterna för 
filialföreståndaren innebar ansvar över sitt filialbibliotek ge förslag till nyinköp av 
litteratur och att föra utlåningsstatistik. Filialföreståndaren fick sin utbildning genom 
den tidigare nämnda utbildningen för den deltidsanställda bibliotekarien som sedan 
1959 och anordnades av Skolöverstyrelsen. Den timanställda biträdespersonalen 
utbildades genom internutbildning.249  

Ytterligare en förändring var att en stor del av den inre tjänsten inom filialsystemet 
koncentrerades till filialexpeditionen och som jag går in på mer under 5.4.1. Det gjorde 
att tjänstgöringstiden minskades ned på filialbiblioteken och på utlåningstationerna.250  
Den tjänst som var avsatt för den uppsökande verksamheten jämställdes med 
filialförståndarens. Tjänstgöringen inom den uppsökande verksamheten var mycket 
begränsad och vissa timmar av tjänsten var fördelad till filialexpeditionen.251  

Under slutet av 60-och i början av 70-talet konstaterades det att stadsbiblioteket hade 
brist på personal. Det behövdes fler bibliotekarier för att klara av det administrativa 
arbetet på huvudbiblioteket och på filialexpeditionen, men också för att bibliotekarien 
enbart skulle syssla med arbetsuppgifter de var utbildade till. De arbetade mer med det 
administrativa arbetet än det egentliga biblioteksarbetet. Det behövdes även personal till 
den uppsökande verksamheten, men också för att kunna genomföra programverksam-
heten inom filialsystemet. I början av 70-talet utökades därför kontoristpersonal på 
huvudbiblioteket och på filialexpeditionen. Det diskuterades också om att personalen 
vid filialerna och inom den uppsökande verksamheten skulle utbildas inom ramen för 
kontoristyrket och utökas till kontorister. Det förslaget avslogs dock och lades på fram-
tiden med hänvisning till de nästkommande kommunsammanslagningarna 1971 och 
1974.252  

Personalsammansättningen inom filialsystemet bestod även i fortsättningen av deltids-
anställd personal. Det var först under åren 1973 och 1974 som den första omfattande 
utredningen om genomfördes. Personalens fördelning utgick efter filialernas storlek på 
verksamheten, vad det gällde utlåning och programverksamhet. De filialer som hade en 
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stigande utlåningsfrekvens skulle i regel få utökat tjänstgöringstimmar i så väl yttre som 
inre tjänst. Under de kommande åren skulle det även bli aktuellt att placera bibliotek-
arier och kontoristpersonal vid några av filialerna. I utredningen fastslogs att det 
behövdes en utökning av personalen till filialerna i de nya stadsdelarna och tätorterna 
samt till den uppsökande verksamheten.253  

Under året för den sista kommunsammanslagningen 1974 skedde de första förändring-
arna i personalfrågan och gällde främst två av filialerna inom filialsystemet. Det gällde 
filialbiblioteket i Nosaby som placerades i ortens högstadieskola och blev ett integrerat 
skol-och folkbibliotek. Filialen delade därmed personalkostnaderna med skolan och 
därför minskades anslagen till personalens tjänstgöringstimmar från stadsbiblioteket. 
Den andra filialen var biblioteket i Färlöv som i samband med de minskade kostnaderna 
för biblioteket i Nosaby fick utökade tjänstgöringstimmar.254  

Den tidigare omnämnda långtidsplaneringen påbörjades 1975 och i samband med det 
inleddes utbildningen inom kontoristyrket för personalen inom filialsystemet. Person-
alen vid filialen på Gamlegården och i Åhus, var de första som omplacerades till 
kontorister. Under året därpå skolades även personalen vid filialerna i Tollarp, Vä, 
Vilan och Österäng om till kontorister.255  

Personalfrågan var under 1976 och 1977 en av de viktigaste frågorna för utvecklingen 
inom filialsystemet och blev därför huvudpunkten i förslaget om filialsystemets 
framtida organisation som kom ut i början av 1977. Det innebar att det tillsattes fler 
kontorister och fler tjänstgöringstimmar för personalen inom filialsystemet men också 
att personalen vid filialerna på Gamlegården och på Österäng utbildades inom ramen för 
bibliotekarieyrket. Det skapades därför en bibliotekarietjänst på de båda filial-
biblioteken.256  

Personalen vid den uppsökande verksamheten, som tidigare nämnts, var begränsad och 
det gällde främst vid Boken-kommerverksamheten. Det var först 1975 som man hade 
ekonomisk möjlighet att utveckla denna verksamhet och det infördes bibliotekarietjänst. 
Bibliotekarien skulle ha hand om det administrativa arbetet och skapa en personlig 
kontakt med publiken för att sprida kännedom om biblioteken.257 

5. 4. 1 Filialexpeditionen 

Efter den första kommunsammanslagningen inrättades en filialexpedition som skulle 
vara ett samordnande organ över filialerna och utlåningstationerna inom filialsystemet. 
Filialexpeditionen skulle ansvara över deras lokala förhållande med lokaler, personal, 
öppethållande och mediebestånd. Den skulle därför stå för den övergripande 
planeringen av filialsystemet som följde med kommunsammanslagningarna 1967-1974. 
Stadsbibliotekarien kunde på så sätt frånkopplas från det direkta arbetet med filialerna 
och utlåningsstationerna. Filialexpeditionens uppgifter bestod även av litteraturinköp, 
iordningställande och distribution av medier till filialerna, utlåningsstationerna samt till 
bokbussen.258 

Från och med 1968 bemannades filialexpeditionen av en bibliotekarie och en kontorist. 
Under åren därpå anställdes det ytterligare en kontorist. 1971 uppgraderas tjänsten som 
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bibliotekarie på filialexpeditionen till förste bibliotekarie vilket innebar att denne 
därmed blev arbetsledare över filialsystemet och ledamot inom kulturnämndens 
beredningsgrupp för bildnings och biblioteksfrågor. Förste bibliotekarien fick även mer 
omfattande arbetsuppgifter vid omorganisationen inom filialsystemet under och efter 
sammanslagningarna 1967-1974.259 Under 1975 utökades personalen på filial-
expeditionen med en bibliotekariebefattning med anledning av den växande 
verksamheten med fler enheter, ökad utlåning och utökat antal av-medier.260 

5. 4. 2 Personal – Filialen i Färlöv  

Personalsammansättningen inom filialsystemet förändrades inte så mycket som omtalats 
tidigare under åren efter den första kommunsammanslagningen 1967. För personalen 
vid filialen i Färlöv skedde det därför inte heller några större omändringar. 261 Från 1967 
fram till 1977 hade filialen en deltidsbibliotekarie och timanställd biträdespersonal.262 
Den största förändringen var att kommunbibliotekarien omplacerades till 
filialföreståndare, som fick ansvar för urval och inköp i bibliotekets bok samt 
mediebestånd. En annan viktig uppgift var att filialföreståndaren skulle redogöra för 
verksamhetens aktivitet via utlånings och tjänstgöringsstatistik till filialexpeditionen. 
Det skulle vara till hjälp på filialexpeditionens arbete med att fördela anslag för inköp 
av media och för personalens tjänstetimmar.263  

En stor del av personalens tjänstgöring i den inre tjänsten placerades som också nämnts 
tidigare på filialexpeditionen. Det gjorde att personalens tjänstgöring vid den egna 
filialen främst bestod av yttre tjänst.264 Personalen på filialbiblioteket fick i mitten 70-
talet utökat antal tjänstgöringstimmar i den yttre och i den inre tjänsten. Det framgår av 
det utökade öppethållandet som jag återkommer till längre fram.265 

5. 4. 3 Personal- Filialen på Gamlegården  

Filialen på Gamlegården bemannades av timanställd biträdespersonal under åren från 
1967 fram till år 1975. 1968 placerades även en deltidsbibliotekarie vid filialen som fick 
benämningen filialföreståndare.  Under året 1975 utbildades personalen vid filialen 
inom ramen för kontoristyrket och därefter infördes två kontoristtjänster på halvtid.266 
Personalens tjänstgöring vid den egna filialen bestod främst av timmar i den yttre 
tjänsten. En stor del av den inre tjänsten var liksom för personalen vid filialen i Färlöv 
placerad på filialexpeditionen. 267 

Filialbiblioteket på Gamlegården upplevde i mitten av 70-talet vissa bekymmer i sin 
verksamhet som påverkade personalens arbetssituation. Biblioteket fungerade som 
uppehållsplats för barn och ungdomar i området som störde de övriga biblioteks-
besökarna. Problemet uppstod efter det att fritidslokalen i Gamlegården stängts i slutet 
av 1976 och början av 1977 hade situationen förvärrats. Personalen krävde därför att 
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biblioteket skulle dubbelbemannas. Kulturnämnden beslutade om att det skulle anlitas 
vakter till biblioteket för att underlätta för personalen.268  

Arbetssituationen utreddes av ett skyddsombud från kommunens företagsnämnd, vilken 
konstaterade att bibliotekspersonalens psykiska och fysiska hälsa påverkades negativt 
av den tuffa arbetsmiljön de arbetade i.269 Skyddsombudet menade därför att biblioteket 
behövde en dubbelbemanning eller att det måste minska ned på sitt öppethållande.270 
Situationen vid filialen uppmärksammades också i kommunfullmäktige, som menade att 
den berodde på sociala bekymmer bland bostadsområdets invånare och bottnade i brist 
på sysselsättning.271 Kommunfullmäktige beslutade om att det krävdes en lösning på 
problemen och valde då att satsa mer på aktiviteter för ungdomarna.272 

Problemen fortsatte dock under sommaren och biblioteket fick dra ner i sitt 
öppethållande. Det var först under hösten när kommunen öppnade fritidsgården, som 
problemen vid biblioteket upphörde. De inskränkningar som hade gjorts i öppet-
hållandet hade lett till att biblioteket hade tappat en del av sin publik och att utlåningen 
hade minskat.273 Under nästa år utökades därför öppethållandet igen och det inrättades 
en bibliotekarietjänst för att arbeta med att få publiken att söka sig dit igen.274  

5.5 Öppethållande 

Här nedan följer en redovisning av hur öppethållandet förändrades vid filialsystemet, 
filialerna i Färlöv och på Gamlegården från 1967 fram till 1977. Valet av tre av årtalen 
är gjort efter åren när de tre kommunsammanslagningarna skedde och ett några år efter 
kommunsammanslagningarna. 

Tabell 8. Öppethållandet inom filialsystemet, vid filialerna i Färlöv och på 
Gamlegården 1967-1977. 
 

Öppet- 
hållande/tim 
per vecka 

 1967     1971  1974    1977 

Filial- 
systemet 

    41        78   135     208 

Färlöv       4          4       6         8 
Gamle- 
gården 

      9        27     27       35 

 

Källor: Kristianstads stad Kulturnämnden Protokoll 1967-1970 A, Kristianstads kommun 
Kulturnämnden Protokoll 1971-1998 A1a 

Öppethållande på biblioteken inom filialsystemet, på filialbiblioteken i Färlöv och på 
Gamlegården låg under tidsperioden från 1967 till 1970 på samma antal timmar. Det 
totala öppethållandet inom filialsystemet steg 1971 på grund av att tolv nya 
biblioteksenheter lades samman med stadsbiblioteket i samband med kommun-
sammanslagningen samma år. Under samma år utökades även antalet timmar i 
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öppethållandet på Gamlegårdens filialbibliotek som hade förflyttats till nya lokaler vid 
det nybyggda köpcentrumet på Gamlegården som omtalats tidigare.275  

I samband med kommunsammanslagningen 1974 lades fler biblioteksenheter samman 
med stadsbiblioteket och filialsystemets öppethållande steg återigen. 1972 utökades 
även öppethållandet vid filialen i Färlöv med anledning av lokalerna hade byggts ut som 
omnämnts tidigare. Redan under de nästkommande åren steg filialsystemets öppet-
hållande ännu en gång med anledning av att verksamheten på filialbiblioteket i den nya 
stadsdelen Österäng påbörjats.276  

Under 1977 utökades öppethållandet på de större filialerna inom filialsystemet, vilket 
gjorde att öppethållandet inom filialsystemet steg ännu en gång. Vid filialen på Gamle-
gården minskades öppethållandet under året med anledning av de omständigheter som 
tidigare omnämnts .277 

5. 6 Målsättning 

Målsättningen för biblioteksverksamheten från och med 1967 var att ge alla av 
kommunens invånare lika möjlighet till en god biblioteksservice. Ett annat viktigt mål 
var att biblioteksservicen skulle vara kostnadsfri och tillgänglig under en så stor del av 
dagen som möjligt.278 Under 1976 fastställdes en ny målsättning för Kristianstads 
stadsbibliotek. Målet med den nya var liksom i den tidigare att ge alla inom kommunen 
lika möjlighet till en bra och kostnadsfri biblioteksservice. 279  

Efter kommunsammanslagningarna 1967-1974 hade stadsbiblioteket fått ett större 
befolkningsunderlag att försörja med biblioteksservice och därför hade kravet på 
biblioteket utökats. I den nya målsättningen fanns det därför förslag om hur det skulle 
arbeta mer aktivt för att nå ut till alla av kommunens invånare. Det handlade främst om 
att utöka den till nya stadsdelarna och de större tätorterna men också om att förbättra 
den till ytterområdena.280 Stadsbiblioteket skulle enligt den nya målsättningen fungera 
som en mötesplats för kommuninvånarna där de skulle kunna få en innehållsrik och 
meningsfull fritid. I målsättningen fastslogs därför att stadsbiblioteket skulle fungera 
som ett instrument för att förmedla samhällsinformation och lokal kommuninformation. 
Det poängterades således att biblioteket i sin utställningsverksamhet skulle ge utrymme 
för att ta upp viktiga teman i samhällsdebatten och visa allmänheten hur kommunen 
arbetade. Även de allmänkulturella aktiviteterna som utställningar, konserter och 
teaterföreställningar blev viktiga inslag i stadsbibliotekets arbete. 281 

5. 7 Ekonomi 

I tabellen som följer här nedan redovisas den ekonomiska utvecklingen från 1967 och 
1977. Tabellen inleds med kostnaderna för personalen på hela Kristianstads 
stadsbibliotek, inom filialsystemet och på de aktuella filialbiblioteken. Därefter 
redovisas kostnaderna för medieinköp. Under rubriken ”Övrigt”, står kostnaderna som 
gäller programverksamheten för vuxna och för barn. De är beräknat gemensamt för hela 
stadsbiblioteket det vill säga: huvudbiblioteket och filialsystemet. Kostnadsutvecklingen 
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på stadsbiblioteket är beräknad på penningvärdet på den svenska kronan från det år som 
det är taget ifrån. 

 
Tabell 9.  Kostnader på Kristianstads stadsbibliotek, inom filialsystemet, vid 
filialerna i Färlöv och på Gamlegården under åren 1967-1977. 
 
 

Kostnader/kr       1967       1971          1974          1977 
Personal      
Stads- 
biblioteket  

  518 855   664 000      768 000 1 704 000 

Filialsystemet     40 000   118 000      210 080    268 000 
Färlöv       5 700       5 700          9 000        9 000 
Gamlegården       4 041     24 050        24 050      60 000 
       1967       1971          1974         1977 
Medieinköp                               
Stadsbibliotek   152 000   350 000      450 000    770 000 
Filialsystemet          ***   105 000      180 000    460 000 
Färlöv          ***       7 000          9 000      13 000 
Gamlegården          ***     21 000        25 000      27 000 
       1967       1971          1974          1977 
Övrigt                                
Programverk- 
samhet för 
vuxna 

      6 000     20 000        26 000      33 800 

Programverk- 
samhet för 
barn 

        ***     13 500        30 000      80 000 

*** Uppgift saknas 

Källor: Kristianstads stad Kulturnämnden Protokoll 1967-1970 A, Kristianstads kommun 
Kulturnämnden Protokoll 1971-1998 A1a  

Personalkostnaderna på Kristianstads stadsbibliotek hade under åren från 1967 fram till 
1977 nästintill fördubblats. En förklaring till det var att personalantalet vid huvud-
biblioteket utökades med fler bibliotekarietjänster och mer kontoristpersonal i början av 
70-talet. En annan förklaring var att personalantalet inom filialsystemet stigit i samband 
med kommunsammanslagningarna 1967, 1971 och 1974. Det gjorde att personal-
kostnaderna inom filialsystemet och vid filialen i Färlöv nästan dubblats 1974. På 
filialbiblioteket i bostadsområdet Gamlegården hade personalens tjänstgöringstimmar 
utökats 1971 och låg på samma nivå 1974. Under åren efter den sista kommun-
sammanslagningen 1974 steg personalkostnaden inom filialsystemet ännu mer. Det 
infördes kontoristtjänster och bibliotekarietjänster vid några av de större filialerna inom 
filialsystemet, en av dem var filialen på Gamlegården. Därför hade personalkostnaderna 
för filialbiblioteket nästan tredubblats på Gamlegården 1977, men vid filialen i Färlöv 
var personalens tjänstgöringstimmar detsamma. 282  

De kostnader som redovisas för medieinköp inkluderade kostnaderna för litteratur, 
tidningar, tidskrifter och av-medier. Kostnaderna för medieinköp utökades för såväl 
stadsbiblioteket totalt som filialsystemet men också för filialerna i Färlöv och på 
Gamlegården under åren 1967-1977. Det var först efter de tre kommun-
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sammanslagningarna 1967, 1971 och 1974 som det gjordes en större satsning på att 
utöka mediebeståndet inom filialsystemet. Filialerna, utlåningsstationerna och bok-
bussen stod därefter för mer än hälften av stadsbibliotekets kostnader för inköp av 
medier. Det gjorde att kostnaderna för inköp av medier utökades även på 
filialbiblioteken i Färlöv och på Gamlegården. 283   

Programverksamheten för vuxna under 1967 omfattade föreläsningar, utställningar, 
teaterföreställningar, konserter, filmvisningar men också de aktiviteter som riktade sig 
till barn. Under 1970 beslutade kulturnämnden om att införa anslag till program-
verksamheten för vuxna och den specifikt var till för barn och ungdomar. Från 1971 och 
fram till 1977 skedde en kraftig höjning av anslagen för att man skulle kunna utveckla 
aktiviteterna inom programverksamheten för såväl vuxna som för barn. Den största 
satsningen gjordes dock inom den som riktades till barn.284   

Sammanfattningsvis kan man säga att den ekonomiska situationen förbättrades på 
Kristianstads stadsbibliotek under åren från 1967 fram till 1977. Tabellen visar att det 
var först under åren efter 1974 när kommunsammanslagningarna slutförts som den 
största ekonomiska satsningen genomfördes. Det gällde hela stadsbiblioteket, men 
framförallt på biblioteken inom filialsystemet och därmed vid filialerna i Färlöv och på 
Gamlegården.  

5. 8 Bokbestånd och av-medier 

Tabellen nedan tar upp hur storleken på bokbeståndet förändrades från året för de första 
kommunsammanslagningarna fram till några år efter att den slutförts. Redovisningen 
bygger främst utvecklingen för bokbeståndet inom filialsystemet och på huvud-
biblioteket, med anledning av att det inte fanns några uppgifter om bokbeståndet på 
varje filialbibliotek. 
 
   Tabell 10. Bokbeståndet på huvudbiblioteket och inom filialsystemet 1967-1977. 
 

Bok- 
bestånd 

    1967        1971     1974     1977 

Filial- 
systemet 

 51 905   101 339 144 019 157 137 

Huvud- 
biblioteket 

 76 780     87 019   99 946 164 113 

 
Källor: Kristianstads kommun Kulturnämnden Korrespondens 1966-1977 C 
Verksamhetsberättelser för Kristianstads stadsbibliotek 1967-1977 
 

Bokbeståndet var från början störst på huvudbiblioteket men efterhand utökades det 
även inom filialsystemet som först var märkbar efter 1974.285 Flertalet av filialerna som 
lades samman med stadsbiblioteket hade ett bokbestånd som var i dåligt skick och inte 
så aktuellt. Det behövdes därför en genomgång vid varje filial över vad som skulle 
gallras ut eller behövdes kompletteras. I mitten av 70-talet höjdes medieanslaget till 
såväl huvudbiblioteket som filialsystemet och bokbeståndet kompletterades för dem 
båda. 286 Vid filialen på Gamlegården övertogs bokbeståndet från en av 
stadsbibliotekets äldre filialer som samtidigt lades ned. Det behövdes dock en 
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förbättring av bokbeståndet för att kunna erbjuda befolkningsunderlaget ett urval 
anpassat till befolkningssammansättningen i bostadsområdet. Tiden för när Färlövs 
bibliotek gick ihop med stadsbiblioteket var bokbeståndet i mindre bra skick och det 
behövdes förbättras för att biblioteket skulle kunna erbjuda en god biblioteksservice.287  

Under mitten av 70-talet höjdes som omnämnts tidigare anslaget för inköp av medier 
höjdes. Det gjorde att mediebeståndet på stadsbiblioteket, kunde utökas med nya sorters 
av-medier som grammofonskivor och talböcker. De placerades från början enbart på 
huvudbiblioteket men efterhand också vid filialerna, utlåningsstationerna och 
bokbussen. Det gällde även vid filialerna i Färlöv och på Gamlegården.288 

5. 9 Summering av filialsystemets utveckling på Kristianstads stadsbibliotek 

Stadsbibliotekets organisation förändrades i samband med att kommun-
sammanslagningarna ägde rum 1967-1974. Filialsystemet på Kristianstads 
stadsbibliotek bestod 1966 av två filialer och en utlåningsstation. I samband med 
kommunsammanslagningen 1967 utvidgades stadsbibliotekets filialsystem med fyra 
filialbibliotek och tretton utlåningsstationer. Filialsystemet växte ännu mer i samband 
med de två sista kommunsammanslagningen och bestod 1977 av tretton filialbibliotek, 
sexton utlåningsstationer och en bokbuss.  

Huvudansvaret över stadsbiblioteket förlades 1967 till den nyinrättade kulturnämnden. 
Det infördes en även filialexpedition som skulle ha hand om planeringen och organ-
isationen av filialsystemet samt en stor del av filialernas administrativa arbete. Efter att 
kommunsammanslagningarna slutförts påbörjades en större satsning inom filialsystemet 
vad det gällde personal, lokaler, öppethållande, bokbestånd och av-medier, samt 
programverksamheten. Personalsituationen på huvudbiblioteket var väldigt pressad i 
slutet av 60-talet, men den förbättrades i början 70-talet. Inom filialsystemet steg 
personalantalet i samband med kommunsammanslagningarna 1967-1974. Efter den sista 
1974 tillsattes det även bibliotekarietjänster och kontoristpersonal vid de större 
filialerna, en av dem var filialen på Gamlegården.  

I samband med den första sammanslagningen var det bland annat biblioteken i Araslöv, 
som gick ihop med Kristianstads stadsbibliotek. Biblioteken i Färlöv och Önnestad 
placerades som filialbibliotek medan biblioteket i Norra Strö blev utlåningsstation. 
Några år efter sammanslagningen byggdes lokalen vid filialen i Färlöv ut, vilket gjorde 
att utlåningen steg. Under de kommande åren utökades även personalens tjänstgörings-
timmar, öppethållandet, och bok och mediebeståndet. Filialen på Gamlegården inrätt-
ades samma år som den första kommunsammanslagningen ägde rum och placerades då i 
en provisorisk lokal. Under 1970 flyttade filialen in en ny lokal och fick därmed en 
central plats i bostadsområdet. Åren därpå steg utlåningen och öppethållandet och 
personalen och mediebeståndet utökades. 
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6 Analys 

I detta kapitel gör jag en återknytning till uppsatsens syfte att beskriva filialsystemets 
utveckling och det gör jag utifrån mina frågeställningar. Varje avsnitt av analysen 
bygger på en av frågeställningarna i uppsatsen och jag inleder varje avsnitt med en kort 
genomgång av den källkritiska aspekten av tolkningsförfarandet. I det första avsnittet 
går jag även in mer ingående på hur tolkningsprocessen i analysen går till.  

Det källmaterial jag har studerat består främst av primärkällor som sammanträdes-
protokoll, bilagor till protokollen, verksamhetsberättelser och korrespondens. Jag hyser 
inga misstankar om att de skulle vara förfalskade men det finns dock en risk för att 
verklighetsbeskrivningen till viss mån kan ha skönmålats och eventuellt att negativa 
faktorer som förekommit på gräsrotsnivå inte har framkommit i materialet. 
Källmaterialet är samtida med den period som jag har undersökt med undantag från 
verksamhetsberättelserna som är skrivna under året efter. Jag har ändå valt att förlitat 
mig till dem med anledning av att de är skrivna av personer som varit med under åren 
och att jag i de flesta fall funnit likadana uppgifter i protokollen. Vid genomgången av 
det primära källmaterialet har jag inte funnit något som skulle kunna visa på att de 
skulle vara beroende av andra källor eller att innehålla olika typer av tendenser. 

Flertalet av de källor som jag har använt betraktas utifrån kvarleveaspekten och inte 
berättelseaspekten. De sammanträdesprotokoll jag har studerat kan även beskrivas som 
performativa det vill säga att själva dokumentet är en del av den händelsen som det 
vittnar om. 289  En performativ källa är därför mer trovärdig än till exempel en 
verksamhetsberättelse som både kan beskrivas som en berättelse om händelsen och en 
kvarleva från den. I vissa avseende har jag dock enbart fått vända mig till uppgifter jag 
funnit i verksamhetsberättelserna. Det gäller exempelvis utlåningsstatistik och program-
verksamheten. 

Vid undersökningen av den svenska folkbiblioteksutvecklingen generellt och den lokala 
samhällsutvecklingen i Kristianstad har jag använt mig av sekundärkällor. I urvalet av 
dem jag har utgått från Thuréns kriterier för beroende och tendens. Flertalet av de 
skrifterna är skrivna ur ett mer krönikeartat perspektiv och bygger inte på en veten-
skaplig grund. Det finns därför en risk av att olika tendenser har påverkat författaren till 
exempel personliga eller politiska intressen. För att skapa en sanningsenlig bild har jag 
använt mig av flera bokverk skrivna av olika författare och på så sätt få fler infalls-
vinklar. Jag har valt att studera denna litteratur ändå för att den ger en bra inblick i den 
svenska folkbiblioteksutvecklingen men också i det lokala samhället utvecklades i 
Kristianstad med omnejd under den aktuella tidsperioden. 
 

6.1 Hur kan filialsystemets utveckling på Kristianstads stadsbibliotek under åren 
1967-1977 beskrivas? 

För att analysera mitt empiriska material har jag använt mig av min hermeneutiska 
tolkningsmodell. Jag pendlar mellan de olika delarna som modellen består för att på så 
sätt skapa en helhetsbild. Det gör jag genom att jag förklarar vad som sker inom de 
olika delarna och för att få en fördjupad förståelse för helheten. 

Jag analyserar utvecklingen för filialsystemet genom att koppla den till utvecklingen på 
huvudbiblioteket och vid filialerna i Färlöv och på Gamlegården. Jag undersöker även 
hur den lokala samhällsutvecklingen påverkar genom att tolka filialsystemet, utifrån den 
lokala samhällsutvecklingen som inkluderar Kristianstad. Jag går också i ett vidare 
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perspektiv och tolkar utvecklingen inom filialsystemet utifrån den svenska 
folkbiblioteksutvecklingen generellt. Målet med detta tillvägagångssätt är att få en 
helhetsbild av utvecklingen inom filialsystemet på Kristianstads stadsbibliotek under 
den aktuella tidsperioden. I metodavsnittet diskuterade jag att jag ville få en fördjupad 
förståelse av utvecklingen inom filialsystemet på Kristianstads stadsbibliotek och inte 
en flyktig inblick. Den anser jag mig ha fått och jag försöker därför ge uttryck för den i 
analysen samt i den avslutande diskussionen 

Källmaterialet jag har studerat är historiskt men min förförståelse är skapad i nutidens 
samhälle och det har därför varit viktigt att skapa distans till den i tolkningen. Det har 
jag gjort genom att läsa in mig på den svenska folkbiblioteksutvecklingen generellt 
under tidsperioden men också om Kristianstad, Gamlegården och Färlöv. Min nära 
anknytning till Kristianstad har skapat vissa bekymmer och framförallt i förmedlingen 
av resultatet till läsaren. Jag har därför försökt att göra det så tydligt som möjligt och 
använda mig av modeller och tabeller. 

De första filialbiblioteken i landet introducerades i Göteborg enligt Atlestam et al. i 
Fullbokat: Folkbibliotekens historia i Göteborg 1862-1997 redan 1902. Möhlenbrock 
och Ottervik skrev i Svenska bibliotek: historia, organisation, funktion: en översikt. i att 
det före 1950 att det var i första hand på folkbiblioteken i landets större och medelstora 
städer som det fanns filialer. Flertalet av landets folkbibliotek valde främst att satsa på 
sina huvudbibliotek och att utveckla dessa. De filialer som etablerades i städerna var 
oftast små och det handlade oftast om studiecirkelsbibliotek som införlivades. På stads-
biblioteket i Kristianstad inrättades de två första filialerna först under mitten av 50-talet 
och de var båda studiecirkelsbibliotek som placerades i innerstaden nära huvud-
biblioteket. Även de första filialerna på stadsbiblioteken i Borås och i Sundsvall var 
studiecirkelsbibliotek.  

Det var först i början av 50-talet som man kunde tala om fenomenet filialbibliotek på 
allvar. Efter att storkommunsreformen hade införts 1952 etablerades filialer och 
utlåningsstationer på flertalet av landets folkbibliotek i de nya kommunerna. Enligt 
rationaliseringsutredningen Organisation och arbetsmetoder vid kommunala bibliotek 
handlade det om både nyinrättade och studiecirkelsbibliotek. Det behövdes fler 
utlåningsställen för att kunna tillgodose de delar av kommunerna som inte hade haft 
någon biblioteksverksamhet före reformen eller där biblioteksservicen varit mindre bra.  

Redan under åren före storkommunsreformen fanns det, menade Hjelmqvist i Det 
starka biblioteket, en allmän vilja från landets biblioteksstyrelser att införliva studie-
cirkelsbiblioteken med de kommunala folkbiblioteken. Efter reformen blev tanken 
högaktuell med anledning av att det inom de nya kommunerna fanns ett stort antal 
mindre studiecirkelsbibliotek, som skulle gynnas av att införlivas med det kommunala 
folkbiblioteket. Det skulle också främja folkbiblioteket, som skulle få ett större anslag, 
nya utlåningsställen och ett utökat bokbestånd. En annan anledning till det var att 
statsbidraget enbart utbetalades till ett bibliotekssystem inom varje kommun även om 
bidraget till studiecirkelsbibliotek utgick ända in på 70-talet.  I Araslöv införlivades 
JUF, SLU och IOGT-s studiecirkelsbibliotek med den kommunala folkbiblioteks-
verksamheten under slutet av 50-talet. I början av 60-talet inrättades därför en ny filial i 
Ullstorp. Det gjorde att folkbiblioteksverksamheten i Araslövs lättare kunde nå ut till 
alla delar av nya kommunen och på sätt erbjuda invånarna en likvärdig biblioteks-
service. 

Från i slutet av 50-talet och in på 70-talet byggdes det enligt Möhlenbrock och Ottervik 
upp nya bostadsområden och stadsdelar i landets städer. De nya stadsdelarna eller 
bostadsområdena var oftast placerade på långt avstånd från den äldre stadskärnan. Det 
kunde därför bli nödvändigt med ett eget bibliotek för de boende där enligt kommittén i 



 51 

Organisation och arbetsmetoder vid kommunala bibliotek. Hjelmqvist menade att 
invånarna i ett nytt bostadsområde eller en ny stadsdel hade lika stor rätt till biblioteks-
service som de i innerstaden och det var viktigt att de inte blev isolerade. Filial-
biblioteket skulle förläggas så centralt som möjligt i bostadsområdet eller stadsdelen 
och biblioteksservicen skulle anpassas till den sociala strukturen i upptagningsområdet. 
Det var därför viktigt att personal från folkbiblioteket var med vid planeringen av 
stadsdelen eller bostadsområdet.  

Kristianstads stad fick enligt vad Mårtensson skrev i Nya Christianstad ett uppsving 
under 60-talet inom såväl näringslivet som befolkningsmässigt. Det krävdes därför en 
utbyggnad av staden som påbörjades under 1965 i stadsdelen Näsby där bostads-
områdena Gamlegården och Fröknegården byggdes upp. Kristianstad hade i samband 
med att Gamlegården byggdes upp, uppnått ett invånarantal på tjugofemtusen personer. 
Det var i enlighet med kommittén i Organisation och arbetsmetoder vid kommunala 
bibliotek en rekommenderad gräns för att det behövdes mer än ett bibliotek i en stad. 
Visserligen fanns det redan två filialer i staden Kristianstad, den ena låg i innerstaden 
och den andra i stadsdelen Näsby men de kunde inte tillgodose det nya bostadsområdet. 
1967 lades filialen i innerstaden ned och under samma år inrättades en ny filial på 
Gamlegården. Några år senare drogs den äldre filialen på Näsby ned och lades samman 
med den i det nya bostadsområdet Gamlegården. Filialen fick en central placering i 
bostadsområdet och därmed en stor betydelse för de boende däri.  

I samband med kommunblocksreformen 1962, som slutfördes 1974 skulle landets 
kommuner indelas i kommunblock för att sedan gå samman till större enheter. De nya 
kommunerna bildades kring en centralort och runtomkring centralorten växte det fram 
större tätorter med en växande villabebyggelse. Wångmar skrev i Att skriva stads och 
kommunhistoria: en handledning för forskning med stads och kommunhistoriskt käll-
material att det fanns de kommuner som satte sig emot den nya kommunindelningen på 
grund av att de var rädda att förlora sin självständighet. Det handlade främst om de 
kommuner som låg långt ifrån centralorten. De kommuner som låg närmast centralorten 
eller om de avsågs bli centralort var mer positiva. Den som blev centralort var oftast en 
stad eller en större kommun som hade en stabil ekonomi, utbrett näringsliv, ett högt 
invånarantal och tätbebyggt område. 

I Kristianstads kommunblock som bildades 1964, där Kristianstads och Araslövs 
storkommun ingick fanns det enligt Mårtensson i Attraktiv kulturbygd: På upptäcksfärd 
i Kristianstads kommun flera olika kommundelar som protesterade. Det gjorde att 
kommunsammanslagningsprocessen komplicerades och pågick från 1967 fram till 1974. 
Det var inte ett scenario som Kristianstads kommun var ensam om utan det förekom i 
flera av landets kommunblock. Enligt Tegström och Lagström i Sundsvall Stads-
bibliotek 100 år bildades Sundsvalls kommun genom en sammanslagning av fem 
kommundelar och den ägde rum i två olika etapper.  

När den första sammanslagningen hade ägt rum 1967 i Kristianstads kommunblock var 
invånarantalet på fyrtioettusen personer och när kommunen bildats 1974 mer än sextio-
sjutusen personer. Mårtensson skrev att Kristianstads stad var den av medlemmarna i 
Kristianstads kommunblock som hade bäst ekonomiska resurser, större invånarantal och 
var mest tätbebyggt. Det var därför Kristianstad stad som blev centralort i den nya 
kommunen Kristianstad. Under slutet av 60-och början av 70-talet byggdes de tätorter 
som låg närmast centralorten Kristianstad ut med nya villaområden. Det gällde Vä, 
Hammar och Nosaby. Efter att Araslövs storkommun lades samman med Kristianstad 
1967 byggdes det även nya villaområden i tätorten Färlöv som därmed fick en 
folkmängsutökning enligt Sjöstrand i Färlövs socken. Under 70-talet kom centralorten 
Kristianstad också att få två nya stadsdelar Charlottesborg och Österäng.  
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Enligt Hjelmqvist i Folkbiblioteken i Sverige var resultatet av storkommunsreformen 
inte tillräckligt för landets folkbibliotek. I början av 60-talet var det fortfarande en stor 
skillnad i standard mellan landets folkbibliotek. Det fanns de kommuner som inte hade 
något kommunalt folkbibliotek eller där biblioteksstandarden inte var så bra. Efter att 
landets nya kommuner hade bildats i samband med kommunblocksreformen 1962 gick 
de kommunala folkbiblioteken från de olika kommundelarna samman för att bilda en 
gemensam biblioteksverksamhet. Det ledde till att flertalet av landets mindre 
folkbibliotek fått bättre ekonomiska och personella resurser efter kommunblocks-
reformen 1962. Det gjorde att alltfler av invånarna inom landets kommuner fick 
möjlighet till en bättre och likvärdig biblioteksservice enligt Försök med bibliotek. 

På Kristianstads stadsbibliotek tillkom det i samband med kommunsamman-
slagningarna 1967-1974, fler bibliotek, ett större upptagningsområde och fler invånare 
att tillgodose med biblioteksservice. Det var bibliotek som inte hade så bra ekonomiska 
eller personella resurser. Kristianstads stadsbibliotek blev huvudbibliotek och de övriga 
biblioteken placerades som filialer eller utlåningsstationer. De kommunala folk-
biblioteken som låg i Araslövs storkommun placerades därmed som filialer och 
utlåningsstationer. Biblioteken i Färlöv och Önnestad blev till filialer, men det i Norra 
Strö utlåningsstation. Under början av 70-talet byggdes lokalerna ut för filialerna i 
Färlöv och i Önnestad som i sin tur ledde till utökad utlåning, ett utökat öppethållande 
och fler aktiviteter inom programverksamheten. 

I samband med den första kommunsammanslagningen 1967 överfördes ansvaret för 
Kristianstads stadsbibliotek från biblioteksstyrelsen till den nyinrättade kulturnämnden 
inom kommunen. Det kunde enligt Hjelmqvist vara positivt för folkbiblioteket med 
anledning av att kulturnämnden hade ett större ansvarsområde och en större auktoritet i 
sitt beslutsfattande. Det innebar även att kommunen markerade att den fått ett utökat 
ansvar över folkbiblioteket och att det hade blivit en viktig kommunal angelägenhet. 
Efter det att det generella statsbidraget hade tagits bort 1965 förstärktes kommunens roll 
som aktör för folkbiblioteket och det blev helt beroende av de satsningar kommunen 
valde att göra själv.  

Efter storkommunsreformen och kommunblocksreformen 1962 skedde det enligt 
Wångmar en omfattande urbanisering inom landets kommuner. Det gjorde att folk-
mängden i tätorter och stadsdelar ökade medan den på landsbygden minskade. Det var 
en utveckling som enligt Lysebäck och Norrström i Bokbussen-från dåtid till nutid, en 
studie om bokbussens utveckling i Sverige även påverkade landets folkbibliotek. Under 
60-och 70-talet ökade antalet filialer i landets städer, stadsdelar och tätorter medan de 
på landsbygden blev färre. Landets folkbibliotek valde att satsa på färre och större 
filialer snarare än på fler och mindre. Det rekommenderades redan i rationaliserings-
utredningarna Organisation och arbetsmetoder vid kommunala bibliotek från 1960 och 
Biblioteksarbete från 1970. Man menade att det var ett bättre sätt för att kunna nå ut till 
alla kommunens invånare och för att rationalisera ekonomiska och personella resurser.  

Under tidsperioden från 1967 och fram till 1974 skedde omflyttningar av befolkningen 
inom den nya kommunen Kristianstad. Enligt Mårtensson koncentrerades en stor de av 
invånarna till kommunens nya tätorter, stadsdelar och bostadsområden. Den nya 
strukturen inom kommunen inverkade också på utvecklingen inom filialsystemet på 
Kristianstads stadsbibliotek. Vid de filialer som låg i kommunens stadsdelar och tätorter 
ökade biblioteksutnyttjandet medan det minskade vid utlåningsstationerna på lands-
bygden. Kulturnämnden valde därför att koncentrera sina satsningar till de filialerna och 
att dra in flera av utlåningsstationerna för att istället ersätta dem med bokbusshållplats.  

Tanken var från början att skapa regionbibliotek i likhet med de i Göteborg men det 
blev aldrig verklighet. I Göteborg inrättades enligt Atlestam et al. en sådan organisation 
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efter en amerikansk modell som gick ut på så kallade regionbibliotek. Ett region-
bibliotek skulle fungera som ett mellanled mellan filialer och huvudbibliotek, för att på 
så sätt avlasta det senare. Det skulle ha större resurser för att understödja sin regions 
filialer och utlåningsstationer vars egna resurser inte kunde tillgodose låntagarna. Även 
den uppsökande verksamheten skulle ligga under regionbiblioteket. Vid Borås stads-
bibliotek föreslogs det enligt Alexiusson i Borås stadsbibliotekets utveckling mellan 
åren 1930-1959 att det skulle införas ett system som byggde på A-och-B-filialer med 
kompletterande utlåningsstationer. Det var bara delar av förslaget som sattes i bruk. 
Under slutet av 70-talet föreslog kulturnämnden i Kristianstad att vissa av filialerna 
skulle bli till kommundelsbibliotek. Det var i enlighet med Vår kommun ett led i 
kommunens planering att införa kommundelsavdelningar i kommunens större tätorter 
och stadsdelar vilket skulle ge dem en ökad självständighet. 

Efter kommunblocksreformen 1962 skapades det större områden av landsbygd inom 
flertalet av landets kommuner där det var långt mellan invånarna. Enligt Lysebäck och 
Norrström uppstod därför behovet av en bättre och mer flexibel biblioteksservice för att 
nå ut till denna publik. På flera av landets folkbibliotek valde man därför att införskaffa 
en bokbuss, som antingen skulle ersätta eller enbart komplettera en utlåningsstation. Det 
fanns enligt Lysebäck och Norrström bättre ekonomiska möjligheter på fler av landets 
folkbibliotek än vad det hade funnits tidigare vilket gjorde det möjligt för fler att köpa 
in en bokbuss. Vid undersökningar i Biblioteksarbete kom man fram till att bokbussen 
kunde erbjuda en bättre och mer flexibel biblioteksservice till invånare på landsbygden 
än den en utlåningsstation eller fast filial kunde ge. Lysebäck och Norrström menade att 
bokbussen kunde tillgodose ett stort område och samtidigt erbjuda ett aktuellt utbud av 
bokbeståndet. 

Inom den nya kommunen Kristianstad hade det bildats ett större område av landsbygd i 
samband de befolkningsomflyttningar som ägde rum i början av 70-talet. Vid den andra 
kommunsammanslagningen infördes därför den första bokbussen på Kristianstads 
stadsbibliotek och den kom att spela en viktig roll för landbygdsområdet inom 
kommunen som hade blivit större. Efter den sista kommunsammanslagningen 1974 
utökades landsbygdsområdet ännu mer och senare under samma år infördes det fler 
bokbuss-hållplatser i kommunens ytterområden. Det skulle dock behövas ytterligare en 
bokbuss för att behovet till alla delar av kommunens landsbygd skulle kunna 
tillgodoses. Det var först 1978 som Kristianstads stadsbibliotek införde bokbuss 
nummer två som finansierades med hjälp av ett punktbidrag.  

Plaenge Jacobsson skrev i Folkbiblioteken under 60 och 70-talen att folkbiblioteket 
under 60-och 70-talen fick nya uppgifter och en av dem var den uppsökande verksam-
heten. Den uppsökande verksamheten var enligt 1965 års biblioteksproposition en del i 
folkbibliotekets nya uppgift som ”enhetsbibliotek”. Det skulle ha hand om all 
biblioteksverksamhet inom sin kommun till exempel vid sjukhus, ålderdomshem och 
fångvårdsanstalter. Före 1967 bestod den uppsökande verksamheten vid Kristianstad 
stadsbibliotek av biblioteksverksamhet på sjukhuset och på fångvårdsanstalten. De 
fanns kvar även efter det att kommunsammanslagningarna 1967-1974 hade ägt rum. 
När Kristianstads stad utvidgades till Kristianstads kommun utökades den uppsökande 
verksamheten med bokvagnsronder till ålderdomshemmen och Boken-kommer-
verksamhet i såväl centralorten som de nya kommundelarna. Det var dock först efter att 
de tre kommunsammanslagningarna hade slutförts som stadsbiblioteket hade 
ekonomiska resurser att utveckla den till alla delar av den nya kommunen. Även 
bokbussen kom till hjälp vid den uppsökande verksamheten till kommunens 
ålderdomshem och i Boken-kommerverksamhet.  
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6. 2 Hur utvecklades filialerna i Färlöv och på Gamlegården? 

Här analyserar jag hur filialerna i Färlöv och på Gamlegården under den aktuella 
tidsperioden. Jag drar kopplingar till hur samhället såg ut lokalt i tätorten och i 
stadsdelen. Det förekommer här en del saker som även jag tar upp i andra delar av 
analysen. 

Under 60-talet etablerades flertalet industrier på Näsbys industriområde som gjorde det 
till Kristianstads stads största industriområde enligt Friström i artikeln Näsby. Det 
skapade behov för att bygga upp nya bostäder till personalen och deras familjer. Därför 
byggdes stadsdelen Näsby ut med bostadsområdena Fröknegården och Gamlegården. 
Bostadsområdet Gamlegården påbörjades 1965 och stod klart 1971. På Gamlegården 
bodde det främst barnfamiljer och flera invandrargrupper. De olika invandrargrupperna 
hade flyttat till Gamlegården i samband med den arbetskraftsinvandring som var under 
60 och 70-talet. Efter att Araslövs kommun gått samman med Kristianstad etablerades 
enligt Sjöstrand fler industrier och byggdes fler bostäder i tätorten Färlöv. Det gjorde att 
folkmängden ökade och befolkningen bestod främst av barnfamiljer. Bostadsområdet 
Gamlegården låg närmare staden och hade fler invånare än tätorten Färlöv. Redan 1971 
uppskattades invånarantalet på Gamlegården ungefär femtusen personer och 1977 hade 
det ökat med tvåtusen. I Färlöv utökades invånarantalet inte i samma utsträckning det 
ökade med ungefär tvåhundra personer. 
 
För såväl filialen i Färlöv som på Gamlegården betydde filialsystemets förändringar i 
samband med kommunsammanslagningarna 1967-1974 en hel del.  Redan 1967 när 
Gamlegårdsområdet var under uppbyggnad inrättades en filial som blev placerad i en 
provisorisk lokal. När bostadsområdets centrumbyggnad stod klart 1970 placerades 
filialbiblioteket där. Den äldre filialen på Näsby lades ned och förflyttades till Gamle-
gården. Under åren därefter växte filialen till ett av filialsystemets större filialbibliotek 
när det gällde utlåning, öppethållandet och aktiviteter inom programverksamhet. I 
undersökningen ”Trivsel” i modern stadsmiljö- Exemplifierat med Gamlegården från 
1972 skrev författarna att filialbiblioteket hade blivit till en samlingsplats för bostads-
områdets barn och ungdomar. Filialen hade fått en stor betydelse för dem med 
anledning av att det var det enda stället som de kunde samlas på när deras föräldrar var 
på arbetet. Det innebar dock problem för biblioteket och bibliotekspersonalen som inte 
hade möjlighet att ta emot en så stor folksamling. Enligt studien fick filialbiblioteket en 
stor betydelse även för de invandrargrupper som bodde i bostadsområdet, vilket jag 
återkommer till längre fram i analysen. 
 
Filialen i Färlöv var huvudbibliotek i Araslöv innan den lades samman med 
stadsbiblioteket. Biblioteket låg placerad centralt i tätorten men det hade dock en liten 
och trångbodd lokal. Lokalfrågan hade sedan tidigare uppmärksammats av såväl 
stadsbibliotekarien som filialföreståndaren men ingen åtgärd hade gjorts. Det var först 
efter den andra kommunsammanslagningen 1971 som lokalen byggdes ut och utlånings-
verksamheten utökade. En annan förklaring till att utlåningen steg var att invånarantalet 
utökades i tätorten under mitten av 70-talet. Även aktiviteterna inom program-
verksamheten utökades och fick en stor betydelse för de boende i tätorten. 
 
Folkbibliotekets nya uppgifter, allmänkulturella aktiviteter och den uppsökande 
verksamheten, påverkade även filialerna i Färlöv och på Gamlegården. Det infördes 
allmänkulturella aktiviteter till vuxna och för barn, det kommer jag att återkomma till 
senare i uppsatsen.  Det utgick även en uppsökande verksamheten till såväl ålderdoms-
hemmet i stadsdelen Näsby som i tätorten Färlöv. I Färlöv hade det redan innan 
biblioteket lades samman med stadsbiblioteket funnits en biblioteksservice till 
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kommunens ålderdomshem. Vare sig filialen i Färlöv eller filialen på Gamlegården blev 
aktuella för att bytas ut eller kompletterades med bokbusshållplats. Såväl bostads-
området Gamlegården som tätorten Färlöv hade placering nära centralorten och 
folkmängden i dem båda ökade. Det var bostadsområdet Gamlegården som var den 
större av de två kommundelarna och hade ett högre invånarantal än tätorten Färlöv. Det 
gällde även deras filialer, biblioteket på Gamlegården hade ett längre öppethållande, fler 
utlån, mer utbredd programverksamhet och fick ett högre medieanslag. Jag kommer att 
gå närmare in på det längre fram i analysen 
 
6. 3 På vilka sätt förändrades utlåningen, programverksamheten, personalfrågan 
och öppethållandet? 

Här följer den tredje frågeställningen och den delas upp i de faktorer som frågan bygger 
på. Jag analyserar här hur frågeställningens faktorer har utvecklats inom filialsystemet 
och vid de båda filialerna. Jag drar kopplingar till utvecklingen på huvudbiblioteket, för 
den svenska folkbiblioteksutveckling generellt och den lokala samhällsutvecklingen 
liksom jag gjorde i analysen av den första frågeställningen. 

6. 3. 1 Utlåning  

Nedanstående tabell är en sammanställning av antalet utlån per invånare utifrån de 
resultat, som redovisats i tabellerna tidigare uppsatsen, för alla landets folkbibliotek, 
Kristianstads stadsbibliotek uppdelat på huvudbiblioteket och inom filialsystemet, samt 
vid filialerna i Färlöv och på Gamlegården. De utlån per invånare som redovisas för 
Kristianstads stadsbiblioteks huvudbibliotek och filialsystem är båda beräknat på 
invånarantalet för hela kommunen. 
 
Tabell 9. Utlåning per invånare för hela landets folkbibliotek, huvudbiblioteket 
och filialsystemet på Kristianstads stadsbibliotek, filialerna i Färlöv och på 
Gamlegården under åren 1967-1977.  
 
 

Antal utlån 
per invånare 

      1967       1971       1974          1977 

Hela landet           4,5             5          5,6             6,2 
Stadsbiblioteket    
Huvud- 
bibliotek 

         4,3          4,2          3,8             3,7 

Filial- 
systemet 

         1,3          2,9          5,4             5,8 

Färlöv          6,2          4,3          6,7             6,1 
Gamle- 
gården 

        ***          8,2          6,1             3,6 

 

*** Uppgift saknas  

Källor: Biblioteksarbete 1970, s.11, Statistisk Årsbok 1978, Folkbiblioteken: mediebestånd, låne 
och programverksamhet samt resurser: 1977 Statistiska meddelande 1977. 

Enligt vad tabellen ovan visar, steg den nationella utlåningsstatistiken stadigt under 
tidsperioden från 1967 fram till 1977. En anledning till det var enligt Hjelmqvist att 
efterfrågan på folkbibliotekets litteratur och informationsutbud hade ökat. Det hade 
gjort att allt fler sökte sig till folkbiblioteken och att det därför lånades ut mer litteratur.  
Plaenge Jacobsson menade att det kunde vara folkbibliotekets nya uppgifter som 
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uppsökande verksamhet och allmänkulturella aktiviteter som hade gjort att en större och 
ny publik hade lockats till folkbiblioteket. En annan aspekt var enligt Hjelmqvist den 
goda samhällsekonomin som hade gjort att det kommunala folkbiblioteket hade fått 
bättre ekonomiska och personella resurser. Det hade därför köpts in mer litteratur som 
ledde till att utlåningen ökade. Ytterligare en förklaring var att folkbiblioteken hade 
vuxit med fler filialer, utlåningsstationer och bokbussar efter storkommunreformen 
1952 och kommunblocksreformen 1962. Det hade gjort att folkbiblioteken kunde nå ut 
till invånare oavsett om de bodde inom kommunen i stadsdelar, tätorter och på lands-
bygden. Folkbiblioteken kunde därmed tillgodose den utökade efterfrågan på folk-
bibliotekens litteratur, medier och allmänkulturella aktiviteter med hjälp av filialer, 
utlåningsstationer och bokbussar. 

På Kristianstads stadsbibliotek visar utlåningens utveckling på att utlånen ökade både på 
huvudbiblioteket och inom filialsystemet. Kristianstads stadsbibliotek fick i samband 
med de tre kommunsammanslagningarna 1967, 1971 och 1974 ett större befolknings-
underlag och fler utlåningsenheter. Det gjorde att filialsystemet på Kristianstads stads-
bibliotek växte med fler filialer, utlåningsstationer och senare även bokbussen. Det 
ledde till att utlånen per invånare var fler inom filialsystemet än på huvudbiblioteket 
1974 och 1977. En förklaring till att utlåningen per invånare steg mest inom filial-
systemet var att filialerna, utlåningsstationerna och bokbussen lättare kunde nå ut till 
invånarna inom kommunen. Det var främst i den nya kommunens tätorter och stadsdelar 
som invånarantalet steg och det var i dem som Kristianstad stadsbibliotek kunde fånga 
sin publik. Det gjorde man genom att utöka bokbeståndet, personalens tjänstgörings-
timmar och öppethållandet vid de filialer som låg i de här delarna av kommunen. På 
landsbygden minskade invånarantalet och de utlåningsstationer som låg där drogs in för 
att istället ersättas med bokbusshållplats. En annan förklaring till att utlåningen per 
invånare steg mest inom filialsystemet var att den uppsökande verksamheten utökades 
under mitten av 70-talet med bokvagnsronder till fler ålderdomshem inom den nya 
kommunen och att Boken-kommerverksamheten utvecklades. Filialsystemet kunde 
därmed tillgodose kommunens invånare oavsett var de bodde någonstans och anpassa 
biblioteksservicen efter deras behov. 

Vid filialen på Gamlegården var utlåningen per invånare som högst 1971, vilket kunde 
bero på att den hade fått en ny lokal och att öppethållande hade utökats. Den hade 
därmed blivit en av de större filialerna inom filialsystemet. Under 1974 hade antalet 
utlån per invånare minskats vid filialen på Gamlegården. En förklaring till det kunde 
vara att invånarantalet steg i bostadsområdet Gamlegården under mitten av 70-talet. Det 
kunde också bero på att litteraturen som fanns på filialbiblioteket inte var anpassad efter 
dem som bodde där. Enligt undersökningen ”Trivsel” i modern stadsmiljö- 
Exemplifierat med Gamlegården hade det flyttat in ett antal olika invandrargrupper i 
bostadsområdet samband med arbetskraftsinvandringen som var under 60-och 70-talen. 
De kunde inte det svenska språket. Biblioteket behövde därmed utrustas med mer 
litteratur och tidsskrifter på utländska språk. Det var också viktigt att biblioteket kunde 
hjälpa dem att lära sig det svenska språket och att integreras med det svenska samhället 
genom olika aktiviteter inom programverksamheten. I undersökningen ”Trivsel” i 
modern stadsmiljö- Exemplifierat med Gamlegården tar man även upp att biblioteket 
blivit en samlingsplats för områdets barn och ungdomar, som störde ordningen på 
biblioteket. Det hade gjort bostadsområdets övriga invånare inte vågade sig dit. Under 
1977 reducerades öppethållandet för att lösa problemen, vilket gjorde att besökarantalet 
sjönk och därmed sjönk utlåningen per invånare.  

Under tidsperioden från 1967 fram till 1971 minskade utlåningen per invånare vid 
filialen i Färlöv. En förklaring till det kan vara att lokalen vid filialen var liten och att 
bokbeståndet att var i mindre bra skick. Under 1971 byggdes lokalen ut och året därpå 
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steg öppethållandet vilket hade gjort att utlånen per invånare hade utökats 1974. De 
kommande åren minskades dock utlåningen per invånare vid filialen i Färlöv liksom 
den hade gjort på filialen på Gamlegården. Den var dock högre än på Gamlegården, 
filialsystemet och på huvudbiblioteket. En förklaring till den minskade utlåningen var 
att folkmängden i tätorten hade stigit även om det inte var i samma utsträckning som på 
Gamlegården. 

Folkbibliotekens utlån per invånare visar på en stadig uppgång för såväl folkbiblioteken 
generellt som de i Kristianstad. På Kristianstads stadsbibliotek ökade utlåningen mer på 
biblioteken inom filialsystemet än vad den gjorde på huvudbiblioteket. Vid filialen i 
Färlöv och på Gamlegården steg utlåningen per invånare under de första åren under den 
aktuella tidsperioden för att sedan minskas när folkmängden ökade. Den stigande 
utlåningen inom filialsystemet visar att filialerna, utlåningsstationer och bokbussen 
betydde mycket på Kristianstads stadsbibliotek. De var en viktig tillgång för att 
Kristianstads stadsbibliotek skulle kunna nå ut till invånarna inom hela Kristianstads 
kommun. Utvecklingen som var på Kristianstads stadsbibliotek visar vilken stor 
betydelse som filialer, utlåningsstationer och bokbussen kom att få under den aktuella 
tidsperioden. Det var en utveckling som var generell över hela landet i enlighet med 
Lysebäck och Norrström. Filialerna fick en stor betydelse för utlåningen i tätorter och 
stadsdelar, medan bokbussarna stod för den som skedde på landsbygden. 

6. 3. 2 Programverksamhet 

Vid genomgången av programverksamheten har jag främst utgått ifrån verksamhets-
berättelserna med anledning av att jag inte funnit så mycket kring den i protokollen och 
korrespondensen. 

Programverksamheten på Kristianstads stadsbibliotek var från början centraliserad till 
huvudbiblioteket och innehållet bestod enbart av föreläsningar och utställningar med 
anknytning till litteratur. Det var enligt Östling i Biblioteket som bibliotek de mest 
värdefulla aktiviteterna inom programverksamheten med anledning av att de hade en 
anknytning till litteratur. Östling menade att folkbiblioteket med de nya allmänkulturella 
aktiviteterna som framkommit under 60-och 70-talet hade förlorat sin ursprungliga 
uppgift att förmedla litteratur. De fanns dock de som menade att de nya allmänkulturella 
aktiviteterna hade blivit en viktig del i bibliotekets uppgift. Nordström skrev i sin text 
Biblioteket som kulturcentrum att de var ett viktigt redskap i marknadsföringen av 
folkbiblioteket för att det skulle kunna nå ut till en ny bibliotekspublik.  

Under åren efter att den nya lokalen på Kristianstads stadsbibliotek färdigställts infördes 
nya aktiviteter med en allmänkulturell prägel inom programverksamheten som bestod 
av konstutställningar, teaterföreställningar och konserter. Kulturnämnden i Kristianstad 
hade som ambition att samordna kommunens kulturverksamheter och deras aktiviteter i 
ett kulturcentrum. Kulturcentrumet skulle förläggas på stadsbibliotekets huvudbibliotek 
som enligt kulturnämnden hade den bästa möjligheten att förena de olika 
kulturaktiviteterna under samma tak. Vid huvudbibliotekets lokaler pågick därför 
arrangemang i samarbete mellan stadsbiblioteket, museet och teatern. Det handlade 
främst om konstutställningar, konserter och teaterföreställningar.  

Enligt Hjelmqvist var det tankegångar som fanns hos flertalet av landets kulturnämnder. 
Folkbiblioteken hade stora möjligheter att vara kulturcentrum genom sina lokaler, 
personal och öppethållande. Kulturrådet ansåg i Ny Kulturpolitik att biblioteken kunde 
skapa kontakt med större grupper av människor än andra kulturinstitutioner. Det poäng-
terades både av Nordström och av Kulturrådet att även filialerna kunde benämnas som 
kulturcentra. Filialerna kunde på ett enkelt sätt nå ut till den lokala publiken genom sina 
allmänkulturella aktiviteter och förmedling av av-medier. De kunde på så sätt få ett 
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egenvärde som lokala kulturcentrum. Enligt Nordström var de allmänkulturella 
aktiviteterna en central del i filialens biblioteksuppgift och spelade därför en viktig roll 
som marknadsföringskanal för folkbiblioteket. 

Efter den andra kommunsammanslagningen 1971 påbörjades även programverksamhet 
med allmänkulturella aktiviteter vid filialerna i stadens närområde och åren efter det att 
”trestegsraketen” fullföljts även till dem på landsbygden. Efter att filialen på 
Gamlegården hade förflyttats till lokalen i det nyuppbyggda köpcentret blev program-
verksamheten ett viktigt inslag i bibliotekets verksamhet. Programverksamheten på 
Gamlegårdens filialbibliotek fick en mycket stor betydelse med anledning av att det 
bodde ett stort antal invandrargrupper där. Flertalet av aktiviteterna inom program-
verksamheten anpassades därför efter deras behov. Det anordnades olika aktiviteter som 
arrangerades tillsammans med flera av de olika bildningsorganisationer och invandrar-
gruppernas föreningar som kunde hjälpa dem att integreras i det svenska samhället.   

När filialbiblioteket i Färlöv var en del av folkbiblioteksverksamheten i Araslöv var 
programverksamheten inte så välutvecklad. Det hade att göra med att lokalen vid 
filialen var liten och inte hade så stora möjligheter för att anordna några aktiviteter. 
Under de sista åren före sammanslagningen med Kristianstads stadsbibliotek 
anordnades dock aktiviteter som exempelvis föreläsningar i samarbete med bygdens 
studieförbund. När lokalen byggdes ut i början av 70-talet, utvecklades program-
verksamheten med utställningar, litteraturaftnar och författaraftnar.  

Den programverksamhet som folkbiblioteken hade längst erfarenhet av var enligt 
Försök med bibliotek den som riktade sig till barn i form av sagostunder. Den utökades 
dock med andra aktiviteter under 60-och 70-talen som till exempel dockteater, barn-
teaterförställningar och filmvisningar. Barn och ungdomsverksamheten blev en av de 
viktigaste uppgifterna för bibliotekens programverksamhet inte minst vid filialerna. Det 
var som Ristarp i Mitt i byn menade ett sätt från folkbibliotekens sida att rädda barnen 
och ungdomar från ”skräpkulturen”. Den programverksamhet som Kristianstads stads-
bibliotek hade för barn och ungdomar spelade en stor roll på huvudbiblioteket och flera 
av filialerna inom filialsystemet.  

I slutet av 60-talet och i början av 70-talet var det enligt Mårtensson övervägande unga 
och barnfamiljer som flyttade till tätorten Färlöv och till Gamlegårdsområdet. Det 
byggdes mycket i såväl tätorten som i bostadsområdet vilket gjorde att folkmängden 
ökade i dem båda. På filialbiblioteken fanns det flertalet aktiviteter inom program-
verksamheten, som var riktade till barn. Under året efter att filialen på Gamlegården fått 
nya lokaler utökades programverksamheten till barn och blev ett viktigt inslag i 
biblioteksverksamheten. Det gällde även vid filialen i Färlöv.  

Det fanns ingen programverksamhet riktad till ungdomar vare sig på filialbiblioteken i 
Färlöv eller på Gamlegården. Ristarp menade att ungdomarnas behov hade glömts bort 
av folkbiblioteken i allmänhet. Den utredning som tillsattes av SAB: s kommittéer 
konstaterade att aktiviteter för tonåringarna kommit i kläm mellan verksamheten för 
barn och vuxna. På Kristianstads stadsbibliotek kom det till uttryck vid filialen på 
Gamlegårdsområdet som fick problem med ungdomar som störde ordning efter det att 
fritidsgården lagts ned och det fanns inga fritidsaktiviteter till för dem alls i området. 

Kulturnämnden i Kristianstad förde en diskussion om att införa lokala kulturcentra i 
form av kombinerade filialer som museum och bibliotek. Filialerna skulle erbjuda en 
bra biblioteksservice men också en välutvecklad utställningsverksamhet. Det skulle 
innebära en decentralisering av kulturens aktiviteter men också en rationalisering av 
ekonomiska och personella resurser.  



 59 

6. 3. 3 Personal och öppethållande 

I det källmaterial som jag funnit som behandlar personalsituationen inom filialsystemet 
finns det inte mycket som tar upp den deltidsanställda eller timtjänstgörande personalen. 
Jag har inte hittat inte något material som tar upp hur många som arbetade vid varje 
filial. Det finns inte heller något dokumenterat om hur stora kostnaderna var för 
personalen vid varje filialbibliotek under den aktuella tidsperioden med undantag från 
att jag har funnit källor som tar upp kostnaden för den timtjänstgörande personalen vid 
varje filial inom filialsystemet från 1974 fram till 1977. 

Enligt Hjärpe i Biblioteksutvecklingen i Göteborgs södra skärgård: Styrsö folkbibliotek 
1943-1976 arbetade bibliotekarien oftast på folkbiblioteket i den större staden eller 
kommunen och deltidsbibliotekarien på biblioteken i den mindre kommunen på 
landsbygden. Under åren före kommunsammanslagningarna 1967-1974 arbetade det 
bibliotekarier och kontoristpersonal på Kristianstads stadsbibliotek men i Araslöv 
deltidsbibliotekarier och timanställd biträdespersonal. Det handlade enligt Hjärpe oftast 
om att de mindre biblioteken inte hade ekonomiska resurser, vilket var fallet i Araslöv 
där man valde att satsa mer på inköp av litteratur än på personalens utbildning och 
arvode.  

Det var först på 50-talet som deltidsbibliotekariens arbetssituation uppmärksammades 
på allvar för att bättra på deras arbetsvillkor, ersättning och utveckla utbildnings-
möjligheten. I mitten av 50-talet förnyades därför tilläggsbidraget till folkbiblioteket för 
att det skulle kunna höja deltidsbibliotekariens ersättning och bekosta deras utbildning, 
en utbildning som förnyades 1959. Under 1958 förbättrades slöt biblioteksstyrelsen vid 
för folkbiblioteken i Araslöv ett avtal som skulle förbättra personalens ersättning och 
möjlighet till utbildning. 

Personalsituationen på landets folkbibliotek var pressad under 60-och 70-talen. Det 
fanns en brist på personal för att kunna tillgodose folkbibliotekets nya uppgifter som 
den uppsökande verksamheten och de allmänkulturella aktiviteterna. I Organisation och 
arbetsmetoder vid kommunala bibliotek konstaterades att det behövdes en utökning av 
utbildningen för bibliotekarier, kontoristpersonalen och deltidsbibliotekarier. Enligt 
kommittén behövdes även en rationalisering av arbetet och därför skulle uppgifter som 
utfördes av bibliotekarien överföras till kontoristpersonalen. På Kristianstads stads-
bibliotek märkte man av personalbristen under slutet av 60- och början av 70-talet. Det 
behövdes fler kontorister till det administrativa arbetet vid huvudbiblioteket för att 
bibliotekarierna skulle kunna ägna sig åt det arbete som var de var utbildade till. 
 
De ekonomiska resurserna för landets folkbibliotek hade förbättras under 60-och 70-
talen men det tog tid innan det tillsattes bibliotekarietjänster och kontoristtjänster vid 
filialer och utlåningsstationer. Även efter kommunblocksreformen 1962 var det främst 
på huvudbiblioteken som det arbetade bibliotekarier och kontoristpersonalen. Vid 
filialerna arbetade det främst deltidsbibliotekarier och timanställd personal. Hjärpe tar 
upp att det fanns en allmän motvilja på landets folkbibliotek till att utöka personalen vid 
filialer och utlåningsstationer till heltid eller att vidareutbilda dem. De valde istället att 
främst satsa på personalen vid huvudbiblioteket, vilket var fallet på Kristianstads 
stadsbibliotek. Enligt Organisation och arbetsmetoder vid kommunala bibliotek var det 
graden av service som avgjorde personalens olika tjänstgöringsgrader vid huvud-
biblioteket och filialerna. Det viktigaste var enligt kommittén att personalen vid en filial 
skulle ha goda kunskaper om det område de arbetade inom och om filialens bokbestånd. 
Som Möhlenbrock och Ottervik påpekade kunde ett filialbibliotek inte erbjuda lika 
omfattande biblioteksservice som ett huvudbibliotek. Filialen kunde därmed inte bli en 
förminskad kopia av huvudbiblioteket som istället skulle inrikta sig på vissa delar av 
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biblioteksservicen och formas för att passa för invånarna i det lokala 
upptagningsområdet. Det var många gånger det som avgjorde hur folkbiblioteken valde 
att prioritera sin personal. 

Det var först efter den sista kommunsammanslagningen 1974 som det infördes 
kontorist-och bibliotekarietjänster vid filialerna på Kristianstads stadsbibliotek. En 
förklaring till det kunde enligt Hjärpe vara att bibliotekshögskolan i Borås infördes 
under samma tidsperiod och därför började man vid landets folkbibliotek att ta deltids-
bibliotekariernas arbetssituation på allvar. En annan motivering till det var att det var 
först vid den tidpunkten som Kristianstads stadsbibliotek hade ekonomiska resurser för 
att utveckla personalsituationen inom filialsystemet. Det var först vid de större filialerna 
som man valde att placera kontoristpersonal och senare även bibliotekarietjänster. Det 
gällde exempelvis filialerna i Åhus och den på Gamlegården. De mindre filialerna inom 
filialsystemet som till exempel den i Färlöv förekom inte i diskussionen Det behövdes 
mer personal vid filialen på Gamlegården för att tillgodose behovet som fanns hos barn 
och ungdomarna i bostadsområdet, men också hos de invandrargrupper som bodde i 
området. 

Under åren 1976-1977 kom det fram att arbetsmiljön vid filialen på Gamlegården inte 
var trygg. Från resultatet på ett av undersökningsbiblioteken i Försök med bibliotek, 
visades att filialen blivit till en ”värmestuga” för ungdomar och utredningskommittén 
menade att bibliotekets ursprungliga funktion på så sätt blivit passiv. Det behövdes 
därför en stor insats inom uppgifter som personalen inte var utbildade till som att agera 
ordningsvakter vilket också var fallet vid filialen på Gamlegården. På såväl 
undersökningsbiblioteket som filialbiblioteket på Gamlegården behövdes det 
extrainsatser för att tillgodose fritidsbehoven för bostadsområdenas barn och ungdomar. 
Från kulturnämndens sida begärde man att en bibliotekarietjänst skulle tillsättas vid 
filialen för att kunna ge en bättre biblioteksservice, erbjuda invånare i bostadsområdet 
något att göra och skapa en bättre kontakt med dem. Bibliotekarietjänsten skulle också 
vara till hjälp för att nå tillgodose behovet hos de invandrargrupper som bodde i 
bostadsområdet. Enligt Lagström och Tegström upplevde personalen på Skönsmons 
filialbibliotek i Sundsvall något liknande under 1963. Biblioteket blev där ett naturligt 
centrum för ungdomar för att det inte fanns någon fritidsgård i området 

En stor del av den inre tjänsten inom filialsystemet på Kristianstad stadsbibliotek blev 
placerad vid filialexpeditionen som infördes efter kommunsammanslagningen 1967. Det 
var en åtgärd som också rekommenderades av kommittén i Organisation och 
arbetsmetoder vid kommunala bibliotek. Kommittén ansåg att det var viktigt för att 
skapa en bättre och mer rationell arbetsmetod på ett större folkbibliotek som hade 
många olika utlåningsenheter. Det var många av landets folkbibliotek som följde denna 
rekommen-dation efter att kommunreformen 1952 och kommunblocksreformen 1962 
hade införts. Hjärpe tog upp att det var ett stort antal av landets deltidsbibliotekarier 
som protesterade mot denna typ av rationalisering. De menade att det skulle göra att 
deras tjänstgöringstimmar minskades. Från personalen vid filialerna på Kristianstads 
stadsbibliotek framkom inget motstånd. Det kan ha att göra med att de fick behålla en 
stor del av sina tjänstgöringstimmar men att den var placerade på filialexpeditionen. 
Filialföreståndarna inom filialsystemet fick ansvaret över planeringen av bokinköpen 
och hade ett viktigt ansvar för rapporteringen till filialexpeditionen  

När det gällde öppethållandet valde kulturnämnden att satsa mest vid de större filialerna 
inom filialsystemet. Det var där som man hade flest besökare och därmed ökade 
utlåningen mest vid dem. Under åren efter att kommunsammanslagningarna hade 
slutförts utökades antalet timmar i öppethållandet betydligt och det gällde främst vid de 
större filialerna, en av dem var Gamlegården. Det hade att göra med att kulturnämnden 
valt att utbilda personalen vid de större filialerna inom ramen för kontoristyrket och att 
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tjänstgöringstimmarna hade utökats för den timanställda personalen. Även vid filialen i 
Färlöv hade öppethållandet stigit men inte i lika stor utsträckning som på Gamlegården. 
Det var först efter kommunsammanslagningarna hade slutförts som det fanns ekonom-
isk möjlighet att utöka öppethållandet vid filialerna och utlåningsstationerna inom 
filialsystemet. Det utökade öppethållandet hade också gjort att programverksamheten 
kunde utvecklas och att bokbeståndet samt de nya av-medierna utnyttjas mer.  

6. 4 Hur utvecklades målsättningen, ekonomin, bokbeståndet och av-medierna? 

Här går jag igenom den fjärde frågeställningen och den analyseras på samma sätt som 
nummer ett och tre. 

6. 4. 1 Målsättning 

Målsättningen på Kristianstads stadsbibliotek var 1967 en kostnadsfri biblioteksservice, 
ett så utbrett öppethållande som möjligt och framförallt att nå ut till ut till alla 
kommunens invånare. Den stämde väl överens med den målsättning som de 
folkbibliotekssakkunniga ansåg var den mest centrala för landets folkbibliotek i 1949 
års folkbiblioteksutredning. De menade att folkbiblioteket skulle vara till för alla och 
skulle ge alla lika möjlighet till lån.  

Enligt Lysebäck och Norrström var det den viktigaste målsättningen för landets 
folkbibliotek även under 60-och 70-talen. Uppsatsförfattarna poängterade dock att 
målsättningen hade utvidgats. Hjelmqvist menade att folkbibliotekets målsättning var 
under ständig förändring och att den inte var densamma igår som idag. När 
folkbibliotekets uppgifter förändrades under 60-och 70-talen påverkades även 
målsättningen. Under den aktuella tidsperioden hade efterfrågan på folkbibliotekets 
litteratur och informationsutbud ökat. På samma gång hade den stabila samhälls-
ekonomin gjort att folkbiblioteket hade bättre ekonomiska och personella resurser. 
Folkbiblioteket hade därför möjlighet att finna nya vägar för att kunna nå ut till sin 
publik. Det hade uppkommit nya uppgifter på folkbiblioteket som uppsökande 
verksamhet och fler aktiviteter inom programverksamheten. Det handlade inte enbart 
om att förmedla kvalitetslitteratur längre. Folkbiblioteket hade också fått en viktig 
kulturförmedlande roll. 

Den svenska kulturpolitiken utreddes i slutet på 60- och i början av 70-talet. I betänk-
andet Ny kulturpolitik kom man fram till att kulturen behövde en decentralisering för att 
kunna nå ut till alla och på så sätt skapa en kultur som var till för alla. Det var enligt 
Lysebäck och Norrström ett sätt att undvika att vissa delar av kommunen skulle bli 
kulturellt underförsörjda. Det skulle inte spela någon roll var man bodde eller vilka 
förutsättningar man hade. Kulturrådet menade att folkbiblioteket var ett viktigt redskap i 
denna uppgift. Folkbiblioteket kunde nå ut till sin publik med hjälp av sina olika kanaler 
som filialer, bokbussar, programverksamhet och uppsökande verksamhet.  

De kulturpolitiska målen, som fastslogs två år senare, var därför främst inriktade på att 
tillgängliggöra kulturen och dess kulturverksamheter för alla. Målen blev viktiga 
menade Lyseström och Norrström i folkbibliotekets arbete att nå ut till sin publik. Det 
gjorde folkbiblioteket genom att ta upp viktiga frågor inom samhällsdebatten, förmedla 
viktig samhälls-och kommuninformation, införa fler allmänkulturella aktiviteter inom 
programverksamheten och nya typer av av-medier. De allmänkulturella aktiviteterna 
bestod av konstutställningar, filmvisningar, teaterföreställningar och utställningar med 
teman som tog upp viktiga samhällsdebattsfrågor.  

I mitten av 70-talet antog man en ny målsättning för Kristianstads stadsbibliotek, som 
var inspirerad av de statliga målen. Den nya målsättningen påverkades även av de 
konsekvenser som de tre kommunsammanslagningarna 1967, 1971 och 1974 förde med 
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sig. I målsättningen hade det därför blivit viktigt att decentralisera och tillgängliggöra 
biblioteksservicen för att nå alla av kommunens invånare oavsett var de bodde. Det 
gjorde att filialerna, bokbussen och den uppsökande verksamheten spelade en viktig 
roll. De kunde nå kommunens invånare i deras närmiljö och anpassas efter deras behov 
och efterfrågan. I källmaterialet speglas det genom att utlåningen vid filialerna steg och 
att programverksamhetens aktiviteter kom att få en betydelsefull roll för de boende i 
bostadsområdet Gamlegården och i tätorten Färlöv.  

I den nya målsättningen tog man också upp att stadsbiblioteket skulle fungera som en 
mötesplats för kommunens invånare och aktivt arbeta för en bra fritid till invånarna. 
Under slutet av 60-och i början av 70-talet utvecklade stadsbiblioteket därför sin 
programverksamhet med en utbredd utställningsverksamhet och nya allmänkulturella 
aktiviteter. I sin utställningsverksamhet arbetade stadsbiblioteket med att förmedla 
samhällsinformation och ta upp viktiga frågor inom samhällsdebatten. Det aktualis-
erades på huvudbiblioteket, på biblioteken inom filialsystemet samt vid filialerna i 
Färlöv och på Gamlegården.  

På huvudbiblioteket präglades teman för programverksamhetens olika aktiviteter av 
samhällsfrågor, information kring det lokala samhället och kommunens arbete. På 
biblioteken inom filialsystemet förekom ett liknande innehåll men det inriktades sig 
främst på lokal kommun-och samhällsinformation. Vid filialen på Gamlegården 
arrangerades utställningar av områdets föreningar inom aktuella teman som gällde 
bostadsområdet och de boende där. Det avsåg även filialbiblioteket i Färlöv.   

De nya allmänkulturella aktiviteterna fick en stor betydelse i den nya målsättning och 
skulle vara till hjälp för att skapa en betydelsefull fritid för kommunens invånare. Ett 
annat viktigt inslag i målsättningen för Kristianstads stadsbibliotek var att främja olika 
gruppers kulturbehov som exempelvis barn, äldre och invandrare. Det var därför viktigt 
att de allmänkulturella aktiviteterna var anpassade efter de sociala strukturer som fanns i 
det upptagningsområde som biblioteket försörjde. Vid filialen i Färlöv inriktades 
programverksamheten framförallt på allmänkulturella aktiviteter speciellt riktade till 
barn. På Gamlegårdens filialbibliotek anordnades även specifika aktiviteter av och för 
områdets invandrargrupper samt att det tillhandahölls tidningar och tidskrifter på 
utländska språk.  

6.  3. 2 Ekonomi 

Det fanns inte så mycket källmaterial om ekonomin inom filialsystemet och det gäller 
framförallt om hur budgeten såg ut för varje enskilt filialbibliotek. Det bristande 
källäget har gjort att jag inte har kunnat analysera de enskilda filialernas ekonomiska 
situation i den utsträckning som var tänkt från början.  Jag har dock lyckats hitta 
uppgifter om personalkostnader och kostnaden för inköp av av-medier för de båda 
filialerna som jag jämför med kostnadsutvecklingen på stadsbiblioteket totalt och inom 
hela filialsystemet. Enligt min tolkning av det källmaterial som fanns sköttes ekonomin 
via stadsbibliotekets centrala förvaltning eller filialexpeditionen som inrättades efter den 
första kommunsammanslagningen 1967. Filialexpeditionen skulle ha hand om det 
administrativa arbetet vid filialer och utlåningsstationer skulle skötas vid en filial-
expedition. Det var helt i linje med de rekommendationer som framkom i Organisation 
och arbetsmetoder vid kommunala bibliotek. Kommittén menade att det skulle möjlig-
göra en rationalisering av folkbibliotekens personal och ekonomiska resurser. Det 
rekommenderades att varje filial skulle göra en redovisning av sin verksamhet vad det 
gäller personalens tjänstgöringstimmar och bokinköp samt utlåningsverksamhet. Det 
skulle vara till hjälp i filialexpeditionens arbete att ställa i relation till bokbestånd, 
mediebestånd och öppethållandet.   
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Det var, menade Hjelmqvist den goda samhällsekonomin under 60-och 70-talen som 
hade gjort att kommunens satsningar vid landets folkbibliotek hade ökat. Folk-
biblioteken hade därmed fått bättre resurser, vilket ledde till att kunde bygga ut sina 
lokaler, köpa in mer litteratur och fler av-medier samt införa fler aktiviteter inom 
programverksamhet. Det påverkade också att folkbiblioteken kunde satsa mer på sina 
filialer och införa en bokbussverksamhet.  

Det fanns dock undantag där standarden inte var så hög och det gällde främst på 
folkbiblioteken i landets mindre kommuner. Det hade enligt Hjelmqvist att göra med att 
det fanns skillnader mellan landets kommuner i gällde storlek, ekonomiska resurser och 
befolkningsunderlag. Det var därför naturligt att den större kommunen hade bättre 
ekonomiska förutsättningar och därför kunde satsa mer på sitt kommunala folkbibliotek 
än de mindre. Syftet med kommunblocksreformen 1962 var att den skulle bättra på den 
ekonomiska situationen för landets mindre kommuner vilket i sin tur skulle förbättra 
villkoren för de kommunala folkbiblioteken.  

Kristianstads stadsbibliotek hade som tidigare omnämnts, en stabil ekonomisk situation 
före kommunsammanslagningarna 1967-1974 hade ägt rum. För de bibliotek som lades 
samman med Kristianstads stadsbibliotek i samband med kommunsammanslagningarna 
var läget ett annat. Det gällde exempelvis folkbiblioteken i Färlöv, Önnestad och Norra 
Strö som inte hade så goda ekonomiska resurser som stadsbiblioteket. I Kristianstad 
satsade biblioteket exempelvis mer på personalens utbildning och ersättning än i 
Araslöv där man prioriterade litteraturinköp. Den ekonomiska situationen förbättrades 
för de mindre biblioteken efter att de hade lagts samman med Kristianstads stads-
bibliotek. Vid biblioteket i Färlöv byggdes lokalen ut, mediebeståndet och 
öppethållandet utökades och personalens tjänstgöringstimmar ökade. 

När det generella statsbidraget togs bort 1965 infördes det två bidrag som utgick efter 
skatteutjämningssystemet för hela kommunen. Det var enligt Plaenge Jacobsson främst 
riktat till folkbiblioteken i de mindre kommunerna och utbetalades efter att kommun-
erna ansökte om dem. Trots den nya kommunindelningen och det nya bidragssystemet 
fanns det enligt Försök med bibliotek fortfarande en ojämn biblioteksstandard mellan 
landets kommunala folkbibliotek i början av 70-talet. Det var fortfarande främst 
biblioteken i de större orterna som kunde förmedla en bra och tillgänglig biblioteks-
service. I mitten av 70-talet infördes därför ett nytt bidrag enligt Plaenge Jacobsson som 
skulle vara till hjälp genom vissa punktinsatser.  

Även efter att de tre kommunsammanslagningarna 1967, 1971 och 1974 hade genom-
förts hade Kristianstads stadsbibliotek en stabil ekonomi. Kristianstads stadsbibliotek 
hade därmed goda resurser för att tillgodose den nya biblioteks-verksamheten. Det 
framgår av att anslagen för såväl personal som för inköp av av-medier höjdes och att det 
infördes riktade anslag till programverksamhet för vuxna och för barn. Det var dock vid 
huvudbiblioteket som kulturnämnden valde att satsa mest när det gällde personal inom 
bibliotekarie- och kontoristyrket. Det var först under 1975 som de första kontorist-
tjänsterna tillsattes inom filialsystemet vid de större filialerna som på Gamlegården. 
Kulturnämnden valde istället att satsa mer på av-medier och programverksamhet inom 
filialsystemet och därmed även vid filialerna i Färlöv och på Gamlegården.  

Av filialerna i Färlöv och på Gamlegården var det den sistnämnde som kulturnämnden 
valde att satsa mest på. Det gällde för såväl personal som för inköp av litteratur och av-
medier. Det gjorde man på grund av att bostadsområdet hade, vilket också nämnts 
tidigare, ett större befolkningsunderlag och att utlåningen var högre.  
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6. 4. 3 Bokbestånd och av-medier 

Det fanns inte något material som tar upp hur stort bokbeståndet var vid varje enskilt 
filialbibliotek men jag har dock hittat hur det såg ut inom hela filialsystemet och på 
huvudbiblioteket.  

Vid den första kommunsammanslagningen ansågs mediebeståndet vid filialerna och 
utlåningsstationerna på Kristianstads stadsbibliotek otillräckligt för att försörja 
kommunens invånare. Det var först 1974 som anslagen för inköp av litteratur och av-
medier höjdes till biblioteken inom filialsystemet på Kristianstads stadsbibliotek. Det 
var samma år som den sista kommunsammanslagningen hade genomförts och det var 
först då som kulturnämnden valde att satsa inom filialsystemet. Det hade också att göra 
med den stabila ekonomin som Kristianstad stadsbibliotek hade fått efter det att 
Kristianstads kommun hade bildats. Det utökade anslaget fördelades på huvud-
biblioteket, inom filialsystemet och därmed även vid filialerna i Färlöv och den på 
Gamlegården. Efter höjningen av anslaget var bokbeståndet inom filialsystemet större 
än det på huvudbiblioteket. Inom filialsystemet valde kulturnämnden främst att 
koncentrera sina satsningar vid de större filialerna, som de på Gamlegården och i Åhus. 
De större filialerna var placerade i de nya tätorterna och städerna där det bodde flest 
invånare inom kommunen. Det var där som biblioteksutnyttjandet var störst och det var 
därför där som efterfrågan på litteratur och av-medier var störst. 

De ekonomiska resurserna på landets folkbibliotek hade enligt Hjelmqvist förbättras 
under 60 och 70-talen med anledning av den goda samhällsekonomin. Det gjorde att 
folkbiblioteken kunde utöka sina bokbestånd och införa nya typer av av-medier. I Ny 
Kulturpolitik menade man från Kulturrådets sida att folkbiblioteken skulle utvidga den 
kostnadsfria mediedistributionen inom musik, bildkonst och filmområdet. Det skulle 
enligt Kulturrådet vara en del i strävan för folkbibliotekets uppgift att erbjuda ett 
alternativ till det kommersiella kulturlivet och att skapa kontakt med nya målgrupper i 
deras närmiljö. De första nya av-medierna på Kristianstads stadsbibliotek var grammo-
fonskivor och talböcker. De infördes under slutet av 60-talet och fanns från början 
enbart på huvudbiblioteket. I början 70-talet placerades de även på de större filialerna 
inom filialsystemet, som den på Gamlegården och senare även vid filialen i Färlöv. 
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7  Avslutande diskussion 

Här följer en avslutande diskussion utifrån mina frågeställningar och med bakgrund i 
den hermeneutiska tolkningsmodellen. Jag tar även upp min förförståelses betydelse i 
uppsatsen. 
 
7. 1 Diskussion 

Den hermeneutiska tolkningsprocessen går ut på att förklara delarna och på så sätt fä en 
förståelse för helheten, förståelsen skapas därmed genom förklaringen. I min analys har 
jag tolkat utvecklingen inom filialsystemet på Kristianstads stadsbibliotek utifrån 
huvudbiblioteket och filialerna i Färlöv och på Gamlegården. Jag har också tolkat 
filialsystemet utifrån den lokala samhällsutvecklingen i Kristianstad och den svenska 
folkbiblioteksutvecklingen generellt. När det gäller utvecklingen vid filialerna i Färlöv 
och på Gamlegården har jag tolkat dem utifrån utvecklingen inom filialsystemet och 
den lokala samhällsutvecklingen i tätorten Färlöv och bostadsområdet Gamlegården. 

Jag har genom att tolka utvecklingen inom filialsystemet utifrån förklaringen av 
utvecklingen på huvudbiblioteket och vid filialerna i Färlöv och Gamlegården fått en 
djupare insikt i den. Jag har också vidgat min förståelsehorisont genom att jag har tolkat 
utvecklingen inom filialsystemet utifrån förklaringen av den lokala samhälls-
utvecklingen i Kristianstad i samband med kommunsammanslagningarna 1967-1974 
och utvecklingen för de svenska folkbiblioteken generellt under den aktuella 
tidsperioden. Jag har därmed skapat en helhetsbild av utvecklingen inom filialsystemet 
på Kristianstads stadsbibliotek genom att förklara delarna. Det har gjort att jag har fått 
en förklaring och en fördjupad förståelse för utvecklingen inom filialsystemet på 
Kristianstads stadsbibliotek under den aktuella tidsperioden. 

Min förförståelse för mitt undersökningsobjekt har fört med sig såväl fördelar som 
nackdelar i uppsatsskrivandet. Den nära anknytning som jag har till Kristianstad med 
omnejd har gjort det enklare att förstå den lokala samhällsutvecklingen och utveckl-
ingen på de lokala biblioteken. Den har dock skapat vissa bekymmer för mig i den 
skriftliga framställningen av uppsatsen med anledning av att vissa saker har gjort mig 
”hemmablind”. Jag anser inte att det har varit några större problem med att skapa 
distans till min förförståelse som är hämtad från min samtid. Det tror jag har att göra 
med att jag har läst in mig på folkbiblioteket och dess utveckling under den aktuella 
tidsperioden.  

Folkbiblioteksutvecklingen påverkades av den goda samhällsekonomin som var i landet 
och som skapade bättre ekonomiska och personella resurser för folkbiblioteken. Även 
efterfrågan på folkbibliotekens litteratur och medier hade ökat vilket hade gjort att 
utlåningen hade stigit. Det hade gjort att lokalerna hade byggts ut bokbeståndet breddats 
fler av-medier införts samt en utökad programverksamhet och en uppsökande 
verksamhet. Den svenska folkbiblioteksutvecklingen påverkades starkt av de 
förändringar som skedde inom de svenska kommunernas under 60-och 70-talen. 
Landets kommuner fick nya utseenden i samband med den nya kommunindelningen 
som följde efter kommunblocksreformen 1962. Reformen innebar större enheter och 
bättre ekonomiska resurser för landets kommuner. Under kommunindelningsprocessen 
växte det fram större tätorter och stadsdelar med en utökad villabebyggelse runtomkring 
centralorten. I de nya kommunerna gick de kommunala folkbiblioteken i de kommun-
delar där det fanns samman. De kommunala folkbiblioteken fick därmed bättre ekonom-
iska resurser, fler utlåningsställen men också ett större område och fler invånare att 
försörja. Det innebar även att det i de kommundelar som tidigare inte hade haft något 
bibliotek eller de som hade en mindre bra bibliotekstandard fick möjlighet till en bra 
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biblioteksservice. Efter 1965 års biblioteksproposition togs det generella statsbidraget 
bort och kommunen fick utökat ansvar som viktig aktör över folkbiblioteket. Folk-
biblioteket blev på så sätt helt beroende av det kommunala anslaget och hur mycket 
kommunen valde att satsa på det. Det fanns ingen lag som innebar obligatoriskt 
folkbibliotek inom kommunen. Så kommunen kunde själv välja om den ens skulle ha 
något kommunalt folkbibliotek. Alla av landets kommuner kom dock att ha ett bibliotek 
efter kommunreformen genomförts 1974. 

Efter att den första kommunsammanslagningen ägt rum låg invånarantalet över 
fyrtiotusen personer och 1974 var det över sextiosjutusen personer. Kristianstads 
kommun bildades kring Kristianstads stad som blev centralort med nyuppbyggda 
bostadsområden, stadsdelar och tätorter men också av ett större område av kring-
liggande landsbygd. Den nya kommunens befolkning förflyttades om den växte i 
kommunens stadsdelar och tätorter, till exempel i Färlöv och på Gamlegården medan 
den minskade på landsbygden. I kommunen gick de olika kommundelarnas bibliotek 
samman och ansvaret över stadsbibliotekets organisation och ekonomi förlades till den 
nyinrättade kulturnämnden. Kulturnämndens ansvar över stadsbiblioteket ledde till en 
ökad centralisering och att personalen på biblioteken fick mindre att säga till om. Det 
inrättades en filialexpedition som fick ansvaret för organisationen och planeringen inom 
filialsystemet.  

Den ekonomiska situationen på Kristianstads stadsbibliotek förbättrades under tids-
perioden från 1967 och fram till 1977. Den nya kommunen hade därmed lett till att 
ekonomin för Kristianstads stadsbibliotek blivit bättre. Det hade också gjort att flera av 
de bibliotek som lades samman med Kristianstads stadsbibliotek hade fått bättre 
ekonomiska resurser till exempel filialen i Färlöv. Filialsystemet hade fått en utökad 
position på Kristianstads stadsbibliotek och var mer betydelsefull än tidigare. Filialerna, 
utlåningsstationerna och bokbussen behövdes för att tillgodose den nya kommunens 
invånare och deras efterfrågan av litteratur, information och kultur. Det var först efter 
att kommunsammanslagningarna hade slutförts 1974 som kulturnämnden valde att satsa 
på att utöka bokbeståndet, öppethållandet, personalen med bibliotekarie-och kontorist-
tjänster samt att utveckla programverksamheten vid filialerna inom filialsystemet. Efter 
den sista kommunsammanslagningen valde man också att införa fler bokbusshållplatser 
på landsbygden. 

Den nya strukturen för landets kommuner ställde krav på att folkbiblioteken behövde 
etablera fler filialer och utlåningsstationer för att kunna försörja alla den nya kommun-
ens invånare. Bibliotekens filialsystem skulle inrikta sig på större filialer placerade i 
kommunens stadsdelar och tätorter där det bodde flest invånare. De större filialerna 
skulle kompletteras med bokbussen som hade en mer flexibel arbetsmetod och kunde nå 
ut till en befolkning utspridd på landsbygden.  

Från kulturnämnden i Kristianstad framkom ett förslag om att några av stadsbibliotekets 
filialer skulle bli regionbibliotek liksom de i Göteborg. Förslaget om regionbibliotek 
fullbordades aldrig på Kristianstad stadsbibliotek. Jag har tyvärr inte funnit någon 
förklaring till varför, men under slutet av 70-talet framkom ett nytt förslag som istället 
innebar kommundelsbibliotek. Utvecklingen inom filialsystemet på Kristianstads 
stadsbibliotek följde hur strukturen inom kommunen utvecklades. Kulturnämnden valde 
därför att koncentrera sina satsningar på filialerna som låg i kommunens nya tätorter 
och stadsdelar. Det gällde bokbestånd, av-medier, öppethållande och personal men 
också lokalupprustning. Det var där som befolkningen ökade vilket ledde till att 
biblioteksutnyttjandet ökade och därmed även utlåningen samt deltagande i program-
verksamhetens aktiviteter. Det gällde filialbiblioteken som var placerade i till exempel i 
Åhus, i Färlöv, på Gamlegården och Österäng. Inom Kristianstads kommun bildades ett 
större område av landsbygd där det var långt emellan invånarna. Det ledde till att 
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bokbussen fick en stor betydelse samtidigt som att antalet utlåningsstationer 
reducerades och istället ersattes med bokbusshållplats. Filialsystemet fick därför en 
struktur som bestod av större filialer placerade i de tätbebyggda områdena av 
kommunen och av bokbusshållplatser på landsbygden. Det var ett sätt för Kristianstads 
stadsbibliotek att kunna ge alla av kommunens invånare en bra och så jämlik 
biblioteksservice som möjligt 

Den målsättningen som de folkbibliotekssakkunniga ansågs som den mest centrala i 
1949 års folkbiblioteksutredning var att folkbiblioteket skulle vara till för alla och skulle 
ge alla lika möjlighet till lån var den viktigaste även under 60-och 70-talen. Den kom 
dock att utvidgas och det hade att göra med att efterfrågan på folkbibliotekets 
informationsutbud, litteratur och medier hade ökat. Det gjorde att folkbiblioteket fick 
bredda sig i sina uppgifter och vägar för att kunna nå ut till sin publik. Under 60- och 
70-talen infördes det därför nya uppgifter som den uppsökande verksamheten och de 
allmänkulturella aktiviteterna. Målsättningen blev också viktig i samband med att det 
vuxit fram större folkbibliotek efter den nya kommunindelningen i landet. Det infördes 
fler filialer, utlåningsstationer och bokbussar på landets folkbibliotek för att kunna nå ut 
till alla kommunens invånare. Tyngdpunkten i de statliga kulturmålen men också för 
målsättningen på Kristianstads stadsbibliotek var att kunna nå ut med kulturen till alla 
och möta de olika gruppernas behov. Filialbiblioteket och bokbussen som var placerade 
nära den lokala befolkningen fick en stor betydelse. Deras verksamhet kunde anpassas 
till samhällstrukturen och de boendena i området på ett annat sätt än huvudbiblioteket. 
De kunde också nå ut till den delen av publiken som inte använt biblioteket tidigare.  

Folkbibliotekets uppgift som kulturförmedlare hade vidgats och det ansågs fungera som 
kulturcentrum i flertalet av landets kommuner. Biblioteket användes för att kombinera 
olika allmänkulturella aktiveter som utställningar, konserter och teaterföreställningar, 
men också till förmedling av olika slags av-medier. De allmänkulturella aktiviteterna 
var viktiga även på filialerna och bokbussen som med sin lokala förankring kunde bli ett 
lokalt kulturcentrum för sin publik. Kulturnämnden i Kristianstad hade idén om att 
inrätta kombinerade filialer med både museum och bibliotek för att på så sätt skapa ett 
lokalt kulturcentrum. 

Under tidsperioden 1967-1974 utökades filialerna i Färlöv och på Gamlegården med 
nya lokaler, breddat mediabestånd, expanderad programverksamhet och fler tjänst-
göringstimmar för personalen. Filialen på Gamlegården inrättades redan under tiden när 
bostadsområdets byggdes upp och när det var klart placerades den i bostadsområdets 
centrum. Efter att bostadsområdet färdigställts steg därför invånarantalet vilket gjorde 
att utlåningen steg något som i sin tur ledde till att öppethållandet och program-
verksamheten utökades. Det behövdes stora resurser för att tillgodose behovet hos 
bostadsområdets barn, ungdomar och invandrargrupper. Filialen på Gamlegården blev 
på så sätt ett av de större biblioteken inom filialsystemet. Åren efter att Färlöv lades 
samman med Kristianstad byggdes det nya villaområden i Färlöv vilket ledde till att 
folkmängden steg men inte i samma omfattning som på Gamlegården. De ekonomiska 
förutsättningarna på filialbiblioteket förbättrades och det kunde bättre tillgodose det 
utökade invånarantalet. Filialens lokal byggdes ut, utlåningen steg, öppethållande 
utökades, det infördes fler aktiviteter inom programverksamheten och av-medier. 
Filialen i Färlöv utökades inte i samma omfattning som filialen på Gamlegården eller 
någon annan av de större filialerna, den kan därför beskrivas som en ”mellanfilial”. 
Avslutningsvis anser jag att filialerna i Färlöv och på Gamlegården väl kunde placeras 
inom ramen för folkbibliotekets nya uppgifter. Jag menar att de två filialerna kan 
uppfattas som lokala kulturcentrum, med uppgift att bemöta och anpassa sig till den 
lokala publikens kulturbehov genom sina allmänkulturella aktiviteter, bokbestånd och 
sitt utbud av av-medier. 
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8 B & I-perspektiv och framtida forskningsförslag 

Läsaren av denna uppsats ställer sig säkert frågan varför detta ämne är relevant i ett 
biblioteks och informationsvetenskapligt perspektiv. För att försöka svara till denna 
fråga vill jag återknyta till det jag nämnde i början att man genom att studera det 
historiska kan förstå varför det ser ut som det gör i dag. Den tidsperiod jag behandlar i 
min uppsats var en tid när vårt ”moderna” folkbibliotek blomstrade. Trots det går den 
nästintill obemärkt i den bibliotekshistoriska forskningen och jag frågar mig varför?  

De stora samhällsförändringarna som var under 60-och-70-talen har som uppsatsen 
visar, stor betydelse för folkbiblioteken vilket menar jag också har hjälpt till att lägga 
grunden för hur de ser ut idag. På samma gång åskådliggör uppsatsen tidsperiodens 
betydelse för framväxten av filialbiblioteken och bokbussar men också för utform-
ningen av dem. Det finns även andra perspektiv på folkbibliotekens utveckling under 
60-och-70-talen som man skulle kunna gå in mer på djupet på. Det kan vara folk-
bibliotekets målsättning, personalfrågan, bibliotekarieutbildningen och barnbibliotekets 
framväxt. Det kan också vara att jämföra filialernas utveckling vid två eller flera olika 
av landets folkbibliotek under den aktuella tidsperioden. Ett annat perspektiv kan vara 
att gå djupare in på hur folkbibliotekets kulturförmedlande uppgift men också 
funktionen i den nya kulturpolitiken nationellt och lokalt samt för de statliga 
kulturmålen. 
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9 Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att beskriva utvecklingen inom filialsystemet på 
Kristianstads stadsbibliotek från 1967 fram till 1977. Det gör jag genom att dra 
paralleller till utvecklingen på filialerna i Färlöv och på Gamlegården och till 
huvudbiblioteket på Kristianstads stadsbibliotek. Jag tolkar också filialsystemets 
utveckling utifrån den lokala samhällsutvecklingen i Kristianstad. Jag gör även 
kopplingar till den svenska folkbiblioteksutvecklingen och jag får på sätt ett vidare 
perspektiv. Jag går också in på utvecklingen vid filialerna i Färlöv och Gamlegården. 
Jag tolkar dem utifrån filialsystemets utveckling och den lokala samhällsutvecklingen i 
tätorten Färlöv och bostadsområdet Gamlegården. De frågeställningar, jag har utgått 
ifrån i uppsatsen består av fyra frågor och lyder som följer: 

• Hur kan filialsystemets utveckling på Kristianstads stadsbibliotek under åren 
1967-1977 beskrivas? 

• Hur utvecklades filialerna i Färlöv och på Gamlegården? 
• På vilka sätt förändrades utlåningen, programverksamheten, personalfrågan och 

öppethållande? 
• Hur utvecklades målsättningen, ekonomin, bokbeståndet och av-medierna? 
 

Metoden för uppsatsen är källkritik och som utgångspunkt har jag haft Thuréns fyra 
källkritiska kriterier: äkthet, tidsamband, oberoende och tendens. För att beskriva och 
analysera den svenska folkbiblioteksutvecklingen har jag använt mig av litteratur 
skriven av personer som var verksamma inom biblioteksväsendet under denna tid, men 
också de statliga utredningar som behandlar folkbiblioteket. När det gäller den lokala 
biblioteksutvecklingen har jag studerat stadsbibliotekets och kulturnämndens protokoll, 
verksamhetsberättelser och korrespondens.  

För att tolka det empiriska materialet har jag använt mig av ett hermeneutisk 
tolkningsförfarande som jag har redovisat i en modell. Modellen består av uppsatsens 
olika delar och visar hur jag går tillväga i den hermeneutiska tolkningsprocessen. I 
tolkningsprocessen har jag tolkat utvecklingen inom filialsystemet på Kristianstads 
stadsbibliotek utifrån förklaringen av den lokala biblioteksutvecklingen, den lokala 
samhällsutvecklingen och den svenska folkbiblioteksutvecklingen generellt. Det har jag 
gjort för att på så sätt skapa en helhetsbild och en fördjupad förståelse för utvecklingen 
inom filialsystemet på Kristianstads stadsbibliotek under den aktuella tidsperioden. Det 
har varit viktigt för mig att jag varit välmedveten om min förförståelse om ämnet, 
tidsperioden och platsen, som haft en stor betydelse vid mina tolkningar i uppsatsen.  

Det svenska folkbibliotekets utveckling under 60-och-70-talen var liksom den övriga 
samhällsutvecklingen på uppgående. Det byggdes nya bibliotekslokaler och nya 
uppgifter tillkom på biblioteket som till exempel uppsökande verksamhet och allmän-
kulturella aktiviteter. Det ledde även till att målsättningen för folkbibliotekets arbete 
utvidgades. En annan viktig del i folkbibliotekets utveckling var att antalet filialer ökade 
och att bokbussen började rulla i alltfler kommuner i landet. De första filialerna 
inrättades i de större och medelstora städerna, som exempelvis Göteborg. Det var först 
under efterkrigstiden i samband med att städerna byggdes ut, som filialerna växte fram 
även i de mindre städerna och kommunerna.  

Efter storkommunsreformen 1952 gick landets kommuner samman och bildade 
storkommuner. Resultatet av reformen var dock inte tillräcklig och 1962 beslutades om 
kommunblocksreformen. Den nya reformen delade in kommunerna i olika kommun-
block och de kommundelar som ingick i kommunblocket skulle gå samman för att bilda 
en större kommunenhet. I flertalet av kommunblocket kunde denna sammanslagnings-
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process pågå under flera år, med anledning av att det fanns de som protesterade mot det. 
Det dröjde ända fram till 1974 innan alla nya kommuner hade bildats. 

Efter såväl storkommunsreformen som kommunblocksreformen gick de kommunala 
folkbibliotek samman och skapade större enheter. Det fanns de kommundelar som 
tidigare hade en mindre biblioteksservice eller helt saknat bibliotek till exempel på 
landsbygden. Det var viktigt att folkbiblioteket kunde tillgodose alla av kommunens 
invånare med lika biblioteksservice oavsett var de bodde eller vilka förutsättningar de 
hade. Det gjorde att filialerna, utlåningsstationerna och bokbussen fick en viktig uppgift 
att fylla.  

Det större folkbibliotekets skapade nya arbetsuppgifter för personalen och därför 
uppstod en brist på personal. Det behövdes en utökning av utbildningen av bibliotek-
arien, kontoristpersonalen, deltidsbibliotekarien och timanställda personalen. 
Bibliotekarien fick ägna alltför stor tid till det administrativa arbetet och därför skulle 
vissa av arbetsuppgifter överföras till kontoristpersonalen. Deltidsbibliotekarien fick 
under mitten av 50-talet bättre arbetsvillkor, ersättningen förbättrades via ett 
tilläggsbidrag till folkbiblioteket och utbildningen förnyades 1959. Personalen vid de 
större biblioteken bestod av bibliotekarier och kontoristpersonal, medan den vid de 
mindre oftast var deltidsanställd.  

1964 bildades Kristianstads kommunblock av tio mindre kommuner och Kristianstads 
stad. Kommunblocket lade grunden till det som skulle ge form till Kristianstads 
kommun och tre år senare påbörjades denna kommunsammanslagningsprocess som fick 
namnet ”trestegsraketen”. Processen i kommunsammanslagningen pågick i tre etapper 
som inträffade åren 1967, 1971 och 1974. De kommuner som gick samman 1967 var 
alla frivilliga och det var Kristianstads stad, Araslöv, Nosaby, Träne och Vä.  Det fanns 
dock de kommundelar i kommunblocket som protesterade mot den nya 
kommunindelningen vilket gjorde att processen drog ut på tiden. Vid den andra 
kommunsammanslagningen var det kommunerna Everöd, Fjälkinge och Åhus som först 
tvekade men gick med ändå 1971.  De kommuner som protesterade längst var 
Degeberga, Oppmanna - Vånga och Tollarp men tvingades gå med 1974. 

De två första filialerna som etablerades på Kristianstads stadsbibliotek handlade om två 
studiebibliotek placerade i innerstaden inte så långt ifrån huvudbiblioteket. Kort tid 
därefter lades en av filialerna ner och biblioteksverksamheten flyttade till stadsdelen 
Näsby. Efter den första kommunsammanslagningen 1967 utökades stadsbibliotekets 
filialsystem med fyra filialbibliotek och tretton utlåningsstationer. Filialsystemet växte 
även i samband med de två sista kommunsammanslagningarna 1971 och 1977. 1977 
bestod filialsystemet av tretton filialbibliotek, sexton utlåningsstationer och en bokbuss.  

I samband med den första kommunsammanslagningen lades biblioteken i Araslövs 
storkommun samman med Kristianstads stadsbibliotek. Biblioteken i Färlöv och 
Önnestad placerades som filialer medan det i Norra Strö klassades som utlåningsstation. 
Lokalerna vid Färlövs filialbibliotek var vid sammanslagningen med stadsbiblioteket 
1967 i uselt skick och utlåningen sjönk kraftigt under åren därpå. Efter den andra 
kommun sammanslagningen 1971 utökades lokalerna vilket gjorde att öppethållandet 
steg och programverksamheten utökades. Under samma år som första samman-
slagningen 1967 inrättades det ett nytt filialbibliotek i det nyuppbyggda bostadsområdet 
Gamlegården i stadsdelen Näsby. Från början var det placerat i en provisorisk lokal men 
1970 slogs filialen samman med filialen på Näsby och förlades i bostadsområdets 
centrum. 

Personalen vid filialerna i Färlöv och på Gamlegården bestod av en deltidsanställd 
filialföreståndare och timanställd biträdespersonal. 1975 fick filialen på Gamlegården 
två kontorister medan den i Färlöv inte förekom i diskussionen om bibliotekarien och 
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kontoristpersonalen. Under året efter den första kommunsammanslagningen infördes en 
central filialexpedition som fick det största ansvaret för organisationen och planeringen 
av filialsystemet. Huvudansvaret för filialexpeditionen vilade från början på en biblio-
tekarie och som senare placerades som förste bibliotekarie. Den största delen av det 
administrativa arbetet vid filialerna skulle centraliseras till den nya filialexpeditionen 
och på så sätt reducera arbetstimmarna inom den inre tjänsten vid filialerna.  

Bokbussen blev i samband med kommunsammanslagningarna 1967-1974 en av de 
viktigaste frågorna för utvecklingen inom filialsystemets organisation. Det var dock 
först under året efter den andra kommunsammanslagningen 1971 som stadsbiblioteket 
införskaffade sin första bokbuss. Bussen besökte fyrtio olika hållplatser som främst var 
placerade i ytterområdena i de nytillkomna kommundelarna. Bokbussen användes också 
inom den uppsökande verksamheten till ålderdomshem och inom Boken-kommer-
verksamheten. Under åren efter den tredje och sista kommunsammanslagningen 1974 
tillkom det fler bokbusshållplatser. Det fanns dock behov för ytterligare en bokbuss till 
för att kunna försörja kommunens landsbygd. 
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