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Abstract: In this masters paper the change that Lidköping public library went 

through between 1952 and 1959 is described and analysed. The aim is to 
describe and analyse the reactions that arose at the time that the first pro-
fessional librarian, Jörgen Elgström, acted to create a modern public li-
brary in the town.  

 
The issues that are handled are: How did the local politicians and the 
general public react to the process of change that was started by Jörgen 
Elgström? What were the consequences for the staff, the premises, lend-
ing, child and youth activities?   

 
The paper is concentrated around the period 1952-1959 because this is 
the time when Jörgen Elgström was working in Lidköping. Jörgen 
Elgström has a central role in the paper. Elgström’s actions resulted in, 
for example, an increase in library staff, the founding of a child and 
youth library as well as that the library merged with the ABF library. 

  
A short history of the library’s early history is given to create back-
ground.  A chapter is included on the development of the librarian pro-
fession in Sweden together with a chapter detailing three actors who dur-
ing their respective periods have acted for library activities both nation-
ally and locally. 

  
The paper is a qualitative case study that is first and foremost meant to il-
lustrate Lidköping’s situation but it also gives examples of how it could 
have been in other library contexts in Sweden at the time. 

 
A large part of the empirical material consists of records and newspaper 
articles, so source criticism has been a suitable method to employ.  The 
paper’s theoretical starting point consists of an actor perspective con-
nected to a structure perspective and progresses to show how the actors 
integrated with society’s structure and vice versa.  

 
Nyckelord: Lidköping, Jörgen Elgström, aktör, pionjär, bibliotekshistoria, fall-

studie, stadsbibliotek, ABF-bibliotek 
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1. Inledning 

Staden Lidköping är belägen vid Vänerns sydöstra strand och är itudelad av ån Lidan. ”På 
östra sidan om floden ligger gamla staden, som är mindre och irreguljärare. På västra sidan är 
nya staden av greve Magnus Gabriel de la Gardie anlagd med helt reguljära gator, många 
tvärgator och små kvarter, att desto lättare hämma vådeld”.1  
 
Idén till att skriva en magisteruppsats med anknytning till Lidköpings bibliotekshistoria fick 
jag av min bekante Göran B. Nilsson (historieprofessor em.). Det var från första stund inte tal 
om att göra en allomfattande historisk beskrivning av biblioteket från 1860- talet till idag, 
utan målet och meningen med uppsatsen var - och har hela tiden varit - att begränsa uppsatsen 
till perioden 1952-1959. Det som hände under dessa år var revolutionerande; Lidköping fick 
nämligen sin förste utbildade bibliotekarie med vad allt det innebar.  
 
Den utbildade bibliotekarien Jörgen Elgström (1919-1980) ville göra Lidköpings stadsbiblio-
tek till ett modernt bibliotek, och på så vis höja dess status. I min studie vill jag visa hur 
stadsbiblioteket kom att förändras på grund av Elgströms agerande, och jag vill även beskriva 
vilka positiva, men även negativa reaktioner detta fick. 
 
Under folkbibliotekens historia har pionjärer i den svenska bibliotekskontexten varit viktiga. 
Pionjärerna/aktörerna har agerat i syfte att utveckla folkbiblioteken till bibliotek för alla. Des-
sa aktörer har agerat helt utifrån sin egen förmåga, men har samtidigt hela tiden varit beroen-
de av maktstrukturerna i samhället.2 Aktören Jörgen Elgström, som denna uppsats i mångt och 
mycket handlar om, var just en sådan pionjär. I Lidköping var många gånger maktstrukturen 
emot Elgströms förslag på förändring, vilket var ett stort problem för Elgström i hans vilja att 
förändra bibliotekets struktur. Detta problem anser jag vara viktigt att undersöka i min upp-
sats.  
 
Jag finner det väsentligt att belysa pionjärernas vilja och förmåga att agera inom bibliotekssfä-
ren, och därför anser jag att uppsatsen har relevans inom biblioteks- och informationsveten-
skapen. Dessutom är uppsatsen av historisk karaktär, och ett sådant exempel som jag ger med 
min uppsats kan ge den biblioteks- och informationsvetenskapliga disciplinen en tid att se 
tillbaka på och en grund att bygga vidare på.    
 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 
Mitt huvudsakliga syfte med uppsatsen är att identifiera och analysera de händelser, som var 
centrala i bibliotekets utveckling, och som ledde till att biblioteket blev ett modernt stadsbib-
liotek. Begreppet utveckling är inte synonymt med begreppet förändring. I begreppet utveck-

ling finns ett uttryck för vad man värderar, som bra respektive dåligt, medan man med be-
greppet förändring endast konstaterar att någonting har ändrats.3 I denna uppsats belyser jag 
både förändringen och utvecklingen av Lidköpings stadsbibliotek, som från att ha varit ”en 
utstämplingsplats för underhållningslitteratur” kom att bli ett ”kulturcentrum, dit man skulle 
kunna gå för att inhämta lärdom om allt som rörde sig i tiden”. Denna utveckling av folkbibli-

                                                 
1 Linné, Carl von, ”Västgötaresa” s. 65  
2 Torstensson, Magnus, ”Att analysera genombrottet för de moderna folbiblioteksidéerna” s. 37 
3 Nationalencyklopedin online [2008-09-21] 
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oteken bottnar i att man på både nationell och lokalt plan allt mer fokuserade på att framhäva 
folkbiblioteket, som en institution för alla samhällsmedborgare. De moderna biblioteken skul-
le vara försedda med öppna hyllor, där vem som helst fritt skulle kunna leta efter lämplig litte-
ratur. Denna utveckling av moderna folkbiblioteks ideal var konsekvensen av att de svenska 
folkbiblioteken började verka i angloamerikansk anda

4, som jag senare i min uppsats åter-
kommer till. Den moderna typen av bibliotek skulle mer ingående ses som en institution för 
demokrati, och biblioteken intog allt mer en folkfostrande roll i samhället.  Den välutbildade 
bibliotekarien kom därför att spela en allt större roll i de moderna folkbiblioteken.5   
 
Förutom att beskriva och analysera ovanstående förändring och  utveckling med hänvisning 
till Lidköpings stadsbiblioteks specifika fall, är syftet även att beskriva och analysera de reak-
tioner, som uppstod från politisk och från allmänhetens sida i och med Elgströms agerande.  
 
Jörgen Elgström arbetade på Lidköpings stadsbibliotek från den 1 april år 1952 till den 1 ja-
nuari år 1959. För att ge en bakgrund till Lidköpings stadsbiblioteks utveckling samt för att 
öka förståelsen för denna process, presenterar jag även bibliotekets föregångare och beskriver 
hur biblioteket fungerade under deras ledning. Dessutom presenterar jag två andra pionjärer, 
Andreas Schack Steenberg och Valfrid Palmgren, som var verksamma före Elgströms tid som 
pionjär. Dessa aktörer ville påverka det svenska folkbiblioteket på ett nationellt plan, medan 
Elgström senare ville påverka biblioteket på det lokala planet. Syftet med att även presentera 
dessa två pionjärer är att ge en förförståelse av hur Elgström tänkte då han agerade i dåtidens 
moderna sätt att se på folkbibliotekets roll i samhället.  
 
Uppsatsens fokus ligger framförallt på att beskriva och analysera Jörgen Elgströms agerande, 
och hur det agerandet resulterade beträffande förändringen av: personalen, lokalerna, utlå-
ningen och barn- och ungdomsverksamhet. 
 
Följande frågeställningar ska jag i min uppsats beskriva, reflektera och analysera över: 
 

• Hur reagerade lokalpolitikerna och allmänheten på den förändringsprocess som starta-
des av Jörgen Elgström? 

 
• Vilka blev konsekvenserna för personalen, lokalerna, utlåningen, och barn- och ung-

domsverksamheten? 
 
Denna uppsats är först och främst menad att beskriva Lidköpings situation. Men uppsatsen 
ska även kunna ses som en case studie, vars syfte är att ge en bild av hur det eventuellt kan ha 
varit i andra bibliotekskontexter runt om i Sverige vid denna tid. 
 

1.2 Teori, metod och material 

 
För skapa en teoretisk ram för min analys av hur Jörgen Elgström agerade då han utvecklade 
Lidköpings stadsbibliotek till ett modernt stadsbibliotek har jag valt att utgå från ett aktör-

perspektiv kopplat till ett strukturperspektiv. Dessa perspektiv är fruktbara för att kunna ana-
lysera och begripliggöra människors handlingar. Min teoretiska utgångspunkt är att jag vill 
visa hur samhällets strukturer påverkar aktörerna och tvärtom. Förutom pionjären Jörgen Elg-

                                                 
4 Torstensson, Magnus, ”Att analysera genombrottet för de moderna folbiblioteksidéerna” s. 22 
5 Hansson, Joacim, ”Om folkbibliotekens ideologiska identitet” s. 122 
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ström, har även andra aktörer intagit viktiga roller i denna kontext på ett nationellt plan. Jag 
finner det därför väsentligt, som tidigare sagts, att även ge exempel på vad pionjärerna Andre-
as Schack Steenberg och Valfrid Palmgren gjorde, som resulterade i att det i Sverige utveck-
lades en ny typ av folkbibliotek enligt amerikansk modell. Dessa pionjärer har valts eftersom 
de varit betydelsefulla för utvecklingen av de moderna svenska folkbiblioteken med tillhöran-
de ideal. Det är dock viktigt att poängtera att vissa idéer och normer, som i uppsatsen be-
nämns som moderna, antagligen ses som omoderna idag. Ett exempel på det är sättet att skilja 
på underhållningslitteratur och förkovrande litteratur. Med underhållningslitteratur menade 
Elgström sådan litteratur, som inte ger läsaren intellektuell stimulans, i den mening att läsaren 
inte behöver anstränga sig för att förstå texten, utan bara följa med i texten. Förkovrande litte-
ratur ses som allmänbildande litteratur, vilket är en vag beskrivning, men som ändå beskriver 
skillnaden från vad underhållningslitteratur var.  
 
Ett annat exempel på vad som skiljer dåtidens moderna folkbibliotek från dagens, är tankarna 
och normerna kring folkbiblioteket sett ur ett genusperspektiv. Jag har valt att helt lämna detta 
perspektiv åt sidan, men jag är medveten om att det i uppsatsen förekommer händelser, som 
eventuellt skulle kunna analyseras ur ett sådant perspektiv.  

 

1.2.1 Struktur- och aktörsperspektiv 
 
Att ekonomiska, politiska och sociala strukturer i samhället har varit med och skapat ett 
gynnsamt klimat för folkbiblioteksutvecklingen i Sverige är lätt att förstå. Men de människor 
som har haft en stark vilja att utveckla och uppnå någonting med biblioteken är heller inte att 
förglömma. Dessa människor kan benämnas aktörer eller pionjärer. Dessa kan beskrivas som 
lärande människor, som kan skaffa sig erfarenheter och kunskap om exempelvis samhällskli-
matet genom sina egna iakttagelser och upplevelser. En aktör handlar för att själv kunna på-
verka ett skeende. Aktören tar sitt ansvar och låter inte någon högre instans eller någon annan 
sköta jobbet. De förändringar som aktören skapar kan vara grunden för förändringar i framti-
den. Därigenom kan aktören påverka sin samtid så väl som sin framtid.6 Aktören måste ha en 
ställning i samhället som gör att han/hon kan agera utan risk för kraftig repression. Vilka ar-
gument har då aktören för att en förändring ska vara nödvändig att genomföra? Vad föreligger 
det för möjligheter för eller hot mot att en förändring skall kunna ske? Varför vänder sig aktö-
ren till vissa personer och inte till andra, är frågor man ställer sig.7 
 
Strukturperspektivet visar att förändringar sker, men det visar inte hur det sker. För att få veta 
det, och för att kunna upptäcka den bakomliggande processen är ett aktörsperspektiv nödvän-
digt. Ett sådant perspektiv innebär att fokus läggs på det handlande som en eller flera aktörer 
utför.8 
 

Hur definieras då en aktör? Lennart Lundquist, professor i statsvetenskap, skriver att det är 
vanligt att ”man tillskriver aktörer egenskaperna medvetenhet och förmåga till handling”.9 

Han menar att en individinfallsvinkel är det mest fördelaktiga vid en aktörsanalys. För att för-
klara det använder han en aktörsmodell där aktören har tilldelats tre olika egenskaper. Det är 

                                                 
6 Torstensson, Magnus, ”Att analysera genombrottet för de moderna folbiblioteksidéerna” s. 37  
7 ibid., s. 127 
8 Dahlgren, Stellan & Florén, Anders, ”Fråga det förflutna: En introduktion till den moderna historieforskning-
en” s. 131 
9 Lundquist, Lennart, ”Aktörer och strukturer. Statsvetenskaplig tidskrift” s. 5 
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av pedagogiska skäl som Lundquist använder en sådan enkel och vardagsnära modell.10
 Aktö-

rens tre egenskaper är: förstår, kan och vill. Att aktören förstår innebär att han registrerar sin 
omgivning och sig själv. Att aktören kan har att göra med aktörens förmåga att agera. Att ak-
tören vill någonting, innebär att aktören föredrar någonting av sin egen vilja.11

  
 

När man ska förklara innebörden av begreppet strukturer anser Lundquist att svaren kan varie-
ra, men att man rent allmänt kan säga att det handlar ”om mönster i naturen (fysisk struktur), i 
relationen mellan aktörer (samhällstruktur) och relationen mellan aktörer och naturen (ekolo-

gisk struktur)”.12 I denna studie kommer endast interaktionen mellan samhällsstrukturer och 
aktören att beaktas.  
 
Samhällstrukturer kan ses som samhällsprocesser; processer som pågår under en lång tidspe-
riod.13

 I denna uppsats belyses dessa processer i Lidköping under perioden 1952-1959. Sam-
hällsstrukturerna förklarar Lundquist i ”Förvaltning, stat och samhälle” på följande vis:  
 

Dessa utgör de mönster av beteende och idéer (normer och uppfattningar av verkligheten) som aktö-
rerna mer eller mindre medvetet har skapat. Samhällstrukturer kan ta sig uttryck i 
institutioner, regler, rollmönster, värdesystem, relationer o.s.v. De kan ha olika innehåll – en 
vanlig indelning arbetar med politiska, ekonomiska och sociala konstruktioner.14 

 

Eftersom strukturerna skapas och förändras under lång tid kommer varje generation av aktörer 
att ta över de gamla strukturerna och i viss mån (medvetet eller omedvetet) förändra dem. De 
nya aktörerna kommer kanske även att skapa helt nya strukturer.15

 Strukturerna är ”resultatet 
(det avsedda eller oavsedda) av människors verksamhet, vilken skapar, bibehåller, förändrar 
och förstör strukturer”.16

 
 

Lundquist framhåller att strukturerna inte alltid är givna utan måste förklaras.17
 Strukturerna 

och aktörerna interagerar med varandra. För att åskådliggöra hur aktören påverkas av struktu-
ren vill jag visa en analysmodell som Lundquist har konstruerat. Modellen kommer senare i 
uppsatsens analyskapitel till användning.  
 
Aktören blir påverkad av strukturerna i samhället, och Lundquist beskriver tre olika typer av 
strukturella strömmar som kan påverka aktören. Han benämner strömmarna: socialisation, 
information och restriktion. Lundquist knyter samman dessa strömmar med aktörvariabler-
na på följande vis: 
 
Socialisation ”formar aktörens förstår och vill och påverkar genom dessa hans kan”

18
  

En aktörs verklighetsuppfattningar och värderingar formas av den socialiseringsprocess som i 
stort sett pågår under hela livet. Aktören skapar en bild av sig själv och av hans/hennes om-
givning (förstår). Den uppfattning som aktören får om verkligheten genom denna process kan 
vara ofullständig eller felaktig. En individ har många olika roller under en livstid. Det kan 
vara som elev, arbetstagare, förälder, samhällsmedborgare etc. Aktörens förmåga till att agera 

                                                 
10 ibid., s. 6 
11 ibid., s. 7 
12 ibid., s. 3 
13 ibid., s. 3 
14 Lundquist, Lennart, ”Förvaltning, stat och samhälle” s. 41 
15 ibid., s. 42 
16 Lundquist, Lennart, ”Aktörer och strukturer. Statsvetenskaplig tidskrift” s. 5 
17 ibid., s. 5 
18 ibid., s. 10 
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(kan) är beroende av vilken roll han/hon har i samhället eftersom det påverkar aktörens val av 
handlande (vill).19

 
 

Information ”ger aktören kunskap om strukturerna”.20
 Informationen hämtas från strukturer-

na genom egen observation, eller genom att andra aktörer förmedlar den.21
 Hur aktören tolkar 

denna information beror på hans egna värderingar och verklighetsföreställningar. Informatio-
nen kan också vara ofullständig, så att den inte ger en korrekt bild av en situation.22

 När aktö-
ren får information och kunskap om omgivningen påverkar det hans förmåga till att kunna 
agera (kan). Förändras aktörens förmåga att agera är det möjligt att också aktörens verklig-
hetsuppfattning (förstår) påverkas och även han/hennes val av agerande (vill). Kort sagt: När 
aktörens uppfattning om omgivningen förändras kan det medföra att också hans handlings-
mönster förändras.23

 

 
Restriktion hindrar ”aktören att fatta vissa beslut, att vidta vissa åtgärder och att uppnå vissa 
effekter”.24

 Aktörens förmåga att agera (kan) påverkas. Det kan vara olika normstrukturer som 
hindrar aktören. I det innefattas de värden som aktören fått genom socialiseringsprocessen. 
Aktören ser vissa handlingar som icke tillåtna, och aktören kommer troligen att misslyckas 
med sitt agerande om han går emot den dominerande maktstrukturen i samhället. Information 
och kunskap om strukturen (förstår) kan hjälpa en aktör att undvika restriktioner.25

 Han kan 
genom information utnyttja strukturen för att uppnå den effekt eller det mål han har med sitt 
agerande (vill).26

 

 
Jag har valt att begränsa mig till dessa delar av Lundquists modell eftersom det skulle ta för 
mycket plats att presentera fler tänkbara sammanhang mellan strukturer och aktörer i min ana-
lys. Modellen gör det lättare för läsaren att se det hela i ett större sammanhang och därmed 
förstå varför en aktör väljer att handla som han/hon gör. 
 
Nedan har jag skapat en enkel tabell, som kort och koncist sammanfattar ovanstående reso-
nemang. Tabellen återfinns även i uppsatsens analyskapitel: 
 
Socialisation Information Restriktion 
Formar aktörens förståelse 
(förstår) av omgivningen och 
aktörens vilja (vill) att föränd-
ra, och påverkar genom detta 
hans förmåga till att agera 
(kan).  
 
 
 

Ger aktören kunskap om 
strukturerna (förstår). När 
aktörens uppfattning om om-
givningen förändras kan det 
medföra att också hans hand-
lingsmönster förändras (vill) 
och (kan). 

Hindrar aktören att fatta vissa 
beslut, att vidta vissa åtgärder 
(kan) och att uppnå vissa ef-
fekter (vill). Aktörens förmå-
ga (förstår) att agera påver-
kas. 

                                                 
19 ibid., s. 10 
20 ibid., s. 11 
21 ibid., s. 11 
22 Lundquist, Lennart, ”Förvaltning, stat och samhälle” s. 44 
23 Lundquist, Lennart, ”Aktörer och strukturer. Statsvetenskaplig tidskrift” s. 11 
24 ibid., s. 11 
25 ibid., s. 11 
26 Lundquist, Lennart, ”Förvaltning, stat och samhälle” s. 44 
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1.2.2 Kvalitativ fallstudie 

 
För att uppfylla syftet med min studie har jag valt att göra en kvalitativ fallstudie om Jörgen 
Elgströms påverkan på Lidköpings stadsbibliotek och om de reaktioner som uppstod då denne 
förste utbildade bibliotekarien kom till Lidköping. Fallstudien är enligt fil.dr. Sharan B. Mer-
riam en lämplig metod att använda då man vill studera en specifik företeelse där det är svårt 
att skilja den från den omgivande situationen.27 Detta stämmer väl in på det som jag valt att 
undersöka eftersom Elgström inte bara påverkade biblioteket utan även det allmänna biblio-
teksklimatet i Lidköping vid denna tid. Min studie handlar om förgången tid, och fallstudien 
lämpar sig bra för att även undersöka och analysera händelser som inte längre går att påver-
ka.28  
 
Den kvalitativa forskningen utgår från den förförståelse som forskaren har beträffande en viss 
fråga. Förförståelse är de fördomar och den uppfattning som forskaren har om en viss fråga 
innan studien börjar. Det rör sig om både de insikter som forskaren har fått genom sina studi-
er, men också om personliga värderingar.29 Det här ställer stora krav på forskarens självkän-
nedom, så att denne inte omedvetet låter sig färgas av förförståelsen. Merriam definierar fall-
studien som en undersökning av en specifik företeelse som väljs ut för att den är intressant 
och viktig.30 Jag har valt att utföra en deskriptiv kvalitativ fallstudie. I en deskriptiv fallstudie 
ska så många variabler som möjligt innefattas. Detta för att ge en så fullständig beskrivning 
som möjligt av det som studeras. Den deskriptiva fallstudien skall därför alltid innehålla käl-
lor från olika håll.31  
 
En uppenbar nackdel med en deskriptiv fallstudie är att den lätt kan bli alltför omfattande. 
Fallstudien kan också riskera att förenkla eller överdriva faktorer och ge sken av att vara möj-
lig att applicera på alla andra liknande situationer.32 Detta undviker jag genom att jag har ett 
tydligt syfte med min studie och genom att ha tydliga avgränsningar. I kvalitativa fallstudier 
är forskaren det huvudsakliga instrumentet för insamling av information. Detta kan naturligt-
vis innebära en begränsning då denne kan begå misstag och gå miste om möjligheter att finna 
information samt låta personliga värderingar påverka forskningen. Jag, som genomför under-
sökningen, är medveten om detta, och försöker undvika detta genom att hålla mig till mitt 
syfte och mina frågeställningar, samt genom att vara tydlig beträffande min metod.  
 

1.2.3 Dokumentanalys och Urval 
 
I en fallstudie går det att samla in empiriskt material på olika sätt. Jag har dock valt att endast 
få mitt material från skriftliga dokument. Det finns en mängd olika typer av skriftliga doku-
ment, men de som jag har använt mig av benämner professor Alan Bryman ”officiella doku-
ment från statliga myndigheter”,33 (i mitt fall från kommunala myndigheter) och ”massmedia-
dokument”.34 De kommunala dokument jag använt mig av är: stadsfullmäktigeprotokoll, bib-

                                                 
27 Merriam, Sharan B, “Fallstudien som forskningsmetod” s. 24f 
28 ibid., s. 30f 
29 Holme, Idar Magne, Solvang, Krohn, Bernt ”Forskningsmetodik: om kvanlitativa och kvantitativa metoder”   
s. 95 
30 Merriam, Sharan B., “Fallstudien som forskningsmetod” s. 24 
31 ibid., s. 47 
32 ibid., s. 47 
33 Bryman, Alan, ”Samhällsvetenskapliga metoder” s. 361f 
34 ibid., s. 356 
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lioteksstyrelseprotokoll och verksamhetsberättelser över Lidköpings stadsbibliotek. De 
massmediadokument jag använt mig av, har utgjorts av artiklar ur lokaltidningar från perioden 
jag behandlar. Anledningen till att jag inte har gjort några intervjuer är att det är ytterst få be-
rörda personer i min studie som idag är vid liv.  
 
Ett problem med skriftliga dokument är att de oftast inte har upprättats för att användas i 
forskningssyften och därför kan sakna information eller innehålla fel.35 En av de stora förde-
larna med att använda skriftliga dokument är att de antagligen inte har förändrats. Skriftliga 
dokument är bra källor vid en kvalitativ fallstudie eftersom de enkelt kan bidra till att ge un-
dersökningen den bakgrund och det sammanhang som behövs.36  
 
Jag har förhållit mig lika till de kommunala dokumenten och massmediadokumenten. Men jag 
är medveten om att biblioteksstyrelsens protokoll kan ha en subjektiv prägel eftersom de är 
skrivna av sekreteraren för biblioteksstyrelsen, som under denna tid var Jörgen Elgström. 
Tidningarna kan även de ha en subjektiv prägel, som bl. a. märks genom att Nya Lidköpings 
Tidningen beklagade sig över att Jörgen Elgström skulle flytta från Lidköping. Det är också 
viktigt att poängtera att den verksamhetsberättelse som Elgström formulerade, som inkluderar 
Lidköpings stadsbiblioteks verksamhet 1952 – 1956 accepterades av både biblioteksstyrelsen 
och stadsfullmäktige utan tillägg och lades till handlingarna.   
 
Jag har valt att använda mig av teoretiskt urval, som innebär att det sker en kontinuerlig ur-
valsprocess under hela studien. Genom att samla in material och samtidigt analysera informa-
tion leds forskaren vidare till nästa dokument. Forskaren utgår från sina syften och tvingas 
genom det ta ställning till vad som ska inkluderas i respektive uteslutas ur studien. Teorin 
utvecklas under arbetets gång vilket är utmärkande för just kvalitativ forskning.37 Eftersom 
jag gör en kvalitativ fallstudie vill jag få fram en så heltäckande bild som möjligt av perioden 
1952 – 1959 och då hör även de motsägelsefulla uppgifterna hit. Rena faktauppgifter bör na-
turligtvis vara korrekta och jag kommer då att försöka få dem bekräftade från flera källor.38 
Urvalet av källor grundas på litteraturstudier men också på förslag jag fått från Göran B. Nils-
son.  
 

1.2.4 Källkritik 
 
Genom källkritik har jag bedömt vad som är sant, eller sannolikt i journalistiska referat, pro-
tokoll från styrelsesammanträden samt muntliga uttalanden som gjorts. Högskolelektor Tor-
sten Thurén går igenom fyra olika kriterier som måste tas hänsyn till då det gäller att tolka hur 
trovärdig en källa är:  
 
• Äkthet: Är källan det den utger sig för att vara? 
 
• Tidssamband: Hur lång tid har förflutit mellan händelsen och källan som berättar om hän-
delsen? Ju längre tidsavstånd, desto mindre trovärdig är källan. 
 

                                                 
35 ibid., s. 118f 
36 ibid., s. 121 
37 Merriam, Sharan B., “Fallstudien som forskningsmetod” s. 64 
38 Holme, Idar Magne, Solvang, Krohn,Bernt ”Forskningsmetodik: om kvanlitativa och kvantitativa metoder”   s. 
129 
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• Oberoende: Bygger källan på referat eller avskrifter av andra källor? Källan skall ”stå för 
sig själv”. 
 
• Tendensfrihet: Kan det vara så att källan ger en falsk bild av verkligheten? Ekonomiska, 
politiska eller personliga intressen är exempel på tänkbara intressen, som kan förvränga käl-
lan.39  
 
Jag är medveten om att de politiska dokument (justerade stadsfullmäktiges protokoll), som jag 
använt mig av kan rent hypotetiskt vara tendensiösa, men jag har inget skäl att tro det.  

 

Professor em. Idar Magne Holme och professor Bernt Krohn Solvang skriver att en källa kan 
definieras som ”en skrift som åberopas för en viss uppgift och som utgör grunden för denna 
uppgifts auktoritet”.40 De data man får in från skriftliga källor blir dock inte källmaterial för-
rän man använder sig av det, som exempelvis i en uppsats. Man brukar dela in källor i fyra 
olika grupper: Konfidentiella och Offentliga källor, som i in tur kan vara antingen varianten 
personliga eller av typen institutionella källor.41 I min undersökning har jag endast använt 
mig av offentliga källor av institutionell karaktär.   
 

Källorna har sedan granskats. Även källgranskningen kan delas in i fyra grupper:  
 

• Observation 
• Ursprung,  
• Tolkning   
• Användbarhet42  

       
För att observera de offentliga och institutionella källorna, kan man exempelvis ta hjälp av 
bibliotekskataloger, som ger en övergripande bild av materialet. För att få reda på konfidenti-
ella och personliga källor har jag i mitt speciella fall letat i offentliga arkiv. Nästa steg har 
varit att ta reda på hur källan kommit till, dess ursprung. Jag har tagit reda på vilka samband 
som finns mellan källan och den verklighet den säger sig beskriva. Det tredje har varit att tol-

ka och innehållsbestämma källan. Frågor har uppstått i stil med: Vad vill upphovsmannen ha 
sagt? Vad finns det för avsikter med denna källa? Slutligen har jag ställt mig frågan: Är källan 
användbar för att uppfylla mitt syfte med uppsatsen? Det har hela tiden varit viktigt att försö-
ka se hur pass trovärdig källan verkar vara.43 Efter att ha granskat källorna har jag använt mig 
av det empiriska materialet för att formulera uppsatsens resultatdel: ”Lidköpings stadsbiblio-
tek åren 1952-1959”.   
 
I kapitlet ”Reflektion och analys” kommer jag att tematiskt analysera källorna som utgör mitt 
empiriska material. Temana är uppdelade i följande kategorier: Personalen, lokalerna, samar-
betet mellan stadsbiblioteket och ABF-biblioteket, utlåningen, samt barn- och ungdomsbiblio-
teket.   
 

                                                 
39 Thurén, Torsten, ”Källkritik” s. 11 
40 Holme, Idar Magne, Solvang, Krohn, Bernt ”Forskningsmetodik: om kvanlitativa och kvantitativa metoder ” s. 
137 
41 ibid., s. 129 
42 ibid, s. 130 
43 ibid, s. 130-135 
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1.2.5 Validitet och reliabilitet 
 
Oberoende av vilken typ av forskning man bedriver handlar validitet och reliabilitet om att 
noga uppmärksamma de grundläggande begrepp som finns i ens studie, samt visa hur man har 
samlat in, analyserat och tolkat informationen som man valt att använda sig av.44 
 
Graden av validitet (i vilken mån resultatet överensstämmer med verkligheten) och av reliabi-
litet (i vilken mån resultatet kan upprepas) kan vara svår att mäta inom den kvalitativa forsk-
ningen. Om jag som forskare visar ett samband mellan verksamheten jag studerar och upple-
velserna som de involverade människorna i min studie haft, ger detta hög validitet.45  
 
Det är svårt att mäta reliabilitet inom den kvalitativa forskningen. Det näst intill omöjligt ef-
tersom de kvalitativa metoderna utvecklas under studiens gång. Det material jag använder 
kommer jag att tolka på mitt specifika sätt. En annan person skulle förmodligen tolka materia-
let annorlunda. Flera tolkningar av materialet är möjliga, men det resultat som jag presenterar 
förblir giltigt tills det förkastas av en ny, mer övertygande tolkning.46 

 

1.2.6 Material  

 
Mitt empiriska material består i huvudsak av material jag funnit i Lidköpings kommunarkiv. I 
kommunarkivet finns primära källor i form av stadsfullmäktiges protokoll, biblioteksstyrel-
sens protokoll samt verksamhetsberättelser för hela perioden 1952-1959. Sammanlagt har jag 
gått igenom ca. 250 stadsfullmäktige- och biblioteksstyrelseprotokoll, och 7 verksamhetsbe-
rättelser. Jag koncentrerade mig på att finna protokoll, som behandlade debatten om Elg-
ströms agerande, om barn- och ungdomsverksamheten, utlåningen, lokalerna, sammanslag-
ningen med ABF-biblioteket och om besluten att anställa mer personal.   
 
Lokaltidningarna ”Nya Lidköpings Tidningen (NLT)”, ”Skaraborgaren”, ”Skaraborgs Läns 
Tidning (SKLT)”. ”Skaraborgs Läns Tidning Västergötlands annonsblad (SKLT-VA)” och 
”Westgötaposten” som har varit eller som är verksamma i trakten kring Lidköping, har utgjort 
en stor del av mitt empiriska material. Tidningarna har gett mig information om det politiska 
klimatet, Elgströms agerande och de kontroverser som det medförde. Sammanlagt har jag gått 
igenom ca. 200 artiklar om stadsbiblioteket. Jag koncentrerade mig på att först och främst 
sålla fram de artiklar, som handlade om Jörgen Elgströms agerande, hur debatten i stadsfull-
mäktige gick, bibliotekets öppettider, ABF-biblioteket, personalfrågan, barn- och ungdoms-
verksamheten och utlåningsstatistiken.  
 
 

1.3 Tidigare forskning och övrig relevant litteratur 
 
Jag har haft nytta av en omfattande BHS-magisteruppsats som handlar om Lidköpings biblio-
tekshistoria författad av Maria Johansson år 1998. Uppsatsen heter ”Från hundkoja och eko-
tempel till Orionhus: Vägen mot ett modernt folkbibliotek i Lidköping 1934 – 1960”. Uppsat-
sen innefattar Lidköpings stadsbiblioteks historia från 1863 till 1960 med koncentration på 
perioden 1934-1960. Maria Johansson jämför även Lidköpings stadsbiblioteks utveckling 
                                                 
44 ibid., s. 175 
45 ibid., s. 180 
46 ibid., s. 182 
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med den allmänna folkbiblioteksutvecklingen i Sverige vid denna tid. Denna sekundärkälla 
har gett mig en bra grund till att förstå hur utvecklingen av ett stadsbibliotek kunde gå till un-
der 1900-talets första hälft.  
 
Jörgen Elgström har skrivit en artikel som ingår i Lidköpings stadsmonografi 1964. Artikeln 
har titeln ”Lidköpings stadsbibliotek: från hundkoja till ekotempel”. I artikeln beskriver Elg-
ström på ett lättsamt sätt stadsbibliotekets utveckling från 1860-talet till år 1954, då artikeln är 
skriven.  
 
Även J. Aléns ”Lidköpings kommunala historia” från 1951 har varit informativ beträffande 
ABF-bibliotekets och stadsbibliotekets utveckling. I denna artikel beskrivs även hur det poli-
tiska klimatet i Lidköpings var, och vissa tjänstemän av betydelse nämns som jag har haft 
nytta av.  
 
Artikeln ”När Jörgen Elgström slog volter i Lidköping: Två verksamheter som skakade sta-
den” författad av historieprofessor em. Göran B. Nilsson 2006, har gett mig en konkret bild av 
hur reaktionerna främst bland lokalpolitikerna var då den förste fackutbildade bibliotekarien 
kom till Lidköping. Artikeln handlar om Jörgen Elgströms intensiva påverkan på bibliotekets 
utveckling, och tar upp de kontroverser som uppstod i och med hans intensiva agerande ge-
nom att bl.a. författa en ytterst ovanlig verksamhetsberättelse och genom att få bibliotekssty-
relsen och stadsfullmäktige att acceptera att en novell skriven av Per Wästberg bifogades till 
bibliotekets verksamhetsberättelse. 
 
Skriften ”Några anteckningar om Lidköpings stadsbibliotek” skriven 1963 av Lidköpings 
dåvarande borgmästare Robert Eldh sammanfattar väl Lidköpings stadsbiblioteks historia. 
Skriften utgavs i samband med att stadsbiblioteket firade hundraårsjubileum. Eldh redovisar 
vilka tjänstemän som var verksamma, hur bibliotekets ekonomi varierade, samt vilka lokaler 
biblioteket fick utnyttja under tiden 1863 - 1960. Förutom att sammanfatta stadsbibliotekets 
historia, tar även Eldh upp Läse- och värmestugornas verksamhet i Lidköping under tidigt 
1900-tal.  
 
För att få en mer allmän historisk syn, och för att kunna sätta in Lidköpings bibliotekshistoria 
i ett större sammanhang har jag haft nytta av universitetslektor Magnus Torstenssons fil lic.-
avhandling ”Att analysera genombrottet för de moderna folkbiblioteksidéerna” från 1996 
samt hans artiklar ”Folkbiblioteksyrket: framväxt, utbildning, forskning: Exemplet USA och 
några svenska jämförelser” och ”Att analysera folkbiblioteksverksamhet – exemplet Sverige 
och några jämförelser med USA”. Torstensson beskriver bl.a. i dessa verk den förändrings-
process som de svenska folkbiblioteken genomgick från slutet av 1800-talet till 1900-taletets 
början. Han beskriver även hur de svenska folkbiblioteken kom att fungera allt mer enligt den 
amerikanska biblioteksmodellen tack vare Valfrid Palmgrens agerande, samt hur utbildningen 
av bibliotekarier har varierat under 1900-talet, och hur bibliotekarieyrket har varierat under 
1900-talet. Vidare ger Torstensson exempel på pionjärer genom att beskriva Anders Schack 
Steenberg och Valfrid Palmgrens agerande för att Sveriges folkbibliotek skulle börja fungera i 
modern public library-anda. 
 
Artiklarna ”Folkbibliotekens historia i Sverige” och ”Folkbibliotekens historia intill 1960-
talet” författade av fil.dr. Åke Åberg 1982, har fått mig att förstå hur folkbiblioteken kom att 
utvecklas på nationell nivå. I båda artiklarna beskriver nämligen Åberg bl.a. Valfrid Palm-
grens stora betydelse för utvecklingen av svenska folkbibliotek i stil med den amerikanska 
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biblioteksmodellen. Åberg beskriver även då Anders Schack Steenbergs kom till Sverige och 
talade om bibliotek, som verkade i public library-anda och vad det innebar.   
 
Även boken ”Folkbiblioteken i Sverige” författad av förste bibliotekskonsulent Knut Tynell år 
1931 har gett mig en historisk bakgrund till skapandet av svenska folkbibliotek i angloameri-
kansk anda. Tynell beskriver de svenska folkbibliotekens historia från sockenbibliotekens tid 
fram till 1930-talets folkbibliotek. Jag har i min uppsats haft nytta av Tynells påpekande att de 
svenska folkbiblioteken visserligen blev starkt influerade av den angloamerikanska modellen 
av bibliotek, men att de aldrig blev några exakta kopior. De nationella förutsättningarna präg-
lade de svenska folkbiblioteken till att just fortsätta vara svenska folkbibliotek.  
 
Boken ”Det starka biblioteket” från 1993, som är en sammanställning av bibliotekskonsulent 
Bengt Hjelmqvists många föredrag och skrifter angående folkbibliotekens historia i Sverige 
har även varit mig till nytta. Det kapitel som handlar om pionjärernas betydelse för folkbiblio-
tekens utveckling i Sverige har särskilt varit intressant eftersom Hjelmqvist i detta kapitel 
poängterar den nytta som pionjärerna utgjort under många sekel för folkbibliotekens befin-
nande.  
 
Licentiatavhandlingen ”Om folkbibliotekens ideologiska identitet” författad av universiteslek-
tor Joacim Hansson 1995, förklarar de svenska folkbibliotekens förändringsprocess. I avhand-
lingen beskriver Hansson hur folkbiblioteken i och med de första stadsbidraget 1905 utveck-
lades till allt mer självständiga offentliga institutioner, vilket sammanföll med en politisk ut-
veckling som ledde till ett mer demokratiskt och öppet samhälle. Vidare beskrivs i avhand-
lingen hur tankarna kring de moderna folkbiblioteken av public librarytyp växte fram och 
formade de moderna svenska folkbiblioteken. Det har varit viktigt för mig att få veta hur de 
moderna biblioteken skilde sig från de tidigare folkbiblioteken i Sverige beträffande deras 
demokratiska prägel, och deras värdesättande av att ha en utbildad bibliotekarie, tjänstgörande 
i bl.a folkfostrande syfte.    
 
I boken ”Att skriva stads- och kommunhistoria” skriven av fil.dr. Erik Wångmar 2005, finns 
ett kapitel angående folkbibliotekets roll i det svenska samhället från 1900-talets första hälft. 
Wångmar berättar bl.a. om bibliotekens varierade former av statliga bidrag, personalens skif-
tade kompetens och olika former av anställningar. Jag har inte refererat till ”Att skriva stads- 
och kommunhistoria” i min uppsats, men finner det ändå väsentligt att nämna denna bok un-
der rubriken ”Relevant litteratur” eftersom Wångmarks kapitel om folkbibliotek är väldigt 
omfattande och relevant i detta sammanhang.   
 

1.4 Begreppsförklaringar 
 
Jag finner det väsentligt att ge en beskrivning av begreppen folkbibliotek och public library, 
eftersom dessa förekommer flera gånger i uppsatsen. Jag har valt att använda gamla definitio-
ner av begreppen, eftersom dessa definitioner stämmer bäst in på fallet med min uppsats. Be-
greppet folkbibliotek har betytt en rad olika saker under åren:  
 
Ordet folkbibliotek är uppbyggt av orden folk och bibliotek. Det är ordet folk, som har setts 
som det problematiska i detta sammanhang eftersom det, enligt svenska akademins ordbok 
från 1926, kan ha två betydelser. Dels kan folk stå för: ”sammanfattningen av alla de perso-
ner, eller den stora massan av dem, som ur en viss synpunkt utgör en enhet”. Den andra bety-
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delsen lyder: ”de lägre samhällsklasserna. De bredare (samhälls)lagren, (den stora) massan; 
menige man; allmogen; arbetarklassen.”47  
 
Historikern Lars Trädgårdh har analyserat ordet folk och poängterar att arbetarklassen i Sveri-
ge mellan 1848-1933, använde begreppet folk i deras egna sammanhang, som exempelvis 
folkets hus och folktes park. Enligt den Svenska Familjeboken 1908, står det att ”folkbibliotek 
är en offentlig boksamling, som är avsedd att bereda kunskapsgivande och underhållande lit-
teratur åt allmänheten särskilt den kroppsarbetande klassen.”48 
 
I ”Nordiskt leksikon” år 1961, definieras folkbibliotek något annorlunda. Där står samman-
fattningsvis ”folkbibliotek kallas de offentliga fria bibliotek vars främsta uppgift är att stötta 
och vidareföra skolreformernas arbete i ett fritt och allsidigt pedagogiskt upplysningssyfte, 
som innefattar hela befolkningen.”49

  

 
Begreppet folkbibliotek kom sedan att i stort sett få samma innebörd som det amerikanska 
begreppet public library. Även detta begrepp har haft olika betydelser, men en uppfattning av 
vad begreppet skulle kunna betyda i den svenska bibliotekskontexten är den som fil.dr. Val-
frid Palmgren gav år 1912. Den tolkningen sammanfattar hon så här:  
 

Biblioteket skall kunna vara ett mellanting mellan folkbibliotekets innebörd och Kungliga bibliotekets 
innebörd. Ett sådant bibliotek skall påminna om den anglo-amerikanska bibliotekstypen public library. 
Biblioteket skall innehålla både förströelselitteratur och populärvetenskaplig facklitteratur, som går att 
finna på folkbiblioteken. Men även litteratur av högre vetenskapligt  värde, som framförallt rör kun-
skapsområden som behandlar det dagliga livets krav i samhället ska kunna återfinnas.50  

 

Det dröjde till år 1928 innan ett sådant bibliotek uppfördes i Stockholm på Valfrid Palmgrens 
inrådan 1912.51  
 

1.5 Avgränsningar 

 
Tidsmässigt har jag begränsat uppsatsens empiriska del till tiden 1952 - 1959. Detta faller sig 
naturligt eftersom den fackutbildade bibliotekarien anställdes 1 april, 1952 och slutade rent 
formellt den 1 januari 1959. Vidare har jag begränsat mig till att enbart skildra förhållandena i 
Lidköpings fall, även om liknande debatter kring det problem jag formulerat kan ha före-
kommit i andra städer vid denna tid.      
 

1.6 Disposition 

 
Efter detta inledande kapitel där jag presenterat mitt syfte, mina frågeställningar, min teoretis-
ka utgångspunkt, metoden kvalitativ fallstudie, skriftliga dokument, källkritikens innebörd, 
problemen med att uppfylla god validitet och reliabilitet, presenterat tidigare forskning och 
övrig relevant litteratur, förklarat två begrepps innebörd samt angivit de nödvändiga avgräns-

                                                 
47 Svenska akademins ordbok, enligt Torstensson, Magnus, ”Att analysera genombrottet för de moderna folbibli-
oteksidéerna” s. 15 
48 ibid., s. 16 
49 ibid., s. 16 
50 ibid., s. 16 
51 ibid., s. 17 
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ningar som måste göras, är det dags för att i kapitel 2 beskriva bibliotekarieyrkets utveckling i 
Sverige med anknytning till Lidköping. I kapitlet beskrivs olika former av utbildningar som 
bibliotekarier och biblioteksassistenter har kunnat genomgå för att bli behöriga. I kapitel 3 ges 
en tolkning av vad en aktör/pionjär är för någonting. Tre exempel på aktörer/pionjärer ges: 
Andreas Schack Steenberg, Valfrid Palmgren och Jörgen Elgström. I kapitel 4 ges en beskriv-
ning av hur Lidköpings stadsbibliotek fungerade mellan 1863 och 1952, vilka som arbetade 
där, hur lokalerna var utformade, vad bokbeståndet mestadels bestod av, samt den ekonomis-
ka situationen för biblioteket. Därefter följer resultatdelen i kapitel 5, där jag beskriver den 
debatt som fördes då den förste fackutbildade bibliotekarien, Jörgen Elgström kom till Lidkö-
ping och började agera i pionjäranda. I kapitel 6 analyserar och reflekterar jag tematiskt över 
materialet jag presenterat ur ett aktör- och strukturperspektiv. Därefter kommer mina slutsat-
ser i kapitel 7. Efter mina slutsatser ger jag i kapitel 8 förslag på fortsatt forskning och i kapi-
tel 9 sammanfattar jag min uppsats. Efter sammanfattningen kommer källförteckningen följd 
av tre bilagor som alla är författade av Jörgen Elgström. Bilagorna visar hur Elgström valde 
att utforma en verksamhetsberättelse på sitt speciella sätt och hur han ibland valde att skriva 
på ett mera skämtsamt sätt om biblioteksverksamhetens ständiga problem. Bilaga 2 och 3 var 
publicerade i Nya Lidköpings Tidningen. 
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2. Utvecklingen av bibliotekarieyrket i Sverige 
 
I detta kapitel beskrivs hur bibliotekarieyrket kom att förändras i Sverige under 1900-talet. I 
Lidköping skedde samma form av utveckling. Yrkets innehåll förändrades från att vara mer 
praktiskt till att även vara mera allmänkulturellt inriktat. I kapitlet behandlas även biblioteka-
rieyrkets status, vilket kommer att vara bra att ha i åtanke vid läsning av resten av uppsatsen, 
där endast bibliotekarieyrket i Lidköping kommer att belysas. 
 
I bibliotekssammanhang var personalfrågan i Norden länge eftersatt. Överbibliotekarien H. O. 
Lange vid Kungliga biblioteket i Danmark höll dock redan 1909 ett uppmärksammat tal om 
hur man i USA till skillnad från i Danmark, värdesatte bibliotekarieyrket lika mycket som 
man värdesatte böckerna, arbetsmetoderna och lokalen då man organiserade bibliotek. Lange 
menade att den personliga prägeln i bibliotekssammanhang borde uppmärksammas och priori-
teras mer.52  
 
I Sverige uppmärksammade Valfrid Palmgren bibliotekarieyrkets vikt, och startade två-
veckorskurser för bibliotekarier år 1908 och år 1910 vid diverse läroverksbibliotek. År 1909 
startade hon även sexveckorskurser för blivande folkbibliotekarier.53  
 
 I sin utredning betonande hon bibliotekarieyrkets vikt och skrev: 
 

På en bibliotekarie ställer nämligen hans arbete stora fordringar på icke blott litteraturkännedom och 
mångsidiga kunskaper i allmänhet utan äfven på hans rent personliga egenskaper. Han måste först och 
främst vara utrustad med energi och ett utpräglat ordningssinne, utan hvilka egenskaper han icke kan 
gå iland med att sköta biblioteksmaskineriet. Han måste hysa verklig kallelse för sitt yrke, i hvilken 
känsla och intresse för allmänheten och dess sträfvanden måste ingå som en integrerande bestånds-
del.54 

 
I en utredning 1923 som behandlade folkbiblioteksfrågan togs frågan om bibliotekarieutbild-
ning upp igen. Utredningen kritiserade bland annat förslaget att bibliotekarieutbildningen mer 
eller mindre enbart skulle utgöras av praktik vid något bibliotek. Kritiken innebar att bibliote-
karieutbildningen inte bara skulle ge färdigheter för ett praktiskt arbete, utan även för ett mer 
intellektuellt sådant. Skolning i litteraturkännedom och i bok- och bibliotekshistoria borde 
ske.55I utredningen föreslogs att utbildningen gärna kunde vara knuten till universiteten, och 
inte arrangeras av exempelvis enskilda bibliotek.56  
 
Från år 1926 till att bibliotekshögskolan i Borås startades 1972, var det skolöverstyrelsens 
bibliotekssektion, som finansierade bibliotekariekurserna. Den första kursen, som gavs omfat-
tade fyra månader, och förlängdes sedan till att vara knappt ett läsår med ett halvårs korre-
spondenskurs som grund. Från och med 1943 blev det ett krav för intagningen till biblioteks-
skolan att eleverna skulle ha en akademisk examen. Stockholms stadsbibliotek startade dock 
år 1948 en egen biblioteksassistentutbildning, som enbart krävde att eleverna hade tagit stu-
dentexamen. Bibliotekarieassistent var vid denna tid den vanligaste titeln på personalen verk-
sam vid folkbiblioteken. När Borås bibliotekshögskola grundades avvecklades ovanstående 
utbildningar.57  
                                                 
52 ibid., s. 23 
53 ibid., s. 24 
54 ibid., s. 23f 
55 Torstensson, Magnus, ”Folkbiblioteksyrket: framväxt, utbildning, forskning…" s. 98 
56 Torstensson, Magnus, ”Att analysera genombrottet för de moderna folbiblioteksidéerna” s. 24f 
51 ibid., s. 26 
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När bibliotekarieyrket äntligen blev någonting, som vissa kunde livnära sig på, var yrket över-
representerat av kvinnor. Däremot var det oftast män som förestod biblioteken, särskilt i lite 
större städer. I männens fall var detta ansvar dock oftast en bisyssla vid sidan om ett dagligt 
heltidsarbete. En av de främsta anledningarna till att majoriteten av bibliotekarierna var kvin-
nor var att de fick lägre lön än män. Kommunerna tyckte även det var bra om föreningar drev 
biblioteken för att hålla kostnaderna nere, och extra bra vore det om genuint intresserade per-
soner åtog sig att arbeta på biblioteken av ren ideallitet.58 
 
Grundandet av skolöverstyrelsens biblioteksskola medförde att bibliotekarieyrkets status i viss 
mån höjdes. Kommunerna kunde börja anställa utbildade bibliotekarier i och med att stadsbi-
dragen höjdes för folkbibliotekens verksamhet. För att biblioteken skulle kunna få ett lite hög-
re stadsbidrag, var det dock ett krav på att biblioteket hade en akademiskt utbildad biblioteka-
rie anställd.59 Att anställa akademiska bibliotekarier var ett stort steg i rätt riktning för utveck-
lingen och för moderniseringen av folkbiblioteken.60 Det som skilde sig från föregående folk-
bibliotek i detta avseende, var att bibliotekarien hade fått rollen som folkbildningsförmedlare i 
de moderna folkbiblioteken. Vidare hade allt mer fokus lagts på att alla människor skulle ha 
samma möjligheter, och behandlas på samma sätt. De moderna biblioteken var alltså mer fo-
kuserade på att fungera i demokratiskt syfte, vilket Valfrid Palmgren var noga med att under-
stryka då hon propagerade för den moderna formen av bibliotek.61   
 
Det var dock inte obligatoriskt att betala ut lön till bibliotekarier vid denna tid, men biblio-
teksförfattningen drev på med att från och med år 1930 skulle fler akademiskt examinerade 
bibliotekarier anställas på heltid med fast lön.62 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                 
52 Torstensson, Magnus, ”Folkbiblioteksyrket: framväxt, utbildning, forskning…" s. 97 
53 Torstensson, Magnus, ”Att analysera genombrottet för de moderna folbiblioteksidéerna” s. 26   
60 ibid., s. 26 
61 Hansson, Joacim, ”Om folkbibliotekens ideologiska identitet” s. 108f 
62 Torstensson, Magnus, ”Folkbiblioteksyrket: framväxt, utbildning, forskning…" s. 98  
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3. Tre aktörer inom biblioteksväsendet  
 
I detta kapitel redogörs för hur aktörer inom biblioteksväsendet har påverkat och påverkar de 
rådande samhällsstrukturerna som i sin tur påverkar bibliotekens verksamhet. I kapitlet ges 
även exempel på tre aktörer/pionjärer, som under sina respektive verksamhetsår inom biblio-
teksväsendet, har strävat efter att förändra strukturerna. Två av dessa aktörer har varit verk-
samma på det nationella planet, och en på det lokala planet. 
 
När aktörer handlar kan de samhälleliga strukturerna påverkas och förändras. Folkbiblioteket 
som institution är en del av samhällsstrukturerna. Hur biblioteket ska fungera i samhället finns 
det många olika tankar och idéer om, och det är dessa idéer som driver folkbiblioteken framåt. 
I och med att samhället kontinuerligt förändras, ändras också folkbibliotekens förutsättningar, 
och därmed även aktörernas syn på folkbiblioteken. Det är hela tiden aktörerna, begränsade av 
de rådande strukturerna, som är med och påverkar strukturernas utformning som i detta fall 
gäller just folkbiblioteken.63  
 
Bibliotekskonsulent Bengt Hjelmqvist sade vid ett anförande vid Malmös stadsbiblioteks 
vänners 40-års jubileum 1981 att han alltid fascinerats av det engagemang, som pionjärer 
inom bibliotekssektorn lagt ned. Hjelmqvist beskrev dessa som: 
 

Människor som drivs av en idé, ibland med skygglappar för ögonen – de ser bara en sak, men ofta med 
blicken öppen för omvärlden, vetgiriga, nyfikna, med lust och förmåga att gripa ögonblicket i flykten, 
med lust och förmåga att omsätta sin idéer och tankar i handling. Personer som är före sin tid, personer 
med fantasi utan att därför vara fantaster, som vill något och gör något.64 

 
Jag skall nu ge tre exempel på aktörer, som har strävat efter att förändra de svenska folkbib-
lioteken. 
 
 

3.1 Andreas Schack Steenberg 
 
Det finns ett antal goda exempel på pionjärer som har varit med och utvecklat svenska folk-
bibliotek i public library-anda. Den förste som engagerade sig, och som fick andra att intres-
sera sig på allvar för att ta till sig public library-idéerna i Sverige, var dansken Andreas 
Schack Steenberg (1854 – 1929). Professor Steenberg fick upp ögonen för den angloameri-
kanska bibliotekstypen år 1893 då han läste boken ”Entwicklung un Organisation der Volks-
bibliotheken”, författad av österrikaren Edward Reyers. Boken innehåller ett längre avsnitt om 
idén med public library.65 Steenberg kom att bli statlig biblioteksrådgivare från och med år 
1899 i Danmark.66  
 
Intresset för public library-idéerna blev allt starkare för Steenberg. Han samlade på sig mate-
rial om public library genom att bl. a. åka på studieresor till England. Detta resulterade i att 
Steenberg skrev boken ”Folkebokgsamlingar. Deres Historie og Indretning” år 1900.67 Steen-

                                                 
63 ibid., s. 128 
64 Hjelmqvist, Bengt, ”Det starka biblioteket” s. 27 
65 ibid., s. 121 
66 Åberg, Åke, ”Folkbibliotekens historia i Sverige” s. 28 
67 Torstensson, Magnus, ”Att analysera folkbiblioteksutveckling…” s. 121 
60 Åberg, Åke, ”Folkbibliotekens historia i Sverige” s. 28 
61 Torstensson, Magnus, ”Att analysera folkbiblioteksutveckling…” s. 122   
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berg kom till Sverige och höll ett föredrag vid nordiska folkbildningsmötet i Uppsala och 
Stockholm 1901.68 Hans bok blev anmäld i Sverige och utkom i en förkortad version i Ver-
dandis småskriftserie med titeln ”Om folkbibliotek” år 1902. Steenberg hade sammantaget 
presenterat sina biblioteksidéer för svenskarna vid tre tillfällen. Första gången var vid ett pri-
vat nordiskt skolmöte vid Askovs höjskole år 1886 vars resultat sedan publicerades i skriften 
Verdandi samma år. Andra gången svenskarna fick höra om public library-idéerna från Steen-
berg var år 1898 vid ett annat privat skolmöte, som hölls vid Nääs slott utanför Göteborg.69 
Det föredrag, som dock fick mest uppmärksamhet, och som kom att betyda mest, var det som 
Steenberg höll vid det nordiska folkbildningsmötet i Uppsala och Stockholm år 1901.70 Det 
som skilde angloamerikanska public librarys från de svenska folkbiblioteken vid denna tid, 
var deras demokratiska prägel, och vikten av att ha en utbildad bibliotekarie anställde vid bib-
lioteken. Dessa idéer var någonting nytt och modernt, som Steenberg ville att bibliotekssek-
torn Sverige skulle uppmärksamma och ta till sig.71 

 
 

3.2 Valfrid Palmgren 
 
Det egentliga stora genombrottet för public library-idéerna i Sverige ansas dock Valfrid 
Palmgren (1877 – 1967) ha legat bakom. Fil.dr. Valfrid Palmgren var en typisk pionjärtyp, 
driftig och orädd. Hon var bland annat verksam som lärarinna vid en flickskola och amanuens 
vid Kungliga biblioteket i Stockholm. År 1911 gifte hon sig och bosatte sig i Danmark, där 
hon var med och påverkade biblioteksväsendets utveckling. Hon kom så småningom tillbaka 
till Sverige, och började skriva om folkbibliotek, och om uppfostran med stor entusiasm. 
Samtidigt verkade hon på det praktiska planet genom att exempelvis år 1911 öppna Stock-
holms barn- och ungdomsbibliotek, som var först i Sverige med att bedriva sin verksamhet i 
anglo-amerikansk anda. Hon fick stöd av konstnärer såväl som av mecenater, som var socialt 
intresserade. Den nya formen av bibliotek fick barn från borgerskapet att törsta efter litteratur, 
men även arbetare stödde den nya bibliotekstypen. Socialdemokraten Per Albin Hansson 
(statsminister 1932 – 46) uppmanade exempelvis arbetarna att skicka sina barn till det nya 
fina barn- och ungdomsbiblioteket.72 
 
Med en resa till USA som merit, fick Valfrid Palmgren uppgiften att utreda biblioteksfrågan i 
Sverige. Hennes förslag antogs med små justeringar av riksdagen 1912. Hennes verkliga mål, 
som var att skapa ett modernt bibliotek ”för alla”, blev i förslaget formulerat, och innebar att 
det inte skulle spela någon roll vilken ekonomisk eller ideologisk bakgrund man hade när man 
besökte biblioteken. De öppna hyllorna, som de amerikanska biblioteken var försedda med, 
såg Palmgren som en symbol för medborgarnas demokratiska frihet.73  
 
Den nya typen av bibliotek, som allt mer växte fram i Sverige, var dock ingen exakt kopia av 
de angloamerikanska biblioteken. Biblioteken, som skapades i Sverige (och även i andra län-
der) formades med inspiration från just de angloamerikanska biblioteken, men utformades 
naturligtvis efter de nationella förutsättningar som fanns i respektive land.74   
 

                                                 
68 Åberg, Åke, ”Folkbibliotekens historia i Sverige” s. 28 
69 ibid., s. 28  
70 ibid., s. 28 
71 Torstensson, Magnus, ”Att analysera genombrottet för de moderna folbiblioteksidéerna” s. 16 
72 Åberg, Åke, ”Folkbibliotekens historia i Sverige” s. 28 
73 Ibid., s. 64 
74 Tynell, Knut, ”Folkbiblioteken i Sverige” s. 109f 
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Valfrid Palmgrens förslag kan läsas som en mycket framsynt biblioteksteoretisk skrift än idag. 
Riksdagen avvek dock på två väsentliga punkter från förslaget. Palmgren föreslog att folkbib-
liotek skulle ändras till allmänna bibliotek, eftersom hon tyckte ordet folk hade en odemokra-
tisk klang. Detta motsatte sig riksdagen. Palmgren hade även föreslagit en högre grad av cent-
ralisering av folkbiblioteken. Riskdagen ansåg att centraliseringen inte skulle utvidgas, och 
Palmgren övergav själv idén ganska snart.75  
 

 
3.3 Jörgen Elgström 
 
En tid senare inpå 1900-talet, närmare bestämt år 1952, ville pionjären Jörgen Elgström 
(1919-1980) röra om och förändra bibliotekets verksamhet. Till skillnad från Andreas Schack 
Steenberg och Valfrid Palmgren var denne aktör verksam på det lokala planet; han ville mo-
dernisera och utveckla Lidköpings stadsbibliotek.76 Elgströms vision var att utveckla Lidkö-
pings stadsbibliotek i modern public library-anda, som innebar, som tidigare nämnts med 
hänvisning till Joacim Hansson,77 att biblioteket skulle ha en mer medveten demokratisk prä-
gel, och samtidigt finnas till i folkfostrande syfte.78 

 
Med sin fil. kand.-examen var Jörgen Elgström den förste fackutbildade bibliotekarien som 
anställts vid Lidköpings bibliotek. Han hade dessförinnan varit verksam vid Härnösands 
stadsbibliotek, då som biblioteksassistent.79 Med fackutbildad menas att Elgström hade en 
akademisk examen. Vad för studier han hade bedrivit för att få examen framgår inte av de 
källor jag haft tillgång till. 

 
Elgström fick mycket att göra redan från början, och kämpade i motvind för att få igenom sina 
idéer.80 Tack vare Elgströms insatser ökade exempelvis stadsbibliotekets bokbestånd åren 
1954 - 1955 med ca 5000 titlar.81 En stor förändring, som även skedde under tiden då Elg-
ström var verksam i Lidköping, var att ABF-biblioteket kommunaliserades, och hela dess 
bokbestånd uppgick i stadsbibliotekets bestånd år 1954.  
 
Elgström ställdes inför den stora utmaningen att förvandla ett på fritid skött bibliotek till ett 
modernt stadsbibliotek. Han möttes sällan av förståelse från stadsfullmäktige, men han lycka-
des ändå ”skapa ett populärt bibliotek i ordets rätta bemärkelse”, som Nya Lidköpings Tid-
ningen formulerade det, med syfte på att många fler kom och besökte stadsbiblioteket genom 
Elgströms agerande, vilket resulterade i fler utlån, mer koncentration på barn- och ungdoms-
verksamheten etc.82   

 

 

 

                                                 
75 Åberg, Åke, ”Folkbibliotekens historia i Sverige” s. 29 
76 Johansson, Maria, ”Från hundkoja och ekotempel till Orionhus…” s. 33 
77 Hansson, Joacim, ”Om folkbibliotekens ideologiska identitet” s. 122 
78 Se bilaga 1, s. 53 
79 Johansson, Maria, ”Från hundkoja och ekotempel till Orionhus…” s. 33 
80 Se bilaga 1, s. 49 
81 Johansson, Maria, ”Från hundkoja och ekotempel till Orionhus…” s. 35 
82 Eldh, Robert, ”Några anteckningar om Lidköpings stadsbibliotek…” s. 14 



  19 
 

4. En bakgrund om Lidköpings stadsbibliotek  

I följande kapitel beskrivs Lidköpings tidiga bibliotekshistoria, från bildandet av biblioteket 
till då Jörgen Elgström anställdes. Avsnittet är till för att ge läsaren en förståelse för hur bibli-
oteksverksamheten fungerade i Lidköping tiden före Jörgen Elgström anställdes. I kapitlet ges 
en bakgrund till hur de övriga strukturerna i Lidköping förhöll sig till biblioteket innan Elg-
ström anställdes. Jag har valt att enligt den tidens språkbruk nämna titlarna på de allra flesta 
personerna som nämns. Detta saknar relevans för syftet med uppsatsen, men ger uppsatsen en 
mer tidsenlig karaktär. 
  
Den 5 januari år 1863, i Lidköpings statsfullmäktiges första protokoll, står det skrivet att rek-
tor Willhelm Nilson föreslog att hundskattemedeln skulle användas till att bilda ett folkbiblio-
tek i Lidköping. Fullmäktige kunde dock inte enas om detta, och därmed uppsköts frågan till 
nästkommande möte den 26 januari då man kompromissade och bestämde att böckerna, som 
införskaffades till folkbiblioteket även skulle kunna användas för söndagsskolan.83  
    
Nilson lät nedteckna ett dokument med 11 stadgar om bibliotekets verksamhet, som lades 
fram vid nästkommande möte. Han gav förslag på vilken typ av litteratur, som skulle finnas 
tillgänglig, samt vilka tider biblioteket skulle vara öppet för besökare m.m. Bibliotekarien, 
och tillhörande amanuens, skulle vårda och förvalta biblioteket utan lön.84 Stadsfullmäktige 
granskade dokumentet, och den 16 april antogs Nilsons förslag med små justeringar.85  
 
W. Nilson, apotekare J. W. Möller samt handlaren E. Wennberg fick utgöra stadens biblio-
teksstyrelse. Styrelsen fick i uppdrag att utse en lämplig lokal för biblioteket.86 Ett gammalt 
hus (i folkmun kallat hundkojan) vid Stenportsgatan ansågs vara en lämplig lokal, och biblio-
teket kom att vara där åren 1863 - 1869.87  
 
Folkbibliotekets första katalog innehöll 380 band. Majoritet av litteraturen var religiös, histo-
risk eller naturhistorik. Reseskildringar fanns det även mycket av. Skönlitteratur fanns det inte 
så mycket av, eftersom direktionen ville ”befrämja upplysning och sedlighet inom samhället”. 
Ett exempel på skönlitterär litteratur som folkbiblioteket erbjöd var ”En fickbibels historia” 
medan exempelvis O. Gudmundsens privata bibliotek som vid denna tid också var beläget i 
Lidköping kunde locka med titlar som ”Mördaren med kall öfverläggning” och ”Den anony-
ma älskarinnan”.88  
    
Biblioteket hade vid begynnelsen en mycket dålig ekonomi, och majoriteten av bokbeståndet 
bestod av skänkta böcker. I oktober 1863 beviljade stadsfullmäktige det första anslaget till 
biblioteket, som var 50 kr. Pengarna, som togs från hundskattemedlet, skulle gå till inköpan-
det av nya böcker. Folkbiblioteket fick hela hundskattemedlet till och med år 1876. Från och 
med år 1877 började även andra institutioner ansöka om att få bidraget, institutioner som lä-

                                                 
83 Alén, J., ”Lidköpingskommunala historia…” s. 292 
84 Elgström, Jörgen, ”Lidköpingsstadsbibliotek: från hundkoja till ekotempel” // Svenska Stadsmonografi, red. 
Harnesk, Paul s. 291 
85 Eldh, Robert, ”Några anteckningar…” s. 3f 
86 Alén, J., ”Lidköpings kommunala historia…” s. 294 
87 ibid., s. 291 
88 Elgström, Jörgen, ”Lidköpingsstadsbibliotek: från hundkoja till ekotempel” // Svenska stadsmonografier, red. 
Harnesk, Paul s. 291 
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roverket, flickskolan och skytteföreningen. Biblioteket hade som mest fått 500 kr i bidrag men 
fick nu endast 160,50 kr, vilket biblioteksstyrelsen tyckte var på tok för lågt.89  
 
Till bibliotekarie utsåg styrelsen läroverkskollegan P. G. Söderlund. Han ersattes dock ett par 
månader senare av skollärarna Gustaf Wahlström och Johan Svensson.90 Bibliotekarierna 
hade en lön på 100 kr per år 1873-1915. Från år 1916 höjdes arvodet till 150 kr.91 Hur länge 
Wahlström och Svensson arbetade som bibliotekarier (eller som utlånare, som det står i pro-
tokollen) finns det inget skrivet om. Det står heller inte vem eller vilka som avlöste dessa. 
Från år 1920 till 1929 står det dock skrivet att överlärare Josef A. Wallner var ansvarig biblio-
tekarie, följd av folkskollärare Erik Hellström.92 Lånefrekvensen höjdes kraftigt, och Hell-
ström begärde därmed att lönen skulle höjas eftersom han på egen bekostnad hade fått anställa 
en medhjälpare. Stadsfullmäktige beslöt att höja arvodet till 250 kr, vilket inte Hellström tyck-
te var tillräckligt och avgick år 1934. Modellsnickare Lars Lange tillträdde då posten.93  
 
Utlåningen av böcker från begynnelsen till omkring 1934 gick till på följande vis: Ett bord var 
placerat vid ingången till skolsalen där böckerna stod uppstaplade i bokskåp. Låntagarna fick 
välja ut böcker genom att titta igenom biblioteks tryckta kataloger. År 1934 kom detta att för-
ändras till det bättre. Biblioteket flyttas till en mindre lokal som låg i den dåvarande flicksko-
lan. I samma veva bestämdes att biblioteket skulle benämnas ”Stadsbibliotek” istället för 
”Folkbibliotek” på stadsfullmäktigeledamot Karl Laurells initiativ. År 1936 ”äro de nya loka-
lerna iordningställda, ny modern inredning anskaffad och biblioteket modernt och tidsen-
ligt”.94 Modellsnickare Lange var dock inte verksam särskilt länge vid biblioteket. Redan 
1935 slutade han och efterträddes av metallarbetarna Einar Palmqvist och Stig Sundblad som 
fick sköta biblioteket på fritiden.95 De båda herrarna gick en bibliotekskurs i Skövde, och i 
och med det höjdes deras lön till 500 kr året därpå, som de antagligen fick dela på sig emel-
lan.96  
 
I oktober 1937 väcktes den - sedan en tid - vilande frågan om inte Lidköping var i behov av 
att ha en bibliotekarie anställd på heltid. Samtliga ledamöter i biblioteksstyrelsen ansåg dock 
att man kunde vänta med beslut om detta. Palmqvist och Sundblad fortsatte arbeta med biblio-
teket på sin fritid.97 
 
År 1947, tio år senare, kom Kungliga Skolöverstyrelsen med ett krav där det stod att för att 
biblioteket skulle kunna fortsätta erhålla stadsanslag skulle Lidköping anställa en specialut-
bildad bibliotekarie. Tjänsten skulle innebära att bibliotekarien även skulle vara rådgivande 
för andra bibliotek i staden, som ABF:s bibliotek och sjukhusbiblioteket. Biblioteksstyrelsen 
beslutande att en sådan tjänst skulle tillsättas år 1948.98 Stadsfullmäktige gav sitt samtycke 
och beslutade att tjänsten skulle placeras i lönegrad 19, vilket innebar en årslön på 9 412 kr 
för bibliotekarien. Konsulenten Kerstin Munck från Skolöverstyrelsen tyckte det var en allde-
les för låg lön, och så ansåg även sekreteraren i folkbiblioteksföreningen, som påpekade att 

                                                 
89 Johansson, Maria, ”Från hundkoja och ekotempel till Orionhus…” s. 25  
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94 Elgström, Jörgen, ”Lidköpingsstadsbibliotek: från hundkoja till ekotempel” // Svenska Stadsmonografi, red. 
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95 ibid., s. 291 
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biblioteksassistenter vid större bibliotek var placerade i lönegrad 21. Lönegraden för en utbil-
dad bibliotekarie borde vara lönegrad 24 yttrade folkbiblioteksföreningen och ansåg att det 
inte var någon idé att annonsera ut den lediga tjänsten. Tjänsten hade dock redan annonserats 
ut där det stod att bibliotekarien skulle hamna i lönegrad 19. Mycket riktigt var det ingen som 
sökte tjänsten.99  
 
Med påtryckning från Skolöverstyrelsen gick stadsfullmäktiges lönenämnd med på att till-
trädande bibliotekarie skulle ha en årslön på 10 000 kr. Ett halvår senare gavs det dock besked 
att stadsfullmäktiges lönenämnd och biblioteksstyrelsen inte hade kommit fram till något en-
hetligt beslut.100  
   
År 1950 var åter bibliotekariefrågan aktuell. Stadsfullmäktiges lönenämnd föreslog att biblio-
tekarien skulle hamna i lönegrad 21, medan biblioteksstyrelsen ansåg att lönegrad 23 var den 
riktiga. Ett år senare, efter många om och men, gav stadsfullmäktige med sig och biblioteks-
tjänsten kunde äntligen utannonseras i biblioteksbladet.101 
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5. Lidköpings stadsbibliotek åren 1952-1959  
  
I följande kapitel redovisas Lidköpings stadsbiblioteks historia under perioden 1952-1959 då 
Jörgen Elgström var bibliotekarie i Lidköping. Detta kapitel utgör uppsatsens resultatdel. Jag 
har valt att dela upp resultatdelen år för år i kronologisk ordning. Varje år har markerats med 
en rubrik, som talar om vilket år det handlar om. Detta har gjorts för att läsaren enklare ska 
kunna följa den successiva strukturförändring som Lidköpings stadsbibliotek genomgick p.g.a 
Jörgen Elgströms agerande. Jag har även i detta kapitel för tidsfärgen valt att nämna titlarna 
på de flesta personer, vilket saknar relevans för uppsatsens syfte. 
 
 

5.1 Året 1952 
 
Då Lidköpings biblioteksstyrelse hade sitt första möte den 18 januari 1952 hade sammanlagt 
tio personer sökt tjänsten som bibliotekarie. En kommitté tillsattes av styrelsen för att välja ut 
de som ansågs vara lämpligast för tjänsten. Kommittén bestod av biblioteksstyrelsens ordfö-
rande Albert Åhman, bokhandlare C. Axel Ericsson och metallarbetare Einar Palmqvist. 
Samtliga tio sökande ansågs vara formellt kompetenta, men följande fyra personer sållades 
fram: Assar Larsson, Arling, Bernroth102 och Jörgen Elgström. Tio dagar senare, efter att flera 
ledamöter i styrelsen hade yttrat sig, var man eniga om att fil.kand. Jörgen Elgström var den 
som lämpade sig bäst för tjänsten. Elgström skulle tillträda tjänsten den 15 april 1952 och 
skulle placeras under lönegrad 23 enligt stadsfullmäktiges beslut.103 
 
Jörgen Elgström fick mycket att stå ifrån början, och redan 18 dagar efter sin anställning be-
tonade han att det vore viktigt att tillsätta ett skrivbiträde, som kunde hjälpa till med registre-
ringsarbete, utformandet av en förvärvsjournal och utformandet av en kortkatalog. Biblioteks-
styrelsen beslutade att man genast skulle söka tilläggsanslag för ett skrivbiträde. Man annon-
serade ut tjänsten i Nya Lidköpings Tidningen och sex personer visade sitt intresse. Holger 
Andersson var ensam man bland de sökande. Andersson ansågs vara mest kvalificerad för 
arbetet och valdes av styrelsen. Herr Andersson avsade sig dock arbetet p.g.a. att han ansåg 
lönen (250 kr per månad) var för låg. Styrelsen var då eniga om att istället anställa fröken 
Margaretha Wahll, som visat intresse för tjänsten.104 
 
Beslutet om att anställa ett skrivbiträde vid Lidköpings stadsbibliotek ledde till livliga diskus-
sioner i stadsfullmäktige. Metallarbetare Nils Frisén var den som drog i gång debatten med 
påståendet: ”tjänstemännens antal bara ökar och ökar (…) det måste sättas stopp någon 
gång”105. Herr Frisén yrkade avslag på förslaget om tillsättandet av ett skrivbiträde. I motsatts 
mot vad Frisén tyckte, ansåg elektriker Birger Telander och folkskolelärare Folke Svensson 
att det vore bra om arbetet skulle kunna skötas av endast två heltidsanställda personer vid bib-
lioteket. Frisén gick då till motangrepp och poängterade att biblioteket tidigare hade hunnits 
med att skötas av två personer på deras fritid. Frisén ansåg att den tillfälliga kraften för kata-
logisering av böcker var fullt tillräcklig. Det började även debatteras kring Elgströms arbets-
sysslor, och någon ställde undrande frågan – ”Skall han skriva böckerna själv?”106 
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Herr Telander ansåg det var fel att en utbildad bibliotekarie som Elgström skulle behöva ägna 
sin tid åt enkla skrivgöromål och välkomnade varmt förslaget att anställa ett skrivbiträde. Den 
personal som varit verksam till det att Elgström kom till Lidköping hade inte alls haft den tid 
de velat till att utveckla och förbättra biblioteket. Frisén ansåg detta vara struntprat, vilket 
Telander tyckte var ohederligt mot den före detta bibliotekspersonalen. Yrkeslärare Hugo 
Wallin sade att det nog bara var en tidsfråga innan även ABF skulle behöva anställa en biblio-
tekarie på heltid eftersom den nuvarande bibliotekarien offrade 30 - 40 timmar i veckan av sin 
fritid på att sköta biblioteket. Herr Wallin menade att Lidköping säkerligen satsade mindre på 
biblioteket än andra städer av samma storlek. ”Vår stad, som dock vill vara så framåt på det 
kulturella området borde satsa mer”.107 Wallin tyckte det var genant och konstigt av staden att 
inte vilja utvecklas. Efter hårda replikskiften mellan Frisén och Telander beslöt slutligen 
stadsfullmäktige, på biblioteksstyrelsens begäran, att tillsätta ett skrivbiträde. Fröken Marga-
reta Wahll skulle tillträda tjänsten som kontorist från och med den 17 juni 1952.108 
 
Under sommaren 1952 genomgick biblioteket en ganska stor renovering/modernisering av 
sina lokaler och tillhörande inredning. Då biblioteket öppnades efter renoveringen var det från 
början tänkt att biblioteket skulle vara öppet måndagar, onsdagar och fredagskvällar som tidi-
gare, men målet var att från och med den 1 oktober även ha öppet varje kväll i veckan. Att 
dessutom ha eftermiddags-öppet kom inte på fråga inom den närmsta framtiden p.g.a perso-
nalbristen. En expeditionslokal och ett rum i källaren för magasinering av böcker etc. hade 
även i ordningsgjorts. Nya hyllor, skyltar och gardiner hade satts upp.109  
 
Elgström ordnade så att biblioteket fick en telefon installerad och han lät revidera låneregler-
na. Han önskade även att få ett eget arbetsrum, men Hugo Wallin motsatt sig detta och ansåg 
att det nog vore bäst om de först försiktigt lät inleda förhandlingar med lärarinnorna i flick-
skolan innan ett sådant arbetsrum lät byggas.110  
 
Under 1952 började en väsentlig strukturförändring ske genom att ett samarbete mellan stads-
biblioteket och ABF:s bibliotek inleddes. Ett lånekort tillverkades som kunde användas för att 
låna böcker vid både stadsbiblioteket och ABF-biblioteket. Lånetiden ökade från två veckor 
till tre veckor, avgiften för försenad tillbakalämning höjdes från fem öre per vecka till femton 
öre per vecka. Det som dock fortfarande var eftersatt och som behövde fokuseras mer på var 
bibliotekets barn- och ungdomsavdelning.111  
 
För att visa biblioteket i dess nya skick, och för att berätta om bibliotekets kommande omor-
ganisation, lät Elgström anordna en ”vernissage”. Allt hade inte hunnits med att renoveras och 
Elgström betonade att även läsesalen skulle renoveras. Ett nytt tidskriftskåp för ett 50-tal tid-
ningar skulle även köpas in under hösten. Elgström passade även på att påpeka ett fel som 
lokaltidningen Nya Lidköpings Tidningen hade skrivit tidigare under året, nämligen att biblio-
teket var utrustat med 15 000 band. Denna siffra stämde inte, ca 10 000 band rörde det sig om 
upplyste Elgström. Han kommenterade även samarbetet mellan stadsbiblioteket och ABF-
biblioteket, och sade att det möjligtvis skulle bli så att stadsbiblioteket allt mer skulle fokusera 
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på att förvalta facklitteratur, medan ABF-biblioteket i sådana fall allt mer skulle koncentrera 
sig på att tillhandahålla politisk litteratur.112   
 
Det började talas allt mer och mer om en sammanslagning mellan ABF och stadsbiblioteket. 
Elgström och bibliotekarien vid ABF:s bibliotek, snickare Ivar Johansson, hade till och med 
redan börjat samråda om inköpandet av litteratur.113  
 
Stadsbiblioteket kunde nu även erbjuda fjärrlån åt Lidköpingsborna, som var helt avgiftsfritt. 
Diskussioner kring att även låta utforma ett särskilt barn- ungdomsbibliotek kom även allt mer 
att föras, och man hade i samband med detta tänkt sänka låneåldern för barn från 13 år till 10 
år. Vidare kom det önskemål om att installera ett särskilt gramofonrum med inspiration från 
Karlstads bibliotek. Elgström var noga med att understryka att biblioteket skulle ses som ett 
kulturcentrum, dit man skulle kunna gå för att inhämta lärdom om allt som rörde sig i tiden. 
Pionjär Elgström poängterade även att biblioteket skulle ses som ett ställe dit man skulle kun-
na gå för att umgås med människor eller bara med böcker. ”Något bland det finaste umgäng-
essätten är att kunna umgås med böcker, och detta sätt läres ut på biblioteken”.114  
 
I september månad annonserade biblioteket om nya utökade öppettider. Från och med den 1 
oktober skulle biblioteket för vuxna vara öppet alla vardagskvällar kl. 18.00 - 20.30. På lörda-
garna skulle biblioteket vara öppet mellan kl. 14.00 - 16.00. Barn och ungdomar 10 - 13 år 
fick komma och låna litteratur på onsdagarna 15.30 - 17.00, samt på lördagarna mellan kl. 
14.00 och 16.00115  
 
Då stadsfullmäktige sammanträdde i oktober var det återigen Frisén som kritiserade stadens 
biblioteksstruktur och stadens stadsbibliotekarie. Han opponerade sig mot att biblioteksstyrel-
sen ansåg att det inte var konstigt att biblioteksutgifterna hade fördubblats i och med Elg-
ströms anställning. Biblioteket hade inte varit annat än ”en provisorisk utstämplingsplats för 
underhållslitteratur”116 innan Elgström anställdes, som Elgström själv hade uttryckt det i text. 
Herr Frisén ansåg att även fast man är utbildad behöver man inte bära sig åt som ”en elefant i 
en porslinsbutik”117 och syftade därmed på Elgströms uttalande om bibliotekets tidigare pas-
siva verksamhet. Metallarbetare Gunnar Nilsson höll med Frisén om att det var onödigt att 
författa något sådant som Elgström gjort, men trodde inte det var Elgströms mening att ge en 
pik åt föregående biblioteksregim med tillhörande personal. På Hugo Wallins inrådan och 
önskan, fick Elgström, som befann sig i sessionssalen vid detta tillfälle, en chans att förklara 
detta uttalande. Elgström upplyste om att han velat betona de brister som funnits, men han 
hade aldrig haft som avsikt att klanka ned på personalen som var verksam tiden före han själv 
kom dit. Tvärt om så tyckte han att deras arbete hade varit högst värdefullt, men han höll fast 
vid att biblioteket fortfarande hade varit en utstämplingsplats för underhållningslitteratur. Herr 
Frisén avlutade med att säga, att det hade varit bättre om Elgström hade skrivit som han nu 
talade, och därmed avslutades debatten.118  
 
I slutet av oktober 1952 samlades ett 60-tal av länets bibliotekarier för att hålla årsmöte. Mö-
tet hölls i Lidköpings rådhus. Landsbibliotekarien Carl Wilhelm Jacobowsky, verksam vid 
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biblioteket i Skara, yttrade sig positivt om Lidköpings biblioteks utveckling, men ansåg att det 
var helt orimligt att tre separata bibliotek (stadsbiblioteket, ABF-biblioteket och IOGT- bibli-
oteket) skulle finnas i Lidköping samtidigt. Han hoppades att stadens styrande män skulle ta i 
tu med detta och försöka sammanslå dessa till ett gemensamt bibliotek nu när Lidköping änt-
ligen fått en utbildad bibliotekarie. Herr Jacobowsky passade även på att berömma det gedig-
na arbete som Einar Palmqvist och Stig Sundblad hade gjort under stadsbiblioteks föregående 
år, och det fantastiska arbete som Ivar Johansson hade gjort och gjorde för ABF:s bibliotek.119   
 
Vidare diskuterades bibliotekens folkbildningsintresse och oron över att en tredjedel av Sveri-
ges befolkning sade sig aldrig läsa böcker.120 Herr Jacobowsky föreslog att biblioteken even-
tuellt skulle kunna locka till sig fler människor med någon ”lindrigt dålig bok”.121 Senare dis-
kuterades om i hur stor utsträckning biblioteken skulle erbjuda lånarna detektivromaner. Elg-
ström höll ett föredrag om hur detektivromanen hade utvecklats, från att ha varit en ”puzzel-
roman” där författarens stereotypa karaktärer rörde sig i kulis-miljöer, och där själva tanke-
puzzlet var det väsentliga, till den moderna varianten som mer fungerade som ren underhåll-
ningslitteratur. Elgström betonade att folk nu för tiden läser deckarromaner för handlingens 
skull och inte för problemens. Människor hade börjat läsa denna typ av roman som vilken 
underhållningslitteratur som helst, vilket ur folkbildningssynpunkt var oroväckande eftersom 
folk då inte orkade med mer intellektuell litteratur. Jacobowsky uttryckte sitt tveksamhet till 
att låna ut deckarromaner till ungdomar eftersom våld och förakt mot mänskligt värde i så stor 
utsträckning förekom i denna typ av litteratur. Bibliotekarie Hans Giöbel från Skövde efter-
sökte förbättrad och mera kritisk vägledning vid inköpandet av deckarromaner i fortsättning-
en.122  
 
I november 1952 införde Jörgen Elgström tillsammans med bokhandlare Axel Ericson och 
ABF:s bibliotekarie Ivar Johansson ”Bokens vecka” i Lidköping. Evenemanget var, enligt 
Nya Lidköpings Tidningen, glädjande nog mycket välbesökt, vilket tydde på att läslusten i 
Lidköping var stor. Elgström höll ett kåseri om böcker och läsning och konstaterade att biblio-
teket och bokhandeln kunde anordna evenemang som detta utan några som helst stridigheter 
även fast bokhandeln hade ett kommersiellt intresse.123 
 
År 1952 registrerade stadsbiblioteket att samanlagt hade 4 759 mer lån gjorts än år 1951. 
Sammanlagt hade 36 820 böcker lånats ut. ABF:s bibliotek redovisade att 13 028 lån hade 
gjorts. Sammanlagt kom de alltså upp till 49 848 lån, vilket vid denna tid blev 3,3 utlånade 
böcker per invånare.124 Detta ansåg dock Elgström vara i minsta laget, eftersom det svenska 
medeltalet var 4 böcker per invånare. Inte mer än en tolftedel av Lidköpings befolkning var 
vid denna tid aktiva lånare. Drygt 64 % av lånen vid stadsbiblioteket utgjordes av skönlittera-
tur. Näst därefter i utlåningsfrekvens lånades barn- och ungdomslitteraturen ut, följd av fack-
litteraturen.125  
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5.2 Året 1953 
 
Biblioteksstyrelsen begärde ett anslag på 3 500 kr för att inrätta ett barn- och ungdomsbiblio-
tek i stadens yrkesskola. Det tänkta barn- och ungdomsbiblioteket skulle rymma både stads-
bibliotekets och ABF-bibliotekets barn- och ungdomslitteratur. Stadsfullmäktige beslutade 
dock att ett bibliotek skulle vara i flickskolans aula tills vidare. Herr Frisén hade ställt sig 
mycket positiv till biblioteksstyrelsens förslag och kommenterade förslaget med att ett sådant 
bibliotek borde bli en bra motvikt mot ”gangsterpublikationerna” och serietidningarna som 
allt mer florerade nuförtiden. Anledning till att det blev avslag på förslaget om att inrätta ett 
barn- och ungdomsbibliotek var för att majoriteten av stadsfullmäktige ansåg att förslaget 
borde ha granskats innan årets budget gjordes upp. Förslaget borde tas upp nästa år igen, an-
såg stadsfullmäktige.126  
 
Ovanför stadsbibliotekets lokaler i flickskolan låg en gymnastiksal där eleverna hade gymnas-
tik, och där Lidköpings scoutkår höll till ett par gånger i veckan. Elgström hade länge klagat 
över att biblioteket stördes av ljudet från denna lokal.127 Glädjande nog skulle folkstyrelsen 
sätta stop för ”den frivilliga bullerverksamheten” vid terminens slut.128 Elgström skrev en 
krönika över Lidköpings stadsbiblioteks historia och citerade ironiskt Sten Selanders biblio-
tekshymn: ”Vad här är tyst – som i en kyrka. Ja – detta är ett heligt rum…”129  
 
Det började nu på allvar talas om att ABF-bibliotekets bestånd skulle gå upp i stadsbibliote-
kets varmed ett gemensamt bibliotek skulle grundas. Biblioteksstyrelsen hade gjort upp ett 
budgetförslag med beräkningen att en sådan sammanslagning skulle komma till stånd. ABF 
hade ett eget möte där man kom överens om att sammanslagning vore en bra idé. Det slutliga 
avgörandet skulle tas av drätselkammaren och stadsfullmäktige, som skulle ta ställning till 
frågan i samband med uppgörandet och fastställandet av nästa års budget. Genom denna 
strukturförändring skulle stadsbiblioteket bli ca 8000 band rikare. Detta skulle även vara ett 
utmärkt tillfälle för att göra i ordning ett barn- och ungdomsbibliotek, som skulle kunna vara 
beläget i ABF-bibliotekets dåvarande lokaler.130  
 
Stadsbiblioteket å andra sidan skulle till nästa år behöva anställa en biblioteksassistent på hel-
tid för att hinna med allt arbete oavsett om sammanslagningen med ABF-biblioteket blev av 
eller ej. Genom centraliseringen skulle man troligtvis kunna klara av att driva det samman-
slagna biblioteket med att endast anställa en biblioteksassistent på heltid. Det skulle visserli-
gen innebära en markant ökning av biblioteksstyrelsens budgetförslag, som år 1952 hade varit 
på 54 244 kr till att stiga till 76 214 kr. Det som stadsbiblioteket skulle vinna på sammanslag-
ning var förutom att få de 8000 band som ABF-biblioteket förvaltade, att statsanslaget skulle 
höjas med 3000 kr. Biblioteksstyrelsen föreslog att Ivar Johansson, som varit eldsjälen bakom 
ABF:s bibliotek i över 25 år skulle arbeta som biblioteksassistent på det nya biblioteket.131  
 
Den 17 november beslöts att sammanslagningen mellan stadsbiblioteket och ABF-bibliotek 
skulle bli realitet.132 I december 1953 uttalade Elgström i lokalpressen att utlåningen vid 
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ABF-biblioteket skulle upphöra i december månad. De böcker som hade lånats vid ABF-
biblioteket skulle lämnas tillbaka till stadsbiblioteket. Vidare meddelade tidningarna att en 
biblioteksfilial även skulle öppnas i området Dalängen. Filialen skulle kunna förvalta de 
dubbletter som nu fanns i stadsbibliotekets bokbestånd i och med sammanslagningen. ABF-
bibliotekets lokaler skulle, som föreslagits, nu utgöras av ett speciellt barn- och ungdomsbib-
liotek.133  
 
Under 1953 registrerades från stadsbiblioteket och ABF-biblioteket 55 468 gjorda lån, varav 
42 627 var från stadsbiblioteket. Det var vid denna tid 3,5 lån per invånare. Stadsbiblioteket 
lånade sammanlagt ut 5807 fler böcker än under 1952. ABF-biblioteket hade däremot lånat ut 
187 böcker mindre än under 1952.  Sammanlagt hade 12 841 lån registrerats vid ABF-
biblioteket under 1953.134  
 
 

5.3 Året 1954 
 
I och med att ett barn- och ungdomsbibliotek skulle inrättas i ABF-bibliotekets gamla lokaler, 
beslöts det även att en barnbibliotekarie skulle anställas. Biblioteksstyrelsen valde att anställa 
fru Barbro Berg som barn- och ungdomsbibliotekarie. Förutom tjänstgöringen vid barn- och 
ungdomsbiblioteket, skulle Berg även arbeta vid stadsbiblioteket två kvällar i veckan.135 Den 
16 februari öppnades barn- och ungdomsbiblioteket. Biblioteket hölls öppet onsdagar och 
fredagar 16.00 – 17.30. Med ens fick biblioteket mycket bra respons. Man hade inte trott att 
ett bibliotek som vände sig till barn och ungdomar mellan 10 och 14 år skulle gå så bra. 
Barbro Berg fick så mycket att göra att hon var tvungen att be om hjälp från stadsbiblioteka-
riefrun Lena Elgström.  Hyllorna var markerade med vilka åldrar som de olika böckerna var 
lämpade för. Sammanlagt rörde det sig om ca 1100 böcker, men Elgström ansåg att ca 2500 
vore önskvärt för ett barn- och ungdomsbibliotek beläget i en stad av Lidköpings kaliber. Ge-
nom att locka med sagostunder och gruppbesök trodde Elgström att ännu fler besökare skulle 
vara intresserade av barn- och ungdomsbiblioteket.136  
 
Elgström med personal besvärades av de allt för små lokalerna i flickskolan som stadsbiblio-
teket var inhyst i. Elgström trodde att lånefrekvensen skulle kunna öka markant om tillräckligt 
stora lokaler fanns till förfogande. Med större lokaler skulle även sortimentet kunna vidgas 
och man skulle då även kunna ta in lite mer ovanlig litteratur. Biblioteket hade inte alltid möj-
ligheten att köpa in helt nya böcker, eftersom man då av utrymmesskäl var tvungen att kassera 
befintliga böcker. Vissa låntagare som var intresserade av nya böcker kunde inte räkna med 
att biblioteket skulle köpa in dessa. Detta medförde att vissa låntagare tyckte att bibliotekets 
inköpspolicy var passiv. Det skulle inte gå att bedriva en sådan bibliotekspolitik i längden 
sade Elgström. Några större förändringar och förbättringar av det sammanslagna biblioteket 
skulle inte kunna ske så länge lokalerna var som de var. Elgström hade förhoppningar om att 
den tänka filialen i Dalängen skulle kunna avlasta en del av beståndet, men som tidigare sagts, 
så skulle det mest röra sig om de dubbletter som fanns.137  
 
Barnbiblioteket började locka med sagostunder på onsdagar mellan kl. 15.00 och 15.30 för 
barn mellan 3 och 6 år. Lånerättigheterna hade nu sänkts och man fick nu som sjuåring låna 
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böcker. Barn- och ungdomsbiblioteket var öppet måndagar, tisdagar och fredagar mellan kl. 
16.00 och 18.00, samt lördagar mellan kl. 14.00 och 16.00. Från och med 6 oktober skulle 
bibliotek även ha öppet varje onsdag. Trots dessa framsteg påpekade Elgström att Lidköpings 
stadsbibliotek statistiskt sett var långt efter andra biblioteks beträffande satsningar på barn och 
ungdomar. Aktören Elgström belyste även att ett av bibliotekets främsta uppdrag var att sti-
mulera barnen att läsa böcker istället för serietidningar, som förslappade barnen genom dess 
bildspråk.138 Så blev äntligen stadsbiblioteket lokalfråga löst. Ett nytt affärskomplex skulle 
byggas i kvarteret Orion, och i denna byggnad skull biblioteket få disponera hela 1000 kvm. 
Utrymmet var tilltaget i överkant. Om biblioteket inte skulle disponera hela arealen, skulle 
eventuellt vissa lokaler kunna hyras ut till exempelvis kontor. Det var drätselkammarens ord-
förande Erik Jakobson som kom med beskedet om de nya bibliotekslokalerna. Arkitekten Stig 
Hermansson hade demonstrerat ett skissförslag för samtliga medlemmar i drätselkammaren 
och samliga medlemmar gillade förslaget. Man hade även diskuterat att eventuellt bygga ut 
flickskolan, men hade övergett detta förslag eftersom det skulle bli synnerligen dyrt, och lös-
ningen av problemen med lokalerna m.m. skulle antagligen ändå inte bli tillfredställande.139  
 
Under 1954 fortsatte ökningen av utlåningen. Det hade lånats ut 17 690 fler böcker än år 
1953. Sammanlagt hade 60 317 böcker lånats ut. Den främsta orsaken till denna ökning var 
sammanslagningen mellan stadsbiblioteket och ABF-biblioteket. Men i och med denna struk-
turförändring hade även 137 personer valt att sluta låna böcker. Den största och mest glädjan-
de utvecklingen under året, var att barn- och ungdomsbiblioteket hade blivit så uppskattat och 
populärt. Efter att ha inrett lokalerna i Folkets Hus hade en ökning på 150 procent skett. 14 
199 barn- och ungdomsböcker hade lånats ut under 1954, mot fjolårets 5708 st.140  
 
 
5.4 Året 1955 
 
År 1955 utökade biblioteket sina öppettider, och började ha öppet även på förmiddagarna 
mellan 11.00 och 12.30. På kvällarna var det öppet kl. 17.30 - 20.30. Under lördagarna hölls 
det öppet mellan kl. 14.00 och 16.00. På söndagarna hölls biblioteket stängt.141  
 
Trots dessa utökade öppettider sade statistiken att endast 9,3 procent av Lidköpingsborna lå-
nade böcker. Antalet nya låntagare hade inte ökat mycket, endast drygt 70 personer över 15 år 
hade registrerat sig som låntagare vid stadsbiblioteket. Det förekom nästan dubbelt så många 
omstämplingar som inskrivningar under år 1955. Ändå höll sig inte mindre än 559 av dem 
som besökte biblioteket 1954 borta från biblioteket 1955, vilket fick biblioteksstyrelsen att 
grubbla.142  
 
Under året hade barn- och ungdomsbiblioteket skötts av - ur bibliotekssynpunkt - okvalifice-
rad personal. Barbro Berg gick under titeln barnbibliotekarie men hade ingen akademisk exa-
men i ämnet. Biblioteksstyrelsen ansåg att det krävdes en självständig och aktiv arbetsinsats 
för att barn- och ungdomsbiblioteket skulle kunna vidmakthålla sin goda standard och utveck-
la sin verksamhet. Därför hade biblioteksstyrelsen anhållit hos stadsfullmäktige att en heltids-
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tjänst på barn- och ungdomsbiblioteket för en fackutbildad barnbibliotekarie borde tillsättas. 
Tjänsten beviljades dock inte eftersom stadsfullmäktige inte ansåg det vara nödvändigt.143  
 
Bland det viktigaste, som hade diskuterats inom biblioteksstyrelsen under året var bibliotekets 
nya lokaler i kvarteret Orion. Biblioteksstyrelsen hade till stadsarkitekten inlämnat ett förslag 
till lokalutrymme som omfattade 750 kvm aktuell yta och 150 kvm för framtiden. Elgström 
hade diskuterat frågan med representanter för arkitektfirman Ahlgren-Olsson-Silow samt med 
förste bibliotekskonsulent Bengt Hjelmqvist. Biblioteksstyrelsen konstaterade med tillfred-
ställelse att man inte längre trevade i mörkret utan faktiskt hade ett stimulerande och realis-
tiskt mål att sträva efter.144  
 
1955 var åter ett år av positiv utveckling för bibliotekets del. Utlåningen ökade, framförallt på 
barn- och ungdomssidan, antagligen p.g.a. att man från och med år 1955 hade haft öppet barn- 
och ungdomsbiblioteket mer än föregående år. Vid barn- och ungdomsbiblioteket hade 20 225 
lån registrerats, vilket var en ökning för barn- och ungdomsbiblioteket med 6026 lån från år 
1954. Sammanlagt hade hela 68 657 lån gjorts vid stadsbibliotek under året. Det hade skett en 
ökning med ca 8000 lån från 1954 till 1955. Under november månad hade mer än 5000 lån 
gjorts vid stadsbibliotek vilket var ett nytt månadsrekord.145  
 
 
5.5 Året 1956 
 
Lokalerna i flickskolan började bli ännu mer trånga och Elgström såg verkligen fram emot att 
få disponera de nya lokalerna i det som skulle komma att bli Orionhuset, uppkallat efter kvar-
teret Orion.  

 
För barn- och ungdomsbiblioteket gick det bara bättre och bättre, och antalet lån uppgick till 
nästan 30 procent av stadsbibliotekets totala utlåning. Sagoaftnarna, som totalt hölls 26 gång-
er under år 1955, hade varit uppskattade av barn i förskoleåldern. I Nya Lidköpings Tidningen 
stod det ”dessa aftnar för det goda med sig att barnen får en viss biblioteksvana”.146 Skolan 
skulle även börja undervisa barnen i bokkunskap som tidigare hade prövats på förskolor runt 
omkring i landet.147 ändå fanns det de som tyckte att pysslandet med småbarn var rena larvet, 
och att anordna teater och sagostunder var bara tjafs och nonsens.148  
 
Elgström med flera fortsatte att beklaga sig över de små bullersamma lokalerna i flickskolan. 
En av Lidköpings scoutkårs patrulledare Gunnar Odhner tyckte inte att biblioteket kunde be-
gära att en grupp pojkar skulle sitta stilla och vara tysta som möss då de höll sina sammanträ-
den. Men scoutkåren skulle undersöka om de möjligtvis skulle kunna finna en mer passande 
lokal att bedriva sin verksamhet i.149  
 
Trots barn- och ungdomsbibliotekets kraftiga expansion ville drätselkammaren inskränka 
verksamheten. Drätselkammarens arbetsutskott hade avstyrkt ett äskande om att en ökning av 
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personalens arbetstimmar per vecka skulle komma att bli 40 timmar i veckan istället för 18. 
De 18 timmarna räckte inte alls till, och att räkna med att föreståndarinnan för barnbiblioteket 
Barbro Berg skulle fortsätta på sin fritid att sköta biblioteket, kunde man väl inte räkna med i 
framtiden.150  
 
Stadens styrande män ansåg det vara onödigt att satsa mer på stadsbibliotekets barn- och ung-
domsavdelning eftersom skolbiblioteken fick större anslag från staten, än tidigare och efter-
som de olika biblioteken uträttade samma sorts arbete. Drätselkammaren föreslog att en struk-
turell skillnad mellan stadens barn- och ungdomsbibliotek skulle kunna skapas. Skolbibliote-
ken skulle exempelvis kunna fokusera sig mer på ungdomarnas behov, medan stadsbiblioteket 
skulle kunna sköta sagostunder och kasperteater för de mindre barnen. Det blev bibliotekssty-
relsens uppgift att ta kontakt med skolstyrelsen angående förslaget.151   
 
Elgström tyckte att det resonemang som drätselkammaren förde var helt befängt. Skolbiblio-
teken stödde i första hand undervisningen och deras låntagargrupp var mycket begränsad. 
Folkskolans bibliotek var endast öppet en och en halv timma i veckan för de tre högsta klas-
serna. Stadsbibliotekets barn- och ungdomsavdelning hade öppet nio timmar i veckan för barn 
och ungdomar i alla åldrar. Vidare hade stadsbiblioteket inte stängt på somrarna som skolbib-
lioteken hade.152   
 
Det enda alternativ som fanns var att minska barn- och ungdomsverksamhetens omfattning. 
Elgström hoppades att stadsfullmäktige skulle komma på andra tankar. Han argumenterade 
för barn- och ungdomsbiblioteket med att säga att detta bibliotek kunde alla barn gå till i alla 
åldrar. Barnen behövde mycket hjälp när de lånade böcker, och de 18 timmar som fru Berg 
arbetade i veckan räckte inte till för att servicen skulle bli så bra som önskades.153  
 
Skolbibliotekarien herr Larsson var av samma åsikt som Elgström och ansåg att de olika bib-
lioteken kompletterade varandra. Larsson trodde att det reella skälet till drätselkammarens 
avslag antagligen var att de misstrodde och undervärderade stadsbibliotekets arbete för de 
mindre barnen. Larsson trodde att herrarna i drätselkammaren ansåg att sagostunder och kas-
perteater var onödigt.154  
 
Elgström frågade sig själv om barnbibliotekarie Berg i det läget skulle bry sig om att göra mer 
än det enklast tänkbara. Barn- och ungdomsbiblioteket tycktes vara dömt att bli en passiv och 
därmed ganska meningslös inrättning, vilket verkligen inte var tacksamt för Berg som bjöd till 
och försökte sköta biblioteket på bästa vis. Biblioteksstyrelsen och skolstyrelsen beslöt båda 
att kämpa vidare. Om drätselkammaren ändå stod på sig, skulle frågan tas upp på nytt be-
stämde biblioteksstyrelsen.155 
 
Den 10 mars meddelade Elgström att han tänkte säga upp sig och flytta till Sollentuna p.g.a. 
familjeskäl. Stadsfullmäktige och biblioteksstyrelsen beklagade detta men godkände hans 
skäl. Elgström undrade om han fick utforma bibliotekets verksamhetsberättelse för år 1956. 
Istället för att göra den ordinära formen av skrift, önskade han göra en mer personlig utform-

                                                 
150 ”Avstyrkt anslag hot mot Lidköpings barnbibliotek” // NLT 15/10 1956 
151 Lidköpings stadsbiblioteks styrelseprotokoll 13/12 1956 
152 ibid. 
153 ”Avstyrkt anslag hot mot Lidköpings barnbibliotek” // NLT 15/10 1956 
154 Lidköpings stadsbiblioteks styrelseprotokoll 24/10 1956 
155 ibid. 



  31 
 

ning som skulle täcka in hela den femårsperiod han varit verksam i Lidköping.156 Stadsfull-
mäktige gick med på det och lät Elgström skriva fritt.157  
Bibliotekarietjänsten annonserades ut, och sex behöriga bibliotekarier sökte tjänsten. Skol-
överstyrelsen rekommenderade en Ulla Reutherborg från Fagersta och en Assar Larsson från 
Östersund. Det var svårt för biblioteksstyrelsen att välja någon av dessa två. Larsson hade 
bättre betyg än Reutherborg, men Reutherborg hade å andra sidan haft en grundligare och 
lämpligare praktik. Biblioteksstyrelsen beslöt att undersöka saken närmare genom att bl.a. 
höra med Reutherborg och Larssons kollegor.158 
 
Under 1956 lånades sammanlagt 76 234 böcker ut. Det var en ökning med 7577 böcker från 
år 1955. Återigen var det barn- och ungdomslitteraturen som lånades ut mest. Hela 3965 fler 
böcker hade lånats ut, och sammanlagt hade 24 190 barn- och ungdomsböcker lånats ut under 
året, vilket betydde att denna del av biblioteket stod för 37,7 procent av den totala utlåningen. 
Men trots dessa siffror utgjorde lånarna vid stadsbiblioteket bara 14 procent av Lidköpings 
folkmängd.159  
 
 
5.6 Året 1957  
 
I januari månad lånades 8000 böcker ut, vilket var ett nytt månadsrekord. Barn- och ung-
domsbiblioteket lånade under två månader ut hela 5000 böcker. Vissa i stadsfullmäktige tyck-
te dock att dessa siffror inte var rättvisa. Vissa ansåg att barnen lånade böcker bara för nöjet 
att kånka på dem hem. De ansåg att barnen inte läste dem och att statistiken därmed var miss-
visande. 478 barn hade i alla fall besökt biblioteket i mars månad. Om de gick dit för att läsa 
böckerna eller bara för nöjet att bära hem böckerna fick förbli ett mysterium.160  
 
Verksamhetsberättelsen för 1956 blev någonting utöver det vanliga. Elgström hade utformat 
en mer personlig redogörelse. Istället för att döpa verksamhetsberättelsen till ”Redogörelse för 
verksamheten under år…”, som det hetat tidigare, valde Elgström att kalla redogörelsen för 
”Med stämpel och bokbasun”.161  
 
Biblioteket hade år 1957 varit beläget i flickskolan i 20 år. Under denna 20-års period hade 
bokbeståndet ökat från 4578 böcker till 22 070 böcker, alltså drygt en fyrdubbling. Utlåningen 
hade ökat från 14 000 lån till drygt 80 000 lån per år, alltså nästan en sexdubbling.  Det var 
naturligtvis positivt och glädjande för biblioteket, men lokalerna var inte anpassade för denna 
enorma expansion. Biblioteksstyrelsen och bibliotekets personal fick förfrågan om att även 
sköta läroverkets bibliotek och lasarettets bibliotek, men kunde tyvärr inte göra detta p.g.a 
personalbrist. Det kom även förfrågningar och önskningar om att Elgström skulle åka ut i 
bygderna och ”prata litteratur” vilket var helt orealistiskt p.g.a. personalbristen. Lidköping var 
även vid denna tid tillsammans med Tranås de enda städer med en befolkning över 10 000 
invånare som inte hade någon utbildad biblioteksassistent vilket Elgström påpekade.162 
   

                                                 
156 Se bilaga 1 s. 49 
157 Stadsfullmäktigeprotokoll 25/4 1956 
158 ibid. 
159 ”14 proc. av Lidköpingsborna lånar böcker på biblioteket” // SKLT-VA 7/1 1957 
160 ”Fint månadsresultat” // Skaraborgaren 6/3 1957 
161 ”Biblioteket fick reprimand för litterär årsberättelse” // NLT 23/4 1958, Se även bilaga 1, s. 49  
162 ”Boklånarnas antal flerdubblat men lokalerna är desamma” // NLT 4/11 1957 



  32 
 

Under 1957 lånades sammanlagt 80 872 böcker ut vilket var 4638 fler lån än under 1956. 
Denna markanta ökning gjorde sig bra på papper men orsakade en del problem. Elgström 
tyckte det var positivt att man nu kommit upp till 5 lån per invånare i Lidköping, men att per-
sonal- och lokalfrågan borde lösas omedelbart. Det var alldeles för trånga lokaler och för lite 
personal för att kunna hålla öppet fler timmar i veckan och för att kunna ge lånarna en bra 
service. Trots att allt fler började låna på biblioteket var det dock endas 10 % av Lidköpings-
borna som var aktiva låntagare. Elgström hoppades att de nya lokalerna skulle göra att allt fler 
lockades till att gå dit.163  
 
Elgström påpekade att även om siffrorna tydde på att biblioteket var uppskattat, så sade detta 
knappast något om bibliotekets insats som samhällsgagnande organ. Styrelsen hade som mål 
att biblioteket skulle fungera som komplement till skolorna och som ett instrument i samhället 
för den fria folkbildningen. Biblioteket skulle alltså i första hand tillhandahålla litteratur som 
tjänade ett förkovrande syfte. Även när det gällde lättare litteratur var biblioteket skyldigt att 
se till böckernas kvalitet. Biblioteket skulle fungera som en ”stimulanskälla” i samhället. Un-
der de sex år som Elgström hade varit ansvarig för biblioteket hade utlåning av facklitteratur 
ökat med 136, 2 %.164    
 
I maj återkallade Jörgen Elgström sin uppsägning eftersom han inte kunna finna bostad i Sol-
lentuna. Biblioteksstyrelsen föreslog att Elgström och Assar Larsson från Östersund skulle 
kunna prova att byta tjänster med varandra. Detta skulle nog kunna passa bra för Elgström 
med familj eftersom det antagligen skulle vara en ”friskare vistelseort för hans astmatiska 
barn”.165 
 
Elgström noterade att låntagarnas förhållande till biblioteket hade ändrats på fyra år. Huvud-
parten av låntagarna fyra år tidigare hade bestått av människor som inte ville ”störa” bibliote-
karien. Glädjande nog hade det allt mer börjat komma fler som ville ha råd och tips av biblio-
tekarien. I och med att bibliotekariens tid allt mer upptogs av tjänster som dessa hade biblio-
teksstyrelsen återigen ansökt om att få anställa en biblioteksassistent, men ansökan blev åter-
igen avslagen av stadsfullmäktige. Detta oroade Elgström och biblioteksstyrelsen eftersom 
den dåvarande personalstyrkan inte hann med att prestera mer än delar av det som allmänhe-
ten hade rätt att fodra. Styrelsen ansåg att i händelsen av utebliven personalförstärkning kunde 
man befara att biblioteksverksamheten skulle urarta till ett hafsverk.166  
 
Elgström hade varit i kontakt med författaren Per Wästberg som hade anknytning till Lidkö-
ping. Elgström hade föreslagit att Wästberg kanske skulle kunna bidra med en novell till 
1957-års verksamhetsberättelse för att inte göra redogörelsen så torr och formell, som den 
annars hade benägenhet att bli. Wästberg var villig att bidra med en ”Operabuffa” om staden 
Lidköping och dess människor. Denna mottogs på olika sätt. Stadsfullmäktige önskade att 
biblioteksstyrelsen i fortsättningen skulle hålla sig till den mer korta koncisa formen av redo-
görelse som var vedertagen av stadens styrelser och nämnder. Det ifrågasattes om det verkli-
gen var nödvändigt med en årsberättelse på 18 sidor, som den för år 1957 var tänkt att bli. 
”Hur skulle det bli om alla styrelser vore lika skrivsugna”,167 undrade en stadsfullmäktigere-
presentant vid namn Rune Granbom. Samme person undrade vad det var för mening med att 
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få reda på att ”en trädgårdsmästare och två godsägare lånar böcker på biblioteket”.168 Att Per 
Wästberg eventuellt skulle bidra med en novell var även det högst oförståligt, och herr Gran-
bom undrade om det verkligen var Lidköpings kommuns sak att betala och på så vis göra re-
klam för en författare. En annan stadsfullmäktigeledamot vid namn Eric Möller instämde helt 
i vad Granbom hade att säga, och undrade hur en styrelse kunde tillåta något så barockt som 
att frångå den ordinära formen av verksamhetsberättelse. Möller undrade hur man skulle gå 
till väga och vitsade till det med att föreslå att man kanske skulle kunna låta stadens polishund 
snoka reda på om stadens styrelser hade planer på att skriva ovanliga årsberättelser. Möller 
avslutade dock med att berömma biblioteksstyrelsen för att de vågat bryta gamla slentrian-
mässiga mönster.169  
 
 
5.7 Året 1958 
 
I början av året diskuterades 1957 års verksamhetsberättelse på nytt. Flertalet av bibliotekssty-
relsens medlemmar stödde Elgströms förslag, men Nils W. Larsson hade en avvikande åsikt. 
Han ansåg ”att opuset visserligen var ett förtjänstfullt stycke litteratur”,170 men att det knap-
past passade som bilaga till en kommunal verksamhetsberättelse eftersom det kunde reta vissa 
namngivna personer. Herr Wallin var av en annan åsikt och upplyste om att en gång då herr 
Larsson ännu inte hörde till styrelsen hade styrelsen beslutat att till årsberättelsen även lägga 
till bilagor med lokal anknytning. Wallin tyckte att det skulle vara en orättvisa mot framtida 
lokalpatrioter att inte ta med Wästbergs opus, som han tyckte var en fint fångad bild av varda-
gen i Lidköpings. Wallin fick stöd från fru Anna-Lisa Backlöf och av herr Backlöf. Ordföran-
de Albert Åhman kunde oreserverat gå med på att Wästbergs opus skulle komma med som 
bilaga till verksamhetsberättelsen för år 1957 och klubbade styrelsebeslutet.171 
 
Elgström skulle söka tjänsten i Östersund och ta tjänsteledigt i fyra månader. En Gärd Gus-
tafsson skulle vikariera för Elgström. Stadsfullmäktigeledamot G. Blomqvist ansåg att fyra 
månader var för långt och inkorrekt ur politisk synpunkt, men Nils W. Larsson och Wallin 
invände. Biblioteksstyrelsen beslutade att Elgström skulle kunna få tjänstledigt om det blev 
aktuellt.172  
 
I augusti månad börjad man planera rivningen av kvarteret Orion för att göra plats åt det tänk-
ta Orionhuset. Det var ett stort projekt som bl.a. påverkade de affärsmän som hade sina buti-
ker i kvarteret. Man lät bygga små provisoriska bodar på torget där affärerna skulle kunna 
finnas under arbetet med att bygga färdigt Orionhuset. Rivandet av kvarteret skulle sättas i 
gång under september månad och man räknande med att kunna börja bygga huset någon må-
nad senare.173  
 
I september kom det plötsliga beskedet att Jörgen Elgström skulle lämna tjänsten i Lidköping 
för att i stället bli centralbibliotekarie i Borås. Tjänsten innebar även att han skulle bli läns-
chef för Älvsborg och Dalsland. Nya Lidköpings Tidningen beklagade detta och tyckte det 
var en stor förlust för Lidköping att Elgström skulle sluta, samt att det var synd att Elgström 
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inte skulle få arbeta i de ny lokalerna där en helt annan biblioteksverksamhet skulle kunna 
bedrivas.174  
 
Biblioteksstyrelsens ordförande Albert Åhman skrev en kort sammanfattning om Elgströms 
inverkan på stadsbiblioteket och den syn som Elgström hade på biblioteksverksamheten i 
Lidköping i största allmänhet. Biblioteket hade under de sju år som Elgström varit ansvarig, 
utvecklats från att ha varit ett på fritid skött bibliotek till att vara ett modernt bibliotek, som 
kunde erbjuda låntagarna en effektiv service. Åhman beklagade att de lokaler som biblioteket 
legat i inte hade varit de lämpligaste och att de många gånger hade bidragit till att Elgström 
inte hade kunnat expandera och utveckla biblioteket fullt ut. Åhman fortsatte med att beklaga 
den ständiga personalbrist som hela tiden hade satt käppar i hjulen. Under hösten 1958 hade 
dock två av de mål som Elgström och biblioteksstyrelsen kämpat för uppnåtts. Arbetet med att 
inrätta nya bibliotekslokaler hade påbörjats och stadsfullmäktige hade gått med på att låta 
anställa en biblioteksassistent så fort de nya lokalerna inretts.175  
 
En av huvudlinjerna för bibliotekets struktur under den Elgströmska epoken hade varit att 
försöka koncentrera och effektivisera biblioteksverksamheten i Lidköping. Det mest betydel-
sefulla steget i den riktningen hade varit att sammanslå stadsbiblioteket med ABF-biblioteket. 
Elgström hade strävat efter att skapa ett i ordets bästa mening populärt bibliotek och hade 
genom ett alltid lika okonventionellt bemötande lyckats få folk av de mest skilda slag känna 
sig hemmastadda där.176  
 
Då Elgström lämnade sin tjänst anställdes Assar Larsson från Östersund, som valdes enhetligt 
av biblioteksstyrelsen p.g.a. hans utomordentliga betyg och förtrogenhet med Lidköping.177  
 

 
5.8 Året 1959 
 
1958-års verksamhetsberättelse skrevs denna gång utan Elgströms och Per Wästbergs med-
verkan. Nya Lidköpings Tidningen skrev att resultatet blev så torrt och sakligt som stadsfull-
mäktige önskat att föregående års redogörelse skulle ha varit. Utlåningen under 1958 fortsatte 
att öka, och under detta år var det mest vuxenlitteraturen som ökade. På barn- och ungdoms-
fronten hade det beträffande utlåningen skett en stagnation. Sammanlagt lånades 86 261 
böcker ut mot 1957 års 80 872. Bokbeståndet år 1958 innehöll 23 769 band. 1814 böcker köp-
tes in, och 115 stycken kasserades.178  
 
Efter denna redogörelse av Lidköpings bibliotekshistoria 1952 – 1959 som handlar om en tid 
där bibliotekets roll i samhället inte alltid har varit lika självklar för politikerna som för biblio-
tekarien, kan det vara lämpligt att avsluta denna del med ett citat från bibliotekskonsulent 
Bengt Hjelmqvist: 
 

I dag finns det ingen offentlig kommunal institution i vårt samhälle som utnyttjas så flitigt och av så 
många som biblioteket. Vi glömmer det lätt, och politikerna glömmer det lätt. Och samtidigt är det helt 
klart, att toppen ännu inte är nådd.179 
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6. Reflektion och Analys  
 
I detta kapitel görs en tematisk reflektion över mitt empiriska material. Varje tema kommer 
även att analyseras ur ett aktör- och strukturperspektiv. De områden som belyses är följande: 
Personalen, lokalerna, samarbetet mellan stadsbiblioteket och ABF-biblioteket, utlåningen, 
samt barn- och ungdomsbiblioteket. Efter att ha analyserat och reflekterat över dessa delar 
kommer jag med hjälp av Lennart Lundquists analysmodell även att analysera Jörgen Elg-
ströms agerande ur ett aktör- och strukturperspektiv. Upprepningar av vad som tidigare 
nämnts i uppsatsen kommer att göras för att lättare anknyta till speciella händelser och förete-
elser.  
 
 

6.1 Personalen 
 
Det dröjde ovanligt länge innan en utbildad bibliotekarie anställdes i Lidköping. Men i och 
med att Kungliga Skolöverstyrelsen år 1947 kom med kravet att en utbildad bibliotekarie 
skulle anställas för att biblioteket i fortsättningen skulle kunna erhålla stadsanslag, beslutade 
stadsfullmäktige i samråd med biblioteksstyrelsen att en anställning skulle ske år 1948. Alltså 
var statens påtryckningar mycket väsentliga i detta sammanhang. Det dröjde ändå till år 1951 
innan man från Lidköpings sida engagerade sig. Om inte skolöverstyrelsen hade tryckt på 
hade det kanske tagit ännu längre tid innan en strukturförändring kom till stånd genom att en 
utbildad bibliotekarie anställdes. När det väl blev tal om en anställning spelade återigen skol-
överstyrelsen en viktig roll eftersom den fick (genom biblioteksstyrelsen) stadsfullmäktige att 
höja lönen med fyra lönegrader. När det från Lidköping tidigare hade annonserats om den 
lediga tjänsten, hade anmärkningsvärt nog ingen sökt tjänsten p.g.a den allt för låga lönen. 
 
När man läser om hur diskussionen i stadsfullmäktige gick då man från biblioteksstyrelsen 
föreslog att ett skrivbiträde skulle anställas, kan man få en aning om hur vissa i stadsfullmäk-
tige värderade bibliotekarieyrket. Nils Frisén ansåg exempelvis att den tillfälliga kraften för 
katalogisering av böcker var fullt tillräcklig. Han ansåg även generellt att ”tjänstemännens 
antal bara ökar och ökar (…) det måste sättas stopp någon gång”. Vissa undrade vad bibliote-
karien själv egentligen skulle göra, och någon ställde undrande den klassiska frågan – ”Skall 
han skriva böckerna själv?” Dessa uttalanden ter sig en smula banala för oss idag, men man 
måste samtidigt ha klart för sig att biblioteksstrukturen i Lidköping hade haft en mindre sofis-
tikerad roll i samhället tidigare. Institutionen hade varit, som Elgström uttryckte det: ”en pro-
visorisk utstämplingscentral för underhållningslitteratur” och inte så mycket mer. Så egentli-
gen kanske det inte var så underligt att stadens politiker var kritiska till denna utveckling. Bib-
lioteket hade skötts av två metallarbetare på fritiden. Att biblioteket skulle kunna fungera på 
något annorlunda sätt var kanske Frisén och med flera helt främmande för. Från stadsfullmäk-
tiges sida ifrågasattes varken Jörgen Elgströms eller Margareta Wahlls sysslor i fortsättning-
en.  
  
Samtidigt fanns det de i stadsfullmäktige, som från början ansåg det var fel att en utbildad 
bibliotekarie skulle behöva ägna sin tid åt enkla skrivgöromål. Bland dessa fanns Birger Te-
lander och Folke Svensson. De respekterade de två metallarbetarna som varit anställda vid 
biblioteket före Elgström, men menade att det nu var nya tider och det vore dumt att inte ta 
vara på den utbildade bibliotekariens kunskap. Hugo Wallin tyckte även att det vore bra om 
Lidköpings stadsbibliotek kom att moderniseras och fungera mer allmänkulturellt. Han po-
ängterade att det även ur politisk synvinkel vore bra för Lidköpings kulturliv - utifrån sett - att 
biblioteket kom att moderniseras, för som det var nu var det så man nästan skämdes. Dessa 
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stadsfullmäktigemedlemmar var alltså från början mottagliga för en strukturföränd-
ring/strukturförbättring. Biblioteket som institution skulle få en mer allmänkulturell roll i Lid-
köping, men också en högre status utanför Lidköping. Dessa förändringar skulle alltså kunna 
gynna Lidköpings samhällsstruktur på två olika plan.    
 
Då stadsbiblioteket och ABF-biblioteket slogs samman blev det tal om att utöka personalstyr-
kan ytterligare. Denna gång ville Elgström låta anställa en biblioteksassistent. Ivar Johansson 
var den som biblioteksstyrelsen rekommenderade. Detta väckte konstigt nog inga större 
misstyckanden från stadsfullmäktiges sida, men det kom dock att dröja ända till år 1960 innan 
en sådan tjänst tillsattes. Då Barbro Berg skulle anställas var det heller inga större kontrover-
ser. Det verkar dock lite underligt att då Elgström och Berg föreslog att Berg skulle gå upp i 
tjänst, så ansåg Drätselkammarens detta inte vara nödvändigt. Man räknade nästan med att 
Barbro Berg skulle jobba extra på biblioteket på sin fritid, som hon då och då tvingats göra 
p.g.a personalbrist. Alltså hade inte bibliotekarieyrkets status höjts sedan Elgström och Berg 
anställts.  
 
I och med detta ständiga motstånd verkade det som att både Elgström och Berg tappade lite 
lusten att utveckla barn- och ungdomsbiblioteket. Elgström frågade sig själv om Barbro Berg 
skulle bry sig om att göra mer än det enklast tänkbara eftersom barn- och ungdomsbiblioteket 
tycktes vara dömt att bli en passiv och därmed ganska meningslös strukturell inrättning. Bib-
lioteksstyrelsen hade föreslagit att en aktiv och självständig barnbibliotekarie skulle anställas 
på heltid för att öka standarden på biblioteket, vilket stadsfullmäktige inte gick med på. Huru-
vida Barbro Berg överhuvudtaget blev tillfrågad av biblioteksstyrelsen att arbeta mer står det 
inget skrivet om. Biblioteksstyrelsen tycks ha varit väldigt angelägen om att barnbibliotekari-
en skulle vara akademiskt utbildad, medan Elgström kanske ansåg att Berg både kunde vara 
aktiv och självständig utan att ha en formell examen.  
 
Så plötsligt den 10 mars, år 1956 meddelade pionjären Elgström att han skulle säga upp sig 
och flytta till Sollentuna p.g.a familjeskäl. Frågan är om det i själva verket var av det skälet 
som Elgström ville sluta, det hela kom väldigt abrupt. Elgström hade under hela sin tid i Lid-
köping verkligen fått kämpa för att förändra biblioteket och många hade varit minst sagt skep-
tiska till denna utveckling. Kanske var det så att han inte orkade kämpa mer i motvind. Elg-
ström önskade att han skulle få utforma en extraordinär verksamhetsberättelse som skulle 
täcka in hela den femårsperiod han varit anställd. Biblioteksstyrelsen lät honom konstigt nog 
skriva helt fritt. Elgström lämnade dock inte Lidköping eftersom han påstod att han inte kunde 
finna någon bostad i Sollentuna. Kanske var det så enkelt, eller också fick han återigen blodad 
tand och ville fortsätta kämpa för en strukturförändring i Lidköping.  
 
I september 1958 kom den definitiva uppsägningen från Elgström, som hade fått en tjänst som 
centralbibliotekarie i Borås. Nya Lidköpings Tidningen beklagade detta och tyckte det var en 
förlust för staden. De tyckte det var synd att Elgström inte skulle få uppleva de nya biblioteks-
lokalerna och få chansen att verkligen påverka biblioteksstrukturens utformning från första 
början. Detta anser jag är anmärkningsvärt, aldrig tidigare har jag läst i någon lokaltidning att 
tidningen beklagar sig över att en av stadens tjänstemän ska lämna staden.  

 
 

6.2 Lokalerna 
 
Lokalerna var bibliotekets ständiga problem. Inköpen av böcker ökade med ca 1000 böcker 
per år, men lokalerna var och förblev desamma. Då ABF-bibliotekets 8000 band även skulle 
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inrymmas stadsbibliotekets lokaler var detta inte helt okomplicerat. Biblioteket kunde inte 
köpa in alla de böcker man ville, vilket alltså inte i första hand berodde på begränsad ekonomi 
utan på grund av för trånga lokaler. Elgström ansåg att politikerna var passiva, som inte enga-
gerade sig i detta dilemma. Vissa låntagare önskade att biblioteket skulle köpa in lite mer 
ovanlig litteratur, och när biblioteket sade sig ej kunna göra detta, tyckte naturligtvis dessa 
låntagare att det var biblioteket, som passivt och inte särskilt serviceinriktat.    
 
Vidare stördes både personalen och låntagarna av de buller som kom från gymnastiksalen 
ovanför biblioteket. Scouterna som höll till på andra våningen var medvetna om att deras ak-
tiviteter kunde vara störande, men som Bävrarnas patrulledare sade, man kanske inte kunde 
räkna med att några scoutpojkar skulle vara tysta som möss då de hade sina sammanträden.  
 
Det är uppenbart att biblioteket påverkades av dessa praktiska och ibland till synes triviala 
problem. Följderna av dessa problem blev ibland väldigt komplicerade eftersom bibliotekets 
strukturella utformning förändrades snabbare än dess fysiska utformning. Lokalerna som bib-
lioteket var inhyst i var verkligen inte anpassade till bibliotekets pågående modernisering. När 
beslutet kom att biblioteket skulle flyttas till ett nytt hus och få disponera hela 1000 kvm, lös-
tes dessa fysiska problem och bibliotekets strukturella utformning kunde i och med det verka i 
symbios med lokalerna.  
  
 

6.3 Samarbetet mellan stadsbiblioteket och ABF-biblioteket 
 
Redan år 1952 började stadsbiblioteket samarbeta med ABF-biblioteket på så vis att ett låne-
kort tillverkades som kunde användas vid båda biblioteken. Vidare hade Ivar Johansson och 
Jörgen Elgström börjat samråda om inköpandet av litteratur. Det var planer på att stadsbiblio-
teket i framtiden mer skulle koncentrera sig på att tillhandahålla facklitteratur, medan ABF-
biblioteket mer skulle ägna sig åt politisk litteratur. I och med att de båda biblioteken två år 
senare slogs samman till ett gemensamt bibliotek hann nog dessa strukturella skillnader aldrig 
träda i kraft.  
 
Ivar Johansson och Jörgen Elgström hade löst talat om en sammanslagning mellan bibliote-
ken, och före dem hade Karl Laurell kommit med idén. Vidare hade Landsbibliotekarien Carl 
Wilhelm Jacobowsky sagt att det var helt orimligt att en stad av Lidköpings storlek rymde tre 
separata bibliotek (stadsbiblioteket, ABF-biblioteket och IOGT-biblioteket), som hade unge-
fär samma strukturella funktion. Jacobowsky hade rekommenderat stadens styrande män att 
slå samman dessa tre bibliotek. Detta önskemål vägde kanske betydligt tyngre än att bara Ivar 
Johansson och Jörgen Elgström önskade så. Det kanske var tack vare Jacobowsky som denna 
betydelsefulla strukturförändring genomfördes redan år 1954. Om Johansson och Elgström 
varit ensamma om detta förslag, hade det kanske dröjt betydligt längre innan sammanslag-
ningen gjorts, med tanke på den oförståelse, som ofta uttrycktes från stadens styrande män. 
Dock hade Jacobowsky inte haft något förslag på lämplig lokal för sammanslagningen, vilket 
orsakade problem. Varför IOGT-biblioteket aldrig sammanslogs med de två övriga bibliote-
ken kan jag inte svara på. I protokollen står det överhuvudtaget ingenting skrivet om några 
sådana planer. 
 
Sammanslagningen blev överlag positiv (om man bortser från de fysiska problemen som upp-
stod), men det bör också nämnas att vissa av ABF:s forna låntagare slutade nyttja bibliote-
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ket.180 Kanske var det så att vissa av ABF:s låntagare kände sig vilsna i det nya biblioteket där 
en akademiskt skolad bibliotekarie hade befälet, och som enligt tidens uppfattning om moder-
na bibliotek skulle ha en folkfostrande uppgift.    

 
 

6.4 Utlåningen 
 
Utlåningen höjdes successivt under perioden 1952 – 1959 men var aldrig särskilt imponeran-
de i jämförelse med andra städers ansåg Elgström. Den totala summan av lån gjorda vid 
stadsbiblioteket och ABF-biblioteket 1952 uppgick till 49 848 lån vilket motsvarade 3,3 lån 
per invånare. Endast en tolftedel av Lidköpingsborna var inskrivna låntagare. Det svenska 
medeltalet låg på 4 böcker per invånare vilket Elgström var snabb med att informera om. För 
att öka antalet lån ville han öka öppettiderna vilket var problematiskt ur personalsynpunkt.  
 
Under 1953 lånades sammanlagt 55 468 boklån. Detta motsvarade 3,5 lån per invånare. Under 
1954 hade det sammanlagt lånats ut 17 690 fler böcker än år 1953. Den främsta orsaken till 
denna ökning var förmodligen p.g.a den strukturförändring som skett genom sammanslag-
ningen av biblioteken, men 137 personer (som tidigare varit inskrivna vid ABF-biblioteket) 
hade valt att sluta låna böcker.  
 
Det nya barn- och ungdomsbiblioteket blev med ens mycket besökt. En ökning på ca 150 pro-
cent av barn- och ungdomslånen hade skett. Elgström ansåg dock att bokbeståndet var för 
litet. Ännu fler besökare fick biblioteket genom att locka med sagostunder. Barn- och ung-
domsbiblioteket visade sig vara en mycket lyckad förändring av den övergripande biblioteks-
strukturen. 
 
Under 1956 stod barn- och ungdomsbiblioteket för 37,7 procent av all sammanlagd utlåning. 
Vissa i stadsfullmäktige tyckte dock att dessa siffror inte var rättvisa. Vissa ansåg att barnen 
lånade böcker bara för nöjet att kånka på dem hem. De ansåg att barnen inte läste dem och 
därmed var statistiken missvisande. Hur som helst så hade 478 barn i alla fall besökt bibliote-
ket i mars månad. Det låter ganska krystat att tro att barnen endast gick till biblioteket för nö-
jet att bära på böcker. Vid denna tid drev Elgström i vanlig ordning på med att försöka utöka 
öppettiderna för barn- och ungdomsbiblioteket. De som inte ansåg detta vara nödvändigt 
strukturell förändring, kanske försökte hålla tillbaka Elgström genom påståenden i stil med 
detta.  
 
Utlåningen under 1958 fortsatte att öka, och under detta år var det mest vuxenlitteratur, som 
ökade. På barn- och ungdomsfronten hade det skett en stagnation. Skönlitteraturen var den 
litteratur som under hela tiden lånats ut mest, men under de sex år som Elgström hade varit 
ansvarig för biblioteket hade utlåning av facklitteratur ökat med hela 136, 2 %. Hur detta kom 
sig kan man spekulera över. Elgströms vision om att bibliotekets strukturella funktion som 
folkbildningsinstitution skulle ha påverkat folket att inte enbart låna underhållningslitteratur, 
hade delvis gått i uppfyllelse. Det är intressant att här jämföra dåtidens moderna bibliotek med 
vad man antagligen idag kallar moderna bibliotek. Jag tror knappast att man idag strävar efter 
att ha som främsta mål att fylla biblioteket med ”fostrande” litteratur. Att överhuvudtaget dis-
kutera vilka böcker, som anses vara ”förslappande” respektive ”fostrande”, är nog ganska 
passé idag. Däremot värdesätter man nog bibliotekariens kompetens mer idag än vad man 

                                                 
180 Se bilaga 1 s. 52 
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gjorde vid Elgströms tid som bibliotekarie. Och förhoppningsvis har bibliotekarieyrkets status 
höjts från politisk sida.  

 
 

6.5 Barn- och ungdomsbiblioteket 
 
Barn- och ungdomsavdelningen var då Elgström kom till Lidköping mycket eftersatt. Men 
Elgström började samma år föra diskussionen om att eventuellt inreda ett särskilt barn- och 
ungdomsbibliotek. Då biblioteksstyrelsen begärde ett anslag för att inrätta ett separat barn- 
och ungdomsbibliotek blev reaktionerna i stadsfullmäktige påfallande positiva. En av de som 
uttryckte sig mycket positivt för förslaget var förvånansvärt nog Nils Frisén. Herr Frisén ogil-
lade serietidningar och ”gangsterpublikationerna” som allt mer florerade bland ungdomarna. 
Frisén tänkte kanske i stil med Elgström att bibliotekets strukturella utformning skulle kunna 
påverka barn- och ungdomar i folkbildningssyfte (hur man nu ska definiera folkbildning).  
 
Då barn- och ungdomsbiblioteket öppnades 1954, fick med ens barnbibliotekarien Barbro 
Berg mycket att stå i. Elgström var förvånad över att det med ens kom så mycket besökare. 
Man kan tänka sig att detta bara var en tillfällig företeelse men faktum var att barn- och ung-
domsbiblioteket gick bra ända till 1958 då utlåningen stagnerade. 
 
Drätselkammaren ansåg det vara onödigt att satsa mer på barn- och ungdomsbiblioteket efter-
som skolbiblioteken även fanns för förfogande och hade samma strukturella funktion som 
barn- och ungdomsbiblioteket. Elgström ansåg detta vara befängt eftersom barnen behövde 
uppmuntran och hjälp med att finna lämplig litteratur. Skolbibliotekarie Larsson trodde till 
och med att vissa statstjänstemän tyckte kasperteater och sagostunder var rena larvet. Även 
fast skolbiblioteken var stängda under sommarlovet skulle alltså inte någon expandering av 
barn- och ungdomsbiblioteket vara nödvändig enligt stadsfullmäktige.  

 
 

6.6 Aktören Jörgen Elgström 
 
Jörgen Elgström var en aktör, som påverkade de rådande strukturerna i Lidköping, men som 
också var tvungen att anpassa sig till maktstrukturens krav. Jag har visat hur han försökte på-
verka och förändra strukturerna. Ett exempel på en omfattande förändring som gjordes var att 
stadsbiblioteket och ABF-biblioteket slogs samman och slutligen flyttades till nya lokaler. Ett 
annat exempel är formandet av barn- och ungdomsbiblioteket, och ett tredje betydelsefullt 
exempel är att personalstyrkan utökade. Innan dessa förändringar genomfördes hade Elgström 
fått stå tillbaka och hela tiden anpassat sig efter maktstrukturens krav.  
 
Magnus Torstensson skriver att det är viktigt att försöka förklara vad en aktör har för argu-
ment för att förändring skall vara nödvändig. Man måste försöka se varför aktörerna vänder 
sig till vissa personer och inte till andra, samt försöka uppfatta vad aktören tror sig kunna 
uppnå genom att agera. Vad har aktören för intresse av att förändra någonting, och vad finns 
det för eventuella hot mot eller möjligheter för att förändringen skall kunna ske är frågor man 
kan ställa sig. Aktören måste även ha en ställning i samhället som gör att han/hon kan agera 
utan risk för kraftig repression. Vad hade då Jörgen Elgström för motivering för att en föränd-
ring skulle vara nödvändig? Och vad hade han för intresse av att biblioteket moderniserades? 
Den konkreta motiveringen var att han inte ansåg att det räckte med att biblioteket fungerade 
som ”en utstämplingsplats för underhållningslitteratur”. Biblioteket skulle ses som ett kultur-
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centrum dit man skulle kunna gå för att inhämta lärdom om allt som rörde sig i tiden. För att 
biblioteket skulle kunna bli sådant var en modernisering nödvändig. Lokalerna skulle vara 
trivsamma, personalen skulle vara kompetent, barn och ungdomar skulle få vägledning. All-
mänheten och politikerna skulle förhoppningsvis värdesätta biblioteket mer om dessa visioner 
förverkligades. Denna vision kan kopplas till det agerande, som Andreas Schack Steenberg 
och Valfrid Palmgren kämpade för på det internationella planet. Till skillnad från Elgström 
var dessa pionjärer först i Sverige med att kämpa för sina idéer om ett modern folkbibliotek, 
vilket antagligen mottogs ännu mer kritiskt från politikernas sida än då Elgström agerade för 
dessa idéer.  
 
Elgström fick vid sin avgång många lovord för sin insats i Lidköping bl.a. från lokaltidningen. 
De förslag som Elgström drev igenom var fördelaktiga för staden och dess invånare. Hans 
entusiasm och passion för biblioteksverksamheten kunde dock ibland uppfattas som osmidig 
och negativ. Nils Frisén tyckte exempelvis att Elgström bar sig åt som ”en elefant i en pors-
linsbutik”. Elgström verkar ha varit väldigt målmedveten med det han gjorde, vilket kanske 
inte alltid gjorde honom till den bäste diplomaten.  
 
Magnus Torstensson skriver att aktören tar sitt ansvar, och låter inte någon högre instans eller 
någon annan sköta jobbet. Om aktören själv har skapat förändringar, kan chansen finnas att 
förändringar även kan ske i framtiden och aktören kan därmed vara med och påverka sin sam-
tid såväl som sin framtid. Jörgen Elgströms agerade i Lidköping under perioden 1952 – 1959. 
Året efter att Elgström slutade fick biblioteket äntligen börja bedriva sin verksamhet i nya 
lokaler, vilket gjorde det möjligt för biblioteket att fungera på ett effektivare sätt. Torstens-
sons beskrivning av en aktörs agerande för samtiden såväl som för framtiden passar därmed 
väldigt bra in på fallet med Jörgen Elgström.  
 
 

6.7 Jörgen Elgström sedd ur ett aktör- och strukturperspektiv 
 

I denna avslutande del av min analys har jag använt mig av Lennart Lundquists analysmodell, 
som jag sammanfattat i nedanstående tabell:  
 
Socialisation Information Restriktion 
Formar aktörens förståelse 
(förstår) av omgivningen och 
aktörens vilja (vill) att föränd-
ra, och påverkar genom detta 
hans förmåga till att agera 
(kan).  
 

Ger aktören kunskap om 
strukturerna (förstår). När 
aktörens uppfattning om om-
givningen förändras kan det 
medföra att också hans hand-
lingsmönster förändras (vill) 
och (kan). 

Hindrar aktören att fatta vissa 
beslut, att vidta vissa åtgärder 
(kan) och att uppnå vissa ef-
fekter (vill). Aktörens förmå-
ga (förstår) att agera påver-
kas. 

 
Nedan applicerar jag Lundquists modell på mitt speciella fall: 

 
Elgström ville med ens utveckla Lidköpings stadsbibliotek till ett modernt bibliotek. Detta 
väckte som bekant starka reaktioner i stadsfullmäktige. Det som Elgström ville (vill enligt 
Lundquist) ändra på var att biblioteket skulle vara någonting mer än bara ”en utstämplings-
plats för underhållningslitteratur”. Elgström önskade (vill) att biblioteket skulle tillhandahålla 
mer facklitteratur, men Elgström var även förtjust i deckarromaner, dock bara den formen av 
deckarromaner som fick läsaren att tänka och dra sina egna slutsatser. Elgström ansåg att des-
sa romaner borde få mer uppmärksamhet än de deckarromaner som var skrivna endast i un-
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derhållningssyfte och som kunde förslappa folks läsvanor. Elgströms kunskap om litteratur 
kombinerat med hans växande information om samhällsstrukturerna (vilket formade hans roll 
i samhället) ledde till en avsevärd strukturförändring av stadsbiblioteket som institution (kan).  
 

Från stadsfullmäktiges sida fick Elgström utstå en hel del motstånd och kanske framförallt 
oförstånd inför bibliotekets modernisering. Men det fanns ändå de ur maktstrukturen som var 
positiva till utvecklingen och tyckte det var hög tid att biblioteket moderniserades. Att anställa 
ett skrivbiträde ansåg stadsfullmäktige först vara fullkomligt onödigt, men gav så småningom 
med sig. Elgström ansåg (vill) det även var nödvändigt att skapa ett barn- och ungdomsbiblio-
teket och detta var stadsfullmäktige genast positivt till. Idén att barn- och ungdomsbiblioteket 
skulle finnas i folkbildningssyfte nappade politikern Nils Frisén på. Den eventuella restriktion 
Elgström kunde mött drabbades han inte av. Maktstrukturen var i detta fall på samma linje 
som aktören. Alltså verkade glädjande nog inte socialiseringsprocessens normer och värde-
ringar på det vis som Elgström antagligen hade trott, vilket ledde till att han kunde agera 
(kan). 
 
Elgström fick helt fria händer att skriva en verksamhetsberättelse som sammanfattade den 
femårsperiod han varit verksam i Lidköping. Om detta berodde på hans personlighet, hans 
position som tjänsteman eller båda delar kan man fundera över. Elgström fick därmed struktu-
rell kapacitet, det vill säga han fick chansen att agera (kan). Elgström kunde i allt högre grad 
göra det han ville (vill) med stöd från de högre instanserna. Man kan också anta att socialisa-

tionen påverkades på så vis att Elgström eventuellt blev mer medveten om hur han skulle 
kunna påverka strukturerna genom den information han fått. Vidare kan man fundera över om 
bibliotekarieyrkets status hade höjts något bland politikern. I sådana fall hade strukturföränd-
ring lyckats på ytterligare ett plan. 
 
Dock faller detta resonemang i och med att stadsfullmäktige paradoxalt nog plötsligt ville 
inskränka barn- och ungdomsverksamhet. Elgström ville att barnbibliotekarie Berg skulle 
tjänstgöra fler timmar i veckan, men mötes av restriktion. Elgströms information om struktu-
rerna var alltså inte tillräcklig här. Aktören Elgström var tvungen att anpassa sig till den rå-
dande maktstrukturen. 
 
Beträffande anställandet av en biblioteksassistent fick Elgström från 1954 till då han slutade 
hela tiden uppleva restriktion. Stadsfullmäktige ansåg under denna tid att det var onödigt att 
anställa en assistent. Dock beviljades tjänsten samma år som biblioteket flyttade till nya loka-
ler. Elgström lyckades även få Per Wästberg att bidra med en novell om Lidköping (vill). Ma-
joriteten av stadsfullmäktiges medlemmar var skeptisk till detta eftersom de ansåg att vissa 
personer i Lidköping kunde känna sig utpekade, och för att det knappast var stadens uppgift 
att stödja Wästbergs författarskap. Men aktören Elgström stod på sig, och novellen kom med 
som bilaga till verksamhetsberättelsen (kan). Elgström hade varit mycket angelägen om att 
novellen skulle komma med (vill). Att han lyckade få med novellen kanske hade att göra med 
socialisation, alltså att Elgströms förståelse av maktstrukturen bidrog till att han kunde stå på 
sig och agera (kan).  

 
Idén att införa ”Bokens vecka” (vill) var kanske en kombination av att både visa vad bibliote-
ket hade att erbjuda, och en chans för Elgström att subjektivt komma med lästips (kan). Elg-
ström ansåg att ”något bland det finaste umgängesrätten är att kunna umgås med böcker och 
detta sätt läres ut på biblioteken”. Detta kan ses som att Elgström ville påverka strukturen i 
stort (vill, förstår) i kombination med personliga intressen och värderingar kring litteratur.  
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Man får intrycket av att Jörgen Elgström i många sammanhang lärde som han levde. I boken 
”Vanilj för en västgöte” sammanfattar Elgström sin tid som bibliotekarie i Lidköping och det 
får avsluta denna del av min studie: 
 
”Han var en friskus och fantast, som ville göra ett äventyr av det här yrket (…) men i den här 
stan slås inga offentliga volter, och därför gick det som det gick.”181 
 
 

6.8 Efterskrift 
 
Bibliotekskonsulent Bengt Hjelmqvist påpekar i ”Det starka biblioteket” att pionjärer inom 
biblioteksvärlden alltid behövs och skriver: 
 

Man menar ibland att pionjärernas tid är ute. Biblioteksfolket – dit räknar jag alla som arbetar för och i 
bibliotek – behöver inte slåss på samma sätt som förr för sina idéer, men slåss för sina pengar. Biblio-
tekarien ägnar sig inte åt ett kall utan utövar ett yrke, ett yrke med reglerad arbetstid och reglerad lön.” 

 
Och ändå behövs det pionjärinsatser också idag. Och det görs pionjärinsatser runt om i biblioteken. Det 
kan röra sig om små ting, det kan vara frågan om attityder, om sättet att möta dem som besöker biblio-
teket, det kan gälla mera genomgripande saker, försök att få nya läsare, att få kontakt med invandrare, 
handikappade, ungdomar och barn. Det är inget som hindrar att man är pionjär på tjänstetid.182 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
181 Elgström, Jörgen, ”Vanilj för en västgöte” s. 28 
182 Hjelmqvist, Bengt ”Det starka biblioteket” s. 30 
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7. Slutsatser 
 
Det dröjde ovanligt länge innan en fackutbildad bibliotekarie anställdes i Lidköping. Först år 
1952 anställdes bibliotekarien fil.kand Jörgen Elgström. Elgström var med ens mån om att 
utveckla och modernisera biblioteket.  
 
Uppsatsen utgår från frågeställningarna: 
 

• Hur reagerade lokalpolitikerna och allmänheten på den förändringsprocess som starta-
des av Jörgen Elgström? 

 
• Vilka blev konsekvenserna för personalen, lokalerna, utlåningen, och barn- och ung-

domsverksamheten? 
 
 
Det var svårt att effektivisera biblioteket eftersom det från stadsfullmäktiges sida inte visades 
något större intresse. Rent praktiskt var det också svårt, eftersom biblioteket var stationerat i 
trånga och allmänt olämpliga lokaler.  

 
I och med Elgströms agerande kom dock biblioteket att utvecklas på flera plan. Ett skrivbiträ-
de anställdes. Ett barn- och ungdomsbibliotek skapades. En ansvarig för barn- och ungdoms-
biblioteket anställdes. En sammanslagning mellan stadsbiblioteket och ABF-biblioteket gjor-
des vilket ledde till att biblioteket senare fick nya lokaler och att en biblioteksassistent an-
ställdes på heltid.   
 
Att beskriva, reflektera och analysera Jörgen Elgströms agerande utifrån ett aktörperspektiv 
kopplat till ett strukturperspektiv, har varit gynnsamt eftersom denne aktörs specifika roll i 
samhället har kunnat kontextualierats. Maktstrukturen har genom detta framstått på ett sätt, 
och aktören på ett annat. Däremot bör nämnas att viktiga resonemang kan utebli vid en sådan 
här studie, eftersom uppsatsen präglas av vad författaren själv anser vara väsentligt att nämna 
respektive utesluta.   
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8. Förslag på fortsatt forskning 
 
Sen ungefär ett år tillbaka har man i Lidköping diskuterat att flytta stadsbiblioteket från Ori-
onhuset till nya lokaler i ett nyrenoverat gammalt sockerbruk där även andra verksamheter 
håller till. Debatten har varit livlig och politikerna, bibliotekarierna och stadens övriga berör-
da har yttrat sig. Nya Lidköpings Tidningen har varit full av yttranden. Vissa hävdar att den 
främsta orsaken till att en förflyttning bör göras beror på att biblioteket har för trånga lokaler 
(detta känns bekant). Dessutom anses rumsklimatet vara väldigt dåligt. Taket på biblioteket 
består av stora fönsterrutor och därför blir det väldigt varm och kvavt i biblioteket under som-
rarna. Andra tror att man från politisk sida vill flytta på biblioteket eftersom nya fina lokaler 
nu finns att disponera. Det främsta argumentet mot flyttningen har varit att Lidköpingsborna 
vill att biblioteket skall ligga där det ligger. Biblioteket ligger precis vid stadens torg så cent-
ralt det bara kan. Sockerbruket ligger ca 500 meter från torget. Vissa anser att om biblioteket 
skulle förflyttas till sockerbruket skulle man inte längre lika lätt slinka in på biblioteket som 
man kan göra idag. Andra tycker inte detta avstånd är någonting att hänga upp sig på. 
 
Jag tycker det vore mycket intressant om någon åtog sig att skriva en magisteruppsats om 
denna debatt som mycket påminner om den debatt som fördes för ca 50 år sedan. Under hös-
ten 2008 skall stadsfullmäktige ta beslut kring detta. Kanske blir det så att biblioteket kommer 
att förflyttas om några månader, kanske kommer det att disponera Orionhuset i 48 år till…  
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9. Sammanfattning 
 
I den här magisteruppsatsen beskrivs och analyseras Lidköpings stadsbiblioteks förändring 
från att ha varit ett på fritid skött bibliotek till att bli ett modernt stadsbibliotek. Uppsatsens 
huvudsakliga syfte är att beskriva och analyser de reaktioner, som uppstod då den förste fack-
utbildade bibliotekarien, Jörgen Elgström, anställdes i Lidköping, och som från första början 
ville utveckla biblioteket till ett modernt bibliotek.  
 
De övergripande frågeställningarna i uppsatsen är följande: Hur reagerade lokalpolitikerna 
och allmänheten på den förändringsprocess, som startades av Jörgen Elgström? Vilka blev 
konsekvenserna för personalen, lokalerna, utlåningen, och barn- och ungdomsverksamheten? 
 
Tidsperioden, som uppsatsen framförallt behandlar, gäller perioden 1952 – 1959. Anledning-
en till detta är, att Jörgen Elgström var verksam i Lidköping under denna tid. Pionjären Jörgen 
Elgström har en mycket central roll i uppsatsen. Uppsatsen beskriver Elgströms intensiva ar-
bete för att Lidköpings stadsbibliotek skulle utvecklas. Elgström såg exempelvis till att perso-
nalstyrkan ökade, att ett barn- och ungdomsbibliotek grundades, samt att stadsbiblioteket och 
ABF-biblioteket slogs samman till ett gemensamt bibliotek.  
 
En kort presentation över stadsbibliotekets historia 1863 – 1951 ges även som en bakgrund till 
resultatdelen. Vidare ingår ett kapitel om bibliotekarieyrkets allmänna utveckling i Sverige, 
samt ett kapitel där det ges tre exempel på aktörer/pionjärer, som under sin tid i historien varit 
betydelsefulla för biblioteksverksamheten både nationellt och lokalt. De tre aktörerna, som tas 
upp i uppsatsen är: Andreas Schack Steenberg, Valfrid Palmgren och Jörgen Elgström. 
 
Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie, vars syfte först och främst är att beskriva just Lidköpings 
situation. Men uppsatsen ska även kunna ses som en case studie, som skall ge en bild av hur 
det eventuellt kan ha varit i andra bibliotekskontexter runt om i Sverige vid denna tid.  
 
Större delen av det empiriska materialet består av protokoll och tidningsartiklar från den aktu-
ella tiden, därför har även källkritik varit en metod nödvändig att tillämpa. Uppsatsens teore-
tiska utgångspunkt består av ett aktörperspektiv kopplat till ett strukturperspektiv, som går ut 
på att visa hur aktörerna interagerar med samhällets strukturer och tvärtom. Professor Lennart 
Lundquist har konstruerat en analysmodell, som inbegriper struktur- och aktörsperspektivet, 
och i uppsatsens analyskapitel används denna modell. 
 
I uppsatsen visas hur aktören Jörgen Elgström lyckades agera så att ett på fritid skött bibliote-
ket kom att bli ett modernt stadsbibliotek. Hans arbete resulterade även i att ett skrivbiträde 
anställdes, ett barn- och ungdomsbibliotek skapades, en ansvarig för barn- och ungdomsbibli-
oteket anställdes, samt att en sammanslagning mellan stadsbiblioteket och ABF-biblioteket 
blev av. Under arbetets gång möttes Elgström av både positiva och negativa reaktioner från 
politikerna och allmänheten. 
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Bilaga 1. Med stämpel och bokbasun 
Verksamheten på Lidköpings stadsbibliotek 1952-1956 

Synpunkter av Jörgen Elgström 

 
- Tråkigt, sa Ivar Johansson, mitt vördade biträde, att biblioteksflaggan (uggleansikte 

över två korsade stämplar) inte han bli färdigsydd till 1 april. Då skulle vi ha hissat 
både den och dej!  

 
Vi hade jubileum då. Jag hade huserat på biblioteket i jämt fem år. Vi kände det så högtidligt, 
Ivar och jag, att vi ägnade dagen åt återblickar och reflexioner. 
 
Då jag våren 1952 utnämndes till stadsbibliotekarie i Lidköping, hade det varit långvarigt 
bråk om tjänsten. Redan i december 1947 hade stadsfullmäktige beslutat, att en befattning 
som utbildad bibliotekschef skulle inrättas, men lönen sattes för lågt, och tjänsten blockera-
des.  
 
I mars 1950 gjorde en representant för lönenämnden ett belysande uttalande inför biblioteks-
styrelsen. Han menade, enligt protokollet, ”att den höga lärdomsgrad som stipulerats ej alls 
var av behovet påkallat, utan kunde med en med förhållandena å området förtroget, dugande 
person utan akademisk utbildning gott sköta om de mindre och medelstora bibliotek det här 
var fråga om. Biblioteksverksamheten, i och för sig en nyttig och bildande företeelse, vore 
dock inte till den grad nödvändig som en hel del andra samhällsinstitutioner”. 
 
Småningom bildades lönetvisten. Akademiske Elgström kom och ställde nästan omgående 
och ställde nästan omgående till med rabalder.  
 
Situationen var den, att stadsbiblioteket sedan mitten av 30-talet, då man fick de nuvarande 
lokalerna i gamla flickskolan, hade sköts på fritid av metallarbetarna Einar Palmqvist och Stig 
Sundblad. Tack vara deras rejäla arbetsinsatser ökade utlåningen 1936 – 1952 med drygt 150 
% till 37 000.    
 
Nu hade man kanske räknat med, att den nye bibliotekarien bara skulle ordna med vissa önsk-
värda saker, som banbrytarna av naturliga skäl inte hunnit med, exempel att öka öppethållan-
det och bygga ut den bibliotekstekniska apparaten, och att arbetet sedan skulle gå sin gilla 
gång. I stället startade han med att begära ett skrivbiträde, vilket vållade en minnesvärd debatt 
i stadsfullmäktige. 
 
En opponent tyckte, att begäran inte var lite fräck. Vad Palmqvist och Sundblad hade hunnit 
sköte på fritid, det skulle väl den här nye klara av som jobbade heltid och dessutom hade sina 
företrädare som medhjälpare i expeditionen. Talaren gjorde en magnifik gest, och nästa ögon-
blick var Lidköpings kulturliv en bevingad sarkasm rikare:  
 

- Ska han skriva böckerna också?  
 

- Liknade får man allt höra fortfarande, sa Ivar. Vad gör du, när du inte står här och 
stämplar? Det undrar somliga. Dom tror, att vi ligger hemma och läser alla böckerna. 

 
- Ja, det blir lätt så på trånga bibliotek. Där står disken som respektmöbel mitt på golvet, 

och stämplandet uppfattas som en imponerade kulthandling. Du minns kanske, när jag 
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råkade illa ut nästa gång, på hösten 1952, när jag i en styrelseskrivelse till stadsfull-
mäktige påpekade, att det inte räckte med att biblioteket var, som jag uttryckte det, en 
utstämplingsplats för underhållningslitteratur. Det fattade man ledsamt nog som en 
otidighet mot Palmqvist och Sundblad. Det blev faktiskt i folkmun akademikerns 
drummelkänga mot arbetarklassen. 

 
- Hårda bud. Du fick då sannerligen veta, att du, som nån sa, for fram som en elefant i 

en porslinsbutik. 
 

- Det hade all bedrövelsen det goda med sig, att jag fick hålla ett försvarstal till fullmäk-
tige från åhörarbänken. Jag försökte förklara, att det moderna biblioteket går in för en 
väsentligare aktivitet än stämplandet, att vi som är skolade för biblioteksuppgiften 
självfallet slår på trumman för det rikare innehåll vi har att bjuda på, för bibliotekets 
nyttofunktioner. Fritidsbibliotekarierna hade inte tid till mera än att stämpla och leda 
folk till rätta i det elementära. Vi, som bara är bibliotekarier, strävar till att göra biblio-
teket till en nyckelpunkt för den frivilliga folkbildningen. 

 
- En av stadens fäder (som ovan citerats) hade ju förklarat, att biblioteket inte var en 

särskilt nödvändig samhällsinstitution. Jag gick igenom vårt program och vågade häv-
da, att biblioteket var lika nödvändigt som dräneringsfrämjandet.  

 
Men det gällde att bevisa det praktiskt. 
 
- Så började ruljansen, Ivar, och jag är glad, att jag från första början hade stöd av ABF, 

framförallt av dej som förestod deras bibliotek i Folkets Hus. Det dröjde inte länge, 
innan vi hade genomfört ett nytt, gemensamt utlåningssystem… 

 
- Men jag sörjde i tysthet våra idylliska låntagarpåsar, som det ofta bara stod ett smek-

namn på. På din stod det Elefanten, den har jag sparat till vårt biblioteksmuseum. 

 
- Den där snabla Elefanten! Han gav sig inte, förrän han hade sparkat ABF-biblioteket i 

smulor. Med utgången av 1953 var det kaputt. 
 

- Sammanslagningen, ja. Nöden hade ingen lag, men nog kändes det bittert för en gam-
mal ABF-are som jag. Nu har det i alla fall visat sig, att det var till fördel, att proble-
met kunde lösas så snabbt.  

 
- Och att du blev stadsbiblioteksbiträde i röd livrock under bullertaket!  

 
Ivar fnös, och det lät som en mungos stridväsning. Men han sa ingenting om de gymnastiska 
småskolebarnen, som dagligen åskar över hans huvud.  
 

- Nog var det ett trixande, när man tänker efter. Att vi klarade sammanslagningen be-
rodde mycket på att vi genom häradshövdingen tillmötesgående fick utrymmen på 
tingshusvinden. Sen kunde vi placera ABF:s 8 000 – 9 000 i stadsbiblioteket tömda 
källare för vidare behandling.  

 
Nästan häften var dupletter, och vi planerade först en utlåningsstation i Dalängen. Men vad 
det led, kom vi på andra och bättre tankar och överlämnade den iordninggjorda duplettsam-
lingen som deposition till lasarettsbiblioteket, som vi reorganiserade under 1955.  
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Men det bästa med sammanslagningen var att stadsbiblioteket fick en ordentlig avdelning för 
barn och ungdom i ABF:s lokaler. När jag kom hit, rymde barnvrån på huvudbiblioteket högst 
600 böcker, och det var bara 13 – 15-åringar som fick låna där, det blev, sedan åldersgränsen 
sänkts, i bästa fall 7 000 lån på året.  
 
Under loppet av 1954 blev det nya barnbiblioteket utbyggd för alla åldrar, och Barbro Berg, 
som blev den läsande ungdomens välgörarinna, satte till allt annat igång med sagostunder och 
kasperteater. Sagostunderna har, under de sex terminer de varit igång, samlat i runt tal 2 600 
lyssnare i förskolåldern. Själva utlåningen har sedan starten ökat med nära nog det fyrdubbla, 
och barnlåntagarna utgör en tredjedel av stadsbiblioteket hela klientel.  
 
Vi anser barnbiblioteksverksamheten så betydelsefull, att vi har försökt få en heltidstjänst på 
den kanten. Hösten 1955 kombinerade vi motiveringarna för en barnbibliotekarie med en plan 
på samarbete med det nya biblioteket i Palmen-skolan, men också den gången fick vi lyssna 
till strängen som brast. Barnen är gladare över vårt bibliotek än stadens styresmän, som be-
traktar Kasper lika bistert som polisman Borg betraktar en bettlare. Eller vad säger du, Ivar? 
 

- Jodå. Nu är det de ökade stadsanslagen till skolbiblioteken som imponerar, och då an-
ses i det ekonomiska sammanhanget vårt barnbibliotek, ”som gör precis samma saker 
som skolbiblioteket”, som dom säger, mer eller mindre överflödigt.  

 
- Vet du vad, jag känner mig nästan som Ansgar inför nordmännen. Just ingen vill tro, 

att vårt barnbibliotek med sina friare former och skolbiblioteket med sin pedagogiska 
inriktning kompletterar varan. Men så är det trots allt. Båda är nödvändiga. Dom och 
vi lånade i fjol ut sammanlagt 45 000 band. Vet du vad man svarar på det påpekande? 
Att barnen inte läser alla böckerna, att dom bär hem dem mest för glädjen att få stämp-
lar på sina låntagarkort (det har vi förståss slutat med), att den statistiken alltså ingen-
ting bevisar.  

 
Ivar tuggade modstulet på ett tallbarr. 
 

- Nog är det kärvt alltid. Det är beklagligt nog så få kommunalmän som hinner besöka 
biblioteket, och därför har vi svårt att skingra flertalets tvivel på vår samhällsviktighet. 
Därför har man, när frågan gällt bibliotekets personalbehov, kunnat tänka sig bibliote-
ket som fristad för överåriga eller partiellt arbetsföra. Men biblioteket behöver faktiskt 
bibliotekarier, om det skall kunna gå land med sina mångskiftande uppgifter. Du skul-
le behöva hålla hundratals föredrag om all den hjälp som vi genom våra och andra bib-
liotekets böcker lämnar skolorna, industrierna, läkarna, om allt det där som gagnar 
samhället lika mycket som någonsin snöskrapan, fast det inte för ett sånt respektingi-
vande väsen. Nej, låt oss tala om nånting trevligare.  

 
- Varför inte om dina gamla låntagare på ABF. Det var 137 av dina stamkunder, som 

alldeles slutade låna böcker efter överflyttningen hit. Kan du förklara det för mig?  
 

- Tja, dom trivdes uppe hos oss och var väl ängsliga för att det var för högtidligt och 
förkromat nere hos dig. Och så det ryckte som filosofisk kandidat med elefantiasis. 
Det skrämde kanske. Men har dom börjat komma igen. Och dom märker ju, att du kan 
resonera som en gammal vänsterhalv, och att vin te heller här nere är så nog med eti-
ketten. 
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- Som du tycker jag, att det är viktigare att skapa trivsel än exempelvis korrekta kata-
logkort. Vi och låntagarna samsas bäst i en hemtrevlig miljö med minsta möjliga frik-
tioner. Nya som kommer ska få skriva in sig utan legitimeringar och få låna med det 
samma, hur många böcker dom vill, har du hund med sig ska också den känna sig som 
hemma. 

 
- Kalvben för pliktpengarna, muttrade Ivar. 

 
- Helst inga pliktpengar alls. Så lite krångel som möjligt. Inga principer som är hårda 

som knutpiskor.  
 

- Vi är nog inne på rätt väg. Lånen och låntagarna ökar om än sakta, och man tycks gilla 
våra förenklingar och justeringar. Experimentet med snabbköpsvagnen, som skulle 
användas för livstycken men som vi tog till pocket books, har också slagit väl ut. 

 
- Dom har dess bättre omslag som drar. Ja, såna små äventyrligheter kan man utan vida-

re våga sig på. Det blir nog värre med det nya bibliotekets fritt svävande kaffebalkong.  
 
För nu går vi bara och väntar på att kvarteret Orion vid torget ska bebyggas. Där ska bibliote-
ket på rådman Jakobsons förslag få lokaler i två våningar (stadsfullmäktiges beslut den 13 
december 1954).  
 
Vi tycker att det är en lyckad lösning på bibliotekets lokalproblem, som var styrelsen största 
bekymmer i många år. Innan Orion-projektet kom upp, undersöktes under sakkunnig ledning 
möjligheterna att göra om flickskolebyggnaden till ett ändamålsenligt bibliotek. Den uppgif-
ten fick också en grupp elever i det årets biblioteksskola att fundera över. Men den konsulte-
rade arkitekten kom fram till ett tillbyggnadsbehov, som inte gick ihop med stadsplaneringen. 
Det nu beslutade biblioteket ritas av arkitekt Sven Silow utifrån programsättningen, att biblio-
teket ska fungera som det störta affären i ett affärskomplex ( jämför Silows uttalanden i Bibli-
oteket och vi 1955, vilka delvis gäller planeringen i Lidköping). 
 
Nu finns det naturligtvis dom som tycker att det är pretentiöst av biblioteket att ta upp plats 
mitt i staden centrum.  
 

- Du minns väl insändarens nyårsönskning i NLT, sa Ivar. Han ville placera biblioteket 
östan om osten och vesslan om vasslan. Hur var det han skrev? 

 
- Låt oss kika i klippboken. Jo, han tyckte att det dammade på torgosten och ville ha ut 

biblioteket ur Orion, så att man kunde stapla osten under tak. Så här lärt det: ”Man vill 
och hoppas att blivande byggnaden utmed Sveagatan inredes till saluhall i stället för, 
som nu synes tänkt, till bibliotek, vilket senare ganska lätt kan inrymmas annorstädes, 
om detsamma nödvändighets ej kan vara kvar där det är”. 

 
- Stackars biblioteket, har så svårt att bli respekterat, kan baxas in i en skymundankåk, 

kvittar var, bara det finns plats för Margit Söderholm och Peter Chiyney.  
 
Nej det håller inte. Vi har som sagt andra saker att komma med som motiverar en central be-
lägenhet och speciell lokaldisponering. Tro mig, att ett bibliotek med riktiga resurser kan bli 
ett av ett samhälles största tillgångar, som avkopplingsplats för en var, som lexikon för de 
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vetgiriga, som serviceställe för alla dom som behöver litteratur som underlag för olika sorters 
arbeten. 
 
Det moderna biblioteket drivs förresten i mycket som i en saluhall. Vi vill ha ut så mycket 
som möjligt över disken av vårt lager av bildning och förströelse. Det gäller kultur i parti och 
minut, allt utan betalning. Som den perfekte expediten försöker vi gå våra kunder tillmötes i 
största möjliga utsträckning. Vi har oss själva att skylla om vi inte lyckas övertyga allmänhe-
ten om värdet av vår betjäning, om vi reklamerar och arbetar så dåligt för våra varor, att man 
får den uppfattningen, att dom går att både ta och mista.  
 
När vi väl hamnar i affärsläge vi Nya stadens torg, hoppas vi kunna realisera vårt nya pro-
gram.  
 
Styrelsen har ansett tillräckliga skäl föreligga för att ersätta det gängse årsberättandet med 
denna personliga översikt. Verksamhetsåret 1956 har inte innefattat några märkligare händel-
ser. Biblioteket har en kännbar lokal begränsning som hämmar verksamheten. Men det mål-
medvetna arbetet på konsolidering och utveckling till det bättre ger enligt styrelsens mening 
tillfredställande resultat. Det kontinuerliga uppsvinget belyses i den följande tabellbilagan.  
 
Ovanstående berättelse godkändes genom majoritetsbeslut inom styrelsen den 10 maj 1957. 
 
 

ALBERT ÅHMAN 
ord. 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  54 
 

Bilaga 2. Hellre dålig stämplare än god templare 
 

1. Scoutrörelsen är  
till bullerbesvär 
för stadsbibliotekets chefsfunktionär 
Hr Elgström, hr Gnällström, hr Skällström 
 
2. Han får gråa hår 
när scoutåskan går 
och Rudberg som herde för horden av får 
envisas att va alltid redlös 
 
3. Han är inte snäll  
som Baden Powell 
han missunnar oss våran  provstampningskväll 
men hellre en kvällsdröm än Elgström 
 
4. Av buller och brak  
han har blitt ett vrak 
det är uppenbarligen en självklar sak 
att hanses fördärv är hans nerver 
 
5. Hans bibliotek  
ska va ett kapell 
för Caldwell, Fridell och hysch hysch Duhamel 
vi vill hellre lida än tiga 
 
6. Han är en culak 
han hör med avsmak 
små vännernas klackar i sitt tempeltak 
han byter de smås hets mot tåspets 
 
7. Hör vargungars tjut 
han har kört oss ut 
och firar vårt minne med en tyst minut 
låt oss hellre lida än tiga 
 
8. Men hämnden är ljuv 
och  det kan ta skruv 
om logen förtalar på nykter kaluv 
hans dårlystnad efter vår tystnad 
 
9. På välfärdsrevyn 
hörs fyrop och gnyn 
att Elgström ej tål barna från Bullerbyn 
men bättre va rådlös än redlös 
 
10. Nu tar dom sig ton 
för Lidköpingsbon 
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S:t Jörgen och draken i samma person 
är Elgström, är Gnällström, är Skällström 
 
11. Det gör honom spak 
och hans sista knak 
som hörs när han hugger sin självmördarvak 
i dyblött sej kastar en gnytrött 
  
12. Nu livet är slut 
släppt livslinan ut 
vid var tionde knop och var tjugonde knut 
står Rudbergs kerubbarn och jublar 
 
13. Så skönt för hans skull 
att han stött på patrull 
Nu stampar vi ostörda uppå den mull 
där han finns med skammen sin, Amen. 
 
Jörgen Elgström 
 
Apropå Godtemplarlogens nyårsrevy 1954 där ett nummer tog 
upp bibliotekets medverkan till scouternas utestängande från 
flickskolans gymnastiksal.  
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Bilaga 3. Drömprotokoll från bokvännernas möte 
 
Drömmen började med en intressant replikväxling. Stadskamrern frågade rådman Jakobson: 
Vad skulle du göra om du nödgades bo i en glödlampa? J. entusiastiskt: Jag skulle naturligtvis 
sprida ett välsignandesken över sällskapet Lidköpings Stadsbiblioteks Vänner.  
 
Jag tände och såg Sällskapet i all sin prakt under pågående session. Förbluffande nog var mö-
tesdeltagarna identiska med herrar ledamöter av stadsfullmäktige. De var iklädda Sällskapets 
bibliofilsyrtuter med specialsömmade fickor för böcker med olika format. De hade glacé-
handskar på sig för att inte skada den lilla volym som under smek cirkulerade bordet runt. Det 
var Sällskapets senaste nyförvärv, en protokollsbok bunden i hundskinn med intarsiadekor av 
elfenbensskurna paragraftecken. Skinnet hade donerats av en ättling till framlidne ullmerdog-
gen Excelsior, bibliotekets första gårdvar. Bokombudsmannen erinrade om att biblioteket 
under åren 1863-1931 drivits med intäkterna från stadens kommunala kennel. Han övergick 
sedan att läsa upp protokollet från föregående sammanträde.  
 
Den ena paragrafen gav den andra och med den tredje började det bokroliga.  
 
§ 3 Till bokvän Ledström överlämnades som födelsedagspresent ett utomordentligt vackert 
exemplar av den sällsynta ”Vox piscis. eller Fiskens Bok, innehållande tre traktater vilka hit-
tades i magen på en kolja på marknaden i Cambridge midsommarafton 1626”. 
 
§ 4 Bokvän Svensson höll en parentation över en kollega, magistern Johann Georg Tinius från 
Leipzig som ”blev stråtrövare och rånmördare för att tillfredställa sitt kunskapsbegär och sin 
samlarlidelse”. Han bjöd sina offer på förgiftat snus och hjälpte inte detta gick han vapengrip-
ligt tillväga. Sedan plockade han de drabbade på pengar, och för pengarna köpte han böcker. 
Man fann i hans bostad ett bibliotek på inte mindre än 60 000 band. Allt tydde på, sade tala-
ren, att magistern kände sina pappersheimare. 
 
Mot benämningen ”heimare” opponerade sig bokvän Strömberg. Han menade att närvarnade 
medlemmar av stadens övriga idrottsföreningar kunde ta illa upp. Det gällde att väga orden, 
betonade hr S., särskit som Sällskapet diskuterat möjligheterna att värva en kvartsback från 
Lidköpings Bollklubb för sitt proppagandalag. 
 
Fortsättningsvis omtalade hr Svensson, att Tinius bibliotek erbjudits Leipzigs stad men att 
fullmäktige där hade avböjt av moraliska skäl. Man hade framhållit, att böckerna var i blodiga 
omständigheter, och att risk förelåg att det skulle spöka på biblioteket. 
 
Ordet begärdes av bokvän Möller som undrade, om det inte gick att ordna så att Lidköpings 
stadsbibliotek kunde övertaga samlingen. Hr Möller klagade över att han läst alla böckerna på 
biblioteket, och att man borde ta större hänsyn till behovet att nyanskaffning än till förhållan-
det, att ett eller annat bokblad vore blodfläckat. Vi kaptener är åtminstone vana att bada i blod 
och lära spöken veta hut, sade hr Möller och skramlade med tapperhetsmedaljerna i byxfick-
an. 
 
Hr Svensson beklagade att Lidköpings stadsbibliotek inte kunde göra anspråk på Tinius böck-
er. De såldes på aktion 1814. 
 
§ 5 Bokvän Frisén påpekade, att Lidköpings stadsfullmäktige som bekant hade tryggat tillväx-
ten av stadsbibliotekets samlingar genom att ge bibliotekarien i uppdrag att skriva en bok. Det 
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drog emellertid ut på tiden med den saken, eftersom bibliotekarien också samarbetade med en 
docent i fysik vid Chalmers tekniska högskola, vilken bedrev forskningar rörande de akustiska 
svängningsfenomenen i bibliotekshuset (”Rön betr. barnstoj, tandborrning, scouting, folkdans, 
m.m. och deras ljudinverkan på stämplingsverksamheten”). 
 
Titeln på bibliotekariens bok var dock klar, lugnade hr Frisén. Boken skulle heta ”Porslinsele-
fanten”.  
 
Uppgiften att rita bokomslagen är som gjord för mig, weth ja, utbrast bokvän Nylund, vilken i 
sammanhanget passade på att förete egna utkast till en ny stimfri biblioteksbyggnad i åtta vå-
ningar med reaktionsdriven hiss.  
 
Bokvän Alinder påpekade, att åtminstone två av våningarna borde reserveras för en barnav-
delning.  
 
Bokvän Nilsson-Dag höll med om att saken var ”av braskande natur” och tillade att man inte 
fick förbise behovet av en barnavdelning.  
 
§ 6 Följde en dispyt mellan bokvännerna Granbom och Frisén med anledning av Marx kapital. 
Hr Granbom att hans exemplar av boken hade bredare marginaler än hr Friséns, och Frisén 
hävdade vice versa. Bokvän Göransson erbjöd sin millimeterstock som skiljemätare, men de 
tvistande önskade en gradering efter verst. Frågan hänsköts till marginalstudieman Nilsson för 
utredning. 
 
§ 7 Sällskapet diskuterade hustrurs inställning till mäns böcker med anledning av Fallet 
Lundqvist. Bokvän L. hade av fru L. fråntagits nycken till sitt bibliotek, eftersom fru L. ansåg 
att mannens myckna läsande skadade hans hälsa. Saken hade emellertid tagit en oväntad 
vändning, ty redan på andra utstängningsdagen fick hr L. frossa och kunde inte närvare vid 
Sällskapets möte på grund av 39,7.  
 
Många talare vittnade om sina fruars svartsjuka på böckerna. Bokvän Telander: ”Det är bittert 
att jag, som har så gott om tid, ska behöva smygläsa på hemlighuset”. Bokvän G. Johansson: 
”Jag måste smuggla hem varenda bok. Tar tio blad åt gången i plånboken”. Mötet beslöt att 
försöka anskaffa ett dussin duplettnyckar till bokvän Lundqvist. Bokvän Wallin förordade, att 
nycklarna skulle finputsas, så att hr L. utan obehag kunde bära dem i band runt midjan när-
mast kroppen.  
 
Mot beslutet reserverade sig ”å könets vägnar” bokväninnorna Svensson och Backlöf. 
 
§ 8 Bokvän Bengtsson önskade utträda ur Sällskapets högläsningssektion. Som skäl för sin 
ansökan angav han, att han blivit skrämd av följande hörsägen:  
 
Det var en gång en informator som lät sin elev läsa högt för sig ur en humoristisk roman, med 
han besökte rakstugan. Barberaren blev full i skratt och skar halsen av kunden. Hr Bengtsson 
övertalades stanna kvar i sektion till dess att man hunnit igenom Alén, Lidköping kommunala 
historia. 
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§ 9 Kortslutning 
- - - 
Jag vaknade. Klockan var halv tre. Min fru låg och läste. Läste stadsfullmäktiges protokoll. 
Jörgen Elgström  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


