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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Vår uppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap kommer att handla om Västerviks 
stadsbiblioteks historia. Vårt historiska intresse ledde oss till en minnesskrift om 
Västerviks stadsbibliotek (1934), som gjordes i samband med 25 års jubileet år 1933, 
när vi sökte information till en uppsats. I den kunde vi läsa att stadsbiblioteket 
grundades 1908 och att man redan då omtalades i pressen för sina lokaler och sin 
verksamhet. Det visade sig även att man gjorde en sammanslagning av fyra bibliotek. 
Det var stadsboksamlingen, arbetarekommunens bibliotek och två godtemplarlogers 
bibliotek. Att man sammanslog stadens och arbetarnas bibliotek så tidigt som 1908 var 
inte så vanligt. Detta fångade vårt intresse. Vad var det som gjorde att man i Västervik 
så tidigt genomförde en sammanslagning av biblioteken i staden? Hur gick 
diskussionerna i dåtidens samhälle inför denna sammanslagning? 
 

Vi vill med denna uppsats bidra med en pusselbit i kartläggningen av 
svenska folkbiblioteks grundande och utveckling.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur det kom sig att fyra bibliotek i Västervik 
slogs samman till ett stadsbibliotek 1908 och hur stadsbiblioteket sedan har utvecklats 
fram till 1945. Vi vill även få en bild av föregångarna till stadsbiblioteket och deras 
biblioteksverksamhet. Vi jämför biblioteksutvecklingen i Västervik och hur den 
förhåller sig till den allmänna biblioteksutvecklingen. 
 

Våra frågeställningar är: 
• Hur kan föregångarnas biblioteksverksamhet beskrivas? 
• Vad var det som gjorde att det genomfördes en sammanslagning och hur gick 

diskussionerna? 
• Hur har utvecklingen skett när det gäller lokaler, ekonomi, utlåning, bokbestånd och 

personal? Hur har utvecklingen påverkats av biblioteksförfattningarna från år 1905, 
1912 och 1930? 

 

1.3 Avgränsning 
 
Geografiskt sett har vi valt att begränsa oss till Västerviks stad. Under 1800-talet fanns 
flera bibliotek i staden men vi redogör bara för föregångarna till stadsbiblioteket. Vi 
börjar vår undersökning år 1859 då det togs ett beslut om att bilda föregångaren 
stadsboksamlingen. Anledningen till att vi har valt utvecklingen fram till 1945 beror på 
att vi vill få med 1905-, 1912- och 1930 års statliga utredningar på biblioteksområdet. 
Ytterligare en anledning till att vi valt 1945 som slutår är att den första bibliotekarien 
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Algot Johansson går i pension detta år, som vi i efterhand har insett haft en mycket 
avgörande betydelse för bibliotekets utveckling under åren. 
 

1.4 Tidigare forskning och litteratur 
 
För att öka vår förståelse och få en bakgrund till vår uppsats har vi använt oss av 
tidigare forskning och annan litteratur som rör svensk bibliotekshistoria och allmän 
historia. Till stor del har vi använt oss av Magnus Torstenssons avhandling Att 
analysera genombrottet för de moderna folkbiblioteksidéerna, Exemplet Sverige och 
några jämförelser med USA (1996). Magnus Torstensson är lektor vid högskolan i 
Borås. Avhandlingen sammanfattar en längre tids forskning angående de svenska 
folkbibliotekens förändringsprocess under åren 1890 till 1915 mot ett modernare 
folkbibliotek. Vi använder oss av Torstenssons teoretiska utgångspunkter, ett 
strukturperspektiv och ett aktörsperspektiv när vi analyserar Västerviks stadsbiblioteks 
grundande och utveckling. 
 
För den allmänna biblioteksutvecklingen har förutom Magnus Torstensson 
bibliotekskonsulenten Knut Tynell varit betydelsefull för oss med boken, 
Folkbiblioteken i Sverige (1931). Boken beskriver socken- och folkbibliotekens historia 
i Sverige från 1800-talets början fram till 1930-talet. Knut Tynell var tillsammans med 
Fredrik Hjelmqvist de två första bibliotekskonsulenterna i vårt land. Dessa skrev också 
olika handböcker angående bibliotekens skötsel och författningar som utgavs av 
Sveriges allmänna biblioteksförening. Vi har även använt oss av Åke Åbergs kapitel 
”Folkbibliotekens historia intill 1960-talet” som ingår i folkbiblioteksutredningens 
Folkbibliotek i tal och tankar (1982). Åke Åberg var när han skrev detta lektor vid 
högskolan i Borås, senare har han doktorerat vid Uppsala Universitet. Vi har även 
hämtat uppgifter från Magnus Torstenssons kapitel ”Studiecirkelbiblioteken – viktigt 
inslag i den halländska bildningshistorien” som ingår i När boken kom till bygden 
(1994) om studiecirkelbibliotek. Sveriges sockenbibliotek och öfriga anstalter för 
folkläsning (1901) skriven av Verner Söderberg, fil. kand., har vi också haft användning 
av då den redogör för sockenbibliotekens uppkomst och utveckling till sekelskiftet 
1900. 
 
För den allmänna samhällsutvecklingen har vi främst hämtat uppgifter ifrån Sveriges 
historia under 1800- och 1900-talen (1999) som är skriven av Lars-Arne Norborg som 
då var verksam som lektor vid Lunds universitet. Boken ger en bra bild över 1800- och 
1900-talets historia och täcker många områden som t.ex. befolkning, sociala 
förändringar och politik. Av svensk politik får vi även en bra bild i boken Svensk politik 
under 1900-talet: Konflikter och samförstånd (2000) skriven av Stig Hadenius. 
Hadenius är professor i journalistik och har varit docent i statskunskap. Sven Lundkvist, 
historiker och riksantikvarie, tar i Folkrörelserna i det svenska samhället 1850-1920 
(1977) bl.a. upp folkrörelsernas tillkomst och deras roll i samhället.  
 
Litteratur som redogör för Västerviks historia är inte så omfattande, däremot finns det 
flera kortare beskrivningar och minnesskrifter över föreningar, företag, byggnader, 
händelser och personer. För att få en bild av Västerviks historia från mitten av 1800-
talet fram till mitten av 1900-talet har vi använt Sekelskiftets Västervik (1981) och 
Västervik 1900 till 1930 (1988) skrivna av Sven Kjellgren som är kulturhistorisk 
forskare, fil. kand. och redaktör. I dessa böcker skildras Västerviks utveckling under 
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nämnda tid med många bilder. Artur Söderhult var socialassistent som sedermera blev 
stadsfullmäktiges ordförande och har skrivit ”Västervik under 100 år” som ingår i 
Kalmar län i ord och bild där han redogör för Västerviks historia från mitten av 1800-
talet till mitten av 1900-talet. Söderhult har dessutom skrivit flera minnesskrifter. Lars 
Dalgren fick stadsfullmäktiges uppdrag att skriva Västerviks historia från 1719 till 
1932. Där beskrivs stadens historia ur olika infallsvinklar. 
 
När det gäller Västerviks stadsbiblioteks historia har det skrivits som vi tidigare nämnt 
en minnesskrift: Västerviks stadsbibliotek: En översikt över biblioteksverksamheten i 
Västervik under ett sekel av Helge Åkerman (1934). Denna har vi använt oss av en del 
när vi skriver om föregångarna till stadsbiblioteket. 
 

1.5 Arkivmaterial och tidningsartiklar 
 
Vår uppsats grundar sig till stor del på arkivmaterial. Till avsnittet om föregångarna har 
vi hämtat material från Norra Kalmar läns Föreningsarkiv i Västervik. Här finns 
protokoll för arbetarkommunen, Godtemplarlogerna Tjust och Stegeholm, men är inte 
kompletta. Några biblioteksstyrelseprotokoll finns inte att tillgå, endast ett par rapporter 
från Stegeholms bibliotekskommitté. Vid Vadstena landsarkiv har vi studerat en del 
kyrkostämmoprotokoll från Västerviks församling som rör stadsboksamlingen. 
 
Vid Västerviks kommuns centralarkiv har vi granskat biblioteksstyrelsens protokoll från 
att biblioteksstyrelsen bildades 1908 och fram till 1950-talet. Årsredogörelserna som vi 
tagit del av fram till 1950 är inte helt kompletta utan börjar först år 1912. 
Låntagarjournaler, lånestatistik, ämnesordnade handlingar, korrespondens, huvud- och 
kassaböcker, förvärvskataloger och bokförteckningar av överlämnade böcker har vi 
också tagit del av. I stadsfullmäktiges protokoll har vi sökt efter beslut som rör 
stadsbiblioteket och biblioteksfrågor. 
 
Från kommunens centralarkiv i Västervik har vi även hämtat några tidningsartiklar. Vi 
har också tagit del av en hel del pressklipp från högskolans bibliotek i Borås och 
stadsbiblioteket i Västervik. 
 

1.6 Metod 
 
Vårt material består av skriftliga källor och därför har vi använt oss av en kvalitativ 
metod. Vi har även använt källkritik för att värdera användbarheten av vårt källmaterial. 
Torstendahl skriver att: ”Källkritik är det kritiska test historikern använder för att avgöra 
om historiska påståenden är vetenskapligt användbara för ett bestämt syfte eller ej”.1 
Genom de källkritiska kriterierna får forskaren fram de påståenden som inte får 
användas. Men det finns ingen garanti för att de påståenden som finns kvar efter den 
källkritiska granskningen är sanna, men det är på dessa påståenden som man ska grunda 
resultatet.2 Thurén ställer upp följande källkritiska kriterier: 
 
• Äkthet -  källan ska vara det den utger sig för att vara. 

                                                 
1 Torstendahl, Rolf 1971. Introduktion till historieforskningen: historia som vetenskap, s. 89. 
2 Torstendahl 1971, s. 102f. 
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• Tidssamband. Ju längre tid som har gått mellan en händelse och källans berättelse om denna 
händelse, desto större skäl finns att tvivla på källan. 

• Oberoende. Källan ska »stå för sig själv« inte vara exempelvis en avskrift eller ett referat av en annan 
källa. 

• Tendensfrihet. Man ska inte ha anledning att misstänka att källan ger en falsk bild av verkligheten på 
grund av någons personliga, ekonomiska, politiska eller andra intressen att förvränga 
verklighetsbilden.3 

 
I källkritiken behöver man också ”skilja mellan berättelser om något och kvarlevor eller 
lämningar av något”.4 Thurén skriver om kvarlevor och berättelser att: 

 
Också skrifter – böcker, tidningar, dagböcker, protokoll – är kvarlevor, lämningar från det förflutna, 
samtidigt som det kan vara berättelser om det förflutna. Beträffande skriftliga källor handlar det 
därför inte om att avgöra om de är kvarlevor eller berättelser. Vad det handlar om är att bestämma ur 
vilken aspekt man vill läsa dem – kvarleveaspekten eller berättelse aspekten. Källbegreppet är 
funktionellt, det bygger på vilken funktion källan har, dvs. vilken användning jag som läsare har av 
den.5 

 
För vår del är protokollen vi använder kvarlevor från det förflutna medan vi ser 
tidningsartiklarna som berättelser om det förflutna. Protokollen som vi undersökt 
varierar i utförande. Att protokollen är äkta har vi inga tvivel om. Tidssambandet ser vi 
heller inga problem med eftersom protokollen är skrivna i samband med, eller en kort 
tid efter mötena och är oberoende. När det gäller stadsfullmäktiges protokoll utgår vi 
från att det är en skolad sekreterare som fört pennan. Protokollen blir därför sakliga och 
opartiska. I allmänhet tar protokollen inte upp några speciella diskussioner och p.g.a. 
detta har vi också använt oss av tidningsartiklar. Dessa ger oss en bättre inblick i hur 
diskussionerna gick. När det gäller föreningsprotokollen från arbetarkommunen och 
nykterhetslogerna så är sekreteraren involverad i verksamheten och därför skulle 
tendens kunna förekomma. Biblioteksstyrelsens protokoll är utförligare än 
stadsfullmäktiges protokoll men några direkta diskussioner förs sällan. Här skulle 
tendens kunna förekomma men vi har inte lagt märke till något sådant. Vi har heller inte 
kunnat iaktta några oenigheter inom biblioteksstyrelsen under åren. Men vi är medvetna 
om att mycket kan ha sagts utanför protokollen. 
 
Tidningsartiklar använde vi när vi behövde mera information än vi kunnat utläsa genom 
protokollen. Vi har studerat flera olika tidningars artiklar, eftersom vi är medvetna om 
att det finns en risk med att tidningsartiklarna kan vara tendensiösa. 
 
Vi har använt oss av Västerviks stadsbiblioteks minnesskrift vid några tillfällen när vi 
skriver om föregångarna. Minnesskrifter kan många gånger innebära tendens, att 
personliga intressen kan finnas. Vi bedömer ändå utifrån det material vi gått igenom att 
mycket av det som står i skriften stämmer. Det finns också en källförteckning i 
minnesskriften som visar att författaren använt sig av trovärdiga källor. 
 
 
 

                                                 
3 Thurén, Torsten 2003. Källkritik, s. 11. 
4 Thurén 2003, s. 11. 
5 Thurén 2003, s. 89. 
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1.7 Teori 
 
Vad det gäller teori har vi använt oss av Magnus Torstenssons teoretiska 
utgångspunkter, ett strukturperspektiv och ett aktörsperspektiv när vi analyserat 
grundandet och utvecklingen av Västerviks stadsbibliotek. I boken Att skriva stads- och 
kommunhistoria: En handledning för forskning med stads- och kommunhistoriskt 
källmaterial (2005) av Erik Wångmar, filosofie doktor i historia vid Växjö universitet, 
rekommenderas att använda aktör och struktur som tolkningsramar för 
biblioteksforskning.6 Wångmar ger i sin bok förslag på forskning inom olika 
kommunala områden och tolkningsramar där han inom biblioteksområdet hänvisar till 
Magnus Torstenssons tolkningsramar.7  
 
Med sin forskning vill Torstensson analysera folkbiblioteksutvecklingen i Sverige under 
tiden 1890-1915, och hur grundandet och utvecklingen kan förklaras och förstås. Han 
studerar relevant forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap till större delen 
från USA och studerar även forskning inom historia och samhällsvetenskap. 
 
Inom området att analysera folkbiblioteksutveckling lyfter Torstensson fram två 
biblioteksforskare från USA. Den ene är Robert V. Williams och den andra är Michael 
H. Harris. Williams som mer är inriktad på kvantitativ forskning vill få fram lagar om 
biblioteksutvecklingen. Han vill ta fram variabler som har betydelse för 
biblioteksutvecklingen och genom en korrelationsanalys få fram variablerna som 
samvarierar med biblioteksutvecklingen. Torstensson är kritisk till Williams forskning 
men inspireras av Harris. Harris som forskat om Boston public libraries uppkomst 
lägger vikten på motiven bakom varför olika personer satsade på institutioner som 
folkbibliotek.8 
 
Torstensson anser att det finns två perspektiv att ta hänsyn till när man analyserar 
grundandet av folkbibliotek. Det handlar om hur samhället ser ut ekonomiskt, politiskt 
och socialt, som han kallar ett strukturperspektiv. För det andra talar han om ett 
aktörsperspektiv, där det handlar om vilka som agerar för folkbibliotek och även varför. 
Torstensson skriver också att snabba förändringar skedde i samhällen där 
folkbiblioteken bildades och oroade de styrande som såg folkbiblioteken som ett led i en 
stabilare samhällsutveckling. Folkbiblioteken kan även ses som ett verktyg för de 
förtryckta samhällsklasserna att ta sig upp i samhället. Det är under dessa förhållanden 
under första delen av 1900-talet som de svenska folkbiblioteken utvecklas. 
Utvecklingen ekonomiskt, politiskt och socialt kunde skapa gynnsamma förhållanden 
för folkbiblioteken men det var också människorna som skapade folkbiblioteken därför 
att de ville uppnå något. Torstensson menar att människors avsiktliga handlande är en 
utgångspunkt för honom i hans studier av ett samhälles utveckling och de är dessa som 
han kallar aktörer. Han säger också att dessa aktörer har intresse för följderna av sitt 
handlande. Det kan handla om infriade förhoppningar eller att avvärja hot. Strukturerna 
å sin sida begränsar alltid aktörernas handlande. En svårighet i forskningen anser 
Torstensson är att värdera respektive perspektivs betydelse för utvecklingen.9 

                                                 
6 Begreppen aktör och struktur är vida kända tolkningsramar inom samhällsvetenskap och historia. 
7 Wångmar, Erik 2005. Att skriva stads- och kommunhistoria: En handledning för forskning med stads- 
och kommunhistoriskt källmaterial, s. 245, 249. 
8 Torstensson, Magnus 1996. Att analysera genombrottet för de moderna folkbiblioteksidéerna: exempel 
Sverige och några jämförelser med USA, s. 29ff. 
9 Torstensson 1996, s. 116f. 
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1.8 Disposition 
 
I det inledande kapitlet har vi tagit upp bakgrund, syfte, frågeställningar, avgränsningar, 
tidigare forskning och litteratur, material, metod, teori och slutligen denna disposition. I 
kapitel två börjar vi med att kort skriva om den allmänna samhällsutvecklingen som 
skall ge en bild över utvecklingen från mitten av 1800-talet till och med mitten av 1900-
talet. Likaså följer Västerviks utveckling i korta drag för samma tid för att få en bild av 
staden under biblioteksutvecklingen. I kapitel tre redogör vi för den allmänna 
biblioteksutvecklingen fram till mitten av 1900-talet. Dessa kapitel har vi med för att 
sätta in läsaren i tiden för vår uppsats. 
 
Vi kommer att dela upp undersökningen efter ovanstående frågeställningar. Till en 
början försöker vi ge en bild av föregångarna till Västerviks stadsbibliotek i kapitel fyra. 
Sedan kommer vi i kapitel fem att undersöka vad som gjorde att man beslutade om att 
genomföra en sammanslagning och hur diskussionerna gick i stadsfullmäktige, inom 
arbetarkommunen och logerna. Därefter behandlas Västerviks stadsbiblioteks 
utveckling från och med starten 1908 fram till och med år 1945 i kapitel sex. Dessa två 
senare kapitel avslutas var och ett med en diskussion. I kapitel sju tar vi upp några 
slutsatser för att binda ihop uppsatsen. Därefter kommer en sammanfattning och en käll- 
och litteraturförteckning. Sist i uppsatsen finns tre bilagor som visar grunderna för en 
sammanslagning till ett folkbibliotek i Västervik, stadgar för Västerviks stadsbibliotek 
1908 och statistik över Västerviks stadsbibliotek 1908-1945. 
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2. Samhällsutveckling 
 
I detta kapitel kommer den allmänna samhällsutvecklingen av både Sverige och 
Västervik att beskrivas i korta drag, för att ge en bakgrund till det samhälle som 
Västerviks stadsbibliotek kom till och utvecklades i. Vi vill lyfta fram att det var ett 
samhälle som genomgick stora förändringar genom en kraftig befolkningsökning, 
urbanisering, industrialisering, och förändringar politiskt. Under denna tid bildades 
också folkrörelser som blev en viktig del i samhällsutvecklingen. Dessa folkrörelser 
arbetade för folkbildning och bildade många gånger egna bibliotek. 
 

2.1 Allmän samhällsutveckling 
 
Från mitten av 1800-talet fram till första världskriget kom Sverige att förvandlas, från 
att ha varit ett jordbrukarland till att bli ett industrisamhälle.10 En rad ekonomiska 
reformer i mitten av 1800-talet gynnade samhällets utveckling så som fullständig 
näringsfrihet, en aktiebolagslag och anslutning till frihandelssystemet. För den 
ekonomiska tillväxten hade även utbyggnaden av järnvägen stor betydelse.11 
 
Sveriges befolkning kom att öka mellan åren 1850 och 1920 från 3,5 till 5,9 miljoner. 
Den ökade inflyttningen till städer och tätorter gjorde att befolkningen började förändra 
sin sysselsättning. Detta innebar att det skedde en övergång från agrara yrken till icke-
agrara. Jordbruk och skogsbruk minskade medan industri och hantverk ökade, även 
handel och tjänstemän ökade. Den stora inflyttningen till städer och tätorter som växt 
fram och förändringen i sysselsättningen kom att accelerera under slutet av 1800-talet 
för att sedan kulminera under 1900-talet.12 I samhällets omvandling ingick geografisk 
rörlighet, människor flyttade inte endast inom landets gränser utan även till andra 
länder. Emigrationen började på 1840-talet och fortsatte med vissa stora 
utvandringsperioder fram till 1920-talet.13 
 
Under 1860-talet skedde stora förändringar i samhället med att tvåkammarriksdagen, 
landstingen och en nyordning för det kommunala självstyret kom till.14 Genom att 
tvåkammarriksdagen 1866 ersatte den gamla ståndsriksdagen försvann 
ståndsprivilegierna. Detta innebar att det kom ett nytt slags samhälle, klassamhället. 
Detta samhälle kom att dela in människorna i grupper beroende på ekonomiska resurser, 
utbildning, makt och inflytande.15 Olika föreningar bildades där olika samhällsklasser 
kunde mötas. Det kunde vara bildningsföreningar, arbetarföreningar och 
föreläsningsföreningar och hos dessa var föreläsningar viktiga och en del hade bibliotek. 
Arbetarföreningarna tillhörde först en liberal arbetarrörelse men dessa kom att 
konkurreras ut av socialisternas arbetarrörelse under 1880-talet.16 

                                                 
10 Norborg, Lars-Arne 1999. Sveriges historia under 1800- och 1900-talen: svensk samhällsutveckling 
1809-1998, s. 53. 
11 Norborg 1999, s. 165ff. 
12 Lundkvist, Sven 1977. Folkrörelserna i det svenska samhället 1850-1920, s. 37f. 
13 Lundkvist 1977, s. 41f. 
14 Hadenius, Stig 2000. Svensk politik under 1900-talet: Konflikt och samförstånd, s. 18f. 
15 Norborg 1999, s. 40. 
16 Torstensson, Magnus 1994. Studiecirkelbiblioteken – viktigt inslag i den halländska bildningshistorien. 
Ingår i Samuelsson, Carl-Olof & Torstensson, Magnus (red). När boken kom till bygden, s. 13. 
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För samhällsutvecklingen var folkrörelserna viktiga. Folkrörelserna omfattar bl.a. 
väckelserörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen.17 Folkrörelserna har setts som 
en reaktion mot det gamla ståndssamhället och de stora förändringarna, såsom skiftena, 
industrialiseringen och nya kommunikationer, låg troligtvis bakom reaktionerna. Den 
tidigaste folkrörelsen i Sverige var väckelserörelsen.18 
 
Nykterhetsrörelsens äldre del i Sverige hade rötter från 1700-talet, den ville inte 
förbjuda konsumtionen av alkohol utan inskränka den. Den äldre nykterhetsrörelsen 
kom att avstanna på 1850-talet. En ny nykterhetsrörelse började växa fram under 1870-
talet. Från USA kom 1879 Goodtemplarorden, International Order of Good Templars 
(IOGT). Svenska blåbandsföreningen kom 1883, Templarorden 1884 och genom 
slitningar inom IOGT tillkom Nationaltemplarorden genom en utbrytning 1888.19 
Nykterhetsrörelsen var uppbyggd med ett ordensväsen av loger. I logerna var 
studiearbetet livligt och betydde mycket för skolningen av medlemmar som annars inte 
hade tillgång till högre utbildning.20 
 
1880-talet var genombrottstiden för den moderna arbetarrörelsen. Den moderna 
arbetarrörelsen hade en förankring i arbetarklassen och kom att bygga upp en 
fackföreningsrörelse.21 Sveriges socialdemokratiska parti bildades 1889 och till detta 
parti kom större delen av arbetarklassen att organisera sig.22 För att arbetarna skulle bli 
respekterade i samhället behövdes kunskap och utbildning, kunskap innebar makt och 
större inflytande.23 
 
I slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet var rösträttsfrågan en viktig fråga inom 
politiken. Man kan säga att två linjer stod mot varandra i rösträttsstriden. Den ena var 
radikal och den stöddes av vänsterliberalerna och socialdemokraterna. Denna linje ville 
ha rösträtt utan inskränkningar. Den andra linjen var konservativ och den ville ha en 
utvidgning av rösträtten men med garantier så att de besuttna och bildade skulle kunna 
behålla sitt inflytande. Den rösträttsreform som antogs 1907, och blev lag 1909, innebar 
bl.a. att det för män blev allmän rösträtt till andra kammaren och att vid kommunala val 
var antalet röster max 40 stycken.24 Tidigare hade det vid kommunala val funnits en 
100-gradig röstskala där bolag eller förmögna personer hade 100 röster, men med den 
40-gradiga skalan fick bolag eller förmögna personer max avge 40 röster.25 
 
1910-talet var mycket händelserikt inom inrikespolitiken, med bl.a. en inrikespolitisk 
kris med bondetåg, borggårdstal av Gustav V och regeringsavgångar. År 1917 bildade 
socialdemokraterna och liberalerna en regering med Nils Edén som statsminister. Detta 
var en orolig tid med bl.a. hungerdemonstrationer då det blev svårt att skaffa livsmedel 
och det blev brist på mjölk, smör, bröd och potatis. Så för regeringen var det viktigt att 
lösa livsmedelsfrågan, så att nöden minskade och på så sätt missnöjet. Men en annan 
viktig fråga rörde författningen. Regeringens största insats var att allmän rösträtt 
                                                 
17 Torstensson 1994, s. 14. 
18 Norborg 1999, s. 127. 
19 Lundkvist 1977, s. 50ff. 
20 Norborg 1999, s. 133. 
21 Norborg 1999, s. 136. 
22 Norborg 1999, s. 110. 
23 Torstensson 1996, s. 226ff. 
24 Norborg 1999, s. 89ff. 
25 Kjellgen, Sven 1988. Västervik 1900 till 1930, s. 18. 
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infördes genom en författningsrevision 1918-1919. Den innebar ett demokratiskt 
genombrott. Genom författningsrevisionen uppfylldes vänsterns krav om att den 
offentliga makten skulle utgå från folket. Efter att demokrati hade införts handlade 
inrikespolitiken främst om arbetsmarknads- och fördelningsfrågor.26 
 
Efter 1920 fortsatte industrialiseringen, urbaniseringen och moderniseringen av 
samhället. I början av 1920-talet kom en djup men kort depression med mycket hög 
arbetslöshet medan det i slutet av 1920-talet kom en högkonjunktur som följdes av en 
depression under de första åren av 1930-talet. Ekonomin blev sedan bättre och 
arbetslöshetssiffrorna sjönk.27  
 
Under 1930-talet fördes en välfärdspolitik och under denna tid genomfördes flera 
reformer bl.a. en statsunderstödd och frivillig arbetslöshetsförsäkring, en 
folkpensionsreform och två veckors semester som var betald. För att underlätta för 
familjebildning infördes mödrahjälp till nyblivna mödrar och statliga bosättningslån.28 
Efter andra världskriget genomförde socialdemokraterna ett efterkrigsprogram som bl.a. 
innehöll höjda folkpensioner, allmänt barnbidrag, allmän sjukförsäkring och tre veckors 
semester.29 
 

2.2 Västerviks historia 
 
Västervik är en gammal stad som från början låg där samhället Gamleby ligger idag. 
Men år 1433 befallde Erik av Pommern att staden skulle flyttas till dess nuvarande plats 
vid slottet Stäkeholm.30  
 
I Västervik har handel och sjöfart varit viktiga näringskällor. På ostkusten var staden 
efter Stockholm den mest betydande sjöfartsstaden vid mitten av 1800-talet. 
Skeppsbyggeri var viktigt fram till 1800-talets slut. Men sedan moderniserade Västervik 
inte sin handelsflotta i tid och inte heller varven moderniserades så staden gick tillbaka 
som sjöfarts- och skeppsbyggarstad.31 Under andra hälften av 1800-talet tillkom 
”Holländska kvarn”, tändsticksfabrik, flera företag inom gravvårdsindustrin, 
snickerifabrik, flera olika företag inom träförädlingsindustrin, glasbruk, 
tunnbinderifabrik, mekanisk verkstad, garvämnes fabrik och tillverkning av 
slipmaterial. I början på 1900-talet startades t.ex. pappersbruk, spikfabrik, trikåfabrik 
och tillverkning av värmepannor.32  
 
I Västervik var den största arbetsplatsen i början av 1900-talet tändsticksfabriken. Runt 
år 1920 fanns 900 anställda. Det var en industri med låga löner, en vanlig arbetare hade 
86,4 öre i timmen år 1920 och under slutet av 1920-talet sjönk lönerna till ca 60 öre i 
timmen. Det var långa arbetsdagar i början av seklet, t ex var arbetstiden på 

                                                 
26 Hadenius 2000, s. 41ff, Norborg 1999, s. 182f. 
27 Hadenius 2000, s. 49ff. 
28 Norborg 1999, s. 197f. 
29 Norborg 1999, s. 205f. 
30 Söderhult, Arthur 1954. Västervik under 100 år. Ingår i Kalmar län i ord och bild, s. 378. 
31 Kjellgren, Sven 1981. Sekelskiftets Västervik, s. 10ff. 
32 Söderhult 1954, s. 383ff. 
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tändsticksfabriken 6.30–18.00, varannan lördag till kl.14.00. Industrin införde år 1921 
48-timmarsveckan men då blev arbetstempot högre.33 
 
Omvandlingen till en modern industristad skedde kring sekelskiftet 1900. Det tillkom 
många nya industrier och de som fanns växte. Mer arbetskraft kom att behövas och 
människor från landsbygden flyttade in till staden.34 1850 hade Västervik 4 346 
invånare. Med industrialiseringen kom en ökning av invånarna år 1900 var antalet 
invånare 7 795, 1930 12 665 och 1950 15 447.35 
 
År 1862 kom förordningen om kommunalstyre i stad och beslutanderätt till 
stadsfullmäktige.36 Fram till 1900 var antalet platser i stadsfullmäktige 26 stycken, 
sedan ökades antalet med 2 platser till 28.37 Ledamöterna satt i fyra år, men det var val 
till stadsfullmäktige vart annat år eftersom stadsfullmäktige avgick växelvis.38 1863 
fattades beslut om en stor förändring inom den kommunala beskattningen, avgifterna till 
stad, fattigvård och kyrkoförsamling slogs samman till en kommunal skatt.39 
 
Det var från slutet av 1800-talet som det inom stadsfullmäktige började talas om 
”höger” och ”vänster”. 1890 fanns tre partier nykterhetspartiet, tjänstemännen, 
köpmanna- och näringsidkare. Köpmanna- och näringsidkarna kom från 1892 att finnas 
i handelsklubben och dessa segrade vid flera val framåt. 1900 slog sig arbetare- och 
nykterhetsorganisationer och frireligiösa församlingar samman, men handelsklubben 
segrade.40 Högern kom länge att dominera i stadsfullmäktige. 1906 fick 
socialdemokraterna in sin förste ledamot i stadsfullmäktige, stenhuggaren Erik 
Nilsson.41 Vid valet 1908 fanns arbetarkommunen med för första gången under eget 
namn. 1910 var första gången som det valdes efter rösträttsreformen med proportionella 
val. Utfallet till de 14 platserna blev följande sju platser till högerpartiet, fyra till 
liberalerna och tre till socialdemokraterna.42 Stadsfullmäktiges ledamöter ökade i antal 
först 1913 till 32 stycken sedan till 40 stycken 1949. Från och med 1922 ändrades 
systemet med att välja halva stadsfullmäktige vart annat år, istället kom hela 
stadsfullmäktige att väljas vart fjärde år.43 
 
Som vi tidigare nämnt var folkrörelserna viktiga för samhällsutvecklingen. Vad det 
gällde nykterhetsrörelsen i Västervik så bildades flera loger. De kom att föra en kamp 
mot dryckenskap och fylleri. Logernas motto var ”Fred, Frihet och Folknykterhet”.44 
1882 bildades den första godtemplarlogen i Västervik, den fick namnet Tjust. Redan 
året efter tillkom en ny loge som kallades Stegeholm. Sedan tillkom en tredje loge med 
namnet Rekab och en fjärde som kallades Västervik.45 
 

                                                 
33 Kjellgren 1988, s. 8f. 
34 Kjellgren 1988, s. 5. 
35 Söderhult 1954, s. 379. 
36 Dalgren, Lars 1933. Västerviks historia 1719-1932, s. 312. 
37 Dalgren 1933, s. 320. 
38 Söderhult 1954, s. 398. 
39 Dalgren 1933, s. 329. 
40 Dalgren 1933, s. 318f. 
41 Kjellgren 1988, s. 17f. 
42 Dalgren 1933, s. 320. 
43 Söderhult 1954, s. 399. 
44 Kjellgren 1988, s. 13. 
45 Dalgren 1933, s. 426. 
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I Västervik kom en arbetarförening att bildas 1880. Det främsta syftet var 
bildningsarbete men även sjuk- och begravningshjälp till medlemmarna. Avsikten med 
föreningen var bl.a. att man skulle bidra till spridandet av nyttiga kunskaper till en 
moralisk, intellektuell och ekonomisk utveckling. Arbetarföreningen bildade ett mindre 
lånebibliotek. Föreningen som hade drygt 50 medlemmar upplöstes 1890. Som på 
många andra håll började den moderna arbetarrörelsen med att fackföreningar försökte 
bildas.46 År 1890 bildade stenhuggarna den första fackföreningen i Västervik. Det 
bildades fler och fler fackföreningar och år 1905 fanns 19 fackföreningar med 562 
medlemmar. Västerviks arbetarkommun tillkom 1899 och de flesta av fackföreningarna 
anslöt sig.47 
 
1917 fanns ett missnöje med livsmedelspriserna och prisstegringarna i staden. 
Brödransonerna till arbetarna var inte tillräckliga och det fanns ingen potatis. En 
hungerrevolt bröt ut i Västervik den 16 april och då demonstrerade 2 000 personer på 
torget. Arbetarnas krav framfördes av en arbetarkommitté som bildades och kallades 16-
aprilkommittén. Bl.a. genomdrevs fler påbrödskort (2 000 extra från 
Folkhushållningskommissionen) och flera affärsmän gick med på rabatter till arbetare 
som hade en årsinkomst under 3 000 kr. Det talades om ”det röda Västervik” och i flera 
städer utbröt hungerdemonstrationer som hade Västervik som förebild.48 
 
Från rösträttsreformen 1909 och framför allt från 1918 med allmän rösträtt kom den 
kommunala makten att successivt förskjutas från höger till vänster genom att mandaten 
för arbetarpartierna ökade. Valet 1938 var en stor framgång för socialdemokraterna som 
då fick 17 mandat och detta innebar att socialdemokraterna för första gången fick 
majoritet i stadsfullmäktige. Efter valet 1938 kom det i de två närmast efterföljande 
valen inte ske några stora förändringar.49 
 
Det var i denna omvandlingens tid som Västerviks stadsbibliotek bildades. Från en stad 
som hade varit betydande inom handel och sjöfart blev det en modernare industristad 
inom andra industrier runt sekelskiftet 1900. En befolkning som ökade kraftigt. 
Nykterhets- och arbetarrörelserna med sin kamp för folkbildning bildades även i 
Västervik. 1906 fick socialdemokraterna in sin första ledamot i stadsfullmäktige. Från 
rösträttsreformen 1909 och från allmän rösträtt 1918 kom den kommunala makten att gå 
från höger till vänster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
46 Dalgren 1933, s. 423ff. 
47 Kjellgren 1988, s. 15. 
48 Söderhult 1954, s. 402. 
49 Söderhult 1954, s. 399. 
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3. Allmän biblioteksutveckling 
 
För att senare kunna jämföra Västerviks stadsbiblioteks utveckling med den allmänna 
biblioteksutvecklingen vill vi i detta kapitel ge en bild av vad som sker i 
biblioteksutvecklingen under 1800-talet och fram till mitten av 1900-talet. 
 

3.1 Sockenbibliotek 
 
Redan under 1600-talet byggde man upp mindre boksamlingar inom kyrkoförsamlingar 
i Sverige. Dessa var främst till för prästerna men också för folk i allmänhet. 
Folkbildningen låg under kyrkans förvaltning och det var prästen som hade till uppgift 
att väcka ett intresse för böcker. Böcker som oftast hade religiöst innehåll. Den växande 
medelklassen på 1700-talet ombesörjde många gånger själva sitt behov av litteratur och 
slöt sig samman i läsesällskap. Kommersiella lånebibliotek uppstod och de kunde 
antingen vara fristående eller tillsammans med en bokhandel och från mitten av 1800-
talet fanns det nästan i varje stad.50 
 
Sockenbiblioteken grundades i början av 1800-talet.51 Frågan om sockenbibliotek 
framfördes vid riksdagen 1828-30 och kom samtidigt som diskussionen att införa 
obligatorisk folkskola i Sverige hade börjat ta form. Motionen som lades fram i 
riksdagen föreslog att det skulle inrättas lokalbibliotek för allmänheten. Dessa skulle 
kallas sockenbibliotek och finnas i varje pastorat. Ett statligt stöd föreslogs för att 
inrätta biblioteken. Motionen fick denna gång inget gehör. Även på andra håll togs 
biblioteksfrågan upp. Vid 1840-41 års riksdag fördes sockenbiblioteket på tal igen i 
samband med uppgörelsen i skolfrågan. En nyordning av skolan beslutades av 
riksdagen och ledde till 1842 års skolstadga, som också innehöll en föreskrift om 
sockenbibliotek. I föreskriften framgick att sockenbiblioteket hade som uppgift att 
underhålla allmänhetens kunskaper från skoltiden och framförallt att gynna en sann 
kristlig bildning. Sockenbiblioteken lades på prästerna och gjorde att boksamlingarna 
till stor del blev religiöst utformade.52 
 
En ny sockenbiblioteksrörelse kom till vid 1800-talets mitt.53 P. A. Siljeström var 
bibliotekspropagandans störste förespråkare vid mitten av 1800-talet. Åren 1849-50 
gjorde han en resa till Nordamerika där han studerade folkbildningen.54 Siljeström fick 
vid 1860-talet ett stort stöd genom folkinspektionen som inrättades. Dessa verkade som 
en kontrollerande och rådgivande myndighet för bl.a. sockenbibliotek. Inspektörerna 
fick en betydande roll för grundandet och utvecklandet av sockenbiblioteken. En 
uppgång av biblioteken skedde vid denna tid och 1866 fanns 1 265 bibliotek och år 
1868 1 437 bibliotek, men sedan stagnerade sockenbiblioteken av flera orsaker. En 
orsak var 1867-års beslut att sockenbibliotek inte behövde upptagas bland de ärenden, 
som tillhörde kyrkostämman och att biblioteken inte skulle ses som en anstalt för den 
egentliga folkundervisningen. Genom detta försvårades det att få kommunala anslag. En 

                                                 
50 Åberg, Åke 1982. Folkbibliotekens historia intill 1960-talet. Ingår i Folkbibliotek i tal och tankar: En 
faktarapport från Folkbiblioteksutredningen, s. 48ff. 
51 Torstensson 1994, s. 13. 
52 Tynell, Knut 1931a. Folkbiblioteken i Sverige, s. 15ff, 43f. 
53 Åberg 1982, s. 48. 
54 Söderberg, Verner 1901. Sveriges sockenbibliotek och öfriga anstalter för folkläsning, s. 13. 
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annan orsak var den ensidiga sammansättningen som många bibliotek hade. Man höll 
fast vid litteratur för praktiska göromål och starkt moraliserande litteratur och det fanns 
en stark misstro mot skönlitteratur.55 Samtidigt med sockenbiblioteken på landsbygden 
växte det i städerna upp församlingsbibliotek.56 
 

3.2 Folkrörelsebibliotek 
 
Vid sidan av sockenbiblioteken började arbetarbibliotek av olika slag, skolbibliotek och 
läsestugor växa fram. Främst vid mitten av 1890-talet märktes ett ökat intresse för 
biblioteken.57 Den allmänna bilden förändrades ju närmare sekelskiftet man kom och en 
ökad livaktighet skedde i städerna på biblioteksområdet. Orsaken till detta var 
demokratiseringsprocessen och nu var det inte allmogen utan städernas arbetarklass som 
med den växande industrialiseringen ville ha större andel i medbestämmande rätten i 
stat och kommun. Folkbiblioteksrörelsen kom in i en ny fas vid sekelskiftet 1900.58 
 
Från 1880-talet bedrevs också en folkbildningsverksamhet från universiteten. Det var 
vetenskapsmän, studenter, författare och konstnärer som gick samman i ideella 
föreningar och institutioner i flera städer. I Uppsala bildades Verdandi och Heimdal, i 
Stockholm Arbetsinstitutet, Föreningen för folkbibliotek och läsestugor m.fl. Högskolor 
organiserade kontakter med allmänheten. Studentföreningarna kom att spela en viktig 
roll i demokratiseringsprocessen och för folkbildningen en bit in på 1900-talet. Därefter 
tog andra krafter som folkrörelserna vid som studentföreningarna hade hjälpt till att föra 
fram.59 
 
En bibliotekstyp som var karaktäristisk för Sverige var folkrörelsebiblioteken. Dessa 
kom att växa fram genom att eftersatta grupper hade behov av att kunna hävda sig både 
andligt och materiellt och behövde då skaffa sig kunskap. Människor kom inte bara till 
logen eller klubben av ideologiska skäl, de ville också umgås och använda biblioteken. 
Till att börja med uppstod biblioteken spontant, t.ex. genom att en lokalgrupp behövde 
studielitteratur. Det kunde finnas sockenbibliotek eller liberala arbetarbibliotek på orten 
men dessa hade inte den litteraturen och kanske inte ville eller kunde hjälpa till.60 
 
Inom nykterhets- och arbetarrörelsen kom även studiecirkelbibliotek att bildas i början 
av 1900-talet. Det var Oscar Olsson inom godtemplarorden som startade 
studiecirkelverksamheten 1902. Till verksamheten knöts särskilda 
studiecirkelbibliotek.61 
 
Från 1890-talet kom det att bildas socialistiska arbetarbibliotek på många håll. De 
finansierades till en början av boklåneavgifter och med avgifter från föreningar och 
organisationer.62 För att biblioteken inom arbetarrörelsen skulle få statsbidrag bildades 
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Arbetarnas bildningsförbund, ABF, 1912 för att samla dem i en organisation.63 Därefter 
kom de flesta av arbetarbiblioteken att bli ABF-bibliotek. Flera arbetar- och ABF-
bibliotek kom att kommunaliseras några decennier senare.64 
 

3.3 Nya folkbiblioteksidéer 
 
Vid mitten av 1800-talet uppstod i USA och England en ny typ av folkbibliotek, public 
library, som riktade sig till hela befolkningen. Dessa bibliotek hade både stora 
utlåningsavdelningar och referensbestånd och var öppna 10-12 timmar varje dag. 
Biblioteken fanns även i byggnader som från början var till för ändamålet. Senare kom 
dessa folkbibliotek även ha speciella barnavdelningar och ett system med öppna hyllor. 
Det tillkom även filialbibliotek i de större städerna.65 Verner Söderberg skrev om dessa 
bibliotek 1901 i boken Sveriges sockenbibliotek och öfriga anstalter för folkläsning. 

I England och Förenta staterna finnes nästan i hvarje större eller medelstor stad ett 
präktigt »public library», vanligen underhållet genom rikliga kommunalanslag , 
inrymdt i eget bibliotekshus, öppet större delen af dagen och försedt med stort 
referensbibliotek, läsesal för tidningar o. s. v. Dylika anstalter, hvilka af våra 
anglosachsiska stamförvanter betraktas nära nog såsom ett lika nödvändigt led i 
folkuppfostran som det vanliga skolväsendet, saknas ännu ty värr nästan alldeles i vårt 
land. Några bibliotek – såsom Stockholms Arbetarbibliotek, arbetarinstitutens och K. 
F. U. M:s boksamlingar – äro förenade med läsrum för tidningar etc., men i hela 
Sverige finnes ännu endast ett med Englands och Amerikas »public libraries» 
jämförligt folkbibliotek. Det är Göteborgs stads folkbibliotek, grundat 1861 genom en 
dicksonsk donation.66 

 
Kring sekelskiftet 1900 fanns flera personer som agerade för att introducera och sprida 
public library-idéerna i Sverige. Arkitekten Ferdinand Boberg hade redan år 1891 ritat 
en byggnad som bl.a. innehöll bibliotek i Gävle men som aldrig uppfördes. Boberg 
besökte även USA och beskrev biblioteksbyggnaderna där i flera artiklar i Teknisk 
tidskrift år 1896, men dessa fick inget genomslag i den dåtida folkbiblioteksdebatten. 
Desto större betydelse kom dansken Anders Schach Steenberg att få som presenterade 
de moderna folkbiblioteksidéerna vid flera tillfällen. Han var verksam bland skolfolk 
och dessa var pådrivare i folkbiblioteksutvecklingen, dessutom verkade han kring år 
1900 då Sverige började mogna i biblioteksfrågan och det fanns större möjligheter att 
påverka. I början av 1890-talet var intresset för public library-idéerna litet, kring 
sekelskiftet började intresset att öka, för att sedan kring år 1910 ha ett tydligt stöd hos 
ledande personer i samhället. Mellan åren 1890 och 1915 var biblioteksfrågan en 
livaktig fråga i de större städerna där många initiativ togs, det var allt mellan enkla 
inrättningar vars syfte var att motverka dryckenskap till bibliotek av public library-typ. 
Argumentationen för folkbibliotek gick från att råda bot på nykterhets- och 
sedlighetsproblem till att vara en plats där olika samhällsklasser skulle mötas. 
Folkbiblioteken sågs även som skolor för demokratin och fortbildningsanstalter.67 
 
Några kriterier för ett public library var att det skulle vara ett bibliotek som var avsett 
för alla, ett bibliotek som administreras av samhället och som stod för större delen av 
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dess kostnader, biblioteket skulle helst ha läsrum med referenssamlingar och utbildad 
personal.68 
 
Det fanns olika uppfattningar om vem som skulle stå för bibliotekens kostnader. Staten 
ville till en början inte anslå några medel när det gällde socken- eller folkbibliotek, inte 
heller kommunerna ville stå för några kostnader. Till att börja med ville en del 
kommuner att föreningar och enskilda skulle bekosta detta. Donationer av pengar och 
böcker kom att ha stor betydelse för grundandet av folkbibliotek. I början av 1900-talet 
var det vanligt att kommuner lät någon förening ha hand om verksamheten även om 
kommunerna var villiga att bekosta verksamheten, då det blev billigare än med 
kommunal drift. Det var olika föreningar som administrerade biblioteksverksamheten, 
det kunde t.ex. vara föreläsnings- eller biblioteksföreningar. Ett annat exempel var 
Göteborg där familjen Dickson både bekostade och administrerade huvudbiblioteket i 
staden.69 
 

3.4 1905 års biblioteksförfattning  
 
Frågan om statligt stöd återupptogs i riksdagen 1899 och 1902, men först 1905 antogs 
propositionen.70 Stödet gällde för församlings-, kommun- och föreningsbibliotek och 
högsta stödet man kunde få var 75 kr och det förutsatte att mottagaren bidrog med 
samma summa. Villkoren för ett bibliotek att få statsunderstöd var bl.a. gratis utlåning 
eller mot en låg avgift, en lämplig lokal, ett bibliotek som var öppet regelbundet någon 
gång i veckan. Det skulle också vara brandförsäkrat och ha ett tillfredställande 
bokbestånd. Statsunderstödet fick endast användas för inköp och inbindning av böcker 
och till tryckning av katalog.71 Första året betalades sammanlagt 32 000 kr ut till 634 
bibliotek i Sverige. Biblioteksverksamheten fick en ökad kraft trots att statsunderstödet 
inte var så högt.72 
 
En kort tid efter 1905 års riksdagsbeslut kom krav på en revision av statsanslagen från 
personer i biblioteksvärlden, man ansåg att statsanslagen var för låga och endast var till 
för bokinköp och katalogtryckning. Personalen och andra kostnader fick inte räknas 
med. Tanken var också att slå samman bibliotek till ett centralt bibliotek med filialer i 
städerna. Det fanns redan nu en idé om att också införa ett centralbibliotek i varje län 
för att stödja de mindre biblioteken i länen.73 
 

3.5 Valfrid Palmgren utreder biblioteksfrågan 
 
Valfrid Palmgren fick uppdraget att utreda biblioteksfrågan och hon lade fram ett 
biblioteksideal i artiklar och föredrag. Hennes skrifter Bibliotek och folkuppfostran och 
Bibliotek – en ljushärd var båda från 1909. Detta biblioteksideal innebar ett bibliotek 
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för alla. En högre standard, med utvecklande av bibliotekstekniken, utbildning för 
bibliotekspersonalen, inrättande av en särskild myndighet till stöd för biblioteken. 
Demokrati skulle råda. Öppna hyllor skulle finnas så att alla kunde ta de böcker de ville 
ha, särskilda barnavdelningar behövdes och det var samhället som skulle stödja. 1911 
kom hennes utredning för främjande av det allmänna biblioteksväsendet i Sverige, som 
också ses som en milstolpe i utvecklingen av våra folkbibliotek. Denna utredning låg till 
grund för förbättringarna som kom 1912.74 Palmgren föreslog bl.a. att statsbidrag skulle 
kunna ges till skolbibliotek, kommunala allmänna bibliotek och hela landet omfattande 
föreningars biblioteksverksamhet med minst 20 000 medlemmar. Hon föreslog också att 
en biblioteksbyrå skulle ordnas och att statsunderstödet skulle höjas.75 
 
I sin utredning menade Palmgren att man inom biblioteksområdet borde sträva efter att 
alla skulle ha ”fri tillgång till ett välbeläget, välförsedt och välordnadt allmänt, offentligt 
bibliotek”.76 Hon tog även upp att biblioteket tog vid där skolan slutade och var de 
vuxnas skola. Palmgren ansåg att bibliotekarierna var mycket betydelsefulla för 
bibliotekens utveckling. Bibliotekarierna skulle ha stor bok- och allmän kännedom. Det 
ställdes även krav på rent personliga egenskaper och att de skulle hysa verkligt kall för 
sin uppgift.77 
 

3.6 1912 års biblioteksförfattning  
 
1912 höjdes det statliga stödet till högst 400 kr för ett folkbibliotek som Palmgren 
kallade det kommunalt allmänna biblioteket. Statsanslaget som fortfarande avsåg 
bokinköp, inbindning och katalogtryckning kunde utgå till ett folkbibliotek i en 
kommun till ett belopp som motsvarade de lokala anslaget. Nu kunde även studiecirkel- 
och skolbibliotek få stöd. Till skolbiblioteken var det högsta statsanslaget 150 kr och för 
studiecirkelbiblioteken 400 kr. Flera studiecirkelbibliotek kunde få statsunderstöd i en 
kommun men utgick bara med hälften av det lokala stödet. Studiecirkelbiblioteket 
skulle ingå i en centralorganisation med lägst 20 000 medlemmar. Understödet utgick 
inte som pengar utan som bundna böcker ur en speciell katalog. De statliga katalogerna 
hade utan tvekan ett inflytande på bokbeståndets kvalitet i folkbiblioteken. Villkoren för 
att söka statsbidrag hade förändrats för folkbibliotek genom att de inte längre fick ta ut 
någon låneavgift. Däremot fick studiecirkelbibliotek fortsättningsvis ta ut en ringa 
avgift.78 Genom det nya statsunderstödet kom traditionen av dubbla bibliotekssystem att 
leva vidare d.v.s. att både kommunen och folkrörelserna drev bibliotek. Detta var 
specifikt för Sverige i ca femtio år framåt och skiljde sig från Danmark och Norge.79 
Under första året utgick 100 000 kr i statligt stöd och under de följande åren ökade 
stödet kraftigt.80 
 
Det inrättades också en central byrå med två bibliotekskonsulenter. De två första 
konsulenterna var Fredrik Hjelmqvist och Knut Tynell.81 Dessa skulle vara rådgivare, 
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granska statsbidragsansökningar och följa biblioteksrörelsen ute i landet. De skulle 
utarbeta bokkataloger, utge läro- och handböcker och hålla utbildning m.m.82 
 
Efter 1912 gick utvecklingen snabbt och efter första världskrigets slut gjordes en rad 
reformer som hjälpte till att demokratisera samhället, och inom partierna krävdes bättre 
folkbildning.83 1915 bildades Sveriges allmänna biblioteksförening. Föreningen började 
1916 att ge ut tidskriften Biblioteksbladet och en del andra skrifter. Man verkade för att 
utveckla biblioteksarbetet och utarbetade handledningar för folk- och skolbibliotek, ett 
klassifikationssystem och katalogiseringsregler, och en bibliotekariematrikel 
utformades.84 Även sjukvårdsinrättningar började få statsunderstöd för bibliotek och 
vissa bibliotek inom sjöförsvaret. Folkbiblioteksväsendets organisation blev också 
föremål för en grundlig omprövning av särskilt tillkallade sakkunniga under 1920-talet. 
Bibliotekarieutbildningen fick fastare former85 och 1926 hölls den första fyra månaders 
bibliotekarieutbildningen för heltidsanställd personal.86 
 

3.7 1930 års biblioteksförfattning  
 
Folkbildningssakkunniga som tillkallades 1920 kom med ett förslag till nya 
bestämmelser för stöd till folkbibliotek och studiebiblioteken. Dessa antogs 1930 och 
anslagen fick nu en övre gräns på 10 000 kr för den sammanlagda 
biblioteksorganisationen i en kommun. Bibliotek som uppfyllde vissa allmänna krav 
erhöll s.k. grundunderstöd, sedan kunde två olika tilläggsunderstöd förekomma. 
Grundunderstödets maximala belopp var 5 000 kr. Förutom de allmänna villkoren som 
gratis utlåning, lämpliga lokaler, att biblioteket var öppet minst en gång i veckan och ett 
bra bokbestånd så skärptes villkoren för de större biblioteken. Vid bibliotek med 2 000 
kr och mer i statsunderstöd krävdes en bibliotekarie med mer kompetens. Om hyran av 
lokaler uppgick till mer än 400 kr krävdes godkännande av planerna till nya lokaler. 
Biblioteket skulle också främja föreläsningsverksamheten om det fanns statsunderstödd 
sådan i kommunen. Detta genom att skaffa lämplig litteratur. Det första 
tilläggsunderstödet kunde ges till ett bibliotek med godkänd handboksamling. Det 
fordrades ett läsrum med sakkunnig ledning, som var öppet minst två 
eftermiddagstimmar tre dagar i veckan. Det andra tilläggsunderstödet avsåg den 
egentliga bibliotekspersonalen vars kompetens skulle vara godkänd av 
skolöverstyrelsen. Studiecirkelbibliotekens anslag utgick på samma grunder som för 
folkbiblioteken.87 
 
Biblioteksförfattningen ledde också fram till ett visst samarbete mellan stora och små 
bibliotek, så att de små biblioteken fick ta del av de större bibliotekens bokbestånd i en 
kommun. Bibliotek med högre statsanslag blev dessutom skyldiga att låna ut böcker 
kostnadsfritt till närliggande områden. Detta gällde även de övriga statsunderstödda 
biblioteken i en kommun om det sammanlagda statsunderstödet översteg 8 000 kr. 
I varje län ville man få till stånd ett centralbibliotek där inte ett landsbibliotek tidigare 
fanns. De första två centralbiblioteken tillkom under 1930. Fler centralbibliotek kom 
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senare till och därmed fick man en lösning på problemet att förse landsbygdens och de 
minsta städernas befolkning med studielitteratur.88 
 

3.8 Ökad utlåningsfrekvens krävde nya utredningar 
 
Det var 1930 års biblioteksförfattning som gav folkbiblioteken möjlighet att expandera 
under 1930-talet och ledde till att biblioteksverksamheten blev mera effektiv och 
kvalificerad.89 
 
Statsunderstöden försämrades under några år i början av 1930-talet p.g.a. den allmänna 
ekonomiska krisen. Från 1932 och fram till 1935 beskars statsunderstöden, men från 
1936 och 1937 kunde det ursprungliga statsunderstödet betalas ut igen. Samtidigt som 
biblioteken brottades med sin ekonomi hade utlåningssiffrorna stigit som i sin tur ställde 
högre krav på bokbestånd och personal. I slutet av 1930-talet återhämtade sig ekonomin 
för folkbiblioteken och framför allt städernas bibliotek upprustades.90 
 
Vid nästa världskrig kom anslagen inte att beskäras lika mycket som i början av 1930-
talet. Utlåningen vid biblioteken under samma tid nådde rekord.91 Den höga utlåningen 
krävde nya utredningar och 1944 kom folkbildningsutredningen.92 1949 gjordes en 
utredning av Folkbibliotekssakkunniga där de uppmärksammade bl.a. uppdelningen av 
arbetsuppgifterna i egentligt biblioteksarbete och kontorsarbete.93 Utvecklingen på 
biblioteksområdet gick åt det hållet, att man mer och mer började använda sig av annan 
personal än den bibliotekarieutbildade. Ett förslag om inrättande av ett centralorgan till 
bibliotekens hjälp ledde till bildandet av Bibliotekstjänst. 
 
Diskussioner gick kring en centralisering av biblioteken i en kommun till ett 
huvudbibliotek med filialer. ABF och andra folkrörelser ville också att deras bibliotek 
skulle gå med i det kommunala systemet. Folkbibliotekssakkunniga föreslog att 
studiecirkelbiblioteken skulle avvecklas inom en tio års period. Detta genomfördes 
aldrig men studiecirkelbiblioteken stagnerade ändå94 och en del gick in i det kommunala 
bibliotekssystemet.95 
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4. Västerviks stadsbiblioteks föregångare  
 
Västerviks stadsbibliotek hade som nämnts i inledningen flera föregångare, nämligen 
stadsboksamlingen, arbetarekommunens bibliotek och logerna Tjust och Stegeholms 
bibliotek. Här nedan följer en beskrivning av föregångarnas verksamhet, p.g.a. att 
källorna för dessa varit knapphändiga kan vi inte ge en fullständig bild av deras 
verksamhet. 
 
Det fanns flera bibliotek i Västervik i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Men 
vi nöjer oss med att studera föregångarna till Västerviks stadsbibliotek eftersom det är 
dessa som är intressanta för oss. Det äldsta och största biblioteket i staden var annars det 
på det högre allmänna läroverket. Detta bibliotek hade bildats på 1820-talet och 1910 
bestod det av 11 000 volymer. Det fanns även ett par privata lånebibliotek. På 1850-
1860-talen hade Ulla Westermark ett lånebibliotek och Pauline Hjort hade ett 
lånebibliotek på 1890-talet och början av 1900-talet som till stor del bestod av 
kärleksromaner.96 
 

4.1 Stadsboksamlingen 
 
Vid sockenstämman för Västerviks församling den 27 juni 1859 togs ett beslut att 
inrätta en boksamling. Det skulle vara en boksamling som ”få begagnas utan afgift af 
arbetarklassen och medellöse inom Församlingen”.97 Sockenstämman gav komminister 
Palmblad i uppdrag att vara den kommande boksamlingens vårdare och förvaltare. 
Böckerna skulle förvaras i ett bokskåp i Folkskolehuset. Eftersom det inte fanns några 
pengar för anskaffande av böcker till boksamlingen, beslutade församlingen att utfärda 
subskriptionslistor och några herrar åtog sig att försöka samla in pengar och lämpliga 
böcker.98 Sockenstämman utsåg senare några personer att ordna sockenboksamlingen 
och de skulle ge förslag på reglemente på boksamlingens förvaltning. Sockenstämman 
utsåg skolläraren Landström till bibliotekarie sedan komminister Palmblad avsagt sig 
uppdraget.99  
 
Sockenstämman antog stadgar för boksamlingen den 25 juni 1861. Det framkom bl.a. i 
stadgarna att ”Alla Församlingens välfrejdade medlemmar öfver femton år gamla ega 
att i eget namn låna böcker”.100 Böckerna skulle finnas i ett bokskåp i Folkskolehuset 
och utlåning skulle ske varje söndag mellan klockan 16.00–17.00. Från början var det 
ingen låneavgift.101 
 
Den 22 december 1861 kunde biblioteket öppnas för allmänheten. Boksamlingen fanns i 
nedre folkskolehuset på Kvarngatan och kom att vara på denna plats under 30 år, för att 
sedan flyttas till det övre folkskolehuset på Kvarngatan.102 År 1891 framkom att lokalen 
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där boksamlingen förvarades inte var tillräcklig, då den hade utökats med böcker som 
arbetareföreningen hade skänkt. Skolrådet hade då föreslagit ett rum mellan två 
undervisningssalar där boksamlingen kunde förvaras och ett större bokskåp skulle 
ordnas. Kyrkostämman antog skolrådets förslag.103 Men 1903 framförde revisorerna att 
platsen för boksamlingen hade en olämplig lokal eftersom den också användes till 
skolundervisning.104 Det beslutades att boksamlingen skulle flyttas till ett rum i 
tullhuset från första januari 1904.105 
 
Det finns olika uppgifter om antalet böcker som ingick i boksamlingen. Åkerman 
uppger att biblioteket första året hade 117 band medan det skrivs i Västerviks historia 
del II att samlingen utgjordes av 108 band. Det var en ganska blygsam samling av 
böcker och de flesta av banden hade skänkts till biblioteket. Samlingen innehöll få 
skönlitterära böcker eftersom biblioteket hade i uppgift att sprida kunskap som ansågs 
vara nyttig. Efter 25 år 1886 fanns det 997 volymer 106 År 1889 mottog boksamlingen en 
samling böcker bestående av 275 band av makarna Ljungdahl, som senare kom att 
kallas den Ljungdahlska samlingen.107 När boksamlingen skulle överlämnas till 
stadsbiblioteket gallrade bibliotekarien ut odugliga böcker, så att 1 426 böcker kom att 
överlämnas.108 
 
Under det första året var boksamlingens utlåningssiffra 493 böcker. Boksamlingen kom 
under åren att bli mer och mer uppskattad.109 I början av 1870-talet framkom att det 
införts en låneavgift på två öre per band och det innebar att boklånen minskade.110 Men 
utlåningssiffrorna kom att variera under åren. År 1886 utlånades 2 778 böcker och detta 
innebar 0,4 band per invånare i Västervik medan det år 1907 lånades ut 1 885 böcker 
och det utgjorde 0,2 band per invånare.111 
 
Det var endast två personer som varit bibliotekarier för boksamlingen under den tid som 
den existerade. Mellan åren 1862-1869 var det nämnda C. O. Landström, efter honom 
gick uppdraget till skolläraren, senare kamreren, Johannes Holmqvist som kom att vara 
bibliotekarie i 40 år. Åkerman skriver att Holmqvist ansågs vara en god bibliotekarie 
som från början skötte boksamlingen utan att få någon avlöning, och senare mot en 
ringa lön. Men under början av 1900-talet kom låneverksamheten att stagnera eftersom 
Holmqvist inte följde med i utvecklingen då han ville spara och få en bra behållning 
istället för att köpa in nya böcker.112 
 
Stadsboksamlingen fick inkomster genom anslag från församlingen, hundskatten, 
avgifter och böter från boklån som inte lämnats tillbaka i tid. När räkenskapsboken 
avslutades den 7 augusti 1908 var saldot 828:64 kr och detta belopp kom tillsammans 
med boksamlingen att överlämnas till stadsbiblioteket.113 

                                                 
103 Landsarkivet i Vadstena, Västerviks kyrkoarkiv, Västerviks kyrkostämmoprotokoll 1891-05-28, 
KIIa:1. 
104 Västerviks kommuns centralarkiv, Västerviks stad, Stadsfullmäktiges protokoll 1903-10-08, AI:7. 
105 Stadsfullmäktiges protokoll 1903-12-18, AI:7. 
106 Åkerman 1934, s. 5f. 
107 Västerviks kyrkostämmoprotokoll 1889-10-28, KIIa:1. 
108 Åkerman 1934, s. 5f. 
109 Åkerman 1934, s. 6. 
110 Västerviks sockenstämmoprotokoll 1871-12-27, KIIa:1. 
111 Åkerman 1934, s. 6. 
112 Åkerman 1934, s. 4f. 
113 Åkerman 1934, s. 6f. 
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Enligt Åkerman hade stadsboksamlingen stagnerat vid sekelskiftet och allmänheten 
tappat sitt intresse för dess litteratur som var föråldrad.114 Frågan om 
stadsboksamlingens modernisering kom upp till diskussion i stadsfullmäktige 1907. 
 

4.2 Arbetarrörelsens bibliotek 
 
I Västervik kom en arbetarförening att bildas 1880 och där bildades ett mindre 
lånebibliotek. Föreningen som hade drygt 50 medlemmar upplöstes 1890. Bibliotekets 
böcker överlämnades till stadsboksamlingen.115 Biblioteket hade vid upplösningen 268 
band och 206 av dem kom av överlämnas.116 
 
Västerviks arbetarkommun bildades sedan 1899 och sju år senare startade de ett 
bibliotek, Västerviks arbetarbibliotek.117 Den 21 januari 1906 tillsatte arbetarkommunen 
en kommitté som skulle arbeta med biblioteksfrågan och försöka ordna ett 
arbetarbibliotek. Till kommittén utsågs Algot Johansson, Axel Sandberg och Erik 
Nilsson.118 Bibliotekskommittén lämnade ett förslag till bibliotek och styrelsen för 
Västerviks arbetarkommun antog det så att ett bibliotek skulle kunna startas den 1 
augusti.119 Vid mötet den 8 april 1906 bekräftades beslutet att ett arbetarbibliotek skulle 
uppföras och till dess styrelse valdes förutom de i bibliotekskommittén även Ax. 
Gustafsson, K. J. Andersson, E. Engström, E. Nilsson och H. Spångberg. Det första 
uppdraget för styrelsen var att ge förslag på stadgar.120 Enligt Åkerman hade herrarna i 
styrelsen följande yrken: träarbetare, bokbinderiarbetare, snickare, murare och 
stenhuggare.121 
 
Biblioteksstyrelsen begärde att få använda arbetarkommunens expedition till biblioteket 
och det bifölls. Även biblioteksstyrelsens förslag på stadgar och låneregler kom att 
godkännas utan anmärkning.122 I stadgarna för arbetarbiblioteket framkom att syftet 
med biblioteket var att verka för folkupplysning för allmänheten, men framförallt för 
arbetarna.123 
 
I en artikel i Västerviks Veckoblad som uppmanade allmänheten att skänka bidrag i 
form av kontanter eller böcker framkom att det länge funnits en önskan bland arbetarna 
i staden att få ett eget bibliotek. Stadsboksamlingen som fanns täckte inte arbetarnas 
intresse och behov av litteratur, då dess litteratur var både ensidig och föråldrad. Den 
var dessutom långt ifrån hur ett modernt bibliotek borde vara.124 
 

                                                 
114 Åkerman 1934, s. 8. 
115 Dalgren 1933, s. 423f. 
116 Åkerman 1934, s. 11. 
117 Åkerman 1934, s. 11. 
118 Norra Kalmar Läns Föreningsarkiv, Västerviks socialdemokratiska arbetarkommun, Västerviks 
arbetarkommuns protokoll 1906-01-21, AI. 
119 Västerviks arbetarkommuns protokoll 1906-03-16. 
120 Västerviks arbetarkommuns protokoll 1906-04-08. 
121 Åkerman 1934, s. 11. 
122 Västerviks arbetarkommuns protokoll 1906-07-19. 
123 Stadsfullmäktiges protokoll 1907-12-12, bilaga nr 99, AII:47. 
124 Till allmänheten, Västerviks Veckoblad, 1906-05-21. 
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Bibliotekarie blev Algot Johansson som hade ett starkt intresse för bildning och böcker. 
Han tiggde ihop böcker till biblioteket bland förmögna familjer i staden.125 Åkerman 
menade att biblioteket snabbt kom att uppskattas. År 1908 hade biblioteket 338 band 
och det bestod av både skönlitteratur och samhällsvetenskaplig litteratur. Det var inte 
bara medlemmar som fick låna böcker, 1908 hade det fler utomstående låntagare än 
medlemmar. Åkerman skrev att biblioteket ansågs välskött och det hade ett bra urval av 
böcker både vad det gällde omfång och allsidighet. Men arbetarkommunen hade inte så 
stor budget så biblioteket kunde inte anslås några större bidrag. Därför behövde 
biblioteket hålla höga utlåningsavgifter, särskilt för de som inte var medlemmar.126 I en 
skrivelse från arbetarkommunen till stadsfullmäktige framkom att bibliotekets 
inkomster främst kom från frivilliga bidrag och att böcker skänktes till biblioteket. Detta 
visade att det fanns intresse och offervillighet för biblioteket.127 
 
Föreståndaren för arbetarkommunens bibliotek Algot Johansson påtalade vid ett möte 
hos arbetarkommunen den 23 juli 1907 behovet av att biblioteket fick en egen lokal om 
det skulle kunna utvecklas. Han föreslog att de skulle anhålla om kommunalt stöd till 
biblioteket och han ansåg för tillfället att det inte var lämpligt att söka statsbidrag. Det 
beslutades att biblioteksstyrelsen och Erik Nilsson skulle undersöka om det fanns någon 
möjlighet att få kommunalt stöd och om de ansåg det skulle en motion lämnas in till 
stadsfullmäktige.128  
 
Motionen till stadsfullmäktige kom under samma tid som diskussionen om 
stadsboksamlingens modernisering pågick. 
 

4.3 Nykterhetsrörelsens bibliotek 
 
Det bildades flera loger i Västervik och de hade många medlemmar.129 Logen 
Stegeholm fick en förfrågan från logen Tjust om de ville vara delaktiga i Tjusts 
bibliotek,130 och den 13 juli 1884 godkände logen Stegeholm stadgarna för Westerviks 
Good-Templars Bibliotek och blev därmed delaktiga i biblioteket. I deras stadgar 
framkom att biblioteket var till för att deras medlemmar skulle få nyttig och 
underhållande läsning. Deras böcker och tidskrifter skulle stämma överens med 
godtemplarordens värderingar. Litteratur som kunde ge upphov till religiösa och 
politiska strider fick inte förekomma. Avgiften för boklån var 2 öre i veckan.131 Till en 
början var biblioteket öppet mellan kl. 14.00–15.00 varje söndag.132 Några år senare 
föreslogs att öppettiden skulle förläggas på kvällen i stället för på eftermiddagen, på så 
sätt skulle utlåningen bli bättre. Det beslutades efter en diskussion att biblioteket skulle 
vara öppet på rasterna under logemötena.133 Senare kunde de som ville låna böcker även 
kontakta någon av bibliotekarierna så kunde tillfälle för utlåning ordnas.134 
                                                 
125 Kjellgren 1981, s.14. 
126 Åkerman 1934, s.12. 
127 Stadsfullmäktiges protokoll 1907-12-12, bilaga nr 99, AII:47. 
128 Västerviks arbetarkommuns protokoll 1907-07-23. 
129 Kjellgren 1988, s.13. 
130 Norra Kalmar Läns Föreningsarkiv, Logen Stegeholms protokoll 1884-05-04, AI 
131 Logen Stegeholms protokoll 1884-07-13. 
132 Norra Kalmar Läns Föreningsarkiv, Logen Tjusts protokoll 1885-09-13, AI, Logen Stegeholms 
protokoll 1885-09-12. 
133 Logen Stegeholms protokoll 1890-03-02. 
134 Logen Stegeholms protokoll 1890-06-28. 
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Ur bibliotekets verksamhetsberättelse för år 1886 framgick att inkomsterna för boklån 
uppgick till 25:76 och att det bestod av cirka 200 böcker.135 Vid ett tillägg till 
revisionsberättelsen för år 1886 framkom att kassabok, utlåningsbok och katalog var i 
sådant bedrövligt skick att nya behövdes anskaffas. Innan biblioteket öppnades för 
utlåning måste en ny katalog upprättas då flera böcker under åren kommit bort. Det 
fanns även böcker som behövde bli inbundna, lagas eller förses med nummer.136 Under 
1888 framkom att biblioteket fortfarande stod i stor oordning och på ett möte ställdes 
frågan om biblioteket skulle vara öppet eller inte. Det beslutades att det skulle hållas 
öppet.137 En gång i månaden fick även allmänheten låna böcker.138 
 
Den 3 september 1892 hade bibliotekets delats mellan logerna.139 Under år 1892 fanns 
en fördelningskommitté som skulle fördela logernas gemensamma tillhörigheter. Logen 
Tjust beslutade att erbjuda logen Stegeholm att köpa Tjust andel i biblioteket, om 
anbudet inte antogs ville Tjust att delning skulle ske.140 Vid logen Stegeholms möte den 
12 juni 1892 framkom att logen gick med på att dela biblioteket och tillsatte en 
delningskommitté som med en liknande från Tjust skulle förrätta delningen så fort som 
möjligt.141  
 

4.3.1 Logen Tjusts bibliotek 
 
Efter att delningen av biblioteket ägt rum är uppgifterna om logen Tjusts biblioteket 
mycket begränsade. Logens Tjusts biblioteket var öppet på rasten vid varje möte.142 Ett 
förslag till stadgar för biblioteket godkändes den 2 oktober 1892, men vad dessa 
innehöll framgick inte, endast att ett tillägg om att låntagare som innehade böcker i mer 
än fyra veckor skulle betala fyra öre i veckan.143 
 
I slutet av 1890-talet verkade logen Tjusts bibliotek inte varit igång, för på hösten år 
1900 föreslogs att biblioteket skulle återupprättas, men frågan bordlades.144 Senare 
tillkom en kommitté på tre personer som skulle upprätta en lista över bibliotekets 
böcker och en bibliotekarie tillsattes.145 Vid ett möte den 6 oktober 1901 väcktes frågan 
om att logens bibliotek borde ställas i bättre ordning än som nu var fallet. Detta bifölls 
och en kommitté på fem personer tillsattes.146 
 
I mars 1906 anhöll ungdomslogen Snöflingan om att få använda biblioteksskåpet till 
sina tillhörigheter. Logen beviljade denna anhållan men först skulle en kommitté 
bestående av tre bröder gå igenom böckerna som fanns.147 Kommittén kom fram till att 

                                                 
135 Logen Stegeholms protokoll 1887-01-01. 
136 Logen Tjusts protokoll 1887-01-02. 
137 Logen Stegeholms protokoll 1888-09-16. 
138 Logen Stegeholms protokoll 1888-11-11. 
139 Logen Tjusts protokoll 1892-09-03. 
140 Logen Tjusts protokoll 1892-06-12. 
141 Logen Stegeholms protokoll 1892-06-12. 
142 Logen Tjusts protokoll 1892-09-23. 
143 Logen Tjusts protokoll 1892-10-02. 
144 Logen Tjusts protokoll 1900-10-27. 
145 Logen Tjusts protokoll 1900-11-18. 
146 Logen Tjusts protokoll 1901-10-06. 
147 Logen Tjusts protokoll 1906-03-17. 
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det fanns 50 inbundna böcker och 23 häftade. Den föreslog att ett nytt bibliotek skulle 
upprättas, detta bifölls och en bibliotekskommitté på fem personer tillsattes.148 
Bibliotekskommittén uppmanade sedan medlemmarna att skänka böcker till logens 
bibliotek.149 Logen Tjusts bibliotek var öppet kl. 10.00–11.00 varje söndag.150 Senare 
meddelade bibliotekskommittén att biblioteket var öppet under mötena.151 
 

4.3.2 Logen Stegeholms bibliotek 
 
Efter att logerna Tjust och Stegeholm delat upp det gemensamma biblioteket, fanns 
under några år knapphändiga uppgifter om logen Stegeholms bibliotek. Men år 1898 
framkom det att det fanns en behållning på ca 23 kronor i Stegeholms bibliotekskassa 
som skulle användas till inköp av nya böcker och reparation av de gamla, därför 
tillsattes en kommitté som skulle sköta detta och de skulle även uppmana allmänheten 
att skänka böcker till biblioteket genom annonser i tidningarna.152 Vid ett möte med 
logen Stegeholm förslog F. A. Johansson att en bibliotekskommitté skulle tillsättas med 
bibliotekarien och fyra ytterligare ledamöter. Enligt en handbok för godtemplare borde 
ett logebibliotek skötas av en kommitté bestående av fem personer och som inom 
kommittén valde ordförande, sekreterare, kassör och bibliotekarie.153 De som ingick i 
den första bibliotekskommittén var C. A. Carlsson, Fr. Anderberg, F. A. Johansson, 
Carl Nilsson och C. Sjögren.154 I februari 1900 framkom att kommittén upprättat en 
katalog över de 161 böcker som fanns i biblioteket och en särskild inlämnings- och 
utlånings katalog. De hade även upprättat en lista där medlemmar kunde anteckna 
böcker eller bidrag de skänkte till biblioteket. Det framkom även att 
bibliotekskommittén valdes för ett år i taget.155 Bibliotekskommittén fick beviljat av 
logen att låna ut böcker till inte endast logens medlemmar utan även till allmänheten.156 
 
Kommittén hade under perioden 1900-1901 märkt att logens medlemmar inte besökte 
biblioteket så ofta och lånade böcker, man bad att medlemmarna skulle komma och låna 
böcker för annars fanns det ingen anledning att ha ett bibliotek. Kommittén hade en 
önskan om att utöka biblioteket men eftersom böckerna som hittills fanns, inte hade 
lånats i så stor utsträckning kunde utökningen inte ske.157 Enligt Rapport från 
Stegeholms bibliotekskommitté 1901-1902 fanns det 206 band.158 
 
Åkerman skrev att år 1908 bestod Stegeholms boksamling av 292 band medan Tjust var 
något mindre.159  
 

                                                 
148 Logen Tjusts protokoll 1906-03-25. 
149 Logen Tjusts protokoll 1906-03-31. 
150 Logen Tjusts protokoll 1906-11-24. 
151 Logen Tjusts protokoll 1907-05-12. 
152 Logen Stegeholms protokoll 1898-03-20. 
153 Logen Stegeholms protokoll 1899-11-19. 
154 Logen Stegeholms protokoll 1899-11-26. 
155 Logen Stegeholms protokoll 1900-02-10. 
156 Logen Stegeholms protokoll 1900-10-14. 
157 Norra Kalmar Läns Föreningsarkiv, Rapport från Stegeholms bibliotekskommitté 1900-1901, F:4. 
158 Rapport från Stegeholms bibliotekskommitté 1901-1902, F:4. 
159 Åkerman 1934, s. 11. 
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4.4 Västerviks värme- och läsestuga 
 
Värme- och läsestugan var egentligen inte en föregångare till stadsbiblioteket men kom 
att ingå i den nya biblioteksorganisationen. 
 
1904 tillkom en Värme- och läsestuga. Det var arbetarkommunen m.fl. föreningar från 
staden som hade lämnat in en skrivelse till stadsfullmäktige om en begäran av ett anslag 
på 500 kr per år till en värme- och läsestuga.160 Stadsfullmäktige beviljade anslag för tre 
år framåt med villkor att få utse två ledamöter i värme- och läsestugans styrelse och en 
revisor.161 Enligt revisionsberättelsen för år 1906 hade Värme- och läsestugan haft fler 
besökare än tidigare så att utrymmet knappt räckte till, cirka 150 besökare per dag och 
då hade mer än hälften av dem kommit för enbart tidningsläsning. Det hade 
tillhandahållits 28 tidningar.162 När styrelsen för Värme- och läsestugan anhöll om 
anslag för både 1909 och 1910 av stadsfullmäktige, remitterades ärendet till den 
kommitté som skulle utreda en sammanslagning av biblioteken i staden.163  
 

4.5 Sammanfattning 
 
På många håll i Sverige tillkom under 1800-talets mitt sockenbibliotek. I Västervik 
beslutades att år 1859 grunda ett församlingsbibliotek (stadsboksamlingen) som 
motsvarade samtida sockenbibliotek. I Västervik stadsboksamlings stadgar gick att läsa 
att ”Alla Församlingens välfrejdade medlemmar öfver femton år gamla ega att i eget 
namn låna böcker”.164 Från början fanns det i ett bokskåp i Folkskolehuset och var 
öppet för utlåning en timme varje söndag. Till att börja med var det ingen låneavgift, 
men senare tillkom en avgift på 2 öre per boklån. Stadsboksamlingen tillkom under en 
period när uppgången var stor för sockenbibliotek. Förutom förespråkare som bl.a. 
Siljeström inrättades under denna tid folkinspektionen som hade en betydande roll för 
grundandet och utvecklandet av sockenbiblioteken. En uppgång av biblioteken skedde 
vid denna tid. Sockenbiblioteken hade en nedgång i slutet av 1800-talet, men de som 
överlevde kom många gånger att ligga till grund för det moderna folkbiblioteket. En del 
sockenbibliotek kunde även komma att gå upp i arbetarbibliotek, som sedan utvecklades 
till ett modernt folkbibliotek. I Västervik kom stadsboksamlingen att stagnera vid 
sekelstiftet, allmänheten hade tappat intresset för litteraturen som ansågs vara ensidig 
och av dålig kvalitet. Men stadsboksamlingen överlevde och kom att vara ett av 
biblioteken som låg till grund för det moderna folkbiblioteket som bildades i Västervik. 
 
Vid sidan av sockenbiblioteken uppstod även läsestugor, arbetarbibliotek och bibliotek 
inom nykterhetsrörelsen. Godtemplarlogerna Tjust och Stegeholm bildade ett 
gemensamt bibliotek 1884. I deras stadgar framkom att biblioteket var till för att deras 
medlemmar skulle få nyttig och underhållande läsning. Deras böcker och tidskrifter 
skulle stämma överens med Godtemplarordens värderingar. Litteratur som kunde ge 
upphov till religiösa och politiska strider fick inte förekomma. Avgiften för boklån var 2 
öre i veckan och till en början var biblioteket öppet en timme varje söndag. Senare fick 
                                                 
160 Stadsfullmäktiges protokoll 1904-06-09, AI:8. 
161 Stadsfullmäktiges protokoll 1904-08-11, AI:8. 
162  Stadsfullmäktiges protokoll 1907-02-14, bilaga nr 16, Revisionsberättelse öfver Västerviks Värme- 
och Läsestugas räkenskaper och förvaltning för år 1906, AI:9. 
163 Stadsfullmäktiges protokoll 1908-04-23, AI:10. 
164 Västerviks sockenstämmoprotokoll, 1861-06-25, KIa:5. 
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även allmänheten låna böcker. 1892 skedde en uppdelning av godtemplarbiblioteket och 
logerna fick därefter var sitt bibliotek. Vid Stegeholms bibliotek fick så småningom 
även andra än medlemmarna låna böcker. 
 
En ökad livaktighet skedde i städerna på biblioteksområdet ju närmare sekelskiftet man 
kom som hade att göra med demokratiseringsprocessen och den växande 
industrialiseringsprocessen. Nu var det inte allmogen utan städernas arbetarklass som 
med den växande industrialiseringen ville ha större andel i medbestämmande rätten i 
stat och kommun. Folkbiblioteksrörelsen kom in i en ny fas vid sekelskiftet 1900. 
 
En värme- och läsestuga tillkom i Västervik 1904. Styrelsen till värme- och läsestugan 
valdes av stadsfullmäktige, nykterhetsföreningarna och arbetarkommunen. Att det togs 
initiativ till läsestugor var vanligt förekommande kring år 1900. Men de varierade i 
utförande, en läsestuga kunde vara som ett mindre folkbibliotek eller en lokal med 
alkoholfri servering och läsning på stället som ett alternativ till krogarna. I Västervik 
var läsestugan en lokal med tidningsläsning och med en enklare servering.  
 
Vid Västerviks arbetarkommun tillkom ett bibliotek 1906. I en artikel, där Västerviks 
arbetarbibliotek anhöll om bidrag från allmänheten till det nya biblioteket, ges det en 
bild av att det strax efter sekelskiftet 1900 blivit ett större intresse för biblioteksrörelsen, 
då det framkom att denna rörelse hade vuxit och att allmänheten visade ett stort intresse 
för den. Biblioteksrörelsen var ett av de viktigaste medlen för folkbildningen. Att 
arbetarna uppskattade biblioteksrörelsen visades genom att arbetarbibliotek grundades. I 
Västervik hade som på många andra platser arbetarbibliotek tillkommit eftersom 
sockenbiblioteken, i Västerviks fall stadsboksamlingen, inte kunde tillgodose arbetarna 
med den litteratur de var intresserade av. 
 
Den som var den drivande kraften för arbetarbibliotekets tillkomst var träarbetaren 
Algot Johansson som också blev bibliotekets föreståndare. Biblioteket var beläget i 
arbetarkommunens expedition. I deras stadgar framgick att biblioteket skulle verka för 
folkupplysning och detta framförallt bland arbetarna. Biblioteket kunde utnyttjas även 
av andra än medlemmarna i arbetarkommunen, men de fick betala en högre 
utlåningsavgift än den som var medlem. Biblioteket innehöll både skönlitteratur och 
samhällsvetenskaplig litteratur och ansågs vara välskött. 
 
Om man jämför den allmänna biblioteksutvecklingen med Västerviks stadsbiblioteks 
föregångare kan man se att stadsboksamlingen tillkom under den tid som det var vanligt 
att sockenbibliotek grundades, detsamma gäller logernas bibliotek. Men inom 
arbetarkommunen var man något senare, många andra arbetarbibliotek tillkom några år 
tidigare. Som på många andra håll var föregångarna till Västerviks stadsbibliotek små 
bibliotek och som främst var till för nyttig läsning.  
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5. Bildandet av Västerviks stadsbibliotek 
 
Efter att vi har studerat föregångarna till Västerviks stadsbibliotek i det föregående 
kapitlet kommer vi nu in på redogörelsen för hur sammanslagningen gick till och 
grunderna för ett stadsbibliotek. 
 

5.1 Förslag och diskussioner om ett folkbibliotek 
 
Den 13 oktober 1907 ansökte arbetarkommunens styrelse som vi tidigare nämnt ett 
anslag från staden till arbetarbiblioteket genom en motion till stadsfullmäktige. Detta 
gjordes eftersom det fanns ett intresse för biblioteket och man ansåg att det inte kunde 
utvecklas som det borde. Arbetarkommunens styrelse framhöll att det inte rörde sig om 
någon politisk, religiös eller anti-religiös propaganda, utan att de hade ett mål: 
”Litteraturens skatter tillgänglig för allmänheten” och att ”Endast det bästa är godt 
nog”.165 Eftersom det i landet fanns ett intresse för folkbildningsarbete så vågade 
styrelsen för arbetarkommunen anse att arbetarbiblioteket var en del av detta arbete och 
om deras begäran godkändes skulle låneavgifterna kunna bli lägre. De anhöll om att 
stadsfullmäktige skulle bevilja ett anslag på 200 kr för år 1908 som skulle användas till 
utveckling och skötsel av arbetarbiblioteket.166  
 
Stadsfullmäktige tog upp arbetarkommunens anhållan om anslag till arbetarbiblioteket 
den 17 oktober 1907 och beslutade låta beredningsutskottet undersöka frågan samtidigt 
som det behandlade stadsboksamlingens modernisering. Det hade framkommit ett 
förslag om bättre tid för utlåning av stadsboksamlingen och att tillsätta en nämnd som 
skötte inköp av böcker. Stadsfullmäktige gav beredningsutskottet i uppdrag att ge 
förslag på fem personer till inköpsnämnden, kommentera utlåningstiden och övrigt som 
rörde biblioteksfrågan.167 
 
Beredningsutskottet ville inte bifalla anslaget till arbetarbibliotekets utveckling och 
skötsel eftersom utskottet ansåg att det räckte med ett bibliotek i staden, 
stadsboksamlingen, då den var tillgänglig för alla. När det gällde förslaget om en 
inköpsnämnd föreslog utskottet att nämnden skulle bli en biblioteksstyrelse som skulle 
köpa in böcker, bestämma tid för utlåning, tillsätta bibliotekarie och bestämma hans 
arvode. Utskottet föreslog att biblioteksstyrelsen skulle bestå av följande herrar doktor 
A. A. W. Lund, lektor R. Wickberg, Erik Nilsson, kamrer J. Holmqvist och v. konsul 
Hj. Ängqvist.168 
 
Stadsfullmäktige tog upp ovanstående förslag den 12 december 1907 och detta gav 
upphov till en längre diskussion.169 Flera talare hade förmodat att beredningsutskottet 
skulle komma med ett annat förslag. Borgmästare Rune beklagade att utskottet inte 
godkänt anslaget till arbetarna och att arbetarna borde ha varit bättre representerade i 
förslaget till biblioteksstyrelse. Prosten Palén föreslog att stadsboksamlingen och 
arbetarbiblioteket skulle slås samman, eftersom det vore bättre med ett stort bibliotek än 

                                                 
165 Bilaga nr 99 till stadsfullmäktiges protokoll 1907-12-12, AII:47. 
166 Bilaga nr 99 till stadsfullmäktiges protokoll 1907-12-12, AII:47. 
167 Stadsfullmäktiges protokoll 1907-10-17, AI:9. 
168 Bilaga nr 99 till stadsfullmäktiges protokoll 1907-12-12, AII:47. 
169 Stadsfullmäktiges protokoll 1907-12-12, AI:9. 
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att ha två som var små. Deras ideal borde vara ett stort bibliotek som varje dag var öppet 
några timmar. Eftersom det då skulle bli allsidigt, trodde han att arbetarna skulle 
acceptera detta. Han föreslog en remiss till en kommitté för att utreda frågan. Nilsson 
trodde att förutsättningarna för att få till en sammanslagning var små, då arbetarna 
skulle hysa misstro mot detta. Lund menade att anslaget inte var stort men om det 
beviljades kunde det leda till konsekvenser, eftersom det fanns flera bibliotek i staden 
som även de kunde begära anslag. Han framhöll att allmänheten kunde använda 
stadsboksamlingen. Men några tog upp att stadsboksamlingen var ensidig och av dålig 
kvalitet. Odén berömde arbetarbiblioteket vad det gällde skötsel, böckernas urval, 
allsidighet och omfång. Han var för en sammanslagning men trodde att chanserna att 
genomföra den var små. Palén talade sedan om samling, det fanns nu tillfälle att 
förverkliga denna tanke. Det var viktigt att jämna ut klasskillnaden. Han talade även om 
att de skulle ha de stora biblioteken i Amerika som föredöme. Någon tog upp att de nu 
borde tillfråga arbetarna om de skulle vilja ta emot den hand som utsträcktes mot dem. 
Palén ville få till stånd ett möte med vederbörande korporationer för att diskutera 
biblioteksfrågan.170 
 
Stadsfullmäktige beslutade efter diskussionen att frågan skulle remitteras till en 
kommitté. Denna kommitté skulle utreda frågan och förhandla med de 
biblioteksstyrelser som fanns i staden för att försöka få tillstånd en sammanslagning av 
biblioteken. Till kommittén utsågs prosten S. G. Palén, disponenten och konsuln U. 
Steinholtz, lasarettsöverläkaren O. Michaelsson, folkskolläraren Alb. Odén och 
stenhuggaren E. Nilsson.171 
 
I Västerviks Posten framfördes några dagar efter diskussionen i stadsfullmäktige ett 
förslag till sammanslagning. Det ansågs att kyrkoherden Paléns förslag att försöka få till 
stånd en sammanslagning av biblioteken var en vacker tanke som riskerade att stanna 
vid en utredning. Man vill inte lämna ifrån sig en kär samling böcker hur som helst utan 
att i framtiden kunna bestämma dess öde. Det föreslogs att en sammanslagning kunde 
ske på följande vis: att staden ordnade en lokal där de olika biblioteken kunde rymmas 
men att de fanns i skilda avdelningar och stod kvar under var sin ledning. På så sätt 
skulle de olika styrelserna för biblioteken kunna fortsätta att välja litteratur som skulle 
köpas in utan censur eller annan påverkan. Fördelar med en sammanslagning som kunde 
tillgodoses var en gemensam bibliotekarie, längre utlåningstid och att det fanns många 
böcker på ett ställe för låntagarna. En annan fördel om alla bibliotek inte sammanslogs 
till ett, vore att lusten att vilja hjälpa till att utöka sitt bibliotek och som fanns inom 
föreningarna skulle finnas kvar. I idén om sammanslagning var en av grundtankarna att 
den skulle innebära att de olika klasserna skulle närma sig varandra, ett sätt att främja 
detta vore att det ordnades en läsestuga i kombination med biblioteket. I artikeln 
framgick att detta skulle kunna förverkligas utan svårighet då det i staden nu fanns en 
läse- och värmestuga som hade understöd av staden. Det föreslogs att bibliotek och 
läsestuga skulle kunna inrymmas i den nuvarande lokalen för läse- och värmestugan om 
serveringen som fanns där slopades.172 Detta förslag verkade inte ha väckt något 
intresse utan det som kom att diskuteras inom berörda parter var en sammanslagning till 
ett bibliotek under en ledning. 
 

                                                 
170 Stadsfullmäktigesammanträdet i Västervik, Smålands Folkblad 1907-12-16. 
171 Stadsfullmäktiges protokoll 1907-12-12, AI:9. 
172 Biblioteksväsendets ordnande, Västerviks Posten, 1907-12-17. 
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När logen Tjust tog upp stadsfullmäktiges förslag om att slå samman biblioteken i 
Västervik till ett stort stadsbibliotek tillsattes en kommitté på två personer, E. Berglund 
och Karl Jansson, som skulle samarbeta med stadsfullmäktiges kommitté.173 Vid ett 
möte hos logen Stegeholm tog Odén upp att stadsfullmäktige tillsatt en kommitté som 
skulle, om det fanns sympatier, försöka åstadkomma ett stadsbibliotek. Frågan togs upp 
till behandling men bordlades.174 När frågan om att överlämna logen Stegeholms 
bibliotek till ett stadsbibliotek togs upp till behandling hos logen, beslutades efter 
förslag från Odén att tillsätta två personer, Malmberg och Fridell, som skulle sköta 
förhandlingen och delta i utredningen om ett stadsbibliotek med stadsfullmäktiges 
kommitté.175 
 
Vid ett möte med arbetarkommunen den 27 oktober 1907 hade Algot Johansson tagit 
upp att när de nu sökt anslag till biblioteket, kunde de få erbjudande om att slå samman 
arbetarbiblioteket med stadsboksamlingen. Han frågade därför om arbetarkommunens 
åsikt var att de borde ta emot ett sådant erbjudande. Arbetarkommunen ansåg att de inte 
skulle gå med på en sammanslagning om de inte kunde ha inflytande över bibliotekets 
utveckling.176 När arbetarkommunen hade möte i januari 1908 hade de fått ett förslag 
från stadsfullmäktiges kommitté om grunder för en sammanslagning av biblioteken. 
Skrivelsen tog upp fördelar med ett stort bibliotek som skulle medföra bättre 
tillfredsställelse för allmänheten. En styrelse på fem personer skulle förvalta det 
sammanslagna biblioteket. Av styrelsens medlemmar skulle stadsfullmäktige välja två, 
arbetarkommunen två och nykterhetsföreningarna en. Om styrelsen inte kunde enas om 
bokinköpen, skulle varje styrelsemedlem få en femtedel av halva anslaget till att själv 
välja vilka böcker han ansåg skulle köpas in. Om någon part inte var nöjd efter ett års 
samarbete hade den rätt att efter sex månaders uppsägning gå ur och då få tillbaka 
böckerna som den hade med när den trädde in.177 
 
Det fördes en lång diskussion inom arbetarkommunen, där det framkom åsikter både för 
och emot en sammanslagning och olika förslag. De som var för en sammanslagning 
framhöll att kommittén hade tillvaratagit deras intressen och att om de inte godkände 
förslaget kunde man inte räkna med något anslag. Flera ansåg inte att arbetarbiblioteket 
skulle kunna konkurrera med stadsboksamlingen om den förbättrades. Bland dem som 
var emot en sammanslagning framfördes åsikter som att stadsfullmäktige inte menade 
allvar utan endast ville få tillgång till arbetarkommunens böcker så att de sedan kunde 
censureras. En annan ansåg inte att arbetarkommunen skulle samarbeta med deras 
fiender, eftersom de borde ha ett eget bibliotek som skulle vara en hjälp i deras kamp 
mot ett bättre samhälle. Någon tyckte inte att de skulle gå med på en sammanslagning 
om inte arbetarkommunen fick majoritet i styrelsen. Ett annat förslag var att 
arbetarkommunen skulle ha rätt att tillsätta bibliotekarie. Ax. Gustafsson föreslog att en 
värdering av biblioteket borde göras om en sammanslagning skulle ske och att staden 
skulle betala den summan om ett utträde kom att ske. Men det borde bestämmas att 
utträde endast tillåts om den part som vill gå ur anser att biblioteket inte sköts på ett 
tillfredsställande sätt och att summan som då betalas ut inte får användas till annat än ett 
bibliotek. Algot Johansson talade om att antalet låntagare som inte var medlemmar i 
arbetarkommunen var större än antalet medlemmar, så han trodde inte att biblioteket 

                                                 
173 Logen Tjusts protokoll 1907-12-16. 
174 Logen Stegeholms protokoll 1907-12-15. 
175 Logen Stegeholms protokoll 1907-12-29. 
176 Västerviks arbetarkommuns protokoll 1907-10-27. 
177 Västerviks arbetarkommuns protokoll 1908-01-28. 
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skulle klara konkurrensen om de sa nej till förslaget. Han föreslog att när 
korporationerna valde ledamöter, skulle de välja samma antal suppleanter och han 
förordade inte förslagen om att arbetarkommunen skulle tillsätta bibliotekarie eller att 
de skulle ha absolut majoritet i styrelsen. Därefter skedde en votering som innebar att 
man röstade ja till kommitténs förslag med Gustafssons tillägg eller nej om man var 
emot. Resultatet blev att 30 röstade ja och fem röstade nej och en medlem röstade inte 
alls.178 
 
Vid ett senare möte inom arbetarkommunen beslutades att Algot Johansson, A. 
Sandberg och G. Ahlin skulle utföra värderingen av deras böcker. Sedan bestämdes att 
de skulle lägga till två villkor för en sammanslagning: att varje korporation valde 
samma antal suppleanter som ledamöter och att samma principer som vid inköp av 
böcker skulle gälla vid prenumeration av tidningar.179 Värderingskommittén kom fram 
till att arbetarbibliotekets 325 band värderades till 882:40 kr, men från den summan 
skulle det dras av en inbindningsskuld, värdet på skänkta böcker och avdrag för slitning. 
Summan som skulle betalas om arbetarkommunen ville gå ur skulle då bli 500 kr. 
Värderingskommittén medgav att summan kunde verka hög men att detta berodde på att 
böckerna bestod av nyare litteratur och då endast har använts under en kort tid.180 
 
I Västerviks Posten framgick i en artikel från den 6 februari 1908 att biblioteksfrågan 
var en fråga som under en tid ivrigt hade diskuterats. Diskussioner hade förts i 
stadsfullmäktiges kommitté och i arbetarkommunen där flera förslag hade framkommit. 
Grunden för sammanslagningen var ju att samla så mycket böcker som möjligt och 
tillgängliggöra dem för allmänheten. Men i artikeln framförs att det vore bra om enighet 
i denna viktiga fråga kom till stånd men att det fanns tvivel om denna lösning var den 
som var förmånligast. I artikeln framfördes återigen förslaget om en sammanslagning 
vad det gällde lokal och bibliotekarie men med olika biblioteksstyrelser. Detta skulle 
inte minska intresset för det egna biblioteket utan det kanske skulle kunna leda till en 
tävlan mellan biblioteken. En sammanslagning skulle troligen minska bidrag från 
enskilda, då det var lättare att vädja om böcker till en viss korporation. Den skulle även 
innebära att korporationerna inte längre lämnade bidrag till biblioteken. Med artikelns 
förslag skulle arbetarkommunen kunna få anslag till sitt bibliotek men även lokal och 
bibliotekarie och det borde då inte finnas någon vilja till utbrytning. Även anledningen 
till att staden att inte ville bifalla arbetarkommunens ansökan om anslag skulle bortröjas 
och då skulle den vackra tanken på ett bibliotek, där alla bildningssökande skulle kunna 
samlas, kunna åstadkommas. Men en nackdel som framförts mot detta förslag var 
svårigheterna med olika skåp eller avdelningar för böckerna. Detta skulle kunna 
undvikas genom att böckerna upptogs i olika kataloger och var försedda med nummer 
och särskiljande märken som visar vilken samling de tillhör.181 Men detta förslag 
verkade inte vara något som diskuterats utan det var stadsfullmäktiges kommittés 
förslag som diskuterades. 
 
Logen Tjust diskuterade stadsfullmäktiges kommittés förslag om att slå samman 
biblioteken. De godkände detta förslag förutom att de ville ha en ändring av antalet 
medlemmar i biblioteksstyrelsen och föreslog sju ledamöter så att logerna Tjust och 

                                                 
178 Västerviks arbetarkommuns protokoll 1908-01-28. 
179 Västerviks arbetarkommuns protokoll 1908-02-03. 
180 Västervik kommuns centralarkiv, Västerviks stad, Biblioteksstyrelsen, Tablå från arbetarkommunen 
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181 Biblioteksfrågan, Västerviks Posten 1908-02-06. 
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Stegeholm skulle få var sin medlem.182 Vid logens Stegeholms möte den 9 februari 
1908 diskuterades förslaget från stadsfullmäktiges kommitté och den gav upphov till en 
livlig diskussion. Filip Larsson kunde inte gå med på att logerna Tjust och Stegeholm 
skulle ha ett gemensamt ombud i biblioteksstyrelsen utan föreslog att logen skulle 
begära att få en egen representant. Men Malmberg ville att kommitténs förslag om ett 
gemensamt ombud för logerna skulle bifallas. Efter en stunds diskussion beslutades att 
bifalla Larssons förslag.183 
 
Stadsfullmäktiges kommitté godkände inte arbetarkommunens förslag om att en part 
eventuellt ville utträda, skulle den erhålla en viss summa som ersättning för böckerna 
som överlämnats till det gemensamma biblioteket. Kommittén ansåg att 
arbetarkommunens värderingssumma på 500 kr var för hög då staden även skulle betala 
skulden på 125 kr för inbindning. Kommittén menade att med ett sådant villkor skulle 
det kunna finnas en frestelse att separera. Därför föreslog kommittén ett medlingsförslag 
från U. Steinholtz. Det skulle innebära att stadsboksamlingen helt gick upp i 
folkbiblioteket och att när föreningsbiblioteken överlämnade sina böcker skulle de 
märkas med biblioteksnamn eller stämpel och finnas i en fullständig förteckning. Om 
sedan föreningsbiblioteken ville träda ut efter sex månaders uppsägning skulle böckerna 
som överlämnats vid inträdet lämnas tillbaka. Vid inträdet skulle böckerna ojävigt 
värderas och detta skulle ske även vid utträde, då skulle skillnaden mellan de olika 
värderingssummorna betalas av staden till föreningen som vill bryta samarbetet. I 
förslaget ingick även att staden skulle betala arbetarbibliotekets skuld på 125 kr för 
inbindning.184 
 
Detta diskuterades sedan inom arbetarkommunen, där H. Andersson ansåg att de skulle 
godkänna detta förslag då arbetarbiblioteket skulle komma att få det svårt i 
konkurrensen med ett modernt stadsbibliotek. Men G. Ahlin trodde att de skulle kunna 
fortsätta med sitt bibliotek på samma sätt som de hittills gjort och om de avslog 
förslaget var det inte säkert att det blev någon modernisering av stadsboksamlingen. 
Medan A. Sandberg menade att det vore en fördel med ett stort och tillfredsställande 
bibliotek, utan att det medförde några kostnader för arbetarkommunen. Han framhöll 
även att om de inte gick med vid detta tillfälle och sedan skulle ångra sig, skulle de i 
inte få medbestämmanderätt i styrelsen. Efter debatten togs ett nästan enhälligt beslut att 
godkänna kommitténs förslag. Det beslutades även att arbetarkommunen nu ansåg att 
förhandlingarna borde vara avslutade.185 
 
Senare godkände logen Tjust kommitténs förslag till stadgar för ett folkbibliotek och att 
det ansågs tillräckligt att endast en i biblioteksstyrelsen kom från logerna.186 Vid ett 
möte hos logen Stegeholm framkom att stadsfullmäktiges kommitté inte på något sätt 
gick med på att logerna Tjust och Stegeholm skulle få var sin representant i styrelsen. 
Logen Stegeholm beslutade att avstå från kravet på ett eget ombud, med anledning av 
att kommittén inte gav vika och efter att logen Tjust gått med på kommitténs förslag.187 
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5.2 Grunderna för ett folkbibliotek 
 
Från kommittén som fått i uppdrag att undersöka biblioteksfrågan och om anslag till 
värme- och läsestugan kom två utlåtanden att behandlas vid stadsfullmäktiges möte den 
14 maj 1908. Kommittén hade efter flera förhandlingar med arbetarkommunen och 
godtemplarlogerna Tjust och Stegeholm lämnat ett utlåtande den 30 april 1908, som 
innehöll att de hade enats om att grunda ett gemensamt folkbibliotek genom att slå 
samman stadsboksamlingen, Västerviks arbetarbibliotek, logerna Tjust och Stegeholms 
bibliotek. Staden skulle lämna ett årligt bidrag till verksamheten. Styrelsen skulle bestå 
av fem medlemmar där två valdes av stadsfullmäktige, två av arbetarkommunen och en 
av logerna.188 
 
I det andra utlåtandet från den 8 maj 1908 ansåg kommittén att det vore ekonomiskt 
fördelaktigt om det föreslagna folkbiblioteket och värme- och läsestugan förenades. 
Kommittén föreslog att folkbiblioteket och värme- och läsestugan skulle förenas under 
en ledning och att biblioteksstyrelsen skulle sköta inköpet av läsestugans tidningar. En 
ny lokal behövdes, då biblioteket var i behov av en lämpligare sådan än den som 
stadsboksamlingen fanns i och värme- och läsestugans nuvarande lokal skulle bli för 
liten. Lokalen skulle även ha plats för en billig kaférörelse som föreståndaren skulle 
bedriva då detta hade fungerat bra i samband med värme- och läsestugan. Som ny lokal 
föreslog kommittén ett hus som tillhörde staden, Östra kv. nr 19, där det skulle finnas 
utrymme för folkbiblioteket, värme- och läsestugan, en lägenhet åt föreståndaren och 
plats för kaférörelsen.189 Stadsfullmäktige godkände kommitténs förslag med ett par 
små ändringar.190 
 
I Västerviks Posten konstaterades den 16 maj 1908 att den intressanta biblioteksfrågan 
nu fått sin lösning sedan stadsfullmäktige godkänt kommitténs förslag. Det framkom i 
artikeln att det funnits en kort diskussion innan det viktiga beslutet fattades, där 
Vestling framhöll att det var oriktigt att stadsfullmäktiges representanter var i minoritet 
då stadsfullmäktige lämnade medel till verksamheten, därför önskade han att tre 
styrelsemedlemmar kom från stadsfullmäktige. Vestling menade även att 
arbetarkommunen fått bestämma villkoren. Men flera talare framhöll att förslaget 
kommit till efter många förhandlingar och att något annat inte var tänkbart.191 
 

5.3 Bibliotekets första styrelse 
 
När stadsfullmäktige godkänt kommitténs förslag valde arbetarkommunen Alg. 
Johansson och A. Sandberg till ledamöter och till suppleanter Ax. Gustafsson, J. Eklind 
och Erik Nilsson.192 Logerna Tjust och Stegeholm valde vid ett gemensamt möte G. 
Malmberg till ledamot och L. J. Sundell till suppleant i styrelsen för folkbiblioteket och 
läse- och värmestugan.193 Till stadsfullmäktiges ledamöter utsågs lektor R. Wickberg 
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och disponenten U. Steinholtz och suppleanter blev vice konsul Hj. Ängqvist och 
kamrern John Nilsson.194 
 
Det första sammanträdet med styrelsen för Västerviks folkbibliotek ägde rum den 3 juli 
1908 och inleddes med följande:  

Disponent U. Steinholtz som sammankallat ledamöterna, hälsade dem välkomna och 
uttalade den förhoppningen att ett gott samarbete må bliva rådande inom styrelsen, 
så att företaget skall kunna fylla sin uppgift och genom att värka för samhället och 
dess medlemmar.195 

 
Sedan valdes U. Steinholtz till ordförande, A. Sandberg till sekreterare och Gust. 
Malmberg till kassör. Vid detta sammanträde beslöts att föreståndarplatsen skulle 
utannonseras.196 
 
Vid sammanträdet den 15 juli 1908 beslutade styrelsen att välja arbetarkommunens 
biblioteksföreståndare Algot Johansson till bibliotekarie, då han ansågs vara den som 
var mest lämplig bland de sökande för tjänsten. Man beslutade att föreningsbiblioteken 
skulle vara klara att överlämnas den 15 augusti 1908. Vidare beslutades att bibliotekets 
namn skulle vara ”Västerviks stadsbibliotek”.197 
 
Ordföranden och bibliotekarien fick i uppdrag att ta emot föreningarnas och 
stadsboksamlingens böcker. De fick även rensa ut stadsboksamlingens defekta 
böcker.198 Enligt de bokförteckningar som gjordes vid värderingen av 
nykterhetsföreningarnas och arbetarkommunens böcker och som genomfördes i augusti 
1908 framkom att hos logen Tjust värderades 69 böcker till 61:25 kr, hos logen 
Stegeholm värderades 122 böcker till 109:50 kr och arbetarkommunen hade 336 böcker 
där även inbundna tidskrifter ingick som värderades till 778:55 kr.199 
 

5.4 Diskussion 
 
När vi har studerat Västerviks stadsbiblioteks grundande har vi tittat på hur samhälls- 
och biblioteksutveckling allmänt och i Västervik såg ut och dessutom sett vilka aktörer 
som fanns. Vi har utgått från de två perspektiven som Torstensson anser att man bör ta 
hänsyn till vid en analys för grundandet av ett folkbibliotek. Det handlar om hur 
samhället ser ut ekonomiskt, politiskt och socialt, som han kallar ett strukturperspektiv. 
För det andra talar han om ett aktörsperspektiv, där det handlar om vilka som agerar för 
folkbibliotek och även varför. 
 
Torstensson skriver att den svenska samhällsstrukturen under 1890-1915 innebar 
industrialisering och ekonomisk utveckling, som i sin tur ledde till stora 
folkomflyttningar och utvidgade städer som följdes av sociala problem. Ett sätt att råda 
bot på problemet kunde vara att satsa på folkbibliotek. Det fördes även en kamp för den 
allmänna rösträtten.200 Staten började även gripa in på flera områden kring sekelskiftet 

                                                 
194 Stadsfullmäktiges protokoll 1908-06-18, AI:10. 
195 Västervik kommuns centralarkiv, Västerviks stad, Biblioteksstyrelsens protokoll 1908-07-03, AI:1. 
196 Biblioteksstyrelsens protokoll 1908-07-03, AI:1. 
197 Biblioteksstyrelsens protokoll 1908-07-15, AI:1. 
198 Biblioteksstyrelsens protokoll 1908-08-23, AI:1. 
199 Biblioteksstyrelsen, Bokförteckningar från augusti 1908, DII:1. 
200 Torstensson 1996, s. 34. 
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1900 som Torstensson bl.a. anser berodde på att urbaniseringen och industrialiseringen 
orsakade sociala problem. Industrin hade även problem att göra sig gällande på 
världsmarknaden. På biblioteksområdet kom staten genom 1905 års 
biblioteksförfattning att införa statsbidrag för biblioteken.201 
 
Det var i denna samhällsstruktur som även Västerviks stadsbibliotek grundades. Från att 
ha varit en stad där handel och sjöfart hade varit av stor betydelse blev Västervik en 
modernare industristad runt sekelskiftet 1900. En befolkning som ökade kraftigt. 
Högern kom länge att dominera i stadsfullmäktige. 1906 fick socialdemokraterna in sin 
första ledamot i stadsfullmäktige. Från rösträttsreformen 1909 och från allmän rösträtt 
1918 kom den kommunala makten att gå från höger till vänster. Mandaten för 
arbetarpartierna ökade. Torstensson anser att utvecklingen ekonomiskt, politiskt och 
socialt kunde skapa gynnsamma förhållanden för folkbiblioteken men det var också 
människorna som skapade folkbiblioteken därför att de ville uppnå något. 
 
Mellan åren 1890 och 1915 var biblioteksfrågan en livaktig fråga i de större städerna där 
många initiativ togs. Initiativen till folkbiblioteken i städerna var från början till för den 
kroppsarbetande klassen och skulle vara ett medel mot alkoholen och ökade kunskaper. 
Några år efter sekelskiftet förändrades bilden och public library-idéerna började 
uppmärksammas i städerna.202 Detta stämmer även in på en något mindre stad såsom 
Västervik. Under slutet av 1800-talet verkade intresset för bibliotek i Västervik vara 
ganska lågt, men några år efter sekelskiftet började intresset att öka. Som vi tagit upp 
tidigare så grundade arbetarkommunen sitt bibliotek år 1906 och hade en mycket 
engagerande bibliotekarie i träarbetaren Algot Johansson. Även inom logerna, som 
bildade sina bibliotek tidigare, var bibliotekskommittéerna mer aktiva med att samla in 
böcker till sina bibliotek och försöka få fler att låna böcker. Men det var framför allt 
från hösten 1907 som biblioteksfrågan fick större uppmärksamhet i Västervik. Då hade 
stadsfullmäktige börjat fundera på en modernisering av stadsboksamlingen samtidigt 
som arbetarkommunen ville utveckla sitt bibliotek. När arbetarkommunen ansökte om 
ett anslag hos stadsfullmäktige blev det bestämt att frågan skulle utredas samtidigt med 
frågan om stadsboksamlingens modernisering. Beredningsutskottet ville inte bevilja ett 
anslag till arbetarkommunen för att de tyckte att det räckte med stadsboksamlingen som 
var tillgänglig för alla. Efter detta följde en lång diskussion och det var nu som prosten 
Palén föreslog att stadsboksamlingen och arbetarbiblioteket skulle slås samman. Frågan 
remitterades då till en kommitté som kom att förhandla med biblioteksstyrelserna i 
staden för att försöka sammanslå biblioteken till ett större bibliotek. Av det vi har sett så 
verkar det ha förekommit stora diskussioner hos de olika föreningarna angående 
förslaget om sammanslagningen av biblioteken och att det fanns flera aktörer som hade 
intresse för biblioteksfrågan. Det var inom arbetarkommunen, stadsfullmäktige och 
inom logerna. 
 
Att arbetarkommunen lade fram sin motion var en bidragande orsak till att det så 
småningom blev en sammanslagning till ett större bibliotek. En ytterligare faktor var 
den pådrivande prosten Palén som kom med förslaget om en sammanslagning av 
biblioteken. Att sammanslå de mindre biblioteken till ett större och idén om att 
biblioteket skulle ha de stora amerikanska biblioteken som förebild som Palén föreslog, 
visade att han var insatt i vad som diskuterades inom den nationella 
biblioteksutvecklingen i början av 1900-talet. Palén hade även en tanke om att minska 
                                                 
201 Torstensson 1996, s. 35. 
202 Torstensson 1996, s. 21, 40f. 
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klasskillnaderna, ett av hans argument var att biblioteket skulle vara en samlingsplats 
för alla och vara ett sätt att jämna ut klasskillnaderna. Detta passade in på den nationella 
argumentationen för folkbibliotek som förändrades från att råda bot på nykterhets- och 
sedlighetsproblem till att vara en plats där olika samhällsklasser skulle mötas. 
Folkbiblioteken sågs även som skolor för demokratin och fortbildningsanstalter. Att slå 
samman flera bibliotek till ett större var ett sätt att skapa ett modernt folkbibliotek. 
Detta var en av tankarna hos prosten Palén, då han menade att det var bättre att ha ett 
större bibliotek som var öppet några timmar varje dag än flera små bibliotek. 
Folkbiblioteket som bildades i Västervik kom från början inte att helt uppfylla 
kriterierna för ett public library men det fanns intentioner till det. 
 
Prosten Paléns förslag kom nog inte helt oväntat. Algot Johansson hade vid ett möte i 
arbetarkommunen nämnt att de skulle kunna få ett sådant förslag, så vi kan förmoda att 
det förekommit samtal innan det blev konkreta förhandlingar mellan stadsfullmäktiges 
kommitté och de andra biblioteksstyrelserna i staden. Tyvärr saknas 
biblioteksstyrelsernas protokoll för logerna och arbetarkommunen. Stadsboksamlingen 
hade heller ingen biblioteksstyrelse vid denna tid. Därför kan vi inte redogöra för några 
diskussioner inom dessa angående sammanslagningen utan det blir endast diskussioner 
på möten som fanns hos bibliotekens huvudmän. 
 
Åsikterna för en sammanslagning inom arbetarkommunen var delade. Argumenten för 
en sammanslagning var att arbetarkommunens ekonomi inte skulle belastas och 
konkurrensen med ett modernt folkbibliotek skulle bli svårt. Några var misstänksamma 
mot förslaget. De som var emot en sammanslagning tyckte bl.a. att man inte skulle 
samarbeta med deras fiender, där biblioteket var en hjälp i deras kamp mot ett bättre 
samhälle. Det fanns en oro att delar av arbetarbibliotekets böcker skulle censureras. 
Några tyckte att arbetarkommunen skulle ha majoritet i styrelsen om de skulle gå med. 
Även tillsättande av bibliotekarie var ett förslag. Efter ett par diskussioner i 
arbetarkommunen och vissa förändringar i förslaget till sammanslagning så godkände 
arbetarkommunen nästan enhälligt förslaget. 
 
En anledning till att det fanns en misstänksamhet och oro för censur kan bero på, vad vi 
sett, att det tidigare förekommit i värme- och läsestugan.203 
 
Inom logerna Tjust och Stegeholm gick diskussionerna om att ett ombud från varje loge 
skulle finnas med i biblioteksstyrelsen, men man gick till slut med på att endast ha en 
representant tillsammans i styrelsen. 
 
Det fanns även ett förslag som framkom i ett par tidningsartiklar om gemensam lokal 
och bibliotekarie men med olika biblioteksstyrelser. Men detta verkade inte ha 
diskuterats mellan de olika parterna, utan det var en fullständig sammanslagning som 
diskuterades. Efter flera förhandlingar under våren 1908 mellan stadsfullmäktiges 
kommitté, arbetarkommunen och godtemplarlogerna hade de enats om att slå samman 
stadsboksamlingen, arbetarbiblioteket och godtemplarlogernas bibliotek till ett 
gemensamt folkbibliotek. 
 
Träarbetaren och arbetarbibliotekets föreståndare Algot Johansson blev den förste 
bibliotekarien. Det kan tyckas något ovanligt att man valde en arbetare till bibliotekarie, 

                                                 
203 Västerviks arbetarkommuns protokoll 1906-10-21. 



 36 

som dessutom var aktiv inom arbetarrörelsen. Men han hade ett stort bildnings- och 
bokintresse. Disponent Steinholtz ägare till Stegeholms snickerifabrik där Algot 
Johansson hade arbetat och som var ordförande i den första styrelsen av stadsbiblioteket 
framförde senare i ett tal att: 

När biblioteket grundades voro de för saken intresserade besjälade av både optimism 
och viss reservation. Högern var kanske en smula undrande inför den verksamhet, som 
komme att ledas av ”en ung olärd snickaryngling” och ”arg rabulist”, som 
föreståndaren på den tiden var. Socialdemokraterna å sin sida undrade nog, om inte 
prosten Palén och disponent Steinholtz genom att gå med i biblioteksverksamheten 
skulle söka hämma den rörelse som de så livligt omfattade.204 

Att det valdes en man ur arbetarklassen till bibliotekarie för stadsbiblioteket måste ha 
varit en seger för arbetarna. Detta ser vi också som ett tecken på att arbetarna började bli 
accepterade och få större inflytande i samhället. 
 
Torstensson skriver att snabba förändringar skedde i samhällen där folkbiblioteken 
bildades och oroade de styrande som såg folkbiblioteken som ett led i en stabilare 
samhällsutveckling. För Västerviks del kunde detta vara ett led i att man ville samla alla 
till ett gemensamt folkbibliotek. Torstensson skriver också att folkbiblioteken kan ses 
som ett verktyg för de förtryckta samhällsklasserna att ta sig upp i samhället. Med ett 
gemensamt folkbibliotek i Västervik skulle chansen för de lägre samhällsklasserna att 
höja sin kunskap och inflytande i samhället öka. Dessutom fick man inflytande och 
medbestämmande i biblioteket genom att ingå i dess styrelse. Stadsbibliotekets styrelse 
skulle bestå av två ledamöter som stadsfullmäktige hade valt, två medlemmar från 
arbetarkommunen och en ledamot som godtemplarlogerna bestämt. Därigenom hade 
inte stadsfullmäktige majoritet i styrelsen och var till fördel för de lägre 
samhällsklasserna. 
 
Torstensson menar även att aktörerna har intresse för följderna av sitt handlande. Det 
kan handla om infriade förhoppningar eller att avvärja hot. Vad kan aktörerna i 
Västervik ha förväntat sig av en sammanslagning? Algot Johansson som tidigare varit 
föreståndare för arbetarbiblioteket vet vi arbetade för att öka kunskapen inom 
arbetarklassen och bildningsarbetet var det centrala i hans klasskamp. Prosten Palén 
hade tanken om att minska klasskillnaderna och ett av hans argument var ju att 
biblioteket skulle bli en samlingsplats för alla. 
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6. Stadsbiblioteks utveckling 1908 – 1945 
 
I detta kapitel kommer en redogörelse för stadsbibliotekets utveckling mellan åren 
1908-1945. Biblioteksutvecklingen är uppdelad i tre perioder 1908-1919, 1920-1929 
och 1930-1945. Vi har valt att dela in utvecklingen i perioder för att få en bättre struktur 
och dessutom är 1908, 1920 och 1930 milstolpar i bibliotekets utveckling. 
 

6.1 Utveckling 1908 – 1919 
 

6.1.1 Stadsbibliotekets öppnande 
 
Stadsbiblioteket med värme- och läsestugan öppnade för allmänheten den 18 december 
1908. I en artikel, skriven av Algot Johansson, i Folkbiblioteksbladet 1909 beskrevs det 
nyöppnade Västerviks stadsbibliotek. Bibliotekets byggnad bestod av åtta rum. I den 
nedre våningen fanns tre rum och kök, som var till för värme- och läsestugan och 
serveringen. Värme- och läsestugan hade bord och sittplatser för 35 personer och i 
serveringen fanns kaffe och smörgåsar m.m. till en mindre kostnad. På den övre 
våningen fanns en läsesal med fem bord och sittplatser för 20 personer, plus ett 
skrivbord och en tidningshylla. Bredvid läsesalen låg bibliotekslokalen som var utrustad 
med bokhyllor och en lånedisk. På samma våning hade föreståndaren sin bostad. 
Elektrisk belysning fanns i alla rum och i läsesalen gick möblerna i röd allmogestil.205 
Västerviks Posten skrev att biblioteket med Algot Johansson fått en nitisk och 
intresserad föreståndare. Artikeln avslutades med att det fanns en förhoppning om att 
biblioteket, som man förväntade sig mycket av, skulle få allmänhetens förtroende och 
intresse.206 
 
Algot Johansson hade fått i uppdrag att utarbeta förslag till stadgar och låneregler för 
Västerviks stadsbibliotek.207 Tillträde till bibliotekets lokaler hade den som var nykter 
och över 15 år. För att låna böcker behövde man även vara bosatt i Västerviks 
församling. Låneavgiften var 2 öre per bok och vecka.208 
 
Bibliotekets öppethållande var vardagar 18.30–20.00, lördagar 17.00–19.00, sön- och 
helgdagar 9.00–11.00. Läsesalen på övre våningen skulle vara öppen alla dagar 10.00–
22.00 och värme- och läsestugan april-oktober 7.00–22.00, november-mars 8.00–22.00, 
förutom tiden för gudstjänst på sön- och helgdagar. Från den 1 januari 1911 utökades 
bibliotekets öppettider även till måndagar och torsdagar 12.00–13.00.209 I december 
1911 bestämdes att läsesalen skulle stängas en halvtimme tidigare 21.30 alla dagar utom 
lördagar.210 Dessa tider höll sig sedan i stort oförändrade fram till 1919, förutom att man 
under sommarmånaderna kunde stänga något tidigare.211 Större helger som jul och 
midsommar rådde andra öppettider och kunde hållas helt stängt vissa av dagarna. 
                                                 
205 Johansson, Algot, Västerviks stadsbibliotek, Folkbiblioteksbladet 1909, häfte 1, s. 26. 
206 Västerviks Stadsbibliotek, Västerviks Posten 1908-12-17. 
207 Biblioteksstyrelsens protokoll 1908-07-15, AI:1. 
208 Västerviks Stadsbibliotek Katalog N:r 1 1908 1908. 
209 Biblioteksstyrelsens protokoll 1910-12-13, AI:1, Västerviks stadsbibliotek, Folkbiblioteksbladet 1909, 
häfte 1, s. 27. 
210 Biblioteksstyrelsens protokoll 1911-12-18, AI:1. 
211 Biblioteksstyrelsens protokoll 1919-05-09, AI:1. 
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6.1.2 Bidrag 
 
Redan från början visade det sig att bokbeståndet på 1 520 band var för litet. Efter bara 
några veckor var nästan alla böcker utlånade.212 I styrelseprotokollet för den 5 februari 
1909 meddelade bibliotekarien att lånefrekvensen hade överstigit förväntan. Vidare 
framhöll bibliotekarien att det var nödvändigt att öka antalet böcker och att man även 
behövde skaffa dubbletter av vissa band. Istället för att söka nya anslag hos 
stadsfullmäktige försökte man samla in pengar för att köpa in nya böcker. 
Biblioteksstyrelsen beslutade att försöka få en artikel skriven och införd i tidningarna 
där bibliotekets behov av bidrag framgick. Artikeln skulle även lämnas till cheferna på 
de större industriverken på orten och till andra enskilda för begäran om ett bidrag. Det 
blev bibliotekarien och ordföranden U. Steinholtz som fick i uppdrag att sköta detta.213 
Till nästa styrelsemöte hade bibliotekarien besökt de större fabrikernas chefer och 175 
kr hade kommit in i bidrag. Ny litteratur och en del dubbletter inköptes.214 Till nästa 
styrelsemöte hade det kommit in ytterligare 50 kr i bidrag.215 
  
Förutom det årliga bidraget på 475 kr och en fjärdedel av hundskatten216 från staden fick 
biblioteket 1910 ett anslag på 200 kr av spritvaruberedningen. Biblioteksstyrelsen hade 
tidigare gjort en förfrågan hos denna om ett årligt anslag på 500 kr. Vidare anslog 
stadsfullmäktige 600 kr av räntemedel ur den s.k. Albert Tengers donationsfond. Detta 
gjorde att ekonomin förbättrades och att man kunde betala sina skulder och ett stort 
belopp kunde användas för nyinköp.217 1912 anslogs från Spritvaruberedningsbolaget 
150 kr.218 Från 1912 beviljade stadsfullmäktige ett högre årsanslag till biblioteket och 
det höjdes från 475 kr till 750 kr plus en fjärdedel av hundskatten.219 1915 sökte 
biblioteksstyrelsen också hos stadsfullmäktige ett anslag på 500 kr ur Tengerska fonden 
för utgivande av en ny bokkatalog.220 1919 ansökte biblioteksstyrelsen om ett extra 
anslag på 1 000 kr för inköp av nya böcker och ombindande av gamla böcker.221 
 

6.1.3 Personal 
 
Löneförmånerna för bibliotekarien utgjorde fri bostad, inkomsten från låneavgifterna 
och serveringen. Låneavgifterna beräknades till 100 kr per år.222 Dessa löneförmåner 
kom att gälla fram till 1920. Bibliotekarien fick själv bekosta extra biträde.223 Från 1914 
hade bibliotekarien hjälp av sin dotter Greta Johansson (senare Ankarstrand) som extra 
biträde. Hon började redan vid 11 års ålder att hjälpa sin far.224 
 

                                                 
212 Västerviks Stadsbibliotek, Västerviks Veckoblad 1919-03-27. 
213 Biblioteksstyrelsens protokoll 1909-02-05, AI:1. 
214 Biblioteksstyrelsens protokoll 1909-03-09, AI:1. 
215 Biblioteksstyrelsens protokoll 1909-10-11, AI:1. 
216 Bilaga nr 43 till stadsfullmäktiges protokoll 1908-05-14, AII:48. 
217 Biblioteksstyrelsens protokoll 1910-09-12; AI:1. 
218 Biblioteksstyrelsens protokoll 1912-05-13, AI:1. 
219 Biblioteksstyrelsens protokoll 1912-10-04, 1912-12-18, AI:1. 
220 Biblioteksstyrelsens protokoll 1915-12-16, AI:1. 
221 Biblioteksstyrelsens protokoll 1919-05-05, AI:1. 
222 Biblioteksstyrelsens protokoll 1908-07-03, AI:1. 
223 Stadsfullmäktiges protokoll 1920-11-11, AI:22. 
224 Åkerman 1934, s. 32. 
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6.1.4 Bokbestånd, tidningar och tidskrifter 
 
Vid starten 1908 hade stadsbiblioteket ett bokbestånd av 1 520 band och som vi tidigare 
nämnt var det ett alldeles för litet bokbestånd. Under följande år ökade bokbeståndet 
mellan 164-229 band per år efter inköp och utrangering av gamla böcker.225 1913 ökade 
böckerna endast med 125 band. Detta år hade biblioteket fått ombinda och reparera 
många av böckerna och det hade förstås inverkat på möjligheten att skaffa ny litteratur. 
Eftersom bokbeståndet var relativt ringa slet det mycket på böckerna och liksom 
föregående år satsades det på att köpa in mer kunskapsgivande böcker. Men fortfarande 
saknades ett mindre referensbibliotek och det behövdes en större ordbok eller ett 
lexikon.226 Bokbanden ökade ändå år efter år. Påtagligt var att man av ekonomiska skäl 
aldrig ansåg sig ha råd att köpa in så mycket böcker som behövdes. I förhållande till 
efterfrågan var bokbeståndet alldeles för litet. Det som främst gjorde sig kännbart var 
bristen på större vetenskapliga och historiska arbeten, reseskildringar och några större 
uppslagsböcker som Nordisk Familjebok. När det gällde barn- och ungdomsböcker var 
efterfrågan mångdubbelt större än vad som fanns att erbjuda. Om biblioteket hade haft 
tillgång till bl.a. lämpliga sagoböcker, bättre indian- och äventyrsböcker skulle boklånen 
inom barn- och ungdomslitteraturen ha ökat markant ansåg bibliotekarien.227 1919 hade 
bokbeståndet uppnått 3 375 bokband.228 
 
Under 1914 överlämnade Västerviks arbetares studiecirkel ett antal band till 
biblioteket.229 Västerviks arbetares studiecirkel fortsatte under åren att överlämna sina 
böcker till biblioteket och man fick även böcker från godtemplarnas studiecirkel.230 
Villkoren för överlämnandet av Västerviks arbetares studiecirkels böcker var att 
medlemmarna om de så ville skulle få möjlighet att låna dessa böcker avgiftsfritt.231 
Under åren skänktes varierande antal böcker och tidskrifter. I stadsbibliotekets 
årsredogörelser, som också insattes i lokaltidningarna, uppmanades allmänheten att 
skänka böcker till biblioteket.232 
 
De första tidningarna som biblioteket prenumererade på och som tillhandahölls 
avgiftsfritt blev Stockholms Tidningen, Stockholms Dagblad, Svenska Dagbladet, 
Socialdemokraten, Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, Ny Tid, Skånska Dagbladet, 
Arbetet, Östergötlands Dagblad, Östergötlands Folkblad, Östgöta Correspondenten, 
Sundsvalls Posten, Karlstads Tidningen, Nya Posten, Barometern, Oskarshamns Bladet, 
Hvar 8 Dag, Söderbladet och Strix.233 Det beslutade även att prenumerera på 
Riksdagens protokoll som skulle tillgås i läsesalen.234 1912 och åren framöver 
tillhandahölls ett 30-tal tidningar och tidskrifter. Till dessa tillkom ytterligare några 
tidskrifter och böcker från biblioteket som också fick läsas i läsesalen.235 I början av 
1919 fanns endast ett 20-tal tidningar och tidskrifter kvar i läsesalen då biblioteket hade 
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varit tvungen att dra ner på dem, anledningen till det var att gratisexemplar i stort sett 
hade försvunnit och abonnemangspriset höjts rejält.236 
 
Biblioteket använde sig av de ”Brownska” utlåningssystemet, med kort och fickor i 
böckerna, som ansågs vara det som var mest praktiskt.237 En fullständig bokkatalog 
trycktes 1908. Förutom bibliotekets boksamling innehöll katalogen stadsbibliotekets 
stadgar och låneregler. Det skulle sedan dröja till 1917 innan en andra katalogupplaga 
trycktes. Fyra supplement och en del skrivna förteckningar gjordes under åren där 
emellan.238 
 

6.1.5 Utlåning och låntagare 
 
Det första verksamhetsåret 1909 utlånades 18 848 boklån. Åren därefter gick boklånen 
ner och till en början berodde detta framförallt på att det mesta av litteraturen var 
genomläst och av ekonomiska skäl fanns det inte möjlighet att köpa in så mycket 
litteratur som behövdes. 1911 skedde åter en ökning men sjönk sedan igen och 1914 var 
boklånens antal nere i 13 548. Den sjunkande utlåningen hade flera orsaker. Ekonomin 
var fortfarande en bidragande orsak till att litteratur inte kunde köpas in tillräckligt. 
Ytterligare en anledning var att 25-öresböcker och annan billig litteratur hade kommit ut 
på marknaden. 1914 års låga utlåningssiffra berodde dessutom på att utlåningen de 
första månaderna efter första världskrigets utbrott låg nästan helt nere. Intresset hos 
befolkningen under denna tid var tidningarnas krigstelegram och krigsnyheter. Intresset 
för böcker som inte berörde kriget eller de inblandade staterna var väldigt lågt.239 Under 
1913 började biblioteket även förmedla böcker från Kungliga Biblioteket i Stockholm 
och ett närmare samarbete påbörjades mellan biblioteket och föreläsningsföreningen. I 
föreläsningslokalen gavs information om vilken litteratur som berörde de olika 
föreläsningarna och detta gjorde att efterfrågan på dessa böcker blev större.240 
Skönlitteraturen var det som lästes mest, men även den kunskapsgivande litteraturen 
ökade.241 
 
Från 1915 ökade utlåningen igen och steg sedan år efter år fram till 1918 då lånesiffran 
var uppe i 21 573 boklån. Denna ökning förklarar bibliotekarien i första hand på de 
höga priserna på nya böcker som då rådde och att en ökad läslust märktes bland 
allmänheten. Skönlitteraturen var fortfarande den som utlånades mest därefter kom 
barn- och ungdomslitteraturen. Utlåningen av den kunskapsgivande litteraturen ökade 
också i jämn takt trots dess begränsning av böcker. Ett undantag såg dock bibliotekarien 
i böcker från avdelning för sociala, politiska och nationalekonomiska frågor och 
nykterhetsfrågan. Framförallt var detta frågor som intresserade ungdomar som 
tillfredställde sina behov i dessa frågor genom studie- och läsecirklar.242 
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Enligt bibliotekarien så omfattade läse- och låntagarna alla samhällsklasser, men 
arbetarklassen dominerade.243 De manliga låntagarna dominerade och utgjorde två 
tredjedelar av de inskrivna låntagarna.244 Under perioden 1909-1919 hade 2 797 
personer inskrivits.245 
 

6.2 Utveckling 1920 – 1929 
 

6.2.1 Utvidgning av lokaler, ökade anslag och fast lön till bibliotekarien 
 
År 1920 skedde en betydelsefull milstolpe i stadsbibliotekets utveckling. I augusti 
månad lämnade biblioteksstyrelsen in en framställning och ett förslag angående 
utvidgning av lokaler, ett ökat årligt anslag och ersättning till bibliotekarien till 
stadsfullmäktige.246 
 
En ombyggnad hade varit på tal en längre tid men hade fått stå över på grund av stadens 
dåliga ekonomiska läge. 1913 hade det årliga anslaget höjts till 750 kr plus en fjärdedel 
av hundskatten och detta gällde fortfarande. Med en lånefrekvens som från början 
översteg beräkningarna och de ständigt ökade priserna på böcker, inbindning, 
reparationer och andra omkostnader gjorde att bibliotekets utveckling hämmades. 1908 
och de följande åren var inbindningskostnaden för biblioteksböcker 1 kr för ett 
skinnband oavsett om det var en ny bok eller ombindning av en gammal. 1920 var priset 
3 – 4,50 kr för ett band och för ombindning av ett äldre band kunde extra kostnad 
tillkomma för reparation. Priset hade mer än tredubblats och detta gällde även inköp av 
böcker, tidningar m.m.. I stadsbibliotekets framställning till stadsfullmäktige betonar 
biblioteksstyrelsen bibliotekens betydelse för folkbildning:  

För att råda bot på detta förhållande har styrelsen sedan flera år varit betänkt på att hos 
stadsfullmäktige begära förhöjt anslag till biblioteket: men har detta år efter år fått 
anstå, dels med hänsyn till det tryckta ekonomiska läge, vari staden befunnit sig, och 
dels med tanke på att någon återgång till normala priser skulle kunna skönjas. Då det 
numera är tydligt, att ingenting är att hoppas i sistnämnda avseende och då det ur 
kulturell synpunkt sett är av allra största betydelse att de allmänna biblioteken ej av 
ekonomiska skäl alltför mycket hindras i sin utveckling då biblioteksverksamheten 
torde få anses som ett av de viktigaste medlen i folkbildningens tjänst. Har styrelsen 
ansett tiden vara inne att underställa stadsfullmäktiges, prövning ett förslag för 
avhjälpande av de påtalade svårigheterna; detta så mycket mera, som priset på böcker i 
allmänhet numera omöjliggör för den stora allmänheten att själv förskaffa sig sådan. 
Ett ytterligare skäl, varför styrelsen anser, att frågan ej längre bör uppskjutas är, att 
inom de närmaste åren med säkerhet torde kunna påräknas avsevärda bidrag från 
statens sida till de allmänna biblioteken och då dessa bidrag med största sannolikhet 
komma att fördelas på sätt för närvarande sker till föreläsningsverksamheten, d.v.s. i 
förhållande till kommunernas egna anslag, synes det styrelsen lämpligt att redan nu 
inrätta sig för erhållande av högsta möjliga bidrag från statens sida.247 

 
Biblioteksstyrelsen tog upp i framställningen till stadsfullmäktige att de ville ha ett 
anslag på 850 kr för att kunna utföra omändringar av stadsbibliotekets lokaler och när 
det hade skett så skulle bibliotekarien förutom bostad även få en lön på 2 500 kr plus 
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dyrtidstillägg. Styrelsen ville även ha ett extra anslag på 1 000 kr under innevarande år 
och att det ordinarie biblioteksanslaget skulle höjas till 3 000 kr plus en fjärdedel av 
hundskatten från 1921.248 
 
Stadsfullmäktige remitterade ärendet för yttrande till drätselkammaren. Dessa angav i 
sitt utlåtande att frågorna om förändringar av bibliotekets lokaler och bibliotekariens lön 
skulle skjutas upp, då det framkommit att biblioteket eventuellt skulle kunna få 
ändamålsenligare lokaler i någon annan byggnad och om bibliotekarien skulle kunna 
förena bibliotekariesysslan med en ytterligare tjänst. Däremot beslutades att bevilja ett 
anslag till biblioteket för år 1920, utöver det årliga anslaget, med 1 000 kr som skulle 
utgå av Spritvaruberedningsbolagets vinstmedel. Det beviljades även ett årligt anslag av 
3 000 kronor att utgå av uttaxerade medel och en fjärdedel av hundskatten.249 
 
Vid statsfullmäktiges sammanträde den 11 november 1920 beslutades det om en 
ombyggnad av fastigheten. Värme- och läsestugan avslutades och stadsfogdekontoret 
flyttade in i lokalerna. Bibliotekarien fick bostad i en annan byggnad på gården så att 
biblioteket fick större lokaler. Bibliotekarien beviljades 2 000 kr plus dyrtidstillägg. Han 
skulle själv bekosta städning och eldning av lokalerna. Boklåneavgifterna som nu 
beräknades till 300 kr per år fick bibliotekarien i fortsättningen men var skyldig att för 
egna medel avlöna biträde. Från 1921 fick bibliotekarien även tjänsten som 
barnavårdsman med en lön på 500 kr per år.250  
 

6.2.2 Nya lokalbehov 
 
Under 1923 inkom en skrivelse till biblioteksstyrelsen där kommitterade gjorde 
förfrågningar angående en utredning av användandet av den s.k. Villa Tobo. De ville 
veta om biblioteket inom en snar framtid var i behov av större lokaler och om Villa 
Tobo kunde vara intressant.251 Efter en utredning ansåg styrelsen att lokalbehovet skulle 
vara tillfredställande i ca fem år framåt. Det fanns också synpunkter på Villa Tobos läge 
som inte låg tillräckligt centralt och att det skulle ge större omkostnader för t.ex. 
uppvärmning och belysning.252 
 
Trots biblioteksstyrelsens svar att lokalbehovet skulle vara tillfredställande fem år 
framåt började de under 1924 diskutera stadsbibliotekets behov av större och 
tidsenligare lokaler.253 I juni 1925 lämnade biblioteksstyrelsen in en skrivelse till 
stadsfullmäktige, för att få en kommitté tillsatt av stadsfullmäktige som skulle utreda 
stadsbibliotekets lokalfråga. I skrivelsen framfördes att bibliotekets lokaler var 
otillräckliga. Det framhölls att lokalerna hade varit tillfredsställande ett par år efter 
förändringen 1920, men under de senaste åren hade lånefrekvensen ökat och lett till att 
lokalerna inte räckte till.254 I årsredogörelsen 1924 talades det om att lånesiffrorna även 
detta år hade ökat. Men trots att det varit ett framgångsrikt år, så framkom att vidare 
utveckling inte var tänkbar på grund av för små lokaler. Både bokmagasin och 
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utrymmen för allmänheten var fullt utnyttjade och biblioteksstyrelsen beklagade att 
detta hade inneburit att man inte kunnat ta emot nya låntagare, som på grund av 
utrymmesbrist blivit avvisade. Biblioteksstyrelsen framförde tre önskemål som nu 
började förekomma vid flera andra bibliotek. Att kunna inrätta en barnavdelning med 
egen expedition i ett särskilt rum, detta skulle även de äldre uppskatta eftersom de då 
inte behövde trängas med de yngre låntagarna. Ett studierum med uppslagsböcker och 
lexikon och ett system med öppna hyllor, så att låntagarna själva kunde välja böcker.255 

 
Biblioteksstyrelsen föreslog även att studiecirklarna skulle få lokaler i anslutning till 
biblioteket. Den framhöll att det fanns ett intresse för biblioteksverksamhet i landet och 
nya bibliotek hade tillkommit i moderna lokaler och befintliga bibliotek hade utvidgats. 
Eftersom intresset hade blivit större även i Västervik hoppades styrelsen att det inte 
skulle dröja alltför länge innan stadsbiblioteket kunde utvidgas och utvecklas.256 
 
Beredningsutskottet föreslog fem ledamöter till en bibliotekskommitté, 
biblioteksföreståndaren Algot Johansson, häradsskrivare Alrik Hwasser, 
folkskoleinspektören E. Moberger, bageriarbetaren Ernst Gustavsson och rådmannen 
Helge Andersson.257 Algot Johansson blev bibliotekskommitténs ordförande och 
sekreterare. Vid ett möte tittade kommittén på skisser till en byggnad som skulle 
innehålla teater, föreläsnings- och konsertlokal, studiecirkelrum och lokaler till 
stadsbiblioteket.258 
 
Den 10 december 1925 hade stadsfullmäktige remitterat en motion från bankdirektör 
Victorin m.fl. till flera instanser, som sedan kom upp till diskussion i mars året efter. 
Motionen tog bl.a. upp att biblioteket var i behov av bättre lokaler och att det skulle 
vara oekonomiskt att bygga en byggnad för bara biblioteket, därför skulle det vara 
lämpligare med en byggnad som även innehöll teater-, konsert- och föreläsningslokal 
och rum för studiecirklar. En arkitekt hade fått i uppdrag att göra skisser på en sådan 
byggnad, med bl.a. tre rum för biblioteket på 225 kvm. Hela byggnaden skulle komma 
att kosta drygt 200 000 kr och av dessa skulle kostnaden för biblioteket utgöra 50 000 
kr. Byggnadsnämnden invände inte emot en sådan byggnad. Bibliotekskommittén och 
biblioteksstyrelsen förordade förslaget, då det skulle innebära lokaler för ett modernt 
bibliotek och uppfylla de kriterier som de s.k. folkbildningssakkunniga föreslagit för att 
få fullt statsbidrag. Även styrelsen för Västerviks föreläsningsförening var positiv till 
motionen, inte bara för att de skulle få bättre lokaler utan även för att det skulle kunna 
ske ett närmare samarbete med stadsbiblioteket om det fanns i samma byggnad. 
Beredningsutskottet höll med bibliotekskommittén, biblioteksstyrelsen och 
föreläsningsföreningen om behovet av den byggnad som motionen föreslagit och 
instämde i drätselkammarens förslag.259 
 
Därefter följde en lång diskussion i stadsfullmäktige. Motionens förslag stötte på hårt 
motstånd. Flera talare ansåg inte att staden skulle satsa på en sådan byggnad, det fanns 
viktigare utgifter och de trodde inte att den ekonomiska kalkylen skulle hålla. De som 
förordade byggnaden tog upp att det inte var slöseri när man ville ordna en byggnad 
som skulle vara till nöje för invånarna. Någon hade inte väntat sig att kostnaderna skulle 
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bli så höga för ett nytt bibliotek. Billigare alternativ förespråkades och ett förslag var att 
biblioteket skulle få lokaler i den s.k. Tisellska fastigheten som staden nyligen köpt. Det 
fanns ett stort motstånd mot att staden skulle bygga en teaterbyggnad, men alla som 
talade visade intresse för att biblioteket skulle få nya lokaler. Efter diskussionen 
bordlades frågan.260 
 
Vid nästa sammanträde med stadsfullmäktige beslutades att motionen från Victorin 
m.fl. skulle återremitteras till beredningsutskottet. Utskottet fick i uppdrag att få förslag 
från bibliotekskommittén om att det kanske gick att lösa bibliotekets lokalfråga utan 
samband med en teaterbyggnad.261 Det skulle komma att dröja till november 1927 innan 
beslut i bibliotekets lokalfråga kunde fattas. Den 1 november hade bibliotekskommittén 
lämnat ett utlåtande till beredningsutskottet. Kommittén ansåg att det inte var tänkbart 
att ändra i de nuvarande lokalerna och de hade undersökt olika förslag. Tillsammans 
med en kommitté som skulle utreda användningen av fastigheten Södra kv. nr. 11 och 
13 (Tisellska fastigheten) hade undersökningar gjorts om stadsbiblioteket skulle kunna 
få lokaler på andra våningen. Bokbeståndets utrymme skulle öka från nuvarande cirka 
125 hyllmeter till ca 270 hyllmeter och till framtida behov skulle en omplacering i 
lokalerna kunna medföra ytterligare 100 hyllmeter. Bibliotekskonsulenten Tynell hade 
granskat förslaget och förordade lösningen. Kommittén föreslog även att det kunde 
ordnas lokaler för studiecirklar på tredje våningen.262 
 
Beredningsutskottet remitterade förslaget till biblioteksstyrelsen. Den ansåg att 
lokalfrågan med detta förslag skulle lösas och styrelsen förordade förslaget eftersom 
fastigheten låg centralt. Styrelsen ville även poängtera att det var viktigt att lokalfrågan 
löstes så fort som möjligt eftersom bokbeståndet inte kunde ordnas på ett sätt så att det 
blev tillgängligt för allmänheten på grund av bristen på utrymme.263 Beredningsutskottet 
ansåg att förslaget var en bra lösning. Detta förslag blev en del av drätselkammarens 
förslag om hur gården och tomterna Södra kv. 11-13 skulle användas. I den stora 
byggnaden mot Hamngatan skulle stadsbiblioteket få lokaler på andra våningen för en 
beräknad kostnad på ca 15 000 kr, och kostnaderna för studiecirkelrum på tredje 
våningen beräknades till 9 000 kr. För att genomföra detta skulle medel tas från Albert 
Tengers donationsfond, totalt 25 520:80 kr, därav 24 000 kr för ordnade av 
stadsbibliotek och rum för studiecirklar, 1 000 kr för möblering av lokalerna och 520:80 
kr för ritningar som bibliotekskommittén stått för. Stadsfullmäktige biföll förslaget utan 
någon omröstning.264 
 
Förslaget i stadsfullmäktige lovordades. Någon uttryckte glädje åt att bibliotekets 
lokalfråga löst för rimliga kostnader som inte belastade skattebetalarna och att 
arbetslösheten minskade något genom att arbetet med lokalerna direkt skulle påbörjas. 
Att staden tidigare köpt den Tisellska fastigheten visade sig nu vara mycket fördelaktigt. 
En person som var mycket tillfredsställd var bibliotekarien, för nu skulle bibliotekets 
lokaler komma på samma nivå som i andra städer som under senare år ordnat sina 
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bibliotek. U. Steinholtz var också nöjd och tog upp att biblioteksverksamheten nått en 
otrolig utveckling och han berömde föreståndaren för hur han skötte biblioteket.265 
 
Arbetet med att inreda de nya bibliotekslokalerna pågick under första delen av 1928266 
och i och med de nya bibliotekslokalerna så inleddes ett nytt skeende för 
stadsbibliotekets utveckling. 
 

6.2.3 Invigningen av det nya biblioteket 
 
Den 31 augusti 1928 kunde biblioteksstyrelsen hålla sitt första möte i de nya 
bibliotekslokalerna. Ordföranden hoppades att det goda samarbetet som alltid funnits i 
biblioteksstyrelsen skulle fortsätta och vara till gagn för biblioteksverksamheten och 
dess utveckling. Arbetet med att iordningställa biblioteket hade kommit långt och det 
beslutades att bibliotekslokalerna skulle invigas lördagen den 8 september 1928 och två 
dagar senare öppnas för allmänheten.267 
 
Inför invigningen besökte pressen de nya bibliotekslokalerna, både Västerviks Posten 
och Västerviks Tidningen beskrev lokalerna. Biblioteket bestod inte enbart av den stora 
salen utan även av tre mindre rum. Dessa var referensbiblioteket med uppslagsböcker 
och tidskrifter, barnbiblioteket med en egen expedition och tidningsrummet. Det fanns 
också ett rum för personalen.268 Västerviks Posten använde ord som vackert, 
konstnärligt, dekorativt, praktiskt och förträffligt om bibliotekets lokaler. Den stora 
bibliotekssalen hade inretts efter moderna principer och systemet med öppna hyllor 
tillämpades.269 
 
Under invigningen av stadsbibliotekets nya lokaler hölls flera tal. Bibliotekarien var 
mycket glad över de nya lokalerna och han redogjorde för stadens biblioteksverksamhet, 
om bibliotekets snabba utveckling och att det haft många besökare och lån. 
Bibliotekarien nämnde att samarbetet hela tiden varit gott i biblioteksstyrelsen och att 
det funnits en stor enighet, bevis på detta var att det under 20 år endast förekommit en 
votering. Invigningstalet hölls sedan av stadsfullmäktiges ordförande Victorin, som bl.a. 
tog upp att stadsbiblioteket nu fått lokaler som var tillräckliga för en lång tid. Han 
tackade alla som bidragit till det goda resultatet och förklarade lokalerna invigda med 
förhoppningen att biblioteksverksamheten skall vara till nytta för både Västervik och 
landet i övrigt. Bibliotekslokalerna togs emot av biblioteksstyrelsens ordförande U. 
Steinholtz som tackade stadsfullmäktige. Han talade om att biblioteket vid starten fick 
”en olärd snickaryngling” och ”en arg rabulist och agitator” till föreståndare, men 
Steinholtz trodde på honom och menade att Algot Johansson hade betytt mycket för 
bibliotekets utveckling. Samarbetet har varit gott och utan slitningar och det ansåg 
Steinholtz till stor del berodde på att bibliotekariens stora intresse. Han hoppades att 
biblioteksverksamheten skulle vara till nytta för medborgare och samhälle.270 
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Ordföranden i Kalmar läns biblioteksförening, Vilgot Petersson, framhöll att 
stadsbiblioteket i Västervik var en föregångare. De nya bibliotekslokalerna var viktiga 
för folkbildningsarbetet i hela Kalmar län. Efter invigningen var det supé och då hölls 
fler tal, t.ex. av borgmästare Brändström. Han tänkte särskilt på två saker från 
invigningen, dels stadens stora intresse för biblioteket som visades genom de nya vackra 
lokalerna dels att han verkade se en man vid sitt livsverk, nämligen Algot Johansson.271 
 
Förste bibliotekskonsulent Knut Tynell besökte stadsbiblioteket i november 1928. I en 
artikel framkom att han konstaterade att biblioteket var trevligt, praktiskt och modernt 
inrett efter tidens krav. Han poängterade betydelsen av öppna hyllor. Nu hade låntagare 
större valmöjligheter, som om de valde ur sitt eget bokbestånd. Både biblioteket och 
studiecirkelrummen skulle komma att betyda mycket för folkbildningen. Tynell 
framförde att ”det torde nu också vara mycket få städer av liknande storlek, som ha 
förmånen av lika väl ordnade lokaler för sitt bibliotek”.272 
 
I artikeln tog Tynell också upp önskemål för framtida utveckling av biblioteket. Det 
första att fria boklån infördes. Han kände bara till någon stad i Västerviks storlek som 
inte hade fria boklån. Han framhöll att biblioteket var en stor tillgång och att det borde 
vara tillgängligt för alla. Tynells andra önskemål var att bokanslaget skulle bli större 
eftersom bokutlåningen ökade, t.ex. stod hyllorna i barnbiblioteket nästan tomma. Han 
föreslog också att referensbiblioteket skulle få ett engångsbelopp så att det blev ett stort 
uppslagsbibliotek, så att den som sökte information kunde göra det oavsett vilka böcker 
som var utlånade. Det tredje var att bibliotekarien skulle få högre arvode. I och med att 
fler besökte biblioteket hade det behövt vara tre som arbetat och detta hade 
bibliotekarien fått bekosta. Tynell framhöll att önskemålen inte var någon kritik utan 
punkter för bibliotekets framtida utveckling.273 
 

6.2.4 Bidrag och personal 
 
Som framgår i texten ovan höjdes bibliotekets anslag från staden 1921 till 3 000 kr plus 
en fjärdedel av hundskatten. Föreståndaren fick också förutom avgifter från boklån nu 
en årslön på 2 000 kr plus dyrtidstillägg från staden. 1929 var anslagen från staden uppe 
i 6 000 kr, därav lön till bibliotekarien 2 000 kr.274 I förslaget utgifts- och inkomststat 
för år 1929 tog styrelsen upp Tynells tredje framtida önskemål om högre avlöning till 
bibliotekarien. Styrelsen påpekade att lönen på 2 000 kr plus dyrtidstillägg och avgifter 
för boklån och bostadsförmån var för låg, då bibliotekarien även avlönade den personal 
som behövdes vid biblioteket. Men bibliotekarien ville avvakta krav om högre lön dels 
på grund av stadens finansiella läge dels till dess att man visste vilken personal som 
skulle komma att krävas vid bibliotek om riksdagen beslutade om ändrade 
bestämmelser gällande statsbidrag till biblioteken.275 
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1924 framgick det i ett styrelseprotokoll att både bibliotekarien och biblioteksbiträdet 
Greta Johansson hade genomgått en bibliotekskurs i Högsby.276 Bibliotekarien gick 
även en fortsättningskurs för bibliotekarier under 1926 i Brunnsvik.277 Från omkring 
1927 anställdes Ellen Hellström av bibliotekarien som biblioteksbiträde.278 
 

6.2.5 Bokbestånd, tidningar och tidskrifter 
 
År 1920 hade biblioteket ett bokbestånd på 3 553 band. 1921 blev som sagt ett 
framgångsrikt år för biblioteket. Högre anslag från staden gjorde att man detta år fick 
råd att köpa in Nordisk Familjebok, som var ett länge önskat inköp. Men fortfarande 
hade biblioteket ett begränsat referensbibliotek. Trycket på bokbeståndet var hårt med 
den höga utlåningen biblioteket hade. Därför hade kompletteringar, ombindning och 
reparationer av böcker i stor omfattning skett under åren och påverkat möjligheten att 
köpa in ny litteratur.279 Första året efter flytten till de nya lokalerna 1929 hade 
biblioteket ett bokbestånd på 7 191 band och ett referensbibliotek på 650 band av 
lexikon och uppslagsböcker. Detta år hade så mycket som 801 band ny litteratur 
tillkommit.280 
 
Bibliotekets läsrum hade på 1920-talet ett 20-tal tidningar och en del tidskrifter för 
gratis läsning och var flitigt besökt.281 1929 fanns det ett 40-tal tidskrifter och ett 25-tal 
tidningar.282 Någon ny bokkatalog kom inte ut under 1920-talet. Däremot trycktes 
supplement och skrivna förteckningar under åren. 1923 beslutades det om att börja 
omkatalogisera hela bokbeståndet för att tillämpa Sveriges allmänna biblioteksförening 
utarbetade klassifikationssystem.283 Denna kom igång under 1924 och avslutades 1927, 
men kom först att tillämpas efter flytten till de nya lokalerna 1928.284 Därefter behövdes 
ingen ny bokkatalog. Även i fortsättningen skänktes böcker till biblioteket och 
studiecirklar lämnade in sina böcker.285 
 

6.2.6 Utlåning 
 
Under 1920 gjordes 21 733 boklån.286 1921 utlånades 27 571 boklån och var en betydlig 
ökning jämfört med året innan. Detta berodde på flera olika omständigheter. En var den 
stora arbetslöshet som rådde, en andra att stadsfullmäktige beviljat ett större anslag som 
gjorde att man kunnat köpa in flera böcker och en tredje som till stor del medfört 
bibliotekets utveckling och stabilitet var omändringen av lokalerna.287 1925 var 
lånesiffran 31 998 och sjönk sedan för att verksamheten hämmades av otillräckliga 
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lokaler.288 1928 var lånesiffran 27 763. Dels berodde de sjunkande boklånen på 
bibliotekets flytt som gjorde att det var stängt under två månader och dels på problemet 
med de gamla lokalerna.289 Året efter flytten till den nya byggnaden blev ett rejält lyft 
för biblioteket och utlåningen. 1929 utlånades 38 648 boklån,290 förväntningarna som 
fanns på de nya lokalerna hade infriats. De öppna hyllorna fungerade bra och barn- och 
ungdomsavdelningen hade som väntat fyllt det behov som funnits länge. Antalet 
besökare och boklån från bibliotekets olika avdelningar hade överträffat 
förväntningarna. Även referensbiblioteket med tidskriftsavdelning hade som väntat 
använts flitigt och tidningsrummet hade många besökare.291 
 

6.3 Utveckling 1930 – 1945  
 

6.3.1 Fria boklån, statsbidrag, en av staden anställd assistent, nya lokaler 
till barn- och ungdomsavdelningen och övertagande av 
lasarettsbiblioteket 
 
Nästa steg i utvecklingen var införandet av fria boklån som skedde från 1 januari 1930. 
Detta medförde ökad utlåning och möjligheten att för första gången erhålla statsbidrag, 
vilket i sin tur hade till följd att staden kunde minska sitt anslag. Ännu ett steg i 
utvecklingen togs vid samma tid, då bibliotekarien fick en assistent avlönad av staden 
till sin hjälp.292 Ett nytt reglemente för stadsbiblioteket började också gälla från den 1 
januari 1930.293 
 
Stadsbibliotekets lokalfråga hade under 1940 åter varit föremål för ytterligare 
utredning.294 I det första protokollet för biblioteksstyrelsen för 1941 framkom att 
stadsbibliotekets lokalfråga flera gånger hade diskuterats. På grund av bibliotekets 
utveckling under de senaste åren behövdes åter igen utvidgade lokaler. Olika alternativ 
hade diskuterats. Nu föreslog bibliotekarien att då en kontorslägenhet på första våningen 
i samma byggnad som stadsbiblioteket skulle bli ledig, med en del mindre ändringar 
skulle kunna vara lämplig som stadsbibliotekets barn- och ungdomsavdelning. Förslaget 
hade skickats till prövning till förste bibliotekskonsulent Knut Tynell,295 som gjorde sitt 
samtycke och framhöll bibliotekets ökade verksamhet och att efter svenska förhållanden 
var utlåningssiffran per invånare mycket hög. Förslaget till en ny barnavdelning på 
första våningen skulle innebära ett dubbelt så stort utrymme för barnavdelningen, från 
19 kvm till ca 40 kvm. Detta skulle även ge vuxenavdelningen en trappa upp bättre 
utrymme och lösa trångboddheten något.296 
 
Biblioteksstyrelsen var enig om att de skulle göra en framställan hos stadsfullmäktige 
för att få disponera den nämnda lokalen.297 Stadsfullmäktige godkände senare förslaget 
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och anslog ett belopp på 2 000 kr ur Albert Tengers donationsfond för ombyggnaden.298 
På grund av inflyttning i nya lokaler var barn- och ungdomsavdelningen stängd fem 
veckor under juli och augusti månad och den 23 augusti 1941 öppnades lokalerna för 
allmänheten.299 I Mellersta Kalmar länstidning beskrevs barn- och ungdomsavdelningen 
som mycket ändamålsenligt möblerat i allmogestil i mossgrön färg med röd infällning. 
Det fanns 50 meter bokhyllor och läsbord, ett kapprum och toaletter. Färger och tapeter 
var ljusa och i glad stil.300 
 
År 1934 hade det kommit en förfrågan från läkare F. Michaelsson vid länslasarettet om 
stadsbiblioteket ville överta lasarettetsbiblioteket och det beslutades att utreda saken.301 
1938 bestämdes att stadsbiblioteket skulle ta över skötseln, om en utökning av befintlig 
personal skedde och bidrag från landstinget för kostnader av avlöning erhölls.302 Men av 
ekonomiska skäl sköts frågan på framtiden.303 Först 1944 blev det helt klart att 
stadsbiblioteket skulle överta skötseln av lasarettets bibliotek och överenskommelsen 
med Kalmar läns norra landsting bekräftades genom ett preliminärt avtal. Efter 
revidering och katalogisering av lasarettsbibliotekets böcker började personalen i 
december 1945 att låna ut böcker vid lasarettet.304 
 
Enligt 1930-års biblioteksförfattning hade stadsbibliotekarien skyldighet att hålla 
sammanträden med andra stadsunderstödda bibliotek i kommunen. I Västervik var det 
studiecirkelbiblioteken från ABF, logen Tjust, logen Stegeholm och NTO.305 Senare 
tillkom även Kyrkliga bildningsförbundet.306 Logerna Tjust och Stegeholm kom alltså 
att bilda studiecirkelbibliotek efter att deras bibliotek ingått i sammanslagningen 1908. 
Studiecirkelböckerna lämnades in till stadsbiblioteket under åren.307 I Västervik 
bildades ABF:s studiecirkelbibliotek 1914 som stadsbibliotekarien Algot Johansson var 
med om att bilda. Deras böcker kom att vara deponerade i Västerviks stadsbibliotek och 
blev officiellt överlämnade till stadsbiblioteket 1948.308  
 

6.3.2 Bidrag 
 
Från 1930 fick stadsbiblioteket sitt första statsbidrag som vi nämnt ovan och utgick med 
högsta möjliga belopp i förhållande till de bidrag man fick av staden. Det ekonomiska 
läget för biblioteket blev avsevärt förbättrat genom statsbidraget.309 Stadens kostnader 
blev 1930 7 200 kr. Från staten fick biblioteket grundunderstöd med 50 % av stadens 
bidrag på 3 600 kr och ett tilläggsunderstöd för referensbibliotek och läsrum med 1 800 
kr och ytterligare ett tilläggsunderstöd för avlöningar till personalen på 1 800 kr. 
Stadens kostnad blev 2 040 kr lägre än året innan.310 Från 1932 beskars statsbidragen 
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med 20 %311 och ännu mer 1933. 1934 års utgiftsstat och inkomststat visade ett anslag 
från staten på 4 991 kr och ett bidrag från staden med 10 048 kr.312 Det var först igen 
1937 som statsbidrag utgick med fullt belopp enligt 1930 års författning,313 men 1939 
reducerades statens bidrag åter.314 1942 var statsanslagen 9 250 kr och anslagen från 
staden 13 223 kr.3151945 hade statsanslagen uppgått till 9 684 kr och anslagen från 
staden till 21 639 kr.316 
 

6.3.3 Personal 
 
Från den 1 januari 1930 fick biblioteket för första gången en fast anställd assistent som 
avlönades av staden med en avlöning av 1 500 kr om året. Bibliotekariens lön blev från 
samma tid 3 900 kr. Den första assistenten som fick tjänsten var Ellen Hellström som 
under ca tre år innehaft platsen men då varit anställd av bibliotekarien.317 Hon 
genomgick under tiden 7-31 oktober 1930 Kungl. Skolöverstyrelsen anordnade 
bibliotekskurs som hölls av bibliotekskonsulenter i Stockholm.318 Ellen Hellström var 
också den som vikarierade i bibliotekariens ställe.319 Under vintermånaderna hade 
biblioteket också ett extra biträde som var avlönad från staden.320 Det första extra 
biträdet som omnämns 1930 var bibliotekariens dotter Greta Ankarstrand.321 Därefter 
var Greta Munter vikarierande assistent 1934.322 Åren mellan 1936-1945 omnämns som 
vikarier och extrabiträden Ingrid Olsson, Tyra Edberg, Britta Hellström och Britta 
Wikström.323 
 
När utgifts och inkomststat för 1932 lämnades in till stadsfullmäktige yrkades på att 
assistenten och bibliotekarien båda blivit kompetensförklarade av skolöverstyrelsen och 
skulle få högre lön. Bibliotekarien med en lön på 4 062 kr inklusive ålderstillägg och 
dyrtidstillägg och assistenten en lön med 1 931 kr inklusive dyrtidstillägg.324 
 
Den 31 augusti 1945 avgick stadsbibliotekarien Algot Johansson sin befattning som 
bibliotekarie vid biblioteket. Han var då 66 år gammal och hade lett arbetet i 37 år. Till 
hans efterträdare utsågs fil.kand. Märta Lang. En av Langs första uppgifter blev att sätta 
igång med lasarettsbiblioteket.325 Märta Lang var en av tretton sökande till tjänsten.326 
Alla sökande utom en hade avlagt akademisk examen och fem av de sökande, däribland 
Märta Lang hade över tio års tjänstgöring. Hon hade tidigare också tjänstgjort som 
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filialföreståndare vid Dicksonska folkbiblioteket i Göteborg och tjänstgjorde för 
närvarande som centralbiblioteksassistent i Halmstad.327 
 

6.3.4 Bokbestånd, tidningar och tidskrifter 
 
Det bättre ekonomiska läget genom statsbidragets erhållande påverkade också 
bokbeståndet. Bokbanden 1930 var 8 042 band och referensbiblioteket hade 755 
bokband och därtill ett 40-tal tidskrifter. I tidningsrummet fanns ett 25-tal tidningar och 
tidskrifter.328 
 
1940 var bokbeståndet uppe i 14 124 bokband. Referensbiblioteket utgjorde 1 419 
bokband och ett 50-tal tidskrifter. Tidningsrummet tillhandahöll ett 30-tal tidningar och 
tidskrifter.329 1941 skrev bibliotekarien i årsredogörelsen att den ekonomiska 
åtstramningen började mer och mer göra sig gällande. Visserligen hade staden lämnat 
kompensation för det beskurna statsbidraget, men alla de med verksamheten förenade 
kostnaderna hade ökat i mycket hög grad. Vad som dock var mest kännbart, var det 
ständigt ökade priserna på böcker och inbindning samt utgifterna för komplettering och 
underhåll av bokbeståndet. Det senaste årens höga lånefrekvens och därmed följande 
slitage började mer och mer göra sig märkbar, och utrangering av förslitna böcker måste 
i stor utsträckning ske.330 Bokbanden ökade dock år från år trots den ekonomiska 
åtstramningen. Böcker som gåvor tillkom även dessa år. 1945 var bokbeståndet 16 043 
katalogförda band. Därtill kom ett antal riksdagstryck, en del utredningar och 
betänkanden, dubbletter, mindre aktuell litteratur som p.g.a. bristande tid och utrymme 
inte blivit katalogiserade. Utanför de katalogförda banden låg även den Ljungdahlska 
boksamlingen.331 
 

6.3.5 Utlåning 
 
De bättre ekonomiska resurserna med statsbidrag och de nya lokalerna gjorde att 
utlåningen i Västervik fortsatte att öka 1930, utlåningen var uppe i 46 969 boklån.332 
Skönlitteraturen var fortfarande populärast därnäst kom geografi och reseskildringar. En 
annan avdelning som var på framfart var gymnastik, sport och lek.333 Boklånen fortsatte 
att öka fram till 1936. Sedan följde en tillbakagång. Men från 1939 till 1940 skedde en 
rejäl ökning av boklånen igen.334 Andra världskriget rådde och Västerviks Posten hade 
en artikel där det framgick att läslusten ökat med 25 %. Enligt bibliotekarien och 
assistenten Ellen Hellström intresserade i hög grad krigslitteraturen och då framför allt 
den finska, reseskildringar lockade också men skönlitteraturen dominerar fortfarande. 
Den religiösa litteraturen och även medicinsk litteratur ökade.335 En ökning av 
                                                 
327 Biblioteksstyrelsens protokoll 1945-06-12, AI:3, Stadsfullmäktiges protokoll och handlingar, 
Årsredogörelse biblioteket 1945, AI:46. 
328 Biblioteksstyrelsen, Årsredogörelse 1930, EI:1. 
329 Biblioteksstyrelsen, Årsredogörelse 1940, FI:2. 
330 Biblioteksstyrelsen, Årsredogörelse 1941, FI:2. 
331 Biblioteksstyrelsen, Årsredogörelse 1931, EI:1, Stadsfullmäktiges protokoll och handlingar, 
Årsredogörelse biblioteket 1945, AI:46. 
332 Biblioteksstyrelsen, Årsredogörelse 1930, EI:1. 
333 Läslusten har ökat i Västervik senaste året, Västerviks Tidningen 1931-04-04. 
334 Biblioteksstyrelsen, Årsredogörelse 1936-1940, FI:2. 
335 Läslusten har ökat 25 proc. under krisen, Västerviks Posten 1940-12-30. 
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utlåningen skedde fram till 1943 till 82 632 boklån och 1945 var boklånens antal         
72 230.336 
 
1930 började stadsbiblioteket också med s.k. utländska vandringsbibliotek. 1934 
beslutades att ingå som delägare i en sammanslagning för inköp av vandringsbibliotek 
med utländsk litteratur på engelska, tyska och franska. Stadsbiblioteket skulle erhålla 
sex vandringsbibliotek vilka vart och ett fick behållas sex månader, vilket man sedan 
fick överta som stadsbibliotekets egendom.337 Den första femmånadersperioden slog väl 
ut och man beslutade att fortsätta delta i samarbetet.338 Vandringsbiblioteket utvidgades 
framöver.339 
 
1938 utvidgades också utlåningen av facklitteratur att omfatta Kalmar läns norra 
landstingsområde enligt § 23 Kungl. Kungörelsen av den 24 januari 1930.340 
 
1930 utlånades 3,8 band per invånare. 1945 var motsvarande siffra 6,28 och det innebar 
att Västerviks stadsbibliotek låg trea av stadsbiblioteken i landet vad det gällde högsta 
lånefrekvens. Vänersborg låg etta med 7,87 utlånade band per invånare och Ludvika 
tvåa med 6,33 band per invånare.341 
 

6.3.6 Nya lokaler en sista önskan från bibliotekarien 
 
Den 5 oktober 1944 hade bibliotekarien tagit upp frågan om biblioteksstyrelsen skulle 
uppmärksamma stadsfullmäktiges kommitté som utredde uppförandet av ett 
medborgarhus, att stadsbiblioteket inom en ganska snar framtid hade behov av nya 
lokaler, men frågan bordlades.342 På efterföljande styrelsemöte behandlades lokalfrågan 
och biblioteksstyrelsen formulerade en skrivelse till Medborgarhuskommittén som tog 
upp att styrelsen ville uppmärksamma kommittén om att stadsbiblioteket var i behov av 
nya lokaler.343  
 
Vid en avskedsintervju som stadsbibliotekarie som Västerviks Posten gjorde med Algot 
Johansson 1945 framkom vad han hade för önskemål för framtiden: 

När jag nu står beredd att lämna min tjänst som stadsbibliotekarie, säger hr Johansson, 
vill jag som främsta önskemål uppställa, lokalfrågans lösning. Vi trodde nog 1928 att då 
ordnades stadsbibliotekets lokaler för lång tid framåt. Biblioteket har emellertid 
utvecklats mer än vi då räknade med och de nuvarande lokalerna visar sig nu 
otillräckliga. Biblioteket måste ha något att växa i, och jag hoppas att lokalfrågan för 
stadsbiblioteket skall kunna lösas i samband med det planerade Medborgarhuset. 
Biblioteksstyrelsen har gjort framställning därom till utredningskommittén. 
För det andra vill jag önska att min efterträdare skall få åtnjuta samma stora förtroende 
som jag både från allmänheten, biblioteksstyrelsen och från de anslagsbeviljande 
myndigheternas sida. Detta är en förutsättning för att arbetet skall ge resultat.344  

                                                 
336 Biblioteksstyrelsen, Årsredogörelse 1943-1944, FI:2, Stadsfullmäktiges protokoll och handlingar, 
Årsredogörelse biblioteket 1945, AI:46. 
337 Biblioteksstyrelsens protokoll 1934-06-07, AI:2. 
338 Västervikarna äro duktiga språkmänniskor, Västerviks Posten 1935-03-02. 
339 Biblioteksstyrelsens protokoll 1936-12-21, AI:2. 
340 Biblioteksstyrelsens protokoll 1938-10-13, AI:2, Biblioteksstyrelsen, Årsredogörelse 1938, FI:2. 
341 Åkerman, Helge, Stadsbibliotekarien A. Johansson och hans livsverk, Västerviks Tidningen 1945-07-
14. 
342 Biblioteksstyrelsens protokoll 1944-10-05, AI:3. 
343 Biblioteksstyrelsens protokoll 1944-12-18, AI:3. 
344 Stadsbiblioteket har vuxit ur snart tjugo år gammal kostym, Västerviks Posten 1945-07-20. 
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Vidare utryckte Algot Johansson sin tacksamhet till dem som stöttat honom i sitt arbete. 
När jag började var förutsättningarna inte vad det borde varit, men jag fick god hjälp. 
Stadsbibliotekarien nämner särskilt i detta sammanhang prosten S. G. Pahlén, konsul 
Uno Steinholtz, lektor Rudolf Vickberg, kamrer John Nilsson, lektorn och 
riksdagsmannen Lars Dahlgren, rektorn Ragnar Ekholm och nuvarande 
styrelseordföranden lektor Jacob Kulling…/…Min medhjälpare sedan många år 
biblioteksassistenten Ellen Hellström vill jag särskilt tacka för god medverkan och min 
efterträdare som stadsbibliotekarie, fil. kand. Märta Lang lyckönskar jag till att få bygga 
vidare.345 

 
Algot Johansson avled den 2 maj 1949 70 år gammal.346 Stadsbiblioteket flyttade in i 
nya lokaler i Folkets hus i december månad 1964.347 
 

6.4 Diskussion 
 
De nya moderna biblioteken som började växa fram i Sverige i början av 1900-talet 
inspirerades av public libraries från USA,348 så skedde även i Västervik när 
stadsbiblioteket bildades 1908. Västervik följde den amerikanska modellen för public 
libraries genom att det var tillgängligt för alla. Biblioteket placerades i ett hus som 
tillhörde staden. Det hade både utlåningsavdelning och en läsesal med tidningar, 
tidskrifter och ett litet referensbestånd. Det skulle dröja många år innan stadsbiblioteket 
skulle få en speciell barnavdelning och systemet med öppna hyllor. Biblioteket var 
öppet ett par timmar varje dag medan läsesalen och värme- och läsestugan hade öppet 
större delen av dagen. 
 
Donationer av pengar och böcker kom att ha stor betydelse för grundandet av 
folkbibliotek. I början av 1900-talet var det vanligt att kommuner lät någon förening ha 
hand om verksamheten även om kommunerna var villiga att bekosta verksamheten, då 
det blev billigare än med kommunal drift. I Västervik kom det att bli ett folkbibliotek 
med kommunal drift, men biblioteket fick också en del bidrag från företag och 
privatpersoner i form av pengar och böcker vid olika tillfällen. Men det hade inte som 
det förekom i vissa andra städer donationer som låg till grund för att ett bibliotek 
grundades. Däremot kom pengar från Albert Tengers donationsfond att spela en viktig 
roll för bibliotekets utveckling under åren. 
 
Från år 1905 kunde folkbiblioteken ansöka om ett statsbidrag. I Västervik kom man från 
början inte att söka något statsbidrag, istället valde man utlåningsavgift. Däremot 
lämnade staden ett årligt bidrag. 1912 höjdes statsbidragen för folkbiblioteken något, 
men i Västervik valde man fortfarande att inte ansöka om statsbidrag. Däremot fick 
biblioteket från staden ett förhöjt bidrag. Biblioteksstyrelsen i Västervik hade ändå 
kontakt med bibliotekskonsulenterna angående statsbidrag. I ett brev från 
bibliotekskonsulenten Fredrik Hjelmqvist stod följande: 

Västerviks stadsbibliotek (namnet behöver givetvis ej ändras) fyller alla villkor för 
statsbidrags erhållande utom ett. Biblioteket måste vara kostnadsfritt tillgängligt. Ingen 
låneavgift, vare sig hög eller låg, får upptagas. Ändras ej stadgarna i denna punkt, lönar 
det sig ej för Er att söka statsbidrag. Ändras stadgarna kan Ni vara säkra om att erhålla 

                                                 
345 Stadsbiblioteket har vuxit ur snart tjugo år gammal kostym, Västerviks Posten 1945-07-20. 
346 Algot Johanssons död, Västerviks Demokraten 1949-05-03. 
347 Stadsbiblioteket i Västervik flyttar till nya lokaliteter, Västerviks Demokraten 1964-11-14. 
348 Torstensson 1996, s. 11. 
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samma belopp, som Ni från annat håll anskaffar genom anslag från kommun eller 
bidrag från enskilda — intill Kr. 400.349 

Anledningen till att Västerviks stadsbibliotek inte valde att ta bort sina låneavgifter för 
att då kunna söka statsbidrag bedömer vi beror på att biblioteket tjänade mer på att ha 
kvar sina låneavgifter och att man fick ett högre anslag från staden. 
 
Det ordinarie anslaget från staden höjdes ytterligare 1920. I biblioteksstyrelsens 
framställning till stadsfullmäktige i frågan om förhöjda anslag, framgår det att avsikten 
var att i framtiden söka statsbidrag, genom att man redan nu ville höja anslagen så 
mycket att biblioteket i framtiden kunde få ut högsta möjliga statsbidrag. 
 
Den 1 januari 1930 införde Västerviks stadsbibliotek äntligen fria boklån. Detta innebar 
också att man till sist kunde få statsbidrag. Från 1930 kunde biblioteken eller 
biblioteksorganisationen i en kommun maximalt få 10 000 kr i statsbidrag, genom ett 
grundunderstöd och två tilläggsstöd. Förutom tidigare villkor skärptes kraven något ju 
större biblioteket var. För att få tilläggsstöden krävdes en godkänd handboksamling och 
läsrum med sakkunnig ledning och att bibliotekspersonalen var godkända av 
skolöverstyrelsen. Västerviks stadsbibliotek uppfyllde dessa krav. Första året fick man 
sammanlagt 7 200 kr i statsbidrag. Den ekonomiska krisen under första hälften av 1930-
talet gjorde att anslagen till folkbiblioteken reducerades. I Västervik reduceras också 
statsanslaget och detta medförde att staden fick öka sina anslag till biblioteket för att 
verksamheten inte skulle hämmas speciellt under denna tid som präglades av hög 
arbetslöshet. År 1938 fick Västerviks stadsbibliotek direktiv om att de skulle låna ut 
facklitteratur till Kalmar läns norra landstingsområde. Detta var ett led i 1930-års 
biblioteksförfattning att bibliotek med högre statsanslag blev skyldiga att låna ut böcker 
kostnadsfritt till närliggande områden. 
 
Bokbeståndet ökade år efter år även om man många gånger klagade över dålig ekonomi. 
Vid stadsbiblioteket öppnande var bokbeståndet 1 520 band. 1930 var bokbeståndet      
8 042 och slutåret för vår uppsats 1945 16 619. Vad det gäller utlåningen kan vi se att 
siffran kraftigt ökade när stadsbiblioteket fick utvidgade eller nya lokaler. 
 
Samtidigt som biblioteken i Sverige brottades med sin ekonomi steg utlåningssiffrorna. 
Den ökade frekvensen ställde ökade krav på bibliotekens bokbestånd och personal och 
medförde många gånger mycket svåra påfrestningar. Utlåningen vid Västerviks 
stadsbibliotek följde den allmänna trenden i landet med ökade boklån under 1930-talet. 
Till stor del berodde detta säkert på de nya lokalerna som biblioteket fick 1928, och 
genom att man fick statsbidrag och därmed ökade resurser bl.a. till nyinköp av böcker 
som i sin tur påverkade utlåningen. Under de följande åren fram till och med 1936 
skedde en uppgång. Under andra världskriget steg på nytt bibliotekens 
utlåningsfrekvens rekordartat på nationell nivå. Anslagen blev då endast något nedsatta. 
Under den period vi har studerat stadsbiblioteket har utlåningssiffrorna varierat, som 
högst 82 632 boklån år 1943, sedan började boklånen sjunka men trots nedgången stod 
Västerviks stadsbibliotek 1945 officiellt som trea i landet vad det gällde lånefrekvens. 
Vänersborg toppade och Ludvika låg tvåa. 
 
Något som vi kan se som ett återkommande problem under hela utvecklingen var att 
biblioteket ständigt var i behov av större lokaler. När det gäller lokalfrågan för 
stadsbiblioteket så var åren 1920, 1928 och 1941 milstolpar i bibliotekets utveckling. 
                                                 
349 Biblioteksstyrelsen, Brev från bibliotekskonsulent Fredrik Hjelmqvist 1914-01-30, EI:1. 
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Biblioteket hade från början moderna lokaler för sin tid. Men 1920 fick biblioteket 
utvidgade lokaler då värme- och läsestugan och kaférörelsen avslutades.  
Med ökad lånefrekvens blev lokalerna snart otillräckliga och 1928 flyttade biblioteket in 
i nya moderna lokaler i en annan byggnad. Här förverkligades några av Palmgrens idéer 
från 1911 om hur moderna bibliotek skulle vara, då det tillkom en barnavdelning med 
egen expedition, ett studierum med uppslagsböcker och ett system med öppna hyllor. 
Enligt bibliotekskonsulent Tynell var det få städer av Västerviks storlek som vid denna 
tid hade så väl ordnade bibliotekslokaler för sina invånare. Med anledning av 
bibliotekets utveckling behövdes åter igen utvidgade lokaler i början av 1940-talet och 
1941 fick barn- och ungdomsavdelning nya lokaler i nedre delen av bygganden och på 
så sätt fick även vuxenavdelningen större utrymme. År 1945 när vi avslutar vår uppsats 
står stadsbiblioteket åter i behov av större lokaler. 
 
Västerviks stadsbiblioteks förste bibliotekarie blev som vi tidigare nämnt Algot 
Johansson. Biblioteket fick från början inte en utbildad bibliotekarie men han hade varit 
arbetarbibliotekets föreståndare och kom under åren att genomgå flera bibliotekskurser. 
Bibliotekariens arvode bestod från början av fri bostad, inkomster av låneavgifterna och 
inkomsterna av serveringen från Värme- och läsestugan. Från och med 1920 kom 
bibliotekarien förutom fri bostad att få en årlig lön. Till sin hjälp hade Algot Johansson 
först sin dotter Greta Johansson och därefter Ellen Hellström som han själv fick avlöna. 
Från den 1 januari 1930 fick biblioteket för första gången en fast anställd assistent som 
avlönades av staden och det blev den tidigare anställde av bibliotekarien Ellen 
Hellström som fick tjänsten. Under vintermånaderna från 1930 hade biblioteket också 
ett extra biträde. I utgifts och inkomststaten från 1932 yrkade man på att assistenten och 
bibliotekarien båda blivit kompetensförklarade och fick därefter högre lön. Även om 
Algot Johansson inte var en utbildad bibliotekarie så verkar han hyst ett verkligt kall för 
sin uppgift såsom Palmgren förespråkade. Den 31 augusti 1945 avgick 
stadsbibliotekarien Algot Johansson och till hans efterträdare utsågs Märta Lang som 
hade akademisk examen. 
 
Efter att ha jämfört Västerviks stadsbiblioteks utveckling med den nationella 
biblioteksutvecklingen så kan vi se att stadsbibliotekets första lokaler var moderna för 
sin tid. Det som däremot saknades för att uppfylla public library-modellen var en egen 
barnavdelning och öppna hyllor och från början en utbildad bibliotekarie. Västervik 
behöll sina låneavgifter väldigt länge, längre än många andra, och därför sökte man 
heller inte några statsbidrag förrän 1930. 
 
Biblioteksförfattningarna från åren 1905, 1912 och 1930 har mer eller mindre påverkat 
stadsbibliotekets utveckling. Efter 1905 års biblioteksförfattnings villkor för att få 
statsbidrag uppfyllde stadsbiblioteket villkoren, men som vi tidigare nämnt söktes inte 
något bidrag. Efter 1912 års biblioteksförfattning uppfyllde inte stadsbiblioteket helt 
kriterierna för att söka statsbidrag. Nu fick ingen utlåningsavgift förekomma. Västervik 
fortsatte att ta ut sina låneavgifter i stället för att söka statsbidrag. Däremot påverkades 
man av de idéer som Palmgren förespråkade som öppna hyllor och en särskild 
barnavdelning. Detta kunde inte realiseras förrän i de nya lokalerna 1928. 
Biblioteksstyrelsen hade ändå visioner att söka statsbidrag inför framtiden. Efter 1930 
års biblioteksförfattning när statsbidraget hade höjts rejält sökte man också statsbidrag. I 
och med att stadsbiblioteket fick statsbidrag kom också skyldigheter som t.ex. att låna ut 
facklitteratur till närliggande områden. 1930 års biblioteksförfattning har haft störst 
betydelse för stadsbiblioteket. 
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Dessa biblioteksförfattningar ser vi som en del av strukturerna som påverkade 
utvecklingen för stadsbiblioteket, förutom de strukturer som vi nämner vid bildandet. 
 
Den största aktören i Västerviks stadsbiblioteks utveckling från 1908 och fram till 1945 
var bibliotekarien Algot Johansson. Algot Johansson var född den 16 april 1879 i 
Törnfalls församling i Kalmar län.350 Han kom till Västervik 1898 när han var 19 år 
gammal och började arbeta vid Stegeholms Snickerifabrik, där han arbetade i 10 års 
tid.351 Han tog snabbt till sig de socialistiska idéerna och engagerade sig för den 
socialistiska arbetarrörelsen. Arbetarrörelsen och böckerna delade hans knappa fritid. 
Efter arbetsdagarna som kunde vara både 10 och 12 timmar läste han på kvällar och 
nätter böcker för att öka sina kunskaper.352 Han var med och bildade Västerviks 
socialdemokratiska arbetarkommun, Västerviks första socialdemokratiska 
ungdomsklubb och Smålands socialdemokratiska ungdomsdistrikt. Där han dessutom 
var studieledare i flera år.353 Algot insåg att de behövdes mera kunskap inom 
arbetarklassen och bildningsarbetet blev de centrala för hans klasskampinsats. 
 
Algot Johansson invaldes i styrelsen för föreläsningsföreningen och var även deras 
ordförande under några år. Även ABF-avdelningen i Västervik var han med om att 
bilda. Han tillhörde stadsfullmäktige och drätselkammaren sedan 1921, blev 
drätselkammarens vice ordförande 1923 och ordförande 1937. Han satt även med i 
kyrkofullmäktige och hade även en rad andra uppdrag. Han deltog på alla områden 
inom det kommunala livet. Många av hans uppdrag hade han kvar till samma år som 
han gick bort 1949. Algot Johanssons hade en stor betydelse för arbetarklassen i 
Västervik,354 och han var en företrädare för det moderna demokratiska samhället. Han 
blev snabbt efter att ha förts fram till olika betydelsefulla poster hela samhällets 
förtroendeman som i sina ställningstaganden undvek att vara en partiman.355 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
350 Algot Johanssons död, Västerviks Demokraten 1949-05-03. 
351 Algot Johansson 70 år, Västerviks Demokraten 1949-04-14. 
352 Hur böckerna blev åtrådda i Västervik, Västervik Demokraten 1945-07-27. 
353 Algot Johanssons död, Västerviks Demokraten 1949-05-03. 
354 Algot Johanssons död, Västerviks Demokraten 1949-05-03. 
355 Algot Johansson ur tiden, Västerviks Tidningen 1949-05-02. 
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7. Slutsatser 
 
Det som egentligen fångade vårt intresse för att studera Västerviks stadsbibliotek var att 
Västervik slog samman biblioteken i staden så tidigt som 1908. Fick man inspiration till 
detta från någon av städerna runt omkring? Vid en jämförelse med några närliggande 
städer i Kalmar län fann vi att i Kalmar hade det funnits flera bibliotek av varierande 
karaktär som t.ex. stifts- och gymnasiebibliotek, privata lånebibliotek och 
arbetarbibliotek. Stadsbiblioteket kom till 1922 och grunden för detta bestod av en 
donation till staden, en boksamling från Kalmar arbetarförening och ett privat bibliotek 
som tidigare kallats stadsbibliotek. Men arbetarkommunens bibliotek som blev ett ABF-
bibliotek, kom först 1963 att gå upp i stadsbiblioteket.356 
 
Vad det gällde Oskarhamn hade ett bibliotek grundats av v. konsul Deurell 1874 och 
staden kom fem år senare att överta dess blygsamma verksamhet. År 1905 fick 
föreläsningsföreningen i staden uppdraget att sköta biblioteket, så då tillkom 
Oskarshamns föreningsbibliotek och läsestuga för allmänheten. Men detta innebar inte 
en centralisering av biblioteksverksamheten i Oskarshamn, detta fullbordades efter att 
IOGT och ABF överlämnat sina bibliotek under 1940-talets andra hälft.357 I Vimmerby 
fanns det under 1800-talet och i början av 1900-talet flera små bibliotek, bl.a. 
läsesällskapets bibliotek, sockenbibliotek, bibliotek hos nykterhetsorganisationerna och 
ABF-bibliotek. En sammanslagning av biblioteken där kom till 1950.358 Så det verkade 
inte som att Västervik hämtade någon direkt inspiration från andra städer i Kalmar län, 
det fanns som vi sett ovan bibliotek som bildats ungefär samtidigt som det i Västervik 
men i Oskarshamn handlade det inte om någon sammanslagning av bibliotek som det 
gjorde i Västervik. 
 
Troligtvis var det i stället den allmänna diskussionen i samhället kring sekelskiftet om 
ett större bibliotek för alla samhällsklasser som inspirerade de aktuella aktörerna. 
Dessutom samarbetade dessa aktörer redan genom värme- och läsestugan som hade 
bildats några år tidigare. Arbetarkommunen och Algot Johansson sökte från början 
anslag till sitt eget bibliotek, men när en sammanslagning kom på tal såg man ändå 
möjligheten till att öka kunskapen inom arbetarklassen och därmed få större inflytande i 
samhället. Hos stadsfullmäktige fanns tanken om att minska klasskillnaderna och att 
biblioteket skulle bli en samlingsplats för alla. 
 
Aktörer från alla samhällsklasser var med om att bilda stadsbiblioteket men den största 
aktören i stadsbibliotekets utveckling från 1908 och fram till 1945 var ändå 
bibliotekarien och före detta träarbetaren Algot Johansson. Stadsbiblioteket blev hans 
livsverk.  
 
En svårighet i forskningen anser Torstensson är att värdera respektive perspektivs 
betydelse för utvecklingen. När det gäller Västerviks stadsbiblioteks bildande och 
utveckling har både strukturerna och aktörerna haft betydelse, men vi tycker oss ändå 
kunna se att aktörernas roll har haft stor betydelse. Om prosten Palén inte hade framfört 

                                                 
356 Arnling, Rune 1992. En utvecklingshistoria. Ingår i Kalmar stadsbibliotek 70 år, s. 7ff. 
357 Berg, Märta 1955. Oskarshamns stadsbibliotek. Ingår i Svenska stadsmonografier: Kalmar, Borgholm, 
Nybro, Oskarshamn, Vimmerby, Västervik, s. 274f. 
358 Eriksson, Thorvald 1955. Stadsbiblioteket. Ingår i Svenska stadsmonografier: Kalmar, Borgholm, 
Nybro, Oskarshamn, Vimmerby, Västervik, s. 363f. 
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förslaget i stadsfullmäktige om en sammanslagning av biblioteken i staden, hade 
säkerligen inte sammanslagningen skett så tidigt som 1908. Biblioteksfrågan hade också 
kunnat få en annan utgång om stadsfullmäktige hade godkänt arbetarnas ansökan om ett 
anslag till arbetarbiblioteket 1908. Hade detta skett tror vi heller inte att en 
sammanslagning hade genomförts inom de närmaste åren. 
 
Vi kan slutligen konstatera att samarbetet i biblioteksstyrelsen fungerade bra under åren 
trots att styrelsen kom från tre olika aktörer i samhället. Inför sammanslagningen var ett 
av de viktigaste villkoren att om man inte kom överens om bokinköpen skulle var och 
en i styrelsen få sin del att köpa in böcker för. Styrelsen behövde aldrig dela upp 
anslaget utan kom alltid överens och gjorde gemensamma inköp. Men visst ska man ha i 
åtanke att allt inte framkommit i protokollen. Om det varit stora meningsskiljaktigheter 
så borde det ha framkommit någon gång under åren. I tidningsartiklar har det också 
påpekats att samarbetet i styrelsen varit gott och framför allt har bibliotekarien hyllats 
för mycket gott arbete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 59 

Sammanfattning 
 
Vår uppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap behandlar Västerviks 
stadsbiblioteks historia. Syftet med vår uppsats är att undersöka hur det kom sig att fyra 
bibliotek i Västervik slogs samman till ett stadsbibliotek 1908 och hur stadsbiblioteket 
sedan har utvecklats fram till 1945. Vi vill även få en bild av föregångarna till 
stadsbiblioteket och deras biblioteksverksamhet. Vi jämför biblioteksutvecklingen i 
Västervik och hur den förhåller sig till den allmänna biblioteksutvecklingen. 
 
Våra frågeställningar är: Hur kan föregångarnas biblioteksverksamhet beskrivas? Vad 
var det som gjorde att det genomfördes en sammanslagning och hur gick 
diskussionerna? Hur har utvecklingen skett när det gäller lokaler, ekonomi, utlåning, 
bokbestånd och personal? Hur har utvecklingen påverkats av biblioteksförfattningarna 
från år 1905, 1912 och 1930? 
 
Vi använder oss av Magnus Torstenssons teoretiska utgångspunkter, ett 
strukturperspektiv och ett aktörsperspektiv när vi analyserar sammanslagningen och 
utvecklingen av Västerviks stadsbibliotek. Torstensson anser att det finns två perspektiv 
att ta hänsyn till när man analyserar grundandet av folkbibliotek. Det handlar om hur 
samhället ser ut ekonomiskt, politiskt och socialt, som han kallar ett strukturperspektiv. 
För det andra talar han om ett aktörsperspektiv, där gäller vilka som agerar för 
folkbibliotek och även varför. Vi använder en kvalitativ metod eftersom vårt material 
består av skriftliga källor och vi gör en källkritisk granskning för att värdera 
användbarheten av vårt källmaterial. 
 
Under tiden som Västerviks stadsbibliotek grundades och utvecklades genomgick både 
Sverige och Västervik stora förändringar genom en kraftig befolkningsökning, 
urbanisering, industrialisering, och förändringar politiskt. Under denna tid bildades 
också folkrörelser som blev en viktig del i samhällsutvecklingen och de arbetade för 
folkbildning. 
 
På många håll i Sverige tillkom under 1800-talets mitt sockenbibliotek. Vid sidan av 
sockenbiblioteken uppstod även läsestugor, arbetarbibliotek och bibliotek inom 
nykterhetsrörelsen. En bibliotekstyp som senare blev karaktäristisk för Sverige var 
folkrörelsebiblioteken. Vid mitten av 1800-talet uppstod i USA och England en ny typ 
av folkbibliotek, public library, som riktade sig till hela befolkningen. Kring sekelskiftet 
1900 fanns flera personer som agerade för att introducera och sprida public library-
idéerna i Sverige. Mellan åren 1890 och 1915 var biblioteksfrågan en livaktig fråga i de 
större städerna där många initiativ togs, det var allt mellan enkla inrättningar vars syfte 
var att motverka dryckenskap till bibliotek av public library-modell. 1905 kom den 
första förordningen om statsunderstöd till biblioteken. Palmgren utredde 
biblioteksfrågan och 1911 kom hennes utredning för främjande av det allmänna 
biblioteksväsendet i Sverige, som också ses som en milstolpe i utvecklingen av våra 
folkbibliotek. Denna utredning låg till grund för förbättringarna som kom 1912. År 
1930 kom ytterligare en förordning som förbättrade bibliotekens utveckling. 
 
Västerviks stadsbibliotek hade fyra föregångare, nämligen stadsboksamlingen, 
arbetarkommunens bibliotek och logerna Tjust och Stegeholms bibliotek. Eftersom 
källmaterialet om dessa är begränsat så kan det inte ges någon djupare beskrivning av 
deras verksamhet. År 1859 grundades ett församlingsbibliotek (stadsboksamlingen). 
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Från början fanns det i ett bokskåp i Folkskolehuset och var öppet för utlåning varje 
söndag mellan klockan 16.00–17.00. Godtemplarlogerna Tjust och Stegeholm bildade 
ett gemensamt bibliotek 1884. Till en början var biblioteket öppet en timme varje 
söndag. 1892 skedde en uppdelning av godtemplarbiblioteket och logerna fick därefter 
var sitt bibliotek. Vid Västerviks arbetarkommun tillkom ett arbetarbibliotek 1906. Den 
som var den drivande kraften för arbetarbibliotekets tillkomst var träarbetaren Algot 
Johansson som också blev bibliotekets föreståndare. Han är den som senare kommer att 
få stor betydelse för utvecklingen av stadsbiblioteket. Om man jämför den allmänna 
biblioteksutvecklingen med Västerviks stadsbiblioteks föregångare kan man se att 
stadsboksamlingen tillkom under den tid som det var vanligt att sockenbibliotek 
grundades, detsamma gäller logernas bibliotek. Men inom arbetarkommunen var man 
något senare, många andra arbetarbibliotek tillkom några år tidigare. 
 
Det var framför allt hösten 1907-1908 som var en betydelsefull tid för 
biblioteksområdet i Västervik. Då hade stadsfullmäktige börjat fundera på en 
modernisering av stadsboksamlingen samtidigt som arbetarkommunen ville utveckla sitt 
bibliotek. När arbetarkommunen ansökte om ett anslag hos stadsfullmäktige blev det 
bestämt att frågan skulle utredas samtidigt med frågan om stadsboksamlingens 
modernisering. Prosten Palén föreslog att stadsboksamlingen och arbetarbiblioteket 
skulle slås samman. En kommitté fick i uppdrag att förhandla med stadens bibliotek för 
att försöka sammanslå biblioteken till ett större bibliotek. Efter flera förhandlingar under 
våren 1908 mellan stadsfullmäktiges kommitté, arbetarkommunen och 
godtemplarlogerna hade de enats om att slå samman biblioteken till ett gemensamt 
folkbibliotek. I Västervik fanns alltså flera aktörer som hade intresse för 
biblioteksfrågan. 
 
I december 1908 invigdes Västerviks stadsbibliotek. Västervik följde den amerikanska 
modellen för public libraries genom att vara tillgängligt för alla. Biblioteket placerades i 
ett hus som tillhörde staden och den kom även att bekosta verksamheten. Biblioteket var 
öppet ett par timmar varje dag medan läsesalen och värme- och läsestugan var öppna 
större delen av dagen. Biblioteket hade både utlåningsavdelning och en läsesal med 
tidningar, tidskrifter och ett ganska blygsamt referensbestånd. Det skulle dröja fram till 
1928 innan stadsbiblioteket skulle få en speciell barnavdelning och systemet med öppna 
hyllor. Något som vi kan se som ett återkommande problem under hela utvecklingen var 
att man ständigt var i behov av större lokaler. Under den period vi har studerat 
stadsbiblioteket har utlåningssiffrorna varierat men vi kan se att siffran kraftigt ökade 
när stadsbiblioteket fick utvidgade eller nya lokaler. Bokbeståndet ökade år efter år även 
om man många gånger klagade över dålig ekonomi. Stadsbiblioteket hade en låneavgift 
för sina böcker och behöll det väldigt länge, längre än många andra, och därför ansökte 
man heller inte om några statsbidrag förrän 1930 då biblioteket för första gången 
införde fria boklån. Västerviks stadsbiblioteks förste bibliotekarie blev Algot Johansson 
som tidigare varit arbetarkommunens bibliotekarie. Han var från början ingen utbildad 
bibliotekarie men hade ett stort kall för sin uppgift och stannade på sin tjänst fram till 
1945. 
 
Biblioteksförfattningarna från åren 1905, 1912 och 1930 har mer eller mindre påverkat 
stadsbibliotekets utveckling men 1930 års biblioteksförfattning var den författning som 
påverkade stadsbiblioteket mest. 
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När det gäller Västerviks stadsbiblioteks bildande och utveckling har både strukturerna 
och aktörerna haft betydelse. Algot Johansson var den största aktören i Västerviks 
stadsbibliotek utveckling från 1908 och fram till 1945, och stadsbiblioteket blev hans 
livsverk. 
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Bilaga 1 

Grunderna för en sammanslagning till ett folkbibliotek i 
Västervik. 

 
1. Stadsboksamlingen med Ljungdahlska boksamlingen, hvilken icke får skingras, uppgår helt och 

utan förbehåll i Folkbiblioteket. Föreningsbiblioteken i fråga öfverlämnas, sedan böckerna blifvit 
märkta med respektive biblioteksnamn eller stämpel, jämte noggrann förteckning, i hvilken efter 
ojäfvig värdering böckernas värde vid öfverlämandet uppgifves, utan ersättning till det 
gemensamma Folkbiblioteket. Skulle sedemera någondera föreningen uppsäga gemenskapen och 
återfodra sina böcker, skola dessa sex månader efter uppsägningen, likaledes efter ojäfvig 
värdering, återlämnas till föreningen; och förbinder sig staden att i sådant fall betala skillnaden 
mellan värderingssummorna. Därjämte betalar staden särskildt den på Västerviks 
arbetarebibliotek hvilande skulden för inbindning, Kr 125:-. 

2. Staden lämnar Folkbiblioteket ett årligt bidrag till lokalhyra, bibliotekariearvode, erforderliga 
bokinköp, inbindning m.m.  

3. Utlåningsafgiften bestämmes till endast två öre i veckan. 
4. Biblioteket ställes under förvaltning och ledning af en styrelse, bestående af fem ledamöter, af 

hvilka två utses af Stadsfullmäktige, två af Arbetarkommunen och en af nykterhetsföreningarna 
gemensamt; och väljes dessa styrelseledamöter för en tid af två år. Dessutom utses af resp 
korporationer suppleanter till samma antal som dessa att vid förfall för någon bland dem inträda i 
desses ställe på sådant sätt, att Stadsfullmäktiges suppleant inträder i st.f. Stadsfullmäktiges ord. 
styrelseledamot o.s.v., och väljas äfven dessa suppleanter för en tid af två år. 

5. Denna styrelse åligger: 
a) att inom sig årligen utse ordförande, sekreterare, hvilken vid sammanträdena för protokoll, och 

kassaförvaltare, som har att föra noggranna räkenskaper, hvilka afslutas med kalenderår och i 
laga tid hållas stadens revisorer tillhanda; 

b) att utse lämplig person till föreståndare eller bibliotekarie, hvilken ansvarar för biblioteket och 
dess ordentliga skötsel, verkställer utlåningarna samt för noggrann journal öfver boklånen och 
upptager veckoavgifterna, som månadsvis redovisas till kassaförvaltaren – att mot den ersättning, 
som Stadsfullmäktige på förslag af styrelsen bestämmer; 

c) att i samråd med bibliotekarien bestämma de årliga bokinköpen, hvarvid så tillgår, att där 
styrelsen icke kan enas om hela detta inköp, halfva anslagssumman lika fördelas mellan de fem 
styrelseledamöterna, hvilka hvar för sig må bestämma, hvilka böcker de särskildt önska 
införlifvade med biblioteket, och andra hälften användes till inbindning och reparation af böcker 
samt till inköp af större verk och sådana böcker, om hvilkas anskaffande styrelsens pluralitet 
förenar sig;  

d) att anskaffa lämplig lokal för biblioteket, hvilken t.v. förhyres, och bestämma lämpliga tider för 
dess öppethållande samt på alla sätt tillvarataga bibliotekens intressen, nitiskt verka för dess 
förkofran och väckande af allmännare intresse för biblioteksverksamheten samt noggrant vaka 
öfver ordningen vid biblioteket; 

e) att årligen förrätta inventering och, då så erfordras, utgallring af böckerna, samt tillse, att dessa 
och bibliotekets öfriga tillhörigheter brandförsäkras till deras fulla värde. 359 

 
Stadsfullmäktige beslutade att godkänna kommitténs förslag men med ett par ändringar: 

1) till mom.1 i förslaget till villkoren för biblioteks sammanslagningen fogas orden ’Äfven 
Stadsfullmäktige äga rätt uppsäga denna gemenskap’, 

2) i mom. 5d) utgår orden: ’hvilken t.v. förhyres’. 360 
 
 
 

                                                 
359 Bilaga nr 43 till stadsfullmäktiges protokoll 1908-05-14, AII:48. 
360 Stadsfullmäktiges protokoll 1908-05-14, AI:10. 
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Bilaga 2 
 

Stadgar för Västerviks stadsbibliotek 1908. 
 

Stadgar och låneregler för Västerviks stadsbibliotek jämte skriv- och läsrum. 
 
  §1 
 Västerviks Stadsbibliotek är öppet för begagnande i överensstämmelse med nedanstående regler. 
  §2 
 Biblioteket hålles öppet å dagar och tider, som genom tidningarna kungöras. 
  §3 
 Tända cigarrer får ej medtagas inom bibliotekets område, och rökning är där förbjuden. Hundar får ej 
 insläppas i lokalerna. 
 

Regler för läsesalens begagnande. 
  §4 
 Tillträde till lokalen, så långt utrymmet medgiver, äger hvar och en nykter person över 15 år, som 
 iakttager ett hyfsadt uppförande och rättar sig efter bibliotekets ordningsregler. 
  §5 
 Högljudt tal och onödiga samtal äro förbjudna. 
  §6 
 Besökande äga själva framtaga i läsesalen uppställda böcker eller utlagda tidskrifter och tidningar. 
 Dessa skola hanteras aktsamt och efter begagnandet noggrannt återställas på sina platser. 
  §7 
 För begagnande i läsesalen kunna även, efter rekvisition hos bibliotekarien, böcker ur bibliotekets 
 huvudsamlingar erhållas. De skola återlämnas därstädes före bibliotekets stängning. 
  §8 
 Under inga villkor få böcker, tidskrifter eller tidningar från läsesalen borttagas av besökande. 
  §9 
 I läsesalen får icke någon som hälst förtäring intagas. 
  §10 
 Den som bryter mot ordningsreglerna, kan för längre eller kortare tid och, vid upprepade fall, för 
 beständigt förbjudas tillträde till lokalerna. 
 

Regler för utlåningen. 
  §11 
 För erhållande av boklån fordras att låntagare; 
 a) är inom Västerviks församling bosatt; 
 b) är över 15 år; 
 c) undertecknar en förbindelse, att han godkänner och underkastar sig bibliotekets regler och 
 bestämmelser samt, om så erfordras, deponerar 5 kr. eller av förening eller enskild inom samhället 
 bosatt person ställd borgen för erhållna boklån. Som säkerhet deponerad summa återfås vid  
 upphörandet med boklån från biblioteket. Formulär för ovannämda förbindelse erhålles i  
 bibliotekslokalen. 
  §12 
 Den som uppfyllt de i föregående § upptagna villkor är berättigad att till hemlån erhålla hvarje 
 gång tre böcker, två skönlitterära och en icke skönlitterär. 
  §13 
 Till lån erhållen skönlitterär bok skall återlämnas senast två veckor, en icke skönlitterär senast fyra 
 veckor från utlåningsdagen, denna räknad som den första lånedagen. Låntagare är dock berättigad att 
 mot förevisning av de låntagna böckerna få lånet en gång förnyat på lika lång tid. 
  §14 

Låneavgiften utgör 2 öre pr band och vecka. Låneavgifter erlägges vid lånets återlämnande, och 
påbörjad låneperiod räknas som hel. Äro icke böckerna återlämnade eller till förnyat lån uppvisade 
den sista lånedagen, påföres låntagare i böter 10 öre pr band och vecka, hvarvid påbörjad vecka 
räknas som hel. 
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  §15 
 Särskilda bestämmelser om förlängd utlåningstid under sommarmånaderna kunna utfärdas, då 
 styrelsen finner så lämpligt. 
  §16 
 Lån och inlämning av böcker får ske å alla tider, då biblioteket hålles öppet. 
  §17 
 Att till annan person utlåna en från biblioteket till låns erhållen bok är förbjudet. 
  §18 

Utlåning äger icke rum av till läsesalen hörande böcker och tidskrifter, ej heller av bibliografiska 
arbeten, dyrbara böcker och planschverk, sällsynt tryck samt småtryck och tidningar. Undantag kunna 
av bibliotekarien på grund av särskilda omständigheter i vissa fall medgifvas. 

  §19 
 Låntagare är skyldig att aktsamt behandla låntagna böcker. Anteckningar, understrykningar och 
 vikningar i böckerna äro förbjudna. Skadas en låntagen bok på detta eller annat sätt, även om det sker 
 ofrivilligt, ersättes skadan efter bibliotekariens värdering. Bortkommen bok ersättes med fulla 
 värdet. 
  §20 
 Underlåter någon låntagare att betala de avgifter och böter, som omförmäles i §14, eller  
 skadeersättning enligt § 19, förlorar han sin lånerätt tills skulden är betald. 
  §21 
 Låntagare är skyldig att anmäla ombyte av bostad. 
  §22 
 Utlåning får icke äga rum till hem där smittosam sjukdom finnes. Har sådan utbrutit hos låntagare, 
 skall han genast med uppgift om sjukdomsfallet återställa låntagna böcker, väl inlagda i  
 pappersomslag, hvarefter dessa desinficieras.361 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
361 Västerviks Stadsbibliotek Katalog N:r 1 1908 1908. 



 69 

Bilaga 3 

Statistik över Västerviks stadsbibliotek 1908-1945. 
 
År Boklån Bokband  Nya låntagare Totalt  
     Män Kvinnor   
1908 576 1 520     
1909 18 838 1 749  511 253 764  
1910 14 951 1 943  167 100 267  
1911 15 840 2 107  141 81 222  
1912 14 633 2 316  155 61 216  
1913 14 057 2 441  132 39 171  
1914 13 548 2 666  138 59 197  
1915 15 322 2 897  153 60 213  
1916 15 753 3 107  118 64 182  
1917 16 669 3 178  138 77 215  
1918 21 573 3 249  124 64 188  
1919 20 349 3 375  113 49 162  
1920 21 733 3 553  165 35 200  
1921 27 571 3 758  187 80 267  
1922 25 531 3 951  119 72 191  
1923 26 688 4 624  119 64 183  
1924 31 426 5 098  203 119 313  
1925 31 998 5 442  137 90 227  
1926 32 455 5 892  148 66 214  
1927 31 370 6 231  117 98 215  
1928 27 763 6 466  279 164 443  
År Boklån Bokband Referens Nya låntagare Total Lån- 
   Bibliotek Vuxna Barn  tagare 
1929 38 648 7 191 650 249 185 434 1 473 
1930 46.969 8 042 755 249 251 500 1 555 
1931 52 813 8 715 851 295 213 508 1 776 
1932 61 045 9 401 956 290 191 481 1 938 
1933 63 687 9 867 1 011 320 151 471 2 103 
1934 63 352 10 548 1 103 267 164 431 2 395 
1935 65 693 11 275 1 147 294 148 442 2 967 
1936 65 751 11 765 1 180 302 112 414 2 811 
1937 61 311 12 516 1 228 255 129 384 2 564 
1938 62 402 12 764 1 327 244 136 380 2 744 
1939 59 648 13 490 1 374 287 126 413 2 548 
1940 70 440 14 124 1 419 400 163 563 2 924 
1941 76 418 14 570 1 439 428 134 562 3 035 
1942 77 271 15 245 1 475 444 132 576 3 265 
1943 82 632 15 436 1 511 399 152 551 3 334 
1944 80 343 16 043 1 508 413 137 550 2 973 
1945 72 230 16 619 1 597 450 142 592 2 518 
Källa: Västervik kommuns centralarkiv, Västerviks stad, Biblioteksstyrelsen, EI:1, FI:2, 
HI:1-HI:4, Stadsfullmäktiges protokoll och handlingar, Bibliotekets årsredogörelse 
1945, AI:46  


