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Abstract: The purpose of this Master’s thesis is to describe and analyse 

the development of the public and the study circle libraries in 
the district of Kolbäck during the period of 1913-1954. The 
factors important for the library development described in 
sub-questions are: financing, locality, staffing, stock of 
books, book-lending level and uniting district effects. I use a 
hermeneutic interpretation model of interaction between the 
parts and the wholes, between reasons and results.  This 
research leans mainly upon material which is sent to be 
deposited in archives in Hallstahammar, Västerås and 
Grängesberg. 

 
The public library in Kolbäck was established in 1914 as a 
reconstruction of an older facility. The first study circle 
library was opened the year before. In the following years 
four branches and six study circle libraries were established. 
Those last mentioned belonged to Arbetarnas bildnings- 
förbund (ABF), Godtemplarorden (IOGT), Nationaltemplar- 
orden (NTO), Sveriges kristna bildningsförbund (SKB) later 
Sveriges kristna studieförbund (SKS) and Svenska lands- 
bygdens studieförbund (SLS). In 1943 two branches were 
handed over to Hallstahammar due to changes in community 
boarders. After 1952 four branches were added from 
Rytterne and Säby, but there were also opened two new book 
lending stations. The economic conditions changed in the 
late forties that set in favour the public libraries. As a result 
many of study circle libraries were closed down and their 
book collections were handed over to the local public library. 
This was a development which was at the time encouraged 
by the Swedish state. Through the whole period there were 
only part-time librarians employed in Kolbäck.   
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1. Inledning 

Valet av ämne för denna uppsats, grundar sig i huvudsak på författarens eget intresse för 
bibliotekshistoria. Efter en genomgång av tidigare publicerat forskningsmaterial 
konstaterade jag att mycket lite av detta avhandlade de västmanländska folk- och 
studiecirkelbiblioteken. Denna uppsats vill bidra till den bibliotekshistoriska 
forskningen genom att undersöka det moderna folkbibliotekets (huvudbibliotek och 
filialer) och studiecirkelbibliotekens framväxt och utveckling i Kolbäcks kommun  
i Västmanlands län åren 1913-1954. Undertecknad har även ett lokalt styrelse- 
engagemang inom hembygdsrörelsen i länet, och är följaktligen också involverad i 
lokalhistoriska spörsmål. Vid kommunsammanslagningen 1952 kom min hemsocken 
Rytterne tillsammans med Kolbäck och Säby att bilda Kolbäcks storkommun. Vid den 
påföljande kommunsammanslagningen 1971 så splittrades storkommunen. De gamla 
landskommunerna Kolbäck och  Säby uppgick i Hallstahammar. Rytterne genomförde 
emellertid en folkomröstning, som resulterade i att denna trakt istället kom att 
inkorporeras med Västerås. Denna ordning gäller till dags dato. 
  
I dagsläget 2009, så finns det endast ett folkbibliotek kvar i Kolbäck. Det gamla 
huvudbiblioteket i Kolbäck är idag filialbibliotek inom underställt huvudbiblioteket i 
centralorten Hallstahammar. Filialen är för närvarande öppen två eftermiddagar i 
veckan, utom under sommaren då biblioteket helt stängt.1 Det är vidare bemannat med 
en heltidsanställd biblioteksassistent, som resterande tid arbetar vid huvudbiblioteket i 
Hallstahammar. Inget av de folkrörelseägda studiecirkelbiblioteken i området, som finns 
kvar idag, har någon aktiv biblioteksverksamhet. Utveckling av biblioteksverksamhet är 
en ständigt aktuell fråga, liksom avveckling och sammanslagning av bibliotek då som 
nu. 
 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att utröna hur Kolbäcks folk- och studiecirkelbiblioteks 
olika verksamheter var uppbyggd och hur de utvecklades under perioden 1913-1954.  
Av intresse är också att studera utvecklingen av kommunens biblioteksnätverk under 
motsvarande period. De lokala och regionala biblioteksförhållandena under perioden 
ska beaktas mot bakgrund av den allmänna svenska biblioteksutvecklingen och den 
nationellt förda bibliotekspolitiken. Kommunsammanslagningen 1952 och dess 
påverkan på Kolbäck är av vikt, samt den lokala befolkningsutvecklingen.  
 
Mina frågeställningar är såsom följer: 
 
• Vilka folk- och studiecirkelbibliotek kan återfinnas i Kolbäcks kommun under den 

aktuella perioden, och i  vilken mån samverkade de med varandra? 
 
• Hur utvecklades biblioteken med avseende på faktorer som 
 

q Lokalens anpassning till biblioteksverksamhet och förändrade öppettider? 

                                                           
1 Elektronisk resurs: Hallstahammars kommun : Vår kommun : Bibliotek : 
 http://www.hallstahammar.se (090519) 
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q Finansiering? 
q Bokbestånd och utlåning? 
q Personal? 

 
• Hur genomfördes kommunaliseringen i Kolbäcks kommun, och vad fick den för 

konsekvenser? 
• Hur påverkades folk- och studiecirkelbibliotekens verksamhet av bildandet av 

Kolbäcks storkommun 1952?  
  

1.2 Avgränsningar 

Den geografiska avgränsningen skiftar under perioden. Vid periodens början år 1913 är 
det Kolbäcks landskommuns gräns mot omgivande socknar som står i fokus. Senare år 
1943 justeras av gränsen norrut. Då överfördes till Hallstahammars kommun en smal 
landremsa. Det aktuella området sträcker sig från Sörstafors jäms med västra sidan av 
Strömsholm kanal ända upp mot gränsen till Surahammar. Därmed försvann också det 
kommunala ansvaret gällande biblioteksfilialerna från Kolbäck. Främst berördes 
folkbiblioteket i Näslund och dess underfilial i Trångfors skola. År 1952 bildades 
Kolbäcks storkommun genom sammanslagning av de tre landskommunerna (socknarna) 
Kolbäck, Rytterne och Säby. Därmed växer åter kommunens yta och dess befolkning.  
Endast ett studiecirkelbibliotek, IOGT-logen 1277 Mälareborg, ligger utanför det 
geografiska området som gällde efter kommunsammanslagningen 1952. Av historiska 
och sociala skäl har jag valt att ta med ändå. Logen bildades i Rytterne och hade till en 
början sin möteslokal i Wikhus skola. Efter delning av logen uppfördes ett ordenshus i 
Lövsta i Dingtuna socken nära Rytternes östra gräns. Logens upptagningsområde var 
och är främst Rytternes östra del.  
 
Den tidsmässiga avgränsningen bakåt grundar sig på att ett antal beslut, som togs vid 
flera sammanträden under hösten 1913 på Kolbäcks kommunalstämma. Detta i syfte att 
omvandla det befintliga sockenbiblioteket i Kolbäcks kyrkskola till ett modernt 
folkbibliotek. Framåt är avgränsningen satt till år 1954. Kolbäcks Storkommun hade då 
haft sina tre första verksamhetsår. Det bör därmed gå att se vilken påverkan 
kommunsammanslagningen hade för biblioteksutvecklingen i kommunen. 
 

1.3 Metod 

Torsten Thurén menar i sin bok Källkritik att bedömningen av faktarelevansen i 
källmaterialet sker utifrån vilket perspektiv som valts av forskaren.2 Mitt forsknings- 
perspektiv åskådliggörs främst i denna uppsats syfte. Mina frågeställningar, som knyts 
till mitt syfte, hjälper mig i stor utsträckning  att kunna styra urvalet av relevant 
information.3 För att kunna besvara mina frågeställningar och därmed uppnå den 
bibliotekshistoriska uppsatsens syfte, så har jag använt mig av både hermeneutiska och 
källkritiska metoder när jag granskat mitt urval av skriftligt källmaterial, som behandlar 
Kolbäcks folk- och studiecirkelbibliotek. I kapitel 1.3.1 presenteras hermeneutiken. 
Torsten Thurén betonar att urvalet av källmaterial endast återspeglar vad forskaren 
selektivt väljer att ta med i sin verklighetsbeskrivning. Denna beskrivning får således 
                                                           
2 Thurén 2003, Källkritik, s. 80. 
3 Se kapitel 1.1 Syfte och frågeställningar, s. 1. 
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inte betraktas som en reflektion av verkligheten, utan som en tolkning av begränsad del 
av den.4 Jag använder mig av hermeneutiken för att kunna tolka källmaterialet och för 
att kunna sätta in mitt urval i ett sammanhang. Jag utgår från min egen förförståelse  
för att kunna förklara och förstå helheten och delarna, vilket är en del i forsknings- 
processen. Källkritiska aspekter på det selekterade källmaterialet presenteras i kapitlet 
1.3.2 . Detta påverkar i grunden mitt urval. Det innebär bland att de skriftliga historiska 
dokument som används i uppsatsen, skall så långt det är möjligt vara originalhandlingar 
från tiden. Helst nedtecknade i nära anslutning till det faktiska skeendet. Slutligen 
diskuterar jag mitt urval av källmaterial i kapitel 1.3.3 .  
 

1.3.1 Hermeneutik 

Thurén pekar på i Vetenskapsteori för nybörjare, att vi socialiseras in i samhället redan 
som barn. Därmed blir vi som samhällsmedborgare också präglade av dess kultur. Detta 
påverkar vår uppfattning och vår tolkning av verkligheten. Beroende på faktorer som till 
exempel kulturellt ursprung, ideologisk uppfattning, samhällsklass, personliga 
erfarenheter etc., så skapar vi vår egen förförståelse.5 Den förändras i takt med att vi 
skaffar oss nya erfarenheter. Förförståelse och erfarenhet förutsätter således varandra. 
Pendlingen mellan förförståelse och erfarenhet, teori och praktik, del och helhet brukar 
benämnas hermeneutisk cirkel. Tolkningsprocessen påminner dock mer om en spiral än 
en cirkel. Detta eftersom vi hela tiden pendlar mellan att omtolka helheten och de 
ingående delarna. Detta medför att vår tolkningshorisont vidgas allteftersom vi strävar 
efter att nå högre precision i vår verklighetsuppfattning.6 Enligt Per Johan Ödman finns 
det ett dialektiskt samspel mellan vår förförståelse, förståelse och intentionalitet.  
Vi förändrar vår förförståelse och därmed pekar intentionen i en ny riktning.7  
Björn Vikström tar i sin skrift  Den skapande läsaren upp vad Ricoeur kallar en 
tolkningskonflikt mellan medkännande och en misstänkande tolkning.8 Å ena sidan vill 
forskaren genom tolkning ”locka fram, bevara och öka meningsrikedomen” ur 
källtexten. Å andra sidan så måste denne ifrågasätta det okritiska accepterandet av 
källan. Från en naiv förståelse vid den första genomläsningen av texten, så måste vi förr 
eller senare söka förklaringar till vad texten handlar om. Dessa hypoteser eller 
antaganden, som prövas och omprövas i takt med att andra källtexter kommer till och 
andra faller ifrån. Detta landar förhoppningsvis i slutändan i en mer kritiskt prövad 
förståelse. Ricoeur använder begreppet den hermeneutiska bågen för beskriva denna 
tolkningsprocess.9 Thorsten Thurén menar att vi bör vara medvetna om att tolkning är 
en osäker praktik. Det bygger på att den ”aldrig är intersubjektivt testbar” beroende på 
tolkarens värderingar, förförståelse och det kontextuella sammanhang texten eller bilden 
publiceras i.10 Forskaren bör således vara medveten om sina egna värderingar, vilket i 
sämsta fall bidrar till att cementera redan förutfattade meningar och fördomar.  

                                                           
4 Thurén, Torsten 2003. Källkritik, s. 79. 
5 Thurén, Torsten 2007. Vetenskapsteori för nybörjare, s. 60. 
6 Thurén 2007, s. 61. 
7 Ödman, Per-Johan 1983. Tolkning förståelse vetande: Hermeneutik i teori och praktik, s. 81-82. 
8 Vikström, Björn 2005. Den skapande läsaren, s. 27. 
9 Vikström 2005, s. 27. 
10 Thurén 2007, s. 103. 
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Thurén menar att hermeneutikern förutom att använda sig av iakttagelser också 
använder sig av inkännandet. Syftet är att försöka förstå inte bara begripa.11 
 
Mitt urval av källmaterial kommer jag att tolka med hjälp av hermeneutiska metoder. 
Den egna förförståelsen är i sammanhanget essentiell. Jag bor i trakten i Rytterne, men 
är inte född där. Det kan naturligtvis innebära både fördelar och nackdelar. På ett och ett 
halvt decennium har jag dock hunnit erhålla en grundläggande kunskap om bygden vad 
gäller dess geografi, historia, kultur och samhällsstruktur. Jag har även ett lokalt 
engagemang genom ett förtroendeuppdrag i Rytterne hembygdsförening, vilket har 
bidragit till att fördjupa min lokalhistoriska kunskap om bygden. Min tidigare studie om 
Biblioteksutvecklingen i Kolbäck mellan 1905-1915 gav mig också värdefull kunskap, 
en god förförståelse och en bra grund inför denna studie. Den berörde uteslutande ett 
enda folkbibliotek beläget i Kyrkskolan i Kolbäck. Vidare har jag till exempel insikter 
om hur folkbiblioteksväsendet i bygden är uppbyggt idag och vilka IOGT-lokaler som i 
nuläget finns kvar. Detta har också bidragit till min förförståelse. I min uppsats innebär 
det att förstå och förklara den lokala biblioteksutvecklingen i Kolbäck under den 
aktuella tidsperioden och att sätta det i relation till det som skedde inom biblioteks- 
området både på det regionala och nationella planet. Även den lokala och allmänna 
samhällsutvecklingen är viktiga faktorer som samverkar med det som händer inom 
kultursektorn. Genom att kunna förstå och förklara de enskilda pusselbitarna och 
relationer dem emellan så fördjupas även mina insikter om relationerna mellan helheten 
och delarna.  
 
Ödman menar att i arbetet med att få de olika delarna att hänga ihop till en helhet kan 
jämföras med hur ett pussel läggs.12 Efterhand som de enskilda bitarna analyseras, 
kommer insikten hur fler och fler hänger ihop. Vissa bitar kanske inte alls verkar höra 
till pusslet, och läggs då åt sidan. Enskilda mönster, bildfragment tolkas som en helhet, 
utifrån förförståelsen. Pusslet är dessutom inte tvådimensionellt utan tredimensionellt. 
Vissa bitar kan läggas i lager ovanpå varandra. Stundtals är vissa lager genomskinliga 
vid andra tillfällen är de det inte. Därför blir också beröringspunkterna desto fler än vad 
som kan uttryckas i enkla schematiska bilder. Till slut kommer förhoppningsvis alla 
bildfragment att hänga ihop och pusslet är därmed färdiglagt. Den slutgiltiga bilden 
studeras, och den kanske föreställer något helt annat än vad som skedde vid den 
inledande tolkningen. Denna blir därmed inte mindre komplex för att tolknings- 
möjligheterna är oändliga. Vi ger alla bilden olika mening beroende på hur vi ser på den 
bland annat genom var och ens egen förförståelse. Som exempel kan ges att i Kolbäcks 
folkbiblioteksstyrelses protokoll kan läsaren skapa sig en bild av hur förändringar i 
statsbidragssystemet slår igenom i den kommunala folkbiblioteksverksamheten. Det 
kommunala anslaget följer under långa perioder statsbidragssystemets maxgräns vad 
gäller utbetalt understöd. Motiven bakom denna ovilja att överstiga normen kan tyvärr 
inte bringas till klarhet. Vi får ofta nöja oss med att konstatera att så är fallet. Vidare om 
kommunen beslutar att inrätta en läsesal med handboksamling, så kan vi vara 
någorlunda säkra på att det dels har med kommunens förbättrade ekonomiska ställning 
att göra säkra, men också att det finns kopplingar till statsbidraget. Om vi har 
funderingar kring om kommunen inte hade några anställda heltidsbibliotekarier under 
perioden, så kan en undersökning av folkbibliotekens öppettiderna, arvodenas storlek, 
uppgifter om personalens eventuella statskontrollerade biblioteksutbildning ge svar på 

                                                           
11 Thurén 2007, s. 103. 
12 Ödman 1994, s. 77. 
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detta. Vidare kan uteblivet tilläggsstöd, bibliotekarietjänstens utformning, frånvaron av 
handlingar som styrker någon form av utbildning tolkas som bevis för att så var inte var 
fallet. 
 
Genom att löpande under arbetet med uppsatsen kritiskt analysera delarna i förhållande 
till helheten och tvärtom, i syfte att hitta olika förklaringar till det som sker eller inte 
sker, så fördjupas också min förståelse av biblioteksutvecklingen i Kolbäck. Observera 
att detta är ”min sanning” i denna stund med den information jag har tagit fram för 
tillfället. Med ny information kanske bilden ändras eller med en ny förförståelse vid ett 
senare tillfälle. En annan läsare av texten kanske tolkar den delvis annorlunda beroende 
på dennes förförståelse.  

1.3.2 Källkritik 

Min uppsats bygger på en källkritisk granskning av olika typer av skriftligt arkiv- 
material rörande folk- och studiecirkelbiblioteken i Kolbäcks kommun. Som stöd i det 
källkritiska arbetet använder jag mig av Torsten Thuréns metodbok Källkritik.  
Thurén pekar på fyra essentiella huvudkriterier, som bör beaktas vid användning av 
källkritisk metod. Dessa är äkthet, tidsamband, oberoende och tendensfrihet.13 
Äkthetskriteriet innebär att det insamlade källmaterialet är vad det utger sig för att vara, 
och inte således inte på något sätt har blivit förfalskat. Kravet på tidsamband medför att 
uppgifterna bör vara dokumenterade i sin egen samtid dvs. i nära anslutning till den 
faktiska skeendet. Oberoendekriteriet ställer krav på att källan varken ska vara varken 
ett referat eller avskrift av originalhandling. Det knyter också an till trovärdighets- 
aspekten. En källa anses vara mer trovärdig om den kan stå oberoende av andra källor. 
Här skiljer det sig dock vid användning av primär eller sekundärkällor. Primärkällor är 
ursprungskällor medan sekundärkällor är sådana som traderats. Det går att se en tydlig 
koppling mot det förra kravet på samtidighet. För trovärdighetens skull så är det bra om 
händelsen också går att bekräfta med en annan oberoende primärkälla. Det kallas för ett 
horisontellt beroendekriterium. Tendenskriteriet slutligen återspeglar det faktum att 
vissa källor kan vara mer eller mindre partiska, och således inte helt objektiva. Källan 
kan till och med försöka bidra till att försöka skapa en falsk verklighetsbild, och som 
sådan är den oanvändbar. Därför är det bra att få tillgång till flera tendentiösa källor, 
som kan återspegla ett motsatsförhållande. 
 

1.3.3 Källmaterial 

Thurén menar att en källskrift kan betraktas både som en kvarleva och en berättelse. 
Skillnaden är att en kvarleva betraktas som en ”rest av händelsen inte en berättelse om 
den”. 14 Sålunda betraktas en kvarleva ur trovärdighetssynpunkt som en bättre källa. 
Dock skall påpekas att det finns källskrifter som kan betraktas som både och. Exempel 
på detta är minnesskrifter och verksamhetsberättelser. Det är således viktigt att klargöra 
ur vilken aspekt jag väljer att hämta min information från. I min uppsats kan det 
exempelvis röra sig om sekundärt källmaterial hämtat från jubileumskrifter utgivna av 
ABF och IOGT både riks- och regional nivå. Dessa kan skrifter innehåller ibland 
uppgifter om studiecirkelbibliotek som bilda underlag för sökandet efter primärt 
källmaterial.  Ibland framkommer dock information som vederlägger information i 
                                                           
13 Thurén 2003, s. 11. 
14 Thurén 2003, s. 88. 
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dessa jubileumsskrifter. Jubileumsskrifter är trots allt sekundärt källmaterial som 
refererar till primärkällor och bör behandlas därefter framförallt med avseende på 
tidsamband och oberoendekriteriet.  
 
Jag valt att så långt det är möjligt att använda mig av primärkällor. Mitt utvalda 
källmaterial är främst delar av eller hela protokoll rörande biblioteksverksamheten i 
Kolbäck, verksamhetsberättelser, årsredogörelser, förvärvskataloger och utlånings- 
journaler, arkiverade brev etc. Detta källmaterial har varit spritt över flera folkrörelse- 
och kommunarkiv beläget på flera orter. Hallstahammars kommunarkiv äger mycket 
handlingar rörande Kolbäcks kommun, Kolbäcks storkommun och dess folkbibliotek. 
Källmaterial från Kolbäcks folkbiblioteksstyrelse tillsammans med protokoll från 
kommunalstämma och kommunalfullmäktige som beskriver folkbiblioteks- 
verksamheten för åren 1913-1954 utgör ett bra grundmaterial för vidare forskning. 
Bakgrundsmaterial rörande folkbiblioteken i Rytterne och Säby före 1952, har 
återfunnits i Västerås Stadsarkiv respektive i Hallstahammars kommunarkiv. I Västerås 
finns Landstingets arkiv. De har källmaterial rörande det finansiella stöd som utgick till 
länets studiecirkelbibliotek. Det var främst ett ekonomiskt bidrag som utbetalades under 
1920-talet. Vidare finns det ett  västmanländskt folkrörelsearkiv i Västerås. Arkiv 
Västmanland har sina lokaler i Västerås stadshus. Här finns bland annat material om 
olika studiecirkelbiblioteks verksamhet. Det är den länsarkivansvarige i respektive 
riksorganisation, som har ansvaret för insamlandet och överlämnandet av källmaterial 
till Arkiv Västmanland. ABF kolbäcksdalen i Surahammar har även ett litet arkiv i sina 
lokaler. Generellt kan dock sägas att mycket källmaterial har på ett eller annat sätt 
förkommit eller slängts bort sedan biblioteksverksamheten upphörde. Det innebär att det 
finns ytterst begränsat med biblioteksarkivalier, protokolls- och kassaböcker gällande 
biblioteksverksamheten kvar. Okunskap om värdet att bevara sådant material är en del i 
detta problem. Oftast har föreningarna varit bättre på att bevara exempelvis de 
protokollsböcker och kassaböcker som styr föreningen i stort. Vidare kan sägas att det 
finns mer material tillgängligt om ABF-biblioteken än om de andra folkrörelseägda 
studiecirkelbiblioteken. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Grängesberg i Dalarna är 
en sådan plats varifrån jag inhämtat källmaterial. Det har främst rört sig om 
årsredogörelser, som en gång i tiden samlades in av ABF:s Centralbyrå, vilken också 
har varit noggrann att bevara sådant material. Ett stort problem visade sig vara att 
återfinna källmaterial gällande Kolbäcks församlingskrets bibliotek. De få handlingar 
som fanns kvar gällande Kolbäcks församlingsarkiv fanns fram till 2005 i komminister- 
gården vid Kolbäcks kyrka. En arkivflytt av allt äldre källmaterial till Landsarkivet i 
Uppsala var då inplanerad, och idag fyra år senare är det arbetet slutfört. Handlingar 
rörande Kolbäcks församlingskrets bibliotek fanns emellertid inte där utan i 
Hallstahammars kommunarkiv. I det arkivet återfann jag endast deras förvärvskatalog. 
Det kan bero på att studiecirkelbiblioteket kommunaliserades 1963. Församlings 
expeditionen i Hallstahammar dit Kolbäck tillhör hade inte heller några ytterligare 
upplysningar att ge. Även den expeditionen hade sänt iväg sina äldre arkivalier till 
landsarkivet i Uppsala. Kontakter har även tagits med Sensus både centralt och 
regionalt, men även där saknas arkivinformation gällande Kolbäck och dess 
studiecirkelbibliotek tillhörande SKB. 
 
Med utgångspunkt i valet av metoder hoppas jag kunna få fram tillräckligt med relevant 
information som kan besvara mina frågeställningar i uppsatsen. Torsten Thurén 
poängterar att urvalet är skevt om till exempel relevanta fakta undanhålls eller 
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”ytterligare information ändrar helhetsbilden”.15 Min förhoppning är dock att min 
omfattande efterforskning efter viktiga pusselbitar, där jag gått igenom det lokala 
materialet ett flertal gånger, har varit tillräcklig. Det finns naturligtvis alltid en risk att 
viktig information har missats eller till och med förbisetts, men jag anser att jag har 
minimerat den risken genom att i uppsatsen kombinera källkritisk och hermeneutisk 
metod. Därmed hoppas jag kunna bidra med ny kunskap inom det aktuella 
forskningsområdet dvs. modern svensk bibliotekshistoria. 
 

1.4 Litteraturgenomgång 

Detta kapitel tar främst upp akademiska avhandlingar och artiklar, statliga utredningar, 
och andra relevanta böcker  som jag använt mig av för att kunna analysera mina 
källtexter. Övrig litteratur som till exempel jubileumsskrifter har varit till hjälp och 
presenteras i kapitel 1.4.2. 
 

1.4.1 Tidigare forskning 

Litteratur om folk- och studiecirkelbiblioteken i Kolbäck är mycket knapphändig. Åke 
Åberg gjorde dock under 1967 en omfattande inventering av äldre biblioteksarkivalier i 
Västmanland, som en del i ett forskningsprojekt kallat Operation Folkbildningsminnen. 
Han genomförde som en del av det arbetet, en enkätundersökning ställd till flera av de 
då verksamma västmanländska folk- och studiecirkelbibliotekarierna. Resultatet 
publicerades i artikeln ”Folkbibliotekens arkiv i Västmanland”. Den ingår i En bok om 
biblioteksforskning, red. Lars Furuland & Bengt Brundin. Går man till källmaterialet 
som ligger till grund för artikeln, så är enkätsvaren få från Kolbäcks kommun och de 
inkommande uppgifterna i dem begränsade. Materialet röner ändå ett intresse att få ta 
del av. Källmaterialet finns för övrigt arkiverat i Västmanlandssamlingen på Västerås 
stadsbibliotek. Undertecknad genomförde under våren 2004 vid BHS en begränsad 
studie om Biblioteksutvecklingen i Kolbäck mellan 1905-1915. Den handlade om 
biblioteket i Kolbäcks Kyrkskola. Studien visade på bibliotekets omstrukturerings- 
process, från att vara ett traditionellt sockenbibliotek styrt av den kyrkliga kommunen, 
till att sträva mot att bli ett modernt komunbibliotek infogad i den borgerliga 
kommunens verksamhet. Studien undersökte också kommunens anpassning av 
biblioteksverksamheten från1905 till 1912 års statsbidragsförordning. Denna uppsats 
bygger vidare på de resultat som kom fram i den studien. 
 
Ingvar Törnqvists avhandling OSCAR OLSSON FOLKBILDAREN: I synnerhet hans 
tankar om universitetens roll i folkbildningsarbetet (1996) behandlar en av den svenska 
folkbildningens förgrundsgestalter. Törnqvist analyserar bland annat Olssons aktörsroll 
som sakkunnig i den folkbildningskommitté som utsågs 1920. Den lade fyra år senare 
fram betänkandet SOU 1924:5 Betänkande med utredning och förslag angående det fria 
och frivilliga folkbildningsarbetet. En del av de framlagda förslagen realiserades senare 
i det nya statsbidragsystem som infördes 1930. Marion Leffler, historiker har skrivit en 
avhandling BÖCKER, BILDNING, MAKT- Arbetare, borgare och bildningens roll i 
klassformeringen i Lund och Helsingborg 1860-1901 (1999) som berör uppsatsen.  
Leffler ger en bra bakgrund genom sin forskning om arbetarrörelse och folkbildning 
utifrån studier av arbetarbibliotek och stadsbibliotek i Lund och Helsingborg i slutet av 
                                                           
15 Thurén 2003, s. 81. 
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1800-talet. Leffler ägnar sig åt i avhandlingen att försöka undersöka arbetarbildningen 
ur ett motsatsförhållande mellan konsensus och konflikt dvs. dels ur ett harmoni- 
perspektiv men även ett konfliktperspektiv. Hon utgår när det gäller bildningsfrågan 
främst utifrån tre olika perspektiv: kulturpolitiskt, kulturanalytiskt och idéhistoriskt. 
Vad avser det kulturpolitiska perspektivet så ägnar hon ett särskilt avsnitt om 
bildningssynen och kulturpolitiken i ABF. Detta an vara till hjälp för att förstå 
eventuella skillnader i bildningssyn mellan folk- och studiecirkelbiblioteken i Kolbäck 
och hur de kan ta sig uttryck. 
 
När det gäller relevant litteratur om kommunindelningsreformen från 1952 och vilket 
genomslag den fick ute i landet, så är främst två böcker av särskilt intresse. Det är Peter 
Aronsson, Lars Nilsson & Thord Strömbergs Storkommunreformen 1952- Striden om 
folkhemmets geografi samt Eric Wångmars avhandling Från sockenkommun till 
storkommun: En analys av storkommunreformens genomförande 1939-1952 i en 
nationell och lokal kontext. Den förstnämnda problematiserar övergången från 
landskommuner till storkommuner både i ett nationellt och i ett lokalt perspektiv. Det 
lokala åskådliggörs i boken genom att de lokala politiska turerna kring bildandet av 
Axbergs storkommun utanför Örebro beskrivs. Författarna menar att den nya nationella 
kommunindelningen ökade på spänningarna mellan stad och landsbygd. Det kan vara av 
intresse för att se om det uppstod någon intressekonflikt i Kolbäck. Även Wångmars 
avhandling tar upp problemet med konflikter mellan olika landsbygdsallianser gentemot 
stationssamhällena, och hur det kunde komma till uttryck i manifestationer för oron 
kring en eventuell förlust av den egna lokala identiteten i bygden vid bildandet av 
storkommuner. Vidare har Eric Wångmars Att skriva stads- och kommunhistoria: En 
handledning för forskning med stads och kommunhistoriskt källmaterial varit en 
värdefull guide till förståelse av kommunala arkivalier. Den har även kort samman- 
ställning om den allmänna biblioteksutvecklingen från sockenbibliotekens införande  
på 1840-talet och fram till våra dagar. 
 
Vad avser litteratur om den svenska folk- och studiecirkelbiblioteksutvecklingen som 
avhandlar den för uppsatsen aktuella tidsperioden, så finns det en omfattande litteratur. 
Jag har valt att i detta sammanhang använda mig av Magnus Torstenssons licentiat- 
avhandling Att analysera genombrottet för de moderna folkbiblioteksidéerna- Exemplet 
Sverige och några jämförelser med USA beskrivit hur och varför angloamerikanska 
public library- idéer fick ett sådant genomslag för inrättandet och utvecklandet av de 
svenska moderna folkbiblioteken kring sekelskiftet 1900 och ett par decennier framåt. 
Författaren problematiserar svårigheterna till tolkning av biblioteksutvecklingen i det 
svenska samhället, som under epoken var stadd i kraftig förändring. Det sker både ur ett 
strukturs- och ett aktörsperspektiv. 
 

1.4.2 Övrig litteratur 

En tunn men innehållsrik skrift som behandlar storkommunreformens införande i 
Västmanland är: Förslag till ny indelning av de borgerliga kommunerna i Västmanlands 
län utgiven av Länsstyrelsen i Västmanland. En mer allmän beskrivning över 
kommunernas historiska indelning utgör Tore Ivarssons Kommunernas släkträd: 
Sveriges kommuner 1863-1992. Kolbäcks socken var och är, tillsammans med Rytterne 
och Säby socknar, en del av Snevringe härad. Ulla Lovén har skrivit Snefringe 
häradsallmänning- en historik , vilken bland annat reder ut och begreppet härad sett ur 
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både ett lokalt och ett nationellt perspektiv. Boken förklarar bland annat genom lokala 
historiska exempel hur denna makstruktur fungerade inom olika områden. När det gäller 
Valda årgångar av Årsbok för Sveriges kommuner är en ovärderlig källa till information 
vad avser befolkningsutvecklingen både på nationell och lokal nivå.  
 
I statliga utredningar finns alltid mycket att hämta. 1912 kom utredningen Förslag 
angående statsunderstöd åt kommunala bibliotek, skolbibliotek och vissa 
riksorganisationers bibliotek. Förslaget från 1912 är intressant då det innehåller 
dessutom tunga remissvar från bland annat riksbibliotekarien, folkskoleinspektörerna, 
folkrörelsernas riksstudieledare, Folkbildningsförbundet och Svenska kyrkan.  Det leder 
som bekant till utformandet av ett nytt statsbidragsystem 1912, som ersatte det första 
från 1905. Vidare är det intressant att notera att bland de sakkunniga återfinns flera 
namnkunniga däribland Valfrid Palmgren, Knut Kjellberg (Folkbildningsförbundet) och 
Oscar Olsson (IOGT:s riksstudieledare). Ovanstående utredning byggde vidare på de 
förslag på folkbiblioteksfrämjande åtgärder som Valfrid Palmgren lade fram 1911 i sin 
ensamutredning: Förslag angående de åtgärder som från statens sida böra vidtagas för 
främjande af det allmänna biblioteksväsendet i Sverige. SOU 1924:5 har jag nämnt 
tidigare, eftersom betänkandet innehöll förslag, som sedan fick genomslag i 1930 års 
statsbidragssystem. Nästan två decennier senare lades SOU 1949:28 Folk- och 
skolbibliotek fram för regeringen. Den publicerades i en tid av stora samhälls- 
omvandlingar bland annat i planeringen inför storkommunsreformen. Utredningen kom 
att få stort genomslag för kommunaliseringen av studiecirkelbiblioteken bland annat på 
grund av drastiskt minskade anslag till den verksamheten. De sakkunniga ansåg att 
studiecirkelbiblioteken var ineffektiva i folkbildningsarbetet och därmed hade spelat ut 
sin samhällsnyttiga roll. En tanke som kom fram i förslaget var att statbidraget kunde 
användas mer effektivt om medlen istället satsades på att utveckla de kommunala 
folkbiblioteken. 
 
Vad avser litteratur om den svenska folk- och studiecirkelbiblioteksutvecklingen som 
avhandlar den för uppsatsen aktuella tidsperioden, så finns det en omfattande litteratur.  
Valfrid Palmgren gav 1909 ut skrifterna Bibliotek och folkuppfostran och Biblioteket- 
En ljushärd. Något om Förenta Staternas biblioteksförhållanden. De är intressanta då 
de återspeglar en av de mer namnkunniga samhällsdebattörernas åsikter kring en 
reformation av det svenska folkbiblioteksväsendet. De båda böckerna var resultatet av 
en studieresa till USA som Palmgren hade gjort redan 1907. Där hade hon besökt så 
kallade Public Libraries. Palmgren föreslog bland annat att de kommunala folk- 
biblioteken bättre borde benämnas för allmänna bibliotek, en direkt översättning av den 
amerikanska benämningen. Hennes tankegångar återkommer i den statliga utredningen 
hon la fram 1911. Namnförslaget kom emellertid aldrig att slå igenom i Sverige. För att 
beskriva uppkomsten av de moderna folkbiblioteken, så kommer jag också att använda 
mig av Knut Tynells översiktsverk från 1931 Folkbiblioteken i Sverige. Boken är 
intressant ur flera aspekter. Den ger bland annat en bakgrund till uppkomsten av 
studiecirkelbiblioteken och deras syfte att bidra till ökad folkbildning. Vidare förmedlar 
boken en beskrivning av hur långt den nationella folkbiblioteksutvecklingen hade nått 
vid 30-talets början. Bengt Hjelmqvists Det levande biblioteket innehåller föredrag, 
årskrönikor från 40-talet och framåt, som är intressanta att relatera till folkbiblioteks- 
utvecklingen i Kolbäck under den senare delen av perioden.  Ett bibliotek på landet av 
samma författare ger en god bild av hur ett kommunbibliotek på landsorten var 
uppbyggt i början av 50-talet. En skrift som kommer att användas i jämförande syfte 
vad gäller studiecirkelbiblioteken, är När boken kom till bygden, utgiven av Hallands 
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bildningsförbund. Den återspeglar vilka förhållanden som rådde regionalt för de olika 
folkrörelsernas biblioteksverksamhet.  Vi möter i skriften bibliotekarierna, biblioteken 
och deras låntagare i landskapet, främst under 1900-talets första hälft.  
 
Exempel på jubileumsskrifter som jag har begagnat mig av är för det första Hugo 
Hefflers Arbetarnas Bildningsförbund 1912-1962 – Krönika vid halvsekelgränsen. 
Skriften bidrar bland annat med intressant information kring bildandet av riksorgan- 
isationen, organisationens framväxt och dess studiecirkelverksamhet. Boken förmedlar 
även statistik på riksnivå över det då totala antalet studiecirkelbibliotek som ABF hade. 
Hernfrid Bark i sin jubileumsskrift ABF i Västmanland 50 år viktig information vad 
gäller den regionala utvecklingen för de västmanländska studiecirkelbiblioteken. Boken 
innehåller även den biblioteksstatistik. Dessutom förmedlas i den fakta gällande vilka 
västmanländska ABF-bibliotek, som kommunaliserades från 1947 och framåt. Bark ger 
sig också på att försöka förklara bakgrunden till de beslut som togs för att stimulera 
framväxten av ett mer modernt folkbibliotek som kan tillgodose alla låntagares behov i 
slutet av 1940-talet början på 1950-talet. Gällande IOGT så har jag begagnat mig av ett 
par jubileumskrifter. Arne Svenssons De visade vägen: IOGT-NTO 100 år: en krönika 
behandlar bland annat IOGT-NTO som riksorganisation och dess bildande och studie- 
verksamhet. Ett sekels framtidsarbete- IOGT-NTO VÄSTMANLAND 16/3 1884-16/3 
1984 återspeglar Västmanlandsdistriktets verksamhet. I den ges värdefull kortfattad 
statistisk information om länets loger och studiecirkelbibliotek. Vidare är Erik 
Gatenheims Studiecirkeln 75 år: Bildningsarbetet i nykterhetsrörelsen med utblickar till 
andra folkrörelser användbar då den tar upp studiecirkelns framväxt och knyter den 
med bland annat aktörer som Oscar Olsson. Jubileumskrifter återspeglande den lokala 
samhällsutvecklingen är också intressant för att vidga perspektivet. Vår hembygd: Säby 
80 år Kolbäck 20 år: Hembygdsföreningarnas jubileumsskrift . Jag är medveten om att 
den i vissa delar brister med avseende på tidsambandskriteriet. Hembygdsföreningen i 
Kolbäck existerade inte under den aktuella perioden, utan bildades först 1984.  
 

1.5 Disposition 

Efter att i det inledande kapitlet ha gett en inledning till uppsatsen, så presenteras i 
kapitel 2 Kolbäcks kommun. Kapitel 3 beskriver den allmänna biblioteksutvecklingen i 
Sverige från slutet av 1800-talet och framåt. Den lokala biblioteksutvecklingen i 
Kolbäcks före storkommunens införande gås igenom i kapitel 4. Vad som händer efter 
storkommunens bildande med Kolbäcks- folk- och studiecirkelbibliotek behandlas i 
kapitel 5. Uppsatsen avslutas med en analysdel där resultatet tolkas i kapitel 6 och en 
sammanfattning där mina viktigaste slutsatser av studien presenteras i kapitel 7.  
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2. Kolbäcks kommun 

I detta kapitel behandlas Kolbäcks kommun geografiskt, historiskt och demografiskt.  
De demografiska data över folkmängden görs för att förstärka bilden av samhälls- 
strukturen, men är också intressanta ur bibliotekssynpunkt. Det gäller främst hur stor 
andel av befolkningen som utnyttjar folkbiblioteket. Socknarna Rytterne och Säby 
behandlas separat. 
 
2.1 Allmänt om Kolbäcks kommun 
 
Kolbäcks samhälle ligger drygt 2 mil väster om Västerås mot Köping. Kolbäck var fram 
till 1970 en egen kommun, men tillhör sedan dess Hallstahammar.  
 
Bild 1: Karta över Kolbäck och dess grannar före den 1 januari 1943  
 

 
Uppgift från:  Förslag till ny indelning av de borgerliga kommunerna i Västmanlands län, 1947 
Kommentar: Kartan visar Kolbäcks kommungränser 1942 före en reglering med Hallstahammar. 
 
Historiskt sett kom Sverige redan vid den kristna kyrkans införande, kring 1000- och 
1100 –talet, att börja delas in i socknar, en process som var färdig först på 1300-talet.16 
Denna uppsats behandlar Kolbäcks, Rytterne och Säby socknar. Dessa tre samt fem 
andra socknar ingår i Snevringe härad i Västmanlands län. Indelningen i häraden är den 
äldsta kända områdesindelningen av landet.17 Från och med 1862 fastslogs en 
kommunalförordning och som trädde i kraft 1863. Den delade in Sverige i 88 städer, 7 
köpingar och 2358 landskommuner. Kolbäck blev en av dessa landskommuner tillika 
med Rytterne och Säby. Dessa tre kommuner skulle nästan 90 år senare, komma att 
gemensamt bilda Kolbäcks Storkommun.18 Kommunalförordningen innebar samtidigt en 
förstärkning av det lokala självstyret, i och med att den huvudsakliga makten i samhället 
försköts från den kyrkliga sockenstämman till den borgerliga kommunalstämman. 
 
Geografiskt hade Kolbäcks kommun från början en areal på 49.6 km2 , men en justering 
gjordes 1943 av norra kommungränsen. Det medförde att smalt landområde längs med 
Strömsholms kanal, 2.5 km2 till ytan, överfördes till Hallstahammars kommun. 
                                                           
16 Wångmar, Erik 2003. Från sockenkommun till storkommun, s. 63.  
17 Lovén, Ulla 2007. Snefringe häradsallmänning- en historik, s. 8. 
18 Wångmar 2003, s. 72-73. 
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Kolbäcks kommunareal var således 47.1 km2 efter den justeringen.19 Detta fick bland 
annat konsekvenser för kommunens biblioteksverksamhet. Dels tappade kommunen 
invånare, dels frångick då ansvaret för de folkbiblioteksfilialer norr om byn Sörstafors, 
Kolbäcks folkbiblioteksstyrelses ansvarsområde. Se bild 1 på föregående sida. Mer om 
folkbibliotekens lokaler i kapitel 4.1.3.  
 
Trakten är rik på fornlämningar, däribland en fornborgen i Borgby någon km. öster om 
Kolbäcks samhälle. Värt att nämna är också Strömsholm slott, vars äldsta delar 
härstammar från Gustav Vasas tid. Det har dessutom varit flera drottningars livgeding 
dvs. en slags dåtida änkepension. Armens rid- och körskola tog slottet i bruk på 1860-
talet, och hade där sin utbildningsverksamhet fram till 1968 då den lades ned. 
Strömsholm är än idag något av ett hippologiskt centrum, med ridgymnasium och 
djursjukhus.20 Varje pingst hålls dessutom ryttartävlingar nedanför slottet. 
 
Kolbäck är historiskt en viktig knutpunkt i det svenska transportnätet. Eriksgatan gick 
genom Kolbäck på dess väg från Köping till Västerås. 21 När den gamla Europavägen 
drogs genom Kolbäck, så följde den i princip den gamla riksvägens sträckning. Numera 
går nya E18 inte genom Kolbäck utan passerar Kolbäcksgränsen vid Sörstafors,  
några kilometer norr om samhället. Under 1700 talet och drygt ett sekel framåt var 
Strömsholms kanal av stor och central betydelse. Kanalen följer i mångt och mycket 
Kolbäcksån ner från Bergslagen. Stål och järnmalm från gruvor och hyttor behövde 
forslas ner till Mälaren. Utskeppningshamnen låg i Borgåsund. Där skedde omlastning 
från pråmar över till större fartyg för vidare transport ut på världsmarknaden. I retur, åt 
andra hållet gick främst kol, men även annat gods. Idag är kanalen främst en populär 
turistled för fritidsbåtar. Vid slutet av 1800-talet blev Kolbäck en viktig järnvägsknut. 
Först invigdes sträckningen Köping – Västerås – Stockholm år 1877. Därefter invigdes 
sträckningen Eskilstuna – Kolbäck – Avesta. Järnvägens intåg minskade på behovet av 
transporter på kanalen tills den till slut upphörde. Kolbäcks samhälle omvandlades vid 
1800-talets andra hälft genom järnvägen till att bli ett industri- och stationssamhälle. 
Samhället utvecklades genom att det då etablerades många små verkstadsindustrier 
inom trä och metall.22 Mölntorp några kilometer söder om samhället blev tidigt ett 
centrum för vidareutveckling av olika stålprodukter. I Sörstafors en liten bit norrut 
etablerades det ett pappersbruk år 1905, men det är sedan länge nedlagt. Västmanlands 
läns landsting förlade sin centrala verkstadsskola 1956 till Kolbäck. Året efter togs de 
första eleverna emot.23 Skolan inrättades i samhället, mycket beroende på den 
industriella aktiviteten i kommunen. Skolan har betytt mycket för den närliggande 
industrin inte bara i Kolbäck utan även för Hallstahammar. Vid kommunsamman- 
slagningen 1971 blev skolan en del av Hallstahammars gymnasieskolor, och kom 
därmed att döpas om till Herrevadsskolan. Idag finns det fortfarande gott om små 
verkstadsindustrier på orten. Två stora internationella industriföretag har sitt säte i 
Kolbäck. Det första är Calesco Foil AB, som utvecklar och tillverkar tunn elektrisk 
värmefolie bland annat åt bilindustrin. Det andra är Areco AB, som bland annat 
tillverkar tak och fasadplåt åt byggbranschen.  
 
                                                           
19 Svensk uppslagsbok: Band 16 1950, s. 456. 
20 Karlsson, Eva-Lena & Millhagen, Rebecka, red. 2005. Strömsholms slott, s. 21. 
21 Henrikson, Alf 1986. Eriksgata, s. 243-244. 
22 Larsson, Rune 2004. Kolbäck – Min hembygd: Industrier, s. 2-11, ingår i Vår hembygd: Säby 80 år 
Kolbäck 20 år: Hembygdsföreningarnas jubileumsskrift. 
23 Nilsson, Göran B. 1963. Vårt Landsting, s. 59 & s. 62-63. 
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2.2 Rytterne socken 
 
Geografiskt omgärdas Rytterne i söder och väster av Mälaren. I norr delvis av 
mälarviken Freden. Rytterne gränsar också i söder vid Kvicksund till Eskilstuna 
kommun. Rytternes areal var på 1950-talet 59.8 km2 .24 Hornsåsen som är en del av 
Strömsholmsåsen sträcker sig från Nyckelön i söder och norrut. Åsen är också full av 
forngravar. En del av Strömsholm tillhör också Rytterne medan den andra delen tillhör 
Kolbäck. Socknen är en utpräglad jordbruksbygd. Tidö slott och de större herrgårdarna 
Vikhus, Fiholm och Stora Ekeby äger stora landarealer i bygden. Rytterne var från 
medeltid och fram till 1818 uppdelat i två socknar, Stora och Lilla Rytterne. Därav finns 
det två kyrkoruiner. Den nuvarande kyrkan invigdes 1819 i samband med den nya 
sockenindelningen. I Rytterne finns det fem fornborgar, vilket speglar Rytternes läge i 
Mälaren under förhistorisk tid. Bygdens store skald är Gunnar Mascoll Silfverstolpe.25 
Han var född och uppvuxen på Stora Åsby. Debuten skedde 1919 med diktsamlingen 
Arvet. Senare blev det flytt till Stockholm och tjänstgöring som överintendent vid 
Kungliga Husgerådskammaren. En tid var han även ordförande i Svenska Pennklubben. 
Efter Albert Engströms frånfälle 1941 blev Silfverstolpe invald i Svenska Akademien 
på stol nr. 18. Han avled dock redan året därpå 1942, och ligger begravd på Rytterns 
kyrkogård. 
 
2.3 Säby socken 
 
Säby ligger norr om Rytterne och är en jordbruksbygd. I väster gränsar Säby mot 
Kolbäcksån. Säbys areal är 20,5 km2 .26 Säby är, som sina grannar, rikt på 
fornlämningar. I bygden föddes också operatenoren Set Svanholm.27 Han agerade på 
flera av de internationella operascenerna, och blev utnämnd till kunglig hovsångare 
1946. Från 1953 och ett decennium framåt var han chef för Kungliga Operan. 28  
Mölntorp i Säby har haft kvarnverksamhet sedan medeltiden, vilket den första delen av 
namnet antyder. En av dessa, Westerqvarn byggdes i slutet av 1860-talet. Idag rymmer 
den förutom ett museum också en krog. Mölntorp har även varit säte för olika typer av 
smidesverkstäder sedan 1500-talet. 29 För närvarande finns där den internationella 
koncernen Intra. De är främst kända genom tillverkning av produkter av rostfritt stål, 
bland annat diskbänkar.  
 
2.4 Kolbäcks Storkommun 
 
Redan 1939 togs de första stegen mot en översyn av landets kommunindelning, varav 
Kolbäck från och med 1 januari 1952 skulle komma att bli en av de nya 
storkommunerna.30 Kommunindelningskommittén påbörjade 1943 sitt arbete och 
lämnade sitt slutbetänkande på hösten 1945, som sedan skulle ut på remiss. 31  
                                                           
24 Svensk uppslagsbok: Band 24 1952, s. 1038; Svensk uppslagsbok: Band 28 1954, s. 724. 
25 NE: Band 16 1995, s. 439.  
26 Svensk uppslagsbok: Band 24 1952, s. 1038; Svensk uppslagsbok: Band 28 1954, s. 724. 
27 Larsson, Kurt 2004. Säby del 1: Säby i början av 1900-talet , s. 6-7, ingår i Vår hembygd: Säby 80 år 
Kolbäck 20 år: Hembygdsföreningarnas jubileumsskrift. 
28 NE: Band 17 1995, s. 448. 
29 Larsson, Kurt 2004. Säby del 2: Smidesfabriken , s. 2-21 ingår i Vår hembygd: Säby 80 år Kolbäck 20 
år: Hembygdsföreningarnas jubileumsskrift.  
30 Wångmar 2003, s. 84. 
31 Wångmar 2003, s. 88. 
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Ett växande antal städer och köpingar tillkom under första halvan av 1900-talet. Före 
storkommunreformens införande hade antalet landskommuner minskat till 2281.32  
Det nya antalet storkommuner kom att bli 816 st.33 Enligt förordningen SFS 1949:500, 
så skulle från och med den 1 januari 1952, Kolbäcks Storkommun bildas bestående av 
de tidigare landskommunerna Kolbäck, Rytterne och Säby. Samordningen påbörjades 
emellertid redan 1950 med inrättandet av en gemensam kommunalnämnd och ett 
kommunalfullmäktige. Det nybildade kommunalfullmäktige hade sitt första samman- 
träde den 16 jan. 1950 och kommunalnämnden drygt en månad senare den 27 febr. Från 
och med 1951 samlades ett fullmäktige med 35 ledamöter valda på fyra år. Kolbäcks 
bibliotekschef innehade en av suppleantplatserna i denna församling. Värt att notera att 
det i fullmäktige satt totalt tre suppleanter med anknytning till Kolbäcks folkbibliotek.34 
Medan två bibliotekarier tillhörde den borgerliga blocket, så var föreståndaren för en av 
bokutlåningsstationerna delegat för den socialistiska sidan. Den nya storkommunen 
skulle bestå fram till 1 januari 1971 då en ny kommunindelning trädde i kraft. Kolbäck 
och Säby är sedan dess en del av Hallstahammars kommun medan Rytterne tillhör 
Västerås. Detta ligger dock utanför uppsatsens behandlade tidsperiod. 
 
2.5 Demografiska data för Kolbäck 
 
Befolkningsutvecklingen i en kommun är intressant för att kunna bedöma 
folkbibliotekens nyttjandegrad bland allmänheten. Nedanstående tabell 1 visar statistik 
över folkmängden i Kolbäcks kommun. Tabellen visar på en kraftig minskning av 
invånarantalet mellan 1930-1945. Vid trettiotalets början rådde en stor arbetslöshet, 
vilket delvis kan förklara befolkningsminskningen. Som tidigare nämnts skedde en 
gränsjustering 1943 av Kolbäcks norra kommungräns varvid området norr om 
Sörstafors överfördes till Hallstahammar. Storindustrier som Bulten och Kanthal i 
Hallstahammar drog ju också till sig utbildad verkstadspersonal. 
 
Tabell 1: Befolkningsutvecklingen i Kolbäck, Rytterne och Säby socknar mellan  
åren 1805-2006 
 

År Kolbäck Rytterne Säby 
1865 1.696 1.248 636 
1900  2.906 1.399 754 
1915  3.063  1.312 804 
1920 3.266 1.282 756 
1925 3.882 1.419 791 
1930 3.324 1.325 745 
1935 3.374 1.295 686 
1940 3.471 1.222 686 
1945 2.598 1.199 688 
1950 2.760 1.116 671 
1954* 4.515  

 
Uppgifter hämtade från : Andersson Palm, Lennart . Folkmängden i Sveriges socknar och kommuner 
1571-1997; Statistisk årsbok över Sverige – andra årgången 1915 samt Statistisk Årsbok för Sveriges 
kommuner 1920-1954  
Kommentar: *  I  Årsbok för Sveriges kommuner 1954 återfinns endast Kolbäcks Storkommuns 

folkmängd.  
                                                           
32 Wångmar 2003, s. 72-73. 
33 Wångmar 2003, s. 322. 
34 Kolbäcks Storkommuns kommunalfullmäktige: Protokoll,  4 december 1950, §1 & §7 
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3. Allmän svensk biblioteksutveckling från 1800-
talet fram till 1950-talet 

I detta kapitel beskrivs framväxten av det moderna svenska folkbiblioteket från slutet av 
1800-talet. Vidare skildras utvecklingen av folkrörelsebiblioteken, med särskilt fokus på 
arbetar- och nykterhetsrörelsens studieverksamhet. Därefter behandlas statliga 
utredningar och bidragsförordningar som kan knytas till folk- och studiecirkelbibliotek. 
Sedan beskrivs Central-, Stifts- och landsbibliotek. Kapitlet avslutas med att behandla 
förutsättningarna för landsbygdens bibliotek. 
 

3.1 Bakgrunden i sockenbiblioteken 

Magnus Torstensson anser sig ha funnit belägg för att  landets äldsta folkbibliotek  
per definition inrättades redan 1799 i Kjula i Sörmland. Initiativtagare var komministern 
sedermera kyrkoherden Magnus Hjortsberg. Det fundamentala för denna tidiga folk- 
bibliotekstanke, var att alla socknens medborgare skulle ha rätt att låna böcker ur 
bibliotekets boksamling. Den skulle innehålla diverse litteratur inom olika ämnes 
områden, inte enbart religiösa skrifter. Bygdens klockare tillförordnades bibliotekarie- 
tjänsten.35  Vid 1828-29 års riksdag motionerade kammarskrivaren Carl Ulrich Roos om 
statligt stöd till inrättandet av minst ett sockenbibliotek i varje pastorat. Förslaget 
avslogs med motiveringen att sådana bibliotek sköttes bättre genom privata initiativ 
utan statens inblandning.36 Detta statliga förhållningssätt bestod genom hela 1800-talet.  
 
Den allmänna folkskolans införande 1842 medförde att läskunnigheten bland allmogens 
ökade. I 1842 års folkskolestadga §10 mom. 2 fastslogs vikten av att prästerskapet 
uppmuntrade till inrättande av sockenbibliotek. De skulle även ge förslag på 
anskaffning av litteratur till dessa.  37 I början av 1860-talet inrättades så den statliga 
folkskoleinspektionen. De statliga folkskoleinspektörerna var avlönade av landstingen, 
och satta att bland annat granska landskommunernas sockenbibliotek, registrera 
bokbeståndet och utlåningsfrekvensen.38 Efter att inspektionen infördes, så skedde en 
kraftig ökning av antalet inrättade sockenbibliotek. År 1868 fanns det 1.437 socken- 
bibliotek.39 Per Adam Siljeström, en viktig aktör i biblioteksfrågan, författade också ett 
flertal skrifter om inrättande och skötsel av sockenbibliotek. Folkbibliotek som begrepp 
användes första gången 1852 i Siljeströms verk Resa i förenta staterna.40 År 1861 
inrättades Göteborgs Stads Folkbibliothek av brukspatronen James Dickson och det 
invigdes av domprosten Peter Wieselgren, en av nykterhetsrörelsens förgrundsgestalter. 
Det var det första bibliotek i Sverige att erhålla denna moderna beteckning.41 42 Vid 
sekelskiftet 1900 hade antalet sockenbibliotek i landet sjunkit till runt 1.100. Endast 

                                                           
35 Torstensson, Magnus 1999. ”Varför bör folkbiblioteken fira sitt 200-årsjubileum i år?” ur BIS, nr 1.,  
s. 22-23. 
36 Tynell, Knut 1931. Folkbiblioteken i Sverige, s. 15-16. 
37 Tynell 1931, s. 44. 
38 Leffler, Marion 1999. Böcker bildning och makt, s. 19. 
39 Tynell 1931,  s. 66. 
40 Torstensson 1999, s. 22-23. 
41 Torstensson 1999, s .22. 
42 Bring, Ernst 1897. Om folkbibliotek, s. 48. 



 
 

16 

hälften av dem erhöll kommunalt anslag.43 Flertalet förde också en tynande tillvaro, 
mycket på grund av ett föråldrat bokbestånd och en låg utlåningsfrekvens.  
 

3.2 Folkbibliotek 1899-1930 

Bakgrunden till 1905 års statsbidragsreform SFS 1905:29 var att redan 1899 lade två 
ledamöter av andra kammaren, Georg Kronlund och Julius Centerwall, fram en motion, 
gällande avsättande av statliga medel för inrättande och underhållande av socken- 
bibliotek. Förslaget avslogs med samma motivering som tidigare. Staten kunde inte 
tänka sig att bistå biblioteken ekonomiskt. 1902 motionerade ledamöterna Fridtjuf Berg 
och Emil Hammarlund om att tillsätta en utredning i statsbidragsfrågan. Förslaget 
bifölls i bägge kamrarna. Utredningsarbetet ledde till att en proposition som klubbades 
igenom vid 1905 års riksdag.44 Fridtjuf Berg var då tillförordnad ecklesiastikminister i 
Karl Staafs första regering. Förordningens text påpekar att folkskoleinspektörerna skulle  
som tidigare kontrollera att böcker med osedligt innehåll ej införskaffades till folk- och 
skolbiblioteken. Enligt de nya bidragsreglerna kunde församlings-, kommun- och  
föreningsbibliotek, som fått sin ansökan beviljad, erhålla maximalt 75 kr per år. 
Studiecirkelbiblioteken nämns inte alls i SFS 1905:29. Det erhållna beloppet skulle gå 
till inrättande av bibliotek och dess skötsel. Motprestationen som ställdes på de enskilda 
kommunerna var att de skulle kunna bidra med minst lika mycket som de erhöll i stats- 
anslag. Kostnadstaket för hela statsunderstödssystemet sattes till 60.000 kr.45 År 1906 
betalades statsbidrag ut till 634 bibliotek, och 1908 hade den siffran stigit  till  
895 bibliotek.46 Statsbidraget var villkorat. Exempelvis skulle: 47  
 

• Biblioteket skulle vara brandförsäkrat och finnas inrymt i lämplig lokal oftast i en    
     folkskola. 
• Det skulle finnas en ansvarig biblioteksstyrelse för varje bibliotek. 
• En biblioteksföreståndare eller bibliotekarie skulle ansvara för skötseln av boksamlingen. 
• Statsbidraget skulle endast kunna gå till införskaffning och inbindning av böcker samt till 
  tryckande av katalog över boksamlingen. 

 
Valfrid Palmgren påbörjade 1909 en ensamutredning, gällande en eventuell reformering 
av landets folkbibliotek Den blev färdig två år senare 1911.48 Beställare var dåvarande 
ecklesiastikministern. Jag anser också det för mycket troligt att hon som sakkunnig 
kände väl till stadsbiblioteket i Göteborg, och därmed visste att det gick att bygga 
svenska folkbibliotek efter amerikanska förebilder. Palmgren hade dessutom gjort en 
studieresa till USA redan 1907. Betänkandet ledde emellertid till en ny statsbidrags- 
utredning, där Palmgren satt med som en av de sakkunniga.49 Det nya statsbidrags- 
systemet SFS 1912:229 fastslogs då Fridtjuf Berg för andra gången var ecklesiastik- 
minister den 23 september 1912.50.51 Den nya förordningen betonade begreppet 

                                                           
43 Tynell 1931, s. 66. 
44 Tynell 1931, s. 94-98. 
45 Tynell 1931, s. 96. 
46 Tynell 1931, s. 100. 
47 SFS 1905:29, s. 8. 
48 Palmgren, Valfrid 1911. Förslag angående de åtgärder som från statens sida böra vidtagas för 
främjande af det allmänna biblioteksväsendet i Sverige, afgifvet den 28 september 1911. 
49 1912 års statsbidragsutredning fick titeln: Förslag angående statsunderstöd åt kommunala bibliotek, 
skolbibliotek och vissa riksorganisationers bibliotek, afgifvet den 25 januari 1912. 
50 Tynell 1931, s. 114. 
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folkbibliotek. Därmed underströks också ett av inrättningens uttryckta mål, att befrämja 
folkbildningen. Folkbiblioteket skulle vara öppet för alla oavsett inkomst eller samhälls- 
klass. Det var även kraftigt reviderat jämfört med det gamla. För att främja inrättandet 
och skötsel av folk-, skol- och studiecirkelbibliotek, så skulle bokförmedlingsanstalter 
bildas. Dessa skulle också förmedla statsbidraget. Grundkatalog för folkbiblioteken 
utkom för första gången 1915, och ur den fick sedan biblioteken rekvirera sina stats- 
bidragsböcker. 52 Två nya bibliotekskonsulenttjänster inrättades vid Ecklesiastik- 
departementet. Fredrik Hjelmqvist erhöll den ena av de två tjänsterna. Han kom att bli 
Biblioteksbladets förste ansvarige utgivare från starten 1916 till 1933, och ordförande i 
Folkbildningsförbundet åren 1922–39. Redan 1913 gav han ut Upplysningar angående 
statsunderstödet till folk- och skolbibliotek. Enligt den kunde folkbiblioteket i en 
kommun få lägst 40 kr. och högst 400 kr. per kalenderår. Skolbiblioteken kunde få lägst  
15 kr. och högst 150 kr. för ett verksamhetsår.53 Folkbibliotek som ägdes av förenings- 
livet skulle ha styrelsemedlem och revisor utsedda av kommunalstämman. Om detta inte 
var möjligt, så skulle folkskoleinspektörerna utse lämpliga personer.54 En folkbildnings- 
kommitté tillsattes 1920 och i betänkandet SOU 1924:5 tryckte de sakkunniga på 
biblioteket som en källa till allsidig kunskap för alla åldrar, politiska åsikter eller privata 
intressen. Kommittén underströk det som Palmgren tidigare uttryckt 1911, att folk- 
biblioteket ”i princip skall vara ett allmänt bibliotek”.55 Boken skulle anses som det 
främsta bildningsmedlet och allt bildningsarbete byggde på god tillgång till både böcker 
och bibliotek. Självstudierna ansågs vara en av de viktigaste källorna till kunskap.56 Den 
löpande fortbildningen efter avslutad folkskola ansågs särskilt viktig. De sakkunniga 
gav bland annat förslag på ekonomiskt stöd till kommunerna för inrättande av läsesalar 
med handbokssamling och centralbibliotek.  Ett större centralbibliotek, som hade 
utbildad personal skulle enligt förslag även kunna erhålla ett högre belopp.57 Förslagen 
implementerades i statsbidragsförordningen SFS 1930:15.  
 

3.3 Folkbiblioteken 1930-54 

I statsbidragsförordningen SFS 1930:15 lades fokus på att stimulera en effektiv och 
kvalificerad biblioteksverksamhet”.58 Om det inrättades ett godkänt centralbibliotek  
i länet, så kunde detta erhålla maximalt 10.000 kr per år  i centralbiblioteksanslag. 
Tanken var att de mindre biblioteken därmed skulle kunna få tillgång till dessa större 
biblioteks bestånd. Mer om detta i kap. 3.6 s. 21. De ekonomiska villkoren för stats- 
anslag till folk- och studiecirkelbibliotek likställdes. Vad avser de allmänna villkoren,  
så skedde ingen förändring. Som lägst kunde kommunerna erhålla 400 kr per år i stats- 
anslag om ortsbidraget var lika stort. Statsunderstödet minskade successivt ned till 50 % 
av ortsbidraget om det var 4 .000 kr. eller mer. Det maximala grundbidraget var satt till 
5.000 kr. Tilläggsstöd I utgick till folkbibliotek som upprättat läsrum med handboks- 
samling eller bara en handbokssamling. Tilläggsstöd II kunde erhållas om biblioteks- 

                                                                                                                                                                          
51 Elektronisk resurs: Sökord Ecklesiastikdepartementet, http://ep.bib.mdh.se:2079/artikel/158542 
(090108). 
52 Tynell 1931, s. 32-33. 
53 Hjelmqvist, Fredrik 1913. Upplysningar angående statsunderstödet till folk- och skolbibliotek, s. 2. 
54 Hjelmqvist 1913, s. 2. 
55 Tynell 1931, s. 149 & s. 151. 
56 Tynell 1931, s. 148. 
57 SOU 1949:28, s. 11. 
58 SOU 1949:28, s. 12. 
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personalen hade erforderlig kompetens.59 Statsanslagen fluktuerade något vid 30-talet 
första hälft innan anslagsnivåerna åter stabiliserades.60 
 
I folkbildningsutredningen 1949 lades det fram förslag på att folkbibliotek i kommuner 
med minst 6.000 invånare skulle hållas tillgängliga för låntagare i närliggande 
kommuner och lånecentraler upprättas i kommuner över 100.000 inv.61 Lånen skulle 
dessutom vara helt kostnadsfria för låntagaren i närområdet. 62 Vidare skulle 
folkbiblioteket stå ”i centrum för bildningsarbetet” och kostnadsfritt förutom böcker 
tillhandahålla exempelvis grammofonskivor, tidskrifter, film och bilder.63 
Statsbidragssystemet var även tänkt att revideras för att uppnå detta mål. Dess huvud- 
princip var att kommunerna skulle kunna erlägga ett minimibelopp efter skattebärkraft, 
medan statsbidraget skulle täcka återstoden av de skäliga kostnaderna för att erhålla en 
effektivisering av biblioteksverksamheten.64 Det särskilda tilläggstödet till handboks- 
samling och läsrum, skulle enligt förslaget helt tas bort. Bibliotek med läsrum under 
regelbunden sakkunnig ledning av bibliotekarie skulle inrättas i alla kommuner över 
4.000 invånare. Utredarna  föreslog även inrättandet av Bibliotekstjänst (BTJ). Denna 
skulle finansieras, dels genom driftsinkomster, dels genom att 2 % av det totala 
statsbidraget omfördelades till denna ”centrala institution”. BTJ, som från början var en 
ekonomisk förening, bildades 1951.65 År 1955 ändrades statsbidragssystemet för 
folkbibliotek ytterligare en gång. Det ligger dock utanför uppsatsen. 
  

3.4 Studiecirkelbiblioteken fram till 1930 

Sverige anses ha lämnat ett i sammanhanget relevant bidrag inom pedagogiken, 
nämligen folkbildning i studiecirkelform.66 Redan 1894 inrättade riksorganisationen 
IOGT en central studiekommitté där dåvarande ordförande Edvard Wawrinsky,  
Anders Pers, Johan Bergman  och Viktor Rinander satt med. Bergman, rörelsens första 
studierektor, valdes till kommitténs ordförande.67 Rinander var den som utvecklade idén 
om att studiecirklarna också skulle knytas till ett lånebibliotek.68 Senare 1902,  invaldes 
Folkbildaren Oscar Olsson, även kallad den svenska studiecirkelns fader, invaldes i 
kommittén 1902. Samma år presenterar Olsson i IOGT:s tidskrift Reformatorn idéer om 
hur studiecirklarnas verksamhet skulle kunna förbättras.69  
 

• En studiecirkel skulle ta emot lägst 5 och högst 30 medlemmar. Arbeta under hela 
       verksamhetsåret. Kurslitteraturen skulle cirkulera bland studiecirkelmedlemmarna. 
• Varje cirkelbok skulle ha en lånelista inklistrad med uppgifter över låntagare, utlånings- 
      och återlämningsdatum.  
• Studiecirklarna borde anordnas inom de flesta bildningsområden även  

                                                           
59 SFS 1930:15, s. 25-28. 
60 SOU 1949:28, s. 12-13. 
61 SOU 1949:28, s. 151. 
62 Hallstahammars Kommunarkiv, Kolbäcks storkommun Biblioteksstyrelsen DI, Inkomna skrivelser, 
D.nr 3952 F. BK283, ”P.M. rörande fastställelse av de områden, inom vilka vissa bibliotek ha skyldighet 
att utlämna kostnadsfria boklån. 
63 SOU:1949:28, s. 43. 
64 SOU 1949:28, s. 48. 
65 SOU:1972:61, s.17-18. 
66 Svensson, Arne 1979. De visade vägen: IOGT-NTO – 100 år: en krönika, s. 126. 
67 Gatenheim 1977, s. 47. 
68 Gatenheim 1977, s. 43. 
69 Gatenheim 1977, s. 50-54. 
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      skönlitteratur. 
• Efter studiecirkeln hade upphört skulle litteraturen tillfalla logens studiecirkelbibliotek. 
 

1904 blev Oscar Olsson vald till IOGT:s riksstudieledare, en post han skulle komma att 
inneha i drygt två decennier framåt.70 Han var även med och bildade ABF 1912.71 Enligt 
Hugo Heffler från ABF, så skall den utlösande faktorn för ABF:s bildande, ha varit 
införande av det nya statsbidraget 1912.72 Detta möjliggjorde för studiecirkelbiblioteken 
att kunna söka statsanslag genom respektive riksorganisation, vilket också gynnade 
tillväxten av studiecirkelbibliotek. Olsson påtalade i skriften Studiecirkel och biblioteks- 
skötsel dessa inrättningars stora betydelse för folkbildningen. Enligt honom fanns det 
1920 folk- och studiecirkelbibliotek i ca. 1300 av landets kommuner. I omkring 400 av 
dessa fanns det endast studiecirkelbibliotek att tillgå.73  
 
Enligt förordningen SFS 1912:229 kunde studiecirkelbibliotek för första gången erhålla 
statsanslag om det tillhörde ett Riksförbund med minst 20.000 medlemmar som hade 
haft samlade kostnader för bokinköp med minst 6.000 kr och max 30.000 kr. föregående 
verksamhetsår.74 Endast Godtemplarna (IOGT) uppfyllde till en början dessa villkor.75 
Godtemplarna nådde redan för första anslagsåret 1913 maxtaket och erhöll hälften av i 
statsanslag d.v.s. 15.000 kr. Det rådde således skilda ekonomiska villkor för statsbidrag 
mellan folk- och studiecirkelbibliotek. De allmänna villkoren var dock desamma för de 
olika bibliotekstyperna. Studiecirkelbiblioteken hade dock rätt, till skillnad mot folk 
biblioteken, att ta ut en smärre låntagaravgift. Om ett statsunderstött studiecirkel- 
bibliotek inte längre underhölls, så skulle dess boksamling överlämnas till den 
borgerliga eller kyrkliga kommunens bibliotek. Studiecirkelbiblioteket kunde dock efter 
statens godkännande överlämnas till annan studiecirkel.  
 

3.5 Studiecirkelbiblioteken 1930-54 

I och med införandet av förordningen SFS 1930:15, så jämställdes de ekonomiska 
villkoren för folk-, skol- och studiecirkelbibliotek. Dock var statsbidraget till samtliga 
studiecirkelbibliotek i en kommun maximerat till 3.000 kr. per år. Enligt Torstensson, så 
var det få kommuner som kom upp i den summan.76 Studiecirkelbibliotekens möjlighet 
att ta ut låneavgift försvann eftersom kommuner och landsting mer allmänt hade börjat 
att ge anslag till biblioteksverksamhet.77 1930 erhöll fyra riksförbund Godtemplarna 
(IOGT), Arbetarnas Bildningsförbund (ABF), Nationaltemplarorden (NTO) och 
Sveriges Blåbandsförening (SBF) statsbidrag. 1935 hade antalet berättigade riksförbund 
växt till sju. Då fick även Jordbrukareungdomens förbund (JUF) och Sveriges kyrkliga 
bildningsförbund (SKB) och Svenska landsbygdens studieförbund (SLS) statsbidrag.78 
SKB ombildades för övrigt 1947 till Sveriges kyrkliga studieförbund (SKS).79 Under 

                                                           
70 Gatenheim 1977, s. 55-56. 
71 Heffler 1962, s. 28-29. 
72 Törnqvist 1996, s. 25. 
73 Olsson, Oscar 1920. Studiecirkelbibliotek och biblioteksskötsel, s. 8. 
74 SFS 1912:229, s. 571-572. 
75 Nerman, Ture 1952. Studiecirkeln- Historik kring ett halvsekelminne, s. 152. 
76 Torstensson, Magnus 1994. Studiecirkelbiblioteken – ett viktigt inslag i den halländska 
bildningshistorien, När boken kom till bygden, 1994, s. 18. 
77 Tynell 1931, s. 158. 
78 Tynell, Knut 1931. Den nya biblioteksförfattningen, s. 6-7. 
79 Gatenheim 1977, s. 139-140. 
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30-talet sker en kraftig expansion av antalet studiecirkelbibliotek. 1934 fanns det 4.280 
statsunderstödda studiecirkelbibliotek.80 1938 hade antalet växt till 5.514 . Det är en 
22% ökning på fyra år. IOGT hade då flest antal studiecirkelbibliotek 1.662, tätt följt av 
ABF med 1.539. Minst hade SKB med 257. SLS, som hade bildats 1930, uppvisade den 
kraftigaste expansionen av nyinrättade studiecirkelbibliotek främst på landsbygden. 
Mellan 1934-38 steg SLS:s antal från 226 till 578. Det är en 61 % ökning på fyra år. 81 82 
 
I folkbildningsutredningens betänkande SOU 1949:28 Folk- och skolbibliotek, så 
poängterades åter bibliotekets centrala roll för den s.k. fria folkbildningen.83 Utredarna 
menade att det var dags att på allvar börja konformera bibliotekspolitiken. Förslaget, 
uttryckte nödvändiga prioriteringar på att utveckla och bygga ut folkbiblioteksväsendet 
framför studiecirkelbibliotekens befintliga verksamhet. Detta skulle tvinga fram 
rationaliseringar och kommunaliseringar av studiecirkelbiblioteken genom att 
biblioteksanslagen till dessa successivt avvecklades. De sakkunniga menade också att 
utbyggnaden av landets centralbibliotek redan hade hunnit så långt, att studiecirklarnas 
bokförsörjning i viss mån redan kunde tillgodoses.84 Som kompensation för kravet på 
snabb kommunalisering av studiecirkelbibliotekens samlingar, så skulle de kommunala 
folkbiblioteken genom biblioteksstyrelserna, i fortsättningen vara skyldiga att ta i 
beaktande bildningsorganisationernas förslag till inköp av litteratur.85 
 

3.6 Centralbiblioteken 

I SFS 1930:15 infördes en ny bibliotekstyp kallad centralbibliotek. Dessa skulle inrättas 
med statligt stöd i varje län undantaget där det redan fanns ett landsbibliotek. 
Länsbiblioteket var tänkt att få en överordnad roll, vara rådgivande i bibliotekstekniska 
spörsmål och samordnande gällande kostnadsfri utlåning av litteratur till länets mindre 
bibliotek. Krav fanns på att länsbiblioteket hade en läsesal med en tillräckligt stor 
handbokssamling och bredd motsvarande biblioteksverksamhetens mål. Central 
bibliotekarien skulle även äga behörig kompetens för tjänsten. I takt med att 
centralbibliotekens verksamhet etablerades, så skulle den statliga inspektionen av de 
mindre folkbiblioteken övertas av länsbiblioteket.86 De två första centralbiblioteken 
inrättades i Malmö och Karlstad 1930. Året efter fick Eskilstuna och Luleå varsitt 
länsbibliotek. 87 Nitton år senare 1949 fanns det centralbibliotek eller landsbibliotek 
inrättat i alla län utom två, Kronobergs och Västmanlands län.88  
 

3.7 Stift och landsbiblioteket i Västerås 

Redan 1932 presenterades planerna på ett landsbibliotek nära Domkyrkan i Västerås. 

                                                           
80 Hjelmqvist, Fredrik 1936.Bibliotek. Deras betydelse och skötsel: En handledning för mindre bibliotek, 
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85 SOU 1949:28, s. 151. 
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Av olika anledningar dröjde det ända till 1939 innan stadsfullmäktige godkände 
byggnadsplanen. Av olika anledningar bland annat p.g.a. den känsliga kulturmiljön,  
så dröjde det ända till 1952. Riksdagen fick förslaget om ett landsbiblioteket i  Västerås 
på sitt bord i juni 1952 då det också bifölls. Byggnadsarbetena påbörjades samma år. 
Arkitekten var Sven Ahlbom. Byggnaden stod färdig i mars 1955. Landsbibliotekets 
olika avdelningar öppnades successivt för allmänheten året efter. Den officiella 
invigningen skedde emellertid den 25 maj 1956.89 Västerås Stifts- och läroverks- 
bibliotek med anor från Johannes Rudbeckius tid (inrättat 1623) kom att delvis utgöra 
grunden för det blivande Västerås Stifts- och landsbibliotekets samlingar.90 
 
Normalt vid tillsättande av en centralbibliotekarietjänst, så krävdes det någon form av 
folkbibliotekarieutbildning. Skolöverstyrelsen ställde dock högre kompetenskrav inför 
tillsättandet av den aktuella landsbibliotekarietjänsten i Västerås 1953.91 Tillförordnad 
landsbibliotekarie blev Helga Lindsten som fram till dess hade innehaft en 
amanuenstjänst vid Kungliga biblioteket.92 
 

3.8 Landsbygdens bibliotekslokaler och deras placering 

Fredrik Hjelmqvist beskriver på mitten av 1930-talet hur folkbiblioteksfrågan främst på 
landsbygden skulle kunna lösas. Inrättningen skulle helst placeras central och på en 
offentlig välbesökt plats i socknen. I folkskolor och kommunalhus etc. fanns utrymmen, 
som var särskilt lämpliga att ha i åtanke. Helst skulle biblioteket, även om det var litet, 
ha tillgång till egna lokaler.93 I praktiken var det få folkbibliotek på landet, som hade 
egna lokaler. Ofta delade folk- och skolbiblioteket på lokalutrymmet, bokskåpen och de 
öppna hyllorna. Därför dröjde det också ute på landsbygden med inrättande av särskilda 
läsesalar, trots att 1930 års statsbidragssystem befrämjade sådan utveckling. Hjelmqvist 
påtalade också vikten av att ha nära tillgång till ett bibliotek. I landskommuner med 
stora avstånd mellan byarna var det bra om det fanns filialer att tillgå. Problemet med 
filialerna var enligt honom, att de ofta hade ytterst begränsade resurser, vilket medförde 
uppbyggnad av små boksamlingar, som inte utvecklades i någon större grad. Den 
enskilde låntagaren hade snart tagit sig igenom den litteratur som fanns att tillgå, vilket 
medförde risk för försämrad utlåningsfrekvens. Hjelmqvist menade att kontinuerligt 
samarbete mellan huvudbibliotek och filialer, vad avser utbytande av litteratur, var 
essentiellt och borde prioriteras. En annan lösning för landsbygdsbiblioteken, var att 
rekvirera de s.k. vandringsbiblioteken. Dessa tillhandahölls kunde förhyras av 
länsbiblioteken och Folkbildningsförbundet.94  I Preliminära normer för upprättande av 
utlåningsstationer och filialer som utgavs 1951 preciserades som titeln antyder 
begreppen:95 
 

• Filial: en fristående biblioteksavdelning utrustad med ett fast bokbestånd bestående av 
litteratur inom alla områden. En handboksamling bör även finnas tillgänglig på plats. 
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• Utlåningsstation: en fristående biblioteksavdelning med ett fast bokbestånd av mestadels 
handbokskaraktär. Dessutom ett flexibelt bokbestånd av skönlitteratur och populär 
facklitteratur.  

3.9 Personal 

Folkbibliotekarieyrket existerade inte före första världskriget. Det var oftast en bisyssla 
till en folkskollärartjänst, och skulle så länge förbli. Palmgren påtalade redan 1911 
vikten av att erhålla utbildad bibliotekspersonal till de svenska folkbiblioteken. 
Palmgren ledde själv några sommarkurser redan 1908 och 1910 samt en sexveckorskurs 
1909.96 Kursverksamheten togs 1915 över av bibliotekskonsulenterna. Dessa anordnade 
kurser i Stockholm, men även sommarkurser för universitetsstudenter. Från 1920 och 
framåt anordnades det löpande bibliotekskurser. Riksdagen anslog på 20-talet medel för 
att  folk-, skol- och studiecirkelbibliotekarier skulle få någon form utbildning inom 
yrket. Vid denna tid hölls länsvisa veckokurser i biblioteksteknik och bokkunskap. Det 
fanns även en fortsättningskurs på 10 dagar. Från och med våren 1926 inrättades den 
första längre biblioteksutbildningen av Skolöverstyrelsen . Denna var från början  
4 månader lång, och anordnades vartannat år. Utbildningen byggde på föreläsnings- 
tillfällen, men ingen bibliotekspraktik anordnades.97 Fram till och med 1947 hade  
394 bibliotekarier utexaminerats, varav endast 20 % var män.98 De sakkunniga i Folk- 
och skolbiblioteksutredningen lade 1949 fram ett förslag på att ett Bibliotekens 
korrespondensinstitut skulle inrättas för bibliotekarieutbildningen”.99 Detta förslag kom 
också att realiseras. Främst berörde detta de delanställda folkbibliotekarier.  
 
Ett normalt årsarvode för en folk- och skolbibliotekarie på landet, ofta med deltidstjänst, 
var mellan 30-60 kr. fram till 1930. Först i samband med kommunsammanslagningarna 
1952, skedde en märkbar förändring av lönerna. Lönevillkoren var till stor del beroende 
av om anställningen var vid ett huvud- eller ett filialbibliotek. Bibliotekariens kön 
liksom lärarkompetens inverkade också menligt på lönesättningen.100 Två olika 
föreningar organiserade folkbibliotekarier under perioden. Svenska folkbibliotekarie- 
föreningen (SFF) bildades redan 1938, och organiserade endast de heltidsanställda som . 
genomgått Kungl. Skolöverstyrelsens bibliotekskola.101  SFF:s medlemsmatrikel upptog 
344 medlemmar 1947.102 Riksföreningen för Deltidsanställda Folkbibliotekarier (RDF) 
bildades först 1952. RDF organiserade, som namnet antyder, både den deltidsanställda 
personalen som hade någon form av utbildning och de som saknade sådan. RDF var 
liksom SFF i sin tur anslutna till SKTF.103 En stickprovsundersökning gjordes 1947 
angående Folkbibliotekariers årsarvode i Uppsala och Kalmar län.104 Majoriteten av 
den tillfrågade personalen hade ett årsarvode på mellan 10-100 kr. Anmärkningsvärt var 
att 25 % av de undersökta bibliotekarierna i Kalmar län och 10 % i Uppsala län inte 
hade fått någon ersättning alls för föregående år. 2.5 % av de tillfrågade i Uppsala län 
och 6% i Kalmar län erhöll 300 kr. eller mer i årsarvode. Vad gäller studiecirkel 
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bibliotekarierna så påminde arbetsuppgifterna i mångt och mycket med det som 
folkbibliotekarien utförde och oftast till ingen ersättning alls.105  
 

3.10 Bokutlåning och bokbestånd 

Vid periodens början 1913, så var bokbeståndet i de svenska folkbiblioteken i stor 
utsträckning föråldrat. Genom statliga stimulanser till folk- och studiecirkel- 
biblioteken så ökade antalet bibliotek kraftigt under resten av 1910-talet. 
Folkbiblioteken hade en 59% ökning fram till 1920. Studiecirkelbiblioteken ökade 
också i antal, 2.5 gång under motsvarande period. Slår vi ihop statistik från folk- och 
studiecirkelbibliotek, över Sveriges folkmängd och gör vissa beräkningar, så steg 
parametrarna Lån per inv. från 0,13-0,32 medan Böcker per låntagare ökade från 7,9-
9,2 .106 107 Se bilaga 1: Antal svenska folk- och studiecirkelbibliotek 1913-34 samt 
utlåningsstatistik för åren 1912-33 för en mer utförlig statistisk sammanställning.  
 
År 1930 fick vi en ny statsbidragsreform med ett särskilt stöd till inrättande av 
centralbibliotek. Detta medförde bland annat att utlåningen på landets folk- och 
centralbibliotek nära nog tredubblades och Lån per inv. mer än fördubblades mellan 
1930 och 1950. Mellan 1950-1955 så skedde en drygt 50% ökning på bara fem år.  
Se tabell 2 nedan. 
  
Tabell 2.  Folkbiblioteken inkl. centralbibliotekens samlade boklån per inv. åren 1930-55 
 
 1930 1935 1940 1945 1950 1955 
Bokbestånd 2 166.248 2 912.593 3 768.372 5 086.217 6 051.920 9 210.001 
Antal utlån 4 830.133 8 203.461 9 394.791 10 579.233 13 657.486 21 656.431 
Folkmängd 6 141.571 6 250.506 6 371.432 6 673.749 7 046.920 7 290.112 
Lån per inv. 0,79 1,31 1,47 1,59 1,94 2,97 
Källa: SOU: 1972:61 Försök med bibliotek, s 69 
           SCB. Sveriges folkmängd 1860-64   
           http://www.scb.se/statistik/BE/BE0101/2005M05/Be0101Folkmangd1860-2004.xls 
 
Dock rådde också en klar geografisk skillnad mellan folkbiblioteken i utlåningsstatistik 
mellan stad och landsbygd. År 1933 så hade städerna i genomsnitt 3,05 Lån per inv. 
medan landsbygden endast kom upp i utlåningstalet 0,43. Det kan delvis förklaras med 
att utbudet av litteratur på folkbiblioteken i städerna var generellt större, men att 
lättillgängligheten också kan ha haft en positiv inverkan på utlåningen. Vad gäller 
studiecirkelbibliotekens utlåningssiffror över Lån per inv., så rådde det ingen större 
skillnad mellan land och stad. Dessutom var dessa lånesiffror ungefär lika stora mellan 
folk- och studiecirkelbibliotek på landsbygden. Se tabell 3 nedan. 
 
Tabell nr 3. Lån per inv. i stad och på landsbygd år 1933 
 
År 1933 Stad Landsbygd 
Folkbibliotek  3,05 0,43 
Studiecirkelbibliotek  0,33 0,42 
Källa: Hjelmqvist 1936, s 76 
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Det är också intressant att jämföra ABF och IOGT:s utlåningsstatstik på riksplanet. Se 
nedanstående tabell 4. ABF och IOGT har som flest studiecirkelbibliotek runt 1939. 
Flest bokband har båda kring 1949. Störst utlåning och högst antal Lån per inv. når de 
bägge 1942-43. ABF har dock en högre nyttjandegrad än IOGT trots att de har färre 
bokband totalt i sina studiecirkelbibliotek. För mer utförlig information se bilaga 2: 
Antal studiecirkelbibliotek, bokbestånd, utlåning m.m. inom ABF och IOGT:s för åren 
1914/15 – 1951/52. 
 . 
 
 Tabell 4.  Maximala siffror över studiecirkelbibliotek, bokband i bibliotek, utlåning samtantal 
lån per invånare 
 Verk- 

samhetsår 
Flest antal 
bibliotek 

Flest antal bokband 
i biblioteken 

Störst  
utlåning ur biblioteken 

Högst antal 
lån per inv.  

1939-40 1497    
1948-49  821.725   
1942-43   1 452.605  

ABF 
  

1942-43    0,22 
1937-38 1673    
1949-50  911.527   
1942-43   911.290  

IOGT 
 

1933-34; 1942-43    0,14 
Källa: Heffler 1962, s. 301. 
           Nerman 1952, s. 136-137; SOU: 1972:61, s. 69. 
           SCB, Sveriges folkmängd 1860-64   
           http://www.scb.se/statistik/BE/BE0101/2005M05/Be0101Folkmangd1860-2004.xls. 
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4. Kolbäcks kommuns bibliotek mellan 1913-1951 

I detta kapitel beskrivs Kolbäcks folk- och studiecirkelbibliotek och deras utveckling 
fram till bildandet av Kolbäcks storkommun 1952. En bakgrund ges i kap. 4.1. vad 
avser Kolbäcks äldre kommunbibliotek. I det efterföljande kapitlet 4.2. presenteras folk- 
bibliotekens utveckling mellan 1913 och fram till kommunsammanslagningen 1952.  
Därefter följer i kapitel 4.3 en  genomgång av studiecirkelbibliotekens utveckling under 
motsvarande period.  
 

4.1 Äldre kommunbibliotek inrättade före 1913 

I en enkätundersökning om västmanländska folkbibliotek som Åke Åberg företog 1967 
framkom det obekräftade uppgifter om att föregångaren till det lokala folkbiblioteket,  
Kolbäcks sockenbibliotek skulle ha instiftats redan år 1866.108109 Tre år senare 1869 
hade samlingen vuxit sig så stor att ett bokskåp inhandlades för att inrymma den. Den 
anställde organisten skulle svara för inköpet samt inbindningen av några böcker.110 111 
 
Det Hellströmska biblioteket, som var en donation, bildades någon gång kring 1890. 
Bakgrunden var att den 31 december 1884 undertecknades ett privat donationsbrev på 
1.000 kr. av en Kapten Hellström, verksam vid Strömsholms kanalbolag. Beloppet 
skulle enligt statuterna användas till inrättande av ett nytt sockenbibliotek, som skulle 
bära donatorns namn. 112  Räntan på beloppet skulle användas till inköp av lämpliga 
böcker. Litteraturen skulle, enligt bifogade biblioteksstadgar, kunna lånas ut avgiftsfritt 
till allmogen och dess barn inom Kolbäcks socken och ”de tillhörande skantzroten i 
Hallstahammar”. En bit av den smala landremsa som tillhörde Kolbäck fram till 1943 
gränsar i väster till Strömsholms kanal , Åsby och Skantzenområdet. Hellströmska 
biblioteket skulle förvaras i ett särskilt skåp i sockenbibliotekets lokaler. När vi kommer 
fram i tiden till mitten av 1890-talet står det uttryckligen i kommunalstämmo- 
protokollen, att det var skoläraren som ansvarade för ”socknens lånebibliotek”. Att 
skolläraren var också kantor. Hans årsarvode för bibliotekstjänsten var vid denna tid  
25 kr. Hälften togs ur kommunalkassan och resten ur Hellströmska biblioteksfonden.113 
Som jämförelse kan nämnas att: den då ansvarige bibliotekarien för grannsocknen 
Svedvis sockenbibliotek också erhöll ett årsarvode à 25 kr.114 Det tycks således ha varit 
en vanlig ersättning i trakten för biblioteksarbetet som utfördes. Sockenbiblioteket och 
det Hellströmska biblioteket förde emellertid en tynande tillvaro från slutet av 1800-
talet. Något som de hade gemensamt med många sockenbibliotek i landet.  
 
I och med att den första statsbidragsförordningen SFS 1905:29 träder i kraft, så försöker 
Kolbäcks kommun också att anpassa sig till de nya förhållandena. Det kommunala 
                                                           
108 Åberg, Åke 1967. Inkommande svar från Kolbäcks folkbibliotek gällande Enkät om folkbibliotekens 
arkiv i Västmanlands län , s. 1. 
109 Åberg, Åke 1969. ”Folkbibliotekens arkiv” ingår i En bok om biblioteksforskning 1969. red. Lars 
Furuland & Åke Åberg, , s. 105-108. 
110 Kolbäcks kommun kommunalstämma Protokoll 1863-1875 AI:1. 
111 Skoglöf, Roger 2004. Från kommunbibliotek till folkbibliotek – Biblioteksutvecklingen i Kolbäck 
under perioden 1905-1915, B-uppsats vid Bibliotekshögskolan i Borås, s. 9. 
112 Kolbäcks kommun kommunalstämma Protokoll 29 dec. 1892, §14. 
113 Kolbäcks kommun kommunalstämma Protokoll 7 april 1895, §2. 
114 Åberg 1969, s. 120. 
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sockenbiblioteket skulle enligt ett beslut från kommunalstämman 1906 benämnas 
kommunbibliotek från och med året efter.115 Det beslutades också att 
Kommunalnämnden skulle utgöra Kommunbibliotekets styrelse. Det Hellströmska 
biblioteket berördes inte av denna nyordning förutom att bägge biblioteken, som 
tidigare, skulle ha skilda räkenskaper med valda revisorer som granskade verksamheten. 
År 1907 tilldelas kommunbiblioteket 100 kr. och ett församlingsbibliotek i Strömsholm 
50 kr. i kommunalt anslag. Det är oklart om protokollstexten med församlings- 
biblioteket avser Det Hellströmska biblioteket. De ansvariga bibliotekarierna för 
respektive inrättning skulle få 25 kr. vardera i årsarvode. Finansieringen för biblioteks- 
verksamheten, skulle tas ifrån kommunens inkomst via hundskatt.116 Såvitt jag kan 
bedöma så uppfyllde Kolbäcks kommunbibliotek kraven på att erhålla statsbidrag. Vi 
vet dock att medlen för statsbidrag var begränsat och någon utbetalning av statsbidrag 
till kommunen verkar dock inte har skett för åren 1906-1913. På kommunalstämman 
i mars 1911 diskuterades den fortsatta kommunala förvaltningen av det Hellströmska 
biblioteket. Beslut togs att biblioteket fortsättningsvis skulle förvaltas av kyrko- och 
skolrådet. Bibliotekets verksamhet, skulle framgent redovisas till, granskas och 
godkännas av den årliga kyrkstämman.117 Därmed gjordes också ett formellt avslut av 
den borgerliga kommunens åtagande, och ansvaret för Hellströmska biblioteket fördes 
över på den kyrkliga kommunen. Den 26 oktober 1913 fattades ett beslut på Kolbäcks 
kommunalstämma som kom att bli startskottet för den moderna folkbiblioteksepoken i 
kommunen. 
 

4.2 Kommunens folkbibliotek 1913-1951 

De folkbibliotek som avhandlas i detta kapitel var samtliga inhysta i skolor. Alla utom 
en (som inrymdes i en småskola), nyttjade sig av folkskolelokaler. Inrättningarna är som 
följer: huvudbiblioteket i Kolbäck, filialerna i Strömsholm, Yllesta, Näslund och 
Trångfors. Kommungränsregleringen 1943 effekt på de två sistnämnda biblioteken tas 
upp till behandling. Bibliotekens finansiering, lokaler, personal, öppettider, utlåning och 
bokbestånd presenteras i skilda underavsnitt.  
 

4.2.1 Omvandlingsprocessen till folkbibliotek 

Sverige implementerade 1912 ett nytt system för statsbidrag till folkbibliotek, reglerat i 
statsförordningen SFS 1912:229. Understöd gick att söka först för året därefter dvs. för 
verksamhetsåret 1913. Kolbäcks kommunalstämma beslutade sig därför under hösten 
1913 att försöka anpassa kommunens biblioteksverksamhet, så att det skulle motsvara 
det nya statsbidragssystemet. I oktober beslutade Kolbäcks kommunalstämma att: 118 
 

• kommunbiblioteket i fortsättningen skulle benämnas folkbibliotek 
• en folkbiblioteksfilial skulle inrättas i Strömsholms Nya folkskola 
• en ny separat biblioteksstyrelse skulle bildas bestående av 5 valda  ledamöter, valda på 

två år åt gången 
 

                                                           
115 Kolbäcks kommun kommunalstämma Protokoll 28 dec. 1906. 
116 Kolbäcks kommun kommunalstämma Protokoll 28 dec. 1906, §5. 
117 Kolbäcks kommun kommunalstämma Protokoll 26 mars 1911, §6. 
118 Kolbäcks kommun Kommunalstämma Protokoll 26 okt. 1913, §5 
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Vid en kommunalstämma i december 1913 utsågs ledamöterna till den första 
folkbiblioteksstyrelsen. Dessa fem ledamöter var: telegrafkommissionären  
Sara Venström (sammankallande), folkskolläraren tillika slottsorganisten i Strömsholm 
Anders Gunnar Bäckström, komministern sedermera kyrkoherden Hjalmar Didoff, 
trädgårdsmästaren i Strömsholm Karl Lövgren samt skomakarmästaren i Kolbäck  
Carl W. Pettersson119  
  
Den nya folkbiblioteksstyrelsen höll sitt första möte en månad senare, den 26 januari 
1914. Tilläggas skall att den kyrkliga kommunens nybildade skolbiblioteksstyrelse, med 
ledamöter valda av kyrkstämman, också startade sitt arbete samma dag.  
Värt att notera, att ledamöterna var desamma i båda styrelserna. Vi kan därför anta att 
mötena hölls i nära anslutning till varandra. Den 1 februari 1914 fastslogs nya 
folkbiblioteksstadgar för verksamheten av kommunalstämman. Enligt beslut på 
kommunalstämman var det också biblioteksstyrelsen, som fick mandatet att utse 
bibliotekarier för respektive biblioteksavdelning.120 Mer om personalsituationen vid 
Kolbäcks folkbibliotek ges i kap. 4.2.4 Personal. 
 

4.2.2 Finansieringen av kommunens folkbibliotek 1913-1951 

Arbetet med folkbildning sågs från etablissemanget som en stabiliserande faktor i 
samhället. Det skulle därför uppmuntras. Ett tecken på detta är att det kommunala 
anslaget till folk- och skolbiblioteken ökar och därmed ökar också statsbidraget till 
dessa. På kommunalstämman den 26 okt. 1913 anslogs för verksamhetsåret 1914,  
275 kr. i kommunalt anslag till de båda folkbiblioteken121 122 Huvudavdelningen, som 
låg i Kyrkskolan i Kolbäck blev tilldelad 100 kr. och filialen i Strömsholms nya skola 
fick 175 kr. Mycket beroende på att den sistnämnda behövde nyinvestera i inventarier, 
som till exempel bokskåp och litteratur. Kommunen överskred därmed gott och väl 
minimigränsen på 40 kr. per år i kommunalt anslag för att kunna erhålla statsbidrag.123  
I oktober 1914 fick folkbiblioteksstyrelsen rapport om att den erhållit sitt första 
statsbidrag på 187:50 kr. Ur en bokförmedlingskatalog hade 100 böcker valts ut, vilket 
motsvarade det utbetalda beloppet.124 De erhållna statsbidragsböckerna skulle sedan 
delas lika mellan huvudavdelningen i Kolbäck och filialen i Strömsholm.125  
Nedanstående tabell 5 visar förhållandet kommunalt anslag och utbetalt statsbidrag för 
Kolbäcks kommun mellan åren 1914-1951.  
 
Tabell 5: Kommunalt anslag och motsvarande belopp i erhållet statsbidrag till Kolbäcks 
folkbibliotek under perioden 1914-51 
 
Folkbibliotek 1914 1920 1932 1935 1940 1946 1951 
Kommunanslag 100.00 400.00 400.00 450.00 500.00 750.00 2 890.00 
Statsbidrag  187.50 400.00 400.00 405.00 405.00 675.00 2 688.00 
Källa: Hallstahammars Kommunarkiv, Kolbäck Folkbiblioteksstyrelsens protokoll 1914-1958 
 

                                                           
119 Kolbäcks kommun Kommunalstämma Protokoll 27 dec. 1913, §6. 
120 Kolbäcks kommun Kommunalstämma Protokoll 1 febr. 1914, §3. 
121 Kolbäcks kommun folkbiblioteksstyrelsen Protokoll 2 okt. 1914, §10. 
122 Kolbäcks kommun Kommunalstämma Protokoll 26 okt. 1913, §5. 
123 SFS 1912:229 , s. 571. 
124 Kolbäcks kommun Folkbiblioteksstyrelsen Protokoll 2 okt. 1914, §3. 
125 Kolbäcks kommun Folkbiblioteksstyrelsen Protokoll 2 okt. 1914, §9. 
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Kommunens biblioteksverksamhet kom att växa snabbt under andra halvan av  
1910-talet. Nya biblioteksfilialer öppnades i Näslund och Yllesta skola. Det kommunala 
anslaget ökade därmed till folkbiblioteken. Från och med år 1920 så hade kommunen 
ökat sitt anslag till 400 kr. per år, och erhöll därmed maximalt statsbidragsbelopp på lika 
mycket till. När ytterligare en ny filial öppnades i Trångfors skola 1923, så höjdes inte 
den kommunala anslagsnivån, utan låg fast ända till 1932. När ett nytt statsbidrag 
infördes 1930, så ökade också kommunen på sitt årliga anslag . I det nya statsbidrags- 
systemet fanns som nämnts tidigare två olika former av tilläggsstöd. Se s. 19. Något 
tilläggsstöd I kan jag inte belägga att Kolbäcks kommun har ansökt om eller fått 
utbetalt. Det är ändå troligt att så sker, men inte förrän för verksamhetsåret 1944. 
Huvudbibliotekarien i Kolbäck, Tekla Engstrand äskade då kommunala medel för att 
kunna öppna en läsesal och grunda en handboksamling. Styrelsen ställde sig bakom 
förslaget.126 Vad gäller tilläggsstöd II, så hade inte Kolbäcks folkbibliotek någon 
heltidsanställd bibliotekarie förrän slutet på 1960-talet, och var därför inte berättigad till 
något extra anslag för detta. 
. 

4.2.3 Folkbibliotekens lokaler 1914-1951 

Det var enligt folkbiblioteksstyrelsens första protokoll i jan. 1914 ännu inte avgjort med 
placeringen av den nya huvudavdelningen i Kolbäck. Däremot var det klart att en filial 
skulle placeras i Strömsholms Nya folkskola.127 I februari 1914, så blev det också 
fastlagt att förlägga huvudavdelningen till kommunalhuset i Kyrkskolans lokaler.128 
Vidare så behövde bägge biblioteken brandförsäkras. Det var helt i enlighet med det 
som stod i gällande statsbidragsförordning.129 Bibliotekens instiftelseår, lokalyta, 
brandförsäkringsbelopp anges i nedanstående tabell 6 .  
 
Tabell 6: Kolbäcks folkbiblioteks lokaler med avseende på invigningsår, placering, antal rum, 
brandförsäkringsbelopp 1914-1951 
 

Brandförsäkring  Invigningsår Placering  Antal rum 

1914-19 1919-51 

1914-1943 
1 rum 

Huvudavd. 1914 Kolbäcks Kyrkskola 

1943- 
2 rum 

1200 kr 2500 kr 

Strömsholm 1914 Strömsholms  
Nya folkskola 

1 rum 800 kr 2000 kr 

Näslund* 1915 Näslunds skola 1 rum - 1200 kr  
Yllesta 1918 Yllesta skola 1rum - 300 kr 
Trångfors* 1923 Trångfors skola 1 rum - ** 
Källa:  Kolbäcks Folkbiblioteksstyrelses protokollsbok 1914-58 
 Kolbäcks kommunfullmäktigeprotokoll 1914-49. 
Kommentar: * Efter kommungränsjustering, så övergår förvaltningen av Näslund och 

Trångforsfilialerna år 1943 till Hallstahammars kommun 
                    ** Trångfors folkbiblioteksavdelning ingick som en del i Näslundsfilialen.  

Se Näslundfilialens brandförsäkringsbelopp 
                                                           
126 Kolbäcks kommun Folkbiblioteksstyrelsen Protokoll 24 sept. 1943, §2. 
127 Kolbäcks kommun Folkbiblioteksstyrelsen Protokoll 26 jan. 1914, §3. 
128 Kolbäcks kommun Kommunalstämma Protokoll extra kommunalstämma, 1 febr. 1914, §2. 
129 Kolbäcks kommun Folkbiblioteksstyrelsen Protokoll 26 jan. 1914, §6. 
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År 1915 blev en turbulent tid för huvudbiblioteket. Den tillförordnade 
huvudbibliotekarien i Kolbäcks kommun, hade sagt upp sig från sin folkskollärartjänst 
och flyttat ifrån kommunen. Fattigvårdsföreståndaren hade efterträtt denne på 
bibliotekarietjänsten. I juni 1915 fanns det därför planer på en eventuell flytt av 
huvudavdelningens bibliotek från Kyrkskolan till Fattiggården invid kyrkan i 
Kolbäck.130 Biblioteksstyrelsen kunde inte ta ställning i frågan utan bad istället 
kommunalstämman om ett uttalande i flyttfrågan. Något mer uttalande eller beslut om 
flytt i ärendet redovisas varken i protokollen från kommunalstämman eller i 
folkbiblioteksstyrelsen. Slutsatsen blir att flytten troligtvis aldrig blev av. Informanter 
från Kolbäcks Hembygdsförening har muntligt bekräftat att något folkbibliotek i 
Fattiggården har de aldrig hört talas om. Enbart det som låg i Kyrkskolans lokaler.  
1922 inlämnades ett förslag från dåvarande huvudbibliotekarien Tekla Engstrand att 
folkbiblioteket var i behov av bättre lokaler. Huvudbiblioteket kom så att flyttas från 
skollokalerna i Kyrkskolan till det så kallade Kommittérummet i samma hus.131 Det var 
dit som Kolbäcks kommunalnämnd brukade förlägga sina sammanträden. Drygt tjugo år 
senare 1943 inlämnade bibliotekarie Engstrand ett förslag till styrelsen om att bland 
annat få utöka biblioteket med en läsrumsavdelning.132 Styrelsen hade inget att invända 
mot förslaget, men överlämnade ärendet till kommunen för beslut.133 Huvudbiblioteket 
var den enda folkbiblioteksavdelning som således i slutet av perioden förfogade över 
mer än bara ett rum. 
 
Vad avser filialverksamheten så inrättades det 1915 en ny biblioteksfilial i Näslunds 
folkskola, norr om Kolbäck.134 I januari 1918 meddelades det att en ny filial i Yllesta 
skola hade öppnats.135 I takt med att nya bibliotekslokaler i Näslund skola och Yllesta 
hade kommit till sedan 1914, så skedde en översyn av brandförsäkringsbeloppen 
1919.136 Se tabell 6, s 35. Näslundsfilialen som öppnade 1915  fick som sagts tidigare år 
1923 en underfilial i Trångfors småskola.137 Trångfors var också den filial, som 
geografiskt låg längst bort ifrån huvudbiblioteket vid den då norra kommungränsen. 
Hallstahammars kommun tog dock från och med den 1 januari 1943 över ansvaret för 
Näslund och Trångforsfilialen. Ingen av de öppnade filialerna kom att förfoga över mer 
än ett rum. Tilläggas skall att det överlag inte fanns någon särskild barn- och 
ungdomsavdelning på varken huvudbiblioteket eller filialerna. Dessa grupper blev 
hänvisade till att låna genom skolbiblioteken. Först i samband med att huvudbiblioteket 
fick nya anpassade lokaler 1960 så inrättades en särskild barn- och ungdomsavdelning. 
 

4.2.4 Öppettider 

Enligt 1912 års föreskrifter så skulle kommunbiblioteken hållas öppet ”regelbundet 
vissa tider i veckan”.138 Någon mer specificerad information gällande öppettider ges 
inte. Det är först när vi kommer fram till 1914 och de nya folkbibliotekens stadgar 

                                                           
130 Kolbäcks kommun Folkbiblioteksstyrelsen Protokoll 22 juni 1915, §3. 
131 Kolbäcks kommun Folkbiblioteksstyrelsen Protokoll 27 sept. 1922, §2. 
132 Kolbäcks kommun Folkbiblioteksstyrelsen Protokoll 24 sept. 1943, §2. 
133 Kolbäcks kommun Folkbiblioteksstyrelsen Protokoll 24 sept. 1943, §2. 
134 Kolbäcks kommun Folkbiblioteksstyrelsen Protokoll 29 sept. 1915, §2. 
135 Kolbäcks kommun Folkbiblioteksstyrelsen Protokoll 10 jan. 1918, §3. 
136 Kolbäcks kommun Folkbiblioteksstyrelsen Protokoll 28 jan. 1919, §7. 
137 Kolbäcks kommun Folkbiblioteksstyrelsen Protokoll  9 febr. 1923, §2. 
138 SFS 1912:229, s. 570. 
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fastslås av kommunalstämman.  Folkbiblioteken skulle då ”hållas öppet för utlåning 
minst en timme två gånger i veckan å tid, som av styrelsen bestämmes…”.139  
I slutet av 1918 så beslutade biblioteksstyrelsen att försöka öka utlåningen vid 
huvudavdelningen genom att utöka öppettiderna. 140 Avdelningen skulle enligt beslut 
även hålla kvällsöppet en dag i veckan. Filialerna i Strömsholm, Yllesta och Näslund 
hade öppet två dagar i veckan. Det är först när vi läser arkivhandlingar från året 1919 
som huvudavdelningen får mer specificerade öppettider.141 Huvudavdelningen skall då 
haft öppet tisdagskvällar mellan kl. 17:30 – 18:00 och lördagar mellan kl. 16:00 – 
17:00. Engstrand berättade långt senare i slutet av 1960-talet om förhållandena vid 
Kolbäcks folkbibliotek i slutet av 1910-talet. Intervjun gjordes av dåvarande 
landsarkivarien Helga Lindsten då verksam vid Stifts- och landsbiblioteket i Västerås. 
Tekla Engstrand menade på att: ”Utlåningen skedde som var vanligt i de gamla 
sockenbiblioteken på söndagarna efter gudstjänsten.”.142 Det är följaktligen två 
motstridiga uppgifter som presenteras i källmaterialet. Det är emellertid 50 år mellan 
när källorna skrevs, och det finns anledning att fundera källkritiskt över detta.143 
 
I 1930 års statsförordning, så utrycks det att folkbiblioteken bör ha öppet minst 
varannan vecka under sommarmånaderna.144 Folkbiblioteksstyrelsen i Kolbäck ansågs 
sig inte kunna följa bestämmelserna, utan beslöt skicka in en ”vördsam begäran” om att 
få hålla folkbiblioteken stängda under sommarmånaderna dvs. under perioden 20 juni – 
20 augusti. Som ett skäl angavs att samtliga bibliotekarierna också var lärare vid 
Kolbäcks folkskolor. Styrelsen uttryckte ”Att erfarenheten givit vid handen, att här så 
gott som inga boklån förekommit under sommarmånaderna”.145 Hur det gick med den 
ansökan har jag inte lyckats bringa någon klarhet i.   
 

4.2.5 Personal 

I Kolbäck fanns det, som tidigare nämnts, inga heltidsanställda bibliotekarier förrän 
slutet på 1960-talet. Den huvudsakliga sysselsättningen var oftast att vara folkskollärare. 
Vid folkbiblioteksstyrelsens allra första sammanträde den 26 januari 1914 utsågs 
folkskolläraren A. Lundh till huvudbibliotekarie vid Kyrkskolans folkbibliotek i 
Kolbäck och Alfrida Andersson filialbibliotekarie i Strömsholm.146  
 
Alfrida Andersson var den skickades som representant för Kolbäcks folkbibliotekarier 
till Biblioteksmötet i Stockholm 7-9 jan. 1915.147 Detta möte är centralt i svensk 
bibliotekshistoria. På det mötet bildades Sveriges allmänna biblioteksförening (SAB). 
På mötet utsågs en utsedd interimsstyrelse. Det efterföljande årsmötet ägde rum i Lund 
den 13-14 augusti samma år. I Biblioteksbladets (BBL) allra första nummer från 1916, 
står det i en artikel att läsa om det årsmötet. Artikeln har en bifogad deltagarlista.  
Någon representant från Kolbäck fanns ej med på denna lista. Västmanland 
representerades av två delegater. Ivar Andrén från Västmanlands läns pedagogiska 
                                                           
139Kolbäcks kommun Kommunalstämma Protokoll 1 febr. 1914, §2. 
140 Kolbäcks kommun Folkbiblioteksstyrelsen Protokoll 21 sept. 1918, §9. 
141 Kolbäcks kommun Folkbiblioteksstyrelsen Protokoll 22 jan. 1919, §3. 
142 Lindsten, Helga 1969. ”Femtioårig bibliotekariegärning – Tekla Engstrand”, s. 1. 
143 Thurén 2003, s. 11. 
144 SFS 1930:15, s. 26. 
145 Kolbäcks kommun Folkbiblioteksstyrelsen Protokoll 18 febr. 1931, §4. 
146 Kolbäcks kommun Folkbiblioteksstyrelsen Protokoll 26 jan. 1914, §5. 
147 Kolbäcks kommun Folkbiblioteksstyrelsen Protokoll 4 jan. 1915, §4. 
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bibliotek i Västerås och folkskolläraren G. A. Ljungberg från Riddarhyttan, valdes in i 
SAB:s styrelse.148 Den sistnämnde var även drivande kraft som distriktsstudieledare 
inom IOGT Västmanland. 
 
Jag har inte funnit några uppgifter på att någon av bibliotekarierna under perioden fram 
till och med storkommunens bildande 1952 fick gå någon bibliotekskurs. Däremot tog 
folkbiblioteksstyrelsen, redan andra verksamhetsåret ett beslut om att skicka en ledamot 
pastor Hjalmar Didoff till Landstingets kurs i biblioteksskötsel. Den hölls 9-10 aug. 
1915 i Västerås.149 Initiativtagare till kursen skall ha varit Landstinget Västmanlands 
folkbildningskommitté, med dess ordförande Anders Pers i spetsen. ”Uppgiften var att 
väcka intresse och lämna råd och anvisningar företrädesvis för folk- och skolbiblioteks 
inrättande och skötsel.”. Det skall enligt Andrén själv, ha varit 150 västmanländska 
deltagare med på den tvådagarskursen. Kursledare var förste bibliotekskonsulent 
Fredrik Hjelmqvist och till sin hjälp hade han IOGT:s distriktsstudieledare  
G. A. Ljungberg.150 Vidare fanns bibliotekshistorikern och dialektforskaren Samuel 
Landtmanson med som föreläsare. Lektor Landtmanson höll på kursen ett biblioteks- 
historiskt föredrag om Västerås stiftsbibliotek.  Det föredraget publicerades för övrigt i 
BBL:s första allra nr. 1916.151 
 
Under perioden var de allra flesta folkbibliotekarier också folkskollärare. Det finns dock 
ett par undantag. Fattigvårdsföreståndaren S. A. Andersson och banvaktaren Lanz 
(förnamn okänt). Andersson var verksam vid huvudbiblioteket mellan 1915-17 samt 
några månader i början på 1919. Lanz var verksam endast ett år 1917, och efterträdde 
Alfrida Andersson. Det normala var annars att kommunen lät en folkskolärare som hade 
en heltidstjänst också få deltidstjänsten som bibliotekarie. I bilaga 4 finns en 
sammanställning gjord över alla bibliotekarier som haft en biblioteksanställning inom 
Kolbäcks kommun mellan 1914-51. Ett namn är dock viktigt att nämna. Vid ett möte 
den 10 april 1919 valdes Tekla Engstrand till huvudbibliotekarie. Hon var tillika 
folkskollärare vid Kyrkskolan i Kolbäck. Engstrand avancerade emellertid sedan till att 
bli överlärare dvs. hon hade chefsansvar över alla de andra folkskollärarna på skolan. 
Tekla Engstrand blev en institution inom Kolbäcks biblioteksväsende, då hon hann vara 
verksam i nästan 50 år som både som lärare och bibliotekarie. Hon avgick först 1968 
efter att de sista åren på 1960-talet ha trätt åt sidan som bibliotekschef. Under perioden 
1919-1951 utvecklas samlingarna och lokalerna expanderar.  Ett läsrum med handboks 
samling kommer bland annat till på hennes bevåg. Tekla Engstrand var även en 
borgerligt aktiv politiker. Hon satt med i kommunalfullmäktige sedan hon blev 
invald1940 och i flera mandatperioder framåt. Det fanns även andra både folkbiblioteks 
ledamöter och bibliotekarier, som hade politiska uppdrag i kommunalnämnd och 
kommunalfullmäktige. Det skulle dock leda för långt bort från ämnet att redogöra för 
allt detta i denna uppsats. I Kolbäck som på många andra håll var majoriteten av 
folkbibliotekarierna kvinnor. Några av dem var dessutom gifta med de män som satt i 
folkbiblioteksstyrelsen.  
 

                                                           
148 ”Berättelse över Sveriges Allmänna Biblioteksförenings första årsmöte: Lund den 13 och 14 augusti 
1915” BBL (1916): s. 3-15. 
149 Kolbäcks kommun Folkbiblioteksstyrelsen Protokoll 22 juni 1915, §4. 
150 Andrén, Ivar 1964. Folkundervisning och folkbildning i Västmanlands län med stöd av länets 
landsting, s. 101-102. 
151 Landtmansson, Samuel 1916. ”Stiftsbiblioteket: Föredrag vid Biblioteksmötet i Västerås den 10 aug. 
1915” BBL  (1916): s. 16-20.   
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Vad gäller löneutvecklingen för bibliotekarierna i kommunen så redovisas dessa i 
nedanstående tabell 7. Den presenterar löneutvecklingen för huvudbibliotekarien och 
filialbibliotekarierna. Bland filialbibliotekarierna var det den ansvarige för 
Strömsholmsbiblioteket som tjänade mest. Det var också den största filialen vad avser 
bokbestånd. Observera summorna från 1940-talet fram till 1950-talets början. 
Det var huvudbibliotekarien tillsammans med Strömsholmsbibliotekarien, som hade den 
största löneutvecklingen. De andra fick drygt en fördubbling av årsarvodet.   
 
Tabell 7: Kolbäcks folkbibliotekariers årsarvode 1914-51 
  
 1914 1924 1927 1940 1947 1951 
Huvudbibliotekarie 40 kr/år 50 kr/år 60 kr/år 75kr/år 125 kr/år 600 kr/år 
Filialbibliotekarier 35 kr/år 35-40 kr/år 35-40 kr/år 40-60 kr/år 50-60 kr/år 100-400 kr/år 

källa: Kolbäcks folkbiblioteksstyrelses Protokollsbok 1914-1958 
 

4.2.6 Kolbäcks folkbiblioteks bokutlåning och bokbestånd 

I februari 1914 stipulerades de låneregler som skulle gälla för Kolbäcks folkbibliotek i 
fortsättningen. Här är ett urval av dem.152  
  

• Låntagaren kunde endast få låna högst två band åt gången.  
• Lånetiden var begränsad till en månad, dock kunde lånet efter denna tid förnyas, såvida 

ingen annan låntagare reserverat boken. 
• Förseningsavgiften var 25 öre/ vecka och bokband. Hade låntagaren någon obetald skuld 

så fick denne inte låna några nya böcker förrän skulden var betald. 
• Personer som bar på smittsam sjukdom fick ej låna på biblioteket. ”Låntagare i vars hem 

smittsam sjukdom utbryter skall därom underrätta bibliotekarien.” Denna varningstext 
stod inklistrad i varje biblioteksbok. 
 

I februari 1931 beslutades det om ett tillägg till lånereglerna.153 Det blev en fastlagd 
åldersgräns på 15 år för att kunna få låna böcker på Kolbäcks folkbibliotek. Barn under 
15 år hänvisades därmed till de olika skolbiblioteken. Bibliotekarien fick också 
skyldigheter att kontrollera boklånen för ungdomar mellan 15 och 18 år. I praktiken var 
det en inofficiell regel som gällt ända från folkbibliotekets bildande. Barn- och 
ungdomslitteratur fanns överhuvudtaget endast att tillgå genom kommunens 
skolbibliotek, och skulle så förbli ända till 1960.  
 
Utlåningsstatistik för Kolbäcks folkbibliotek de allra första åren har inte kunnat gått att 
återfinna. Det finns dock en uppgift om att huvudbiblioteket hade 632 band vid årets 
början 1914, varav 268 band erhölls som gåva i amband med bildandet. Dessa kom från 
ett äldre församlingsbibliotek i Strömsholm.154 Det togs även ett beslut om att 
genomföra en undersökning för att se vilka böcker som kunde avföras ur 
förvärvskatalogen. De avskrivna böckerna skulle överföras till Kolbäcks 
skolbibliotek.155 Folkbiblioteket och skolbiblioteket fanns då bägge i kyrkskolans 
lokaler. Vid folkbiblioteksstyrelsens tredje sammanträde i oktober 1914 rapporterades 
det om att kommunen erhållit sitt första statsbidrag á kr. 187:50. Det utbetalade 
                                                           
152 Kolbäcks kommun Folkbiblioteksstyrelsens protokoll 1 febr. 1914, §2. 
153 Kolbäckskommun Folkbiblioteksstyrelsen Protokoll 18 febr. 1931, §5. 
154 Kolbäcks kommun Folkbiblioteksstyrelsen Protokoll 26 januari 1914, §5. 
155 Kolbäcks kommun Folkbiblioteksstyrelsen Protokoll 29 jan. 1914, §2. 
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beloppet hade räckt till hundra s.k. statsböcker. De levererades från en staten av 
godkänd bokförmedlingsanstalt.156 Beslut togs på mötet att fördela böckerna lika mellan 
huvudbiblioteket och filialen i Strömsholm.157 Vidare togs beslutet att köpa in två 
bokskåp till filialen i Strömsholm.158 På styrelsemötet togs även beslutet att trycka upp 
en katalog över bokbeståndet vid huvudavdelningen i Kolbäck samt ett supplement över 
beståndet vid filialen i Strömsholm.159 Ur ett dokument kallat ”En femtioårig 
bibliotekariegärning- Tekla Engstrand i Kolbäck” författad 1969 av dåvarande 
Landsbibliotekarien i Västerås Helga Lindsten så framkommer en intressant uppgift 
gällande huvudbibliotekets placering och bokbestånd.160 Enligt dokumentet, så 
huvudbibliotekets boksamling, när Tekla Engstrand kom dit år 1919, i ett tvådelat skåp. 
I överskåpet fanns folkbiblioteket bestående av ett hundratal volymer, medan 
skolbiblioteket fanns i nederskåpet. På biblioteksstyrelsens sammanträde i januari 1918 
beslutades det om att sätta igång med cirkulation av böcker mellan folkbiblioteken. Den 
dåvarande ordföranden Knut Björklund fick i uppdrag att låta tillverka en lämplig 
boklåda.161 Ingen mer upplysning har dock framkommit om denna boklådeverksamhet 
verkligen kom igång. Långt senare , när Kolbäck blev storkommun, så inrättades några 
bokutlåningsstationer. Jag återkommer till det i ett senare kapitel. 
 
Se tabell 8. Övergripande statistik finns bevarad från 1919 men då endast för 
filialbiblioteken. Mellan 1919-23 så ökade filialerna antalet lån med drygt 40%. Under 
perioden 1919-32, så nästan fördubblades det totala bokbeståndet vid filialerna.  
 
Tabell 8: Utlåningsstatistik och bokbestånd för Kolbäcks filialbibliotek 1919-1932 
 
 År Antal  

boklån 
Antal  
låntagare/år 

Antal utlån per 
låntagare 

Bokbestånd 
 vid året början 

Bokbestånd 
vid året slut 

Strömsholm 561 100 5,6 411 421 
Näslund 165 24 6,9 221 233 
Yllesta 76 14 5,4 Uppgift saknas 34 
Summa 

1919 

802 152 5,3 632 688 
Strömsholm 342 86 4,0 514 536 
Näslund 223 27 8,3 292 320 
Yllesta 289 41 7,0 105 122 
Summa 

1923 

1143 154 7,4 911 978 
Strömsholm Uppgift saknas Uppgift saknas - 653 683 
Näslund 316 30 10,5 392 399 
Yllesta 327 71 4,6 212 247 
Summa 

1928 

643 101 6,4 1.257 1.329 
Strömsholm Uppgift saknas Uppgift saknas - 747 777 
Näslund 165 24 6,9 221 233 
Yllesta 308 55 5,6 322 344 
Summa 

1932 

473 79 6,0 1.290 1.354 
Källa: Kolbäcks folkbiblioteksstyrelses protokollsbok 1914-1958, Kolbäcks kommun 
Kommunalfullmäktige Protokoll 1919-1924 A I:1, Kolbäcks kommun Kommunalfullmäktige Protokoll 
1925-1932 A I:2 
 

                                                           
156 Kolbäcks kommun Folkbiblioteksstyrelsen Protokoll 2 okt. 1914, §3. 
157 Kolbäcks kommun Folkbiblioteksstyrelsen Protokoll 2 okt. 1914, §9. 
158 Kolbäcks kommun Folkbiblioteksstyrelsen Protokoll 2 okt. 1914, §5. 
159 Kolbäcks kommun Folkbiblioteksstyrelsen Protokoll 2 okt. 1914, §7. 
160 Lindsten 1969, s. 1. 
161 Kolbäcks kommun Folkbiblioteksstyrelsen Protokoll 10 jan. 1918, §6. 
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Enligt tabell 9 på nedan, så ökade antalet boklån mellan 1937-47 med drygt 60 %. 
Under samma tid mer än fördubblades antalet lån per kommuninvånare.  Mellan 1932-
1947 så ökade bokbeståndet för Kolbäcks folkbibliotek med nästan 70%, och det trots 
att Näslund och Trångforsfilialerna övergick till Hallstahammars kommun 1943. 
 
Tabell 9: Utlåningsstatistik och bokbestånd för Kolbäcks folkbibliotek 1937-1947 
 
 År Antal 

kommuninv. 
Antal  
boklån 

Antal  
låntagare/ år 

Antal lån per 
kommuninv. 

Bokbestånd 
vid årets början 

Bokbestånd 
vid årets slut 

Huvudbibliotek u.s. u.s. - 1.172 1.244 
Filialbibliotek 473* 79* 0,14 1.290 1.354 
Summa 

1932 3371 

473* 79* 0,14 2.462 2.598 
Huvudbibliotek 2.131 150 0,62 1.516 1.581 
Filialbibliotek 1.130 187 0,33 1.709 1.764 
Summa 

1937 3.423 

3.261 337 0,95 3.225 3.345 
Huvudbibliotek 2.632 172 1,0 1.881 1.958 
Filialbibliotek 1.857 174 0,70 1.955 2.028 
Summa 

1943 2.637 

4.489 346 1,70 3.836 3.986 
Huvudbibliotek 2.935 195 1,11 2.088 **2.507 
Filialbibliotek 2.375 172 0,90 1.680 1.858 
Summa 

1947 2.636 

5.310 367 2,01 3.768 4.365 
Källa: Kolbäcks folkbiblioteksstyrelses Protokollsbok 1914-1958; Årsbok över Sveriges kommuner: 
1932,1937,1943 &1947   
Kommentarer:  (*) Uppgifter gäller endast Näslund och Yllesta 

(**) ABF:s studiecirkelbibliotek nr. 380 kommunaliserades detta år. 
 
Huvudbibliotekarien Tekla Engstrand tog 1943 initiativ till att utöka verksamheten  vid 
Kolbäcks huvudbibliotek med en läsesal och med en handboksamling.162 Året efter 
äskades tilläggsanslag för att kunna utöka handbokssamlingen med ett facklexikon i 
flera band.163 I folkbildningsutredningen 1949 hade det lagts ett förslag på att 
kommunala folkbibliotek i kommuner med minst 6.000 invånare skulle hållas 
tillgängliga för låntagare i närliggande kommuner.164 Dessa lån skulle dessutom vara 
helt kostnadsfria för låntagaren i närområdet. Bland annat Kolbäck, Rytterne och Säby 
fick kritik för att inte följa detta av Bibliotekskonsulenterna enligt ett utskickat 
landsomfattande PM daterat i maj 1950. Detta trots att invånarantalet tillsammans inte 
översteg 6.000 i dessa tre kommuner. Vidare skulle folkbiblioteket stå ”i centrum för 
bildningsarbetet” och kostnadsfritt förutom böcker tillhandahålla exempelvis 
grammofonskivor, tidskrifter, film och bilder.165  I Kolbäck kom den lokalt verksamme 
Fotograf Åhmans bildsamling som ett led i detta att hamna på huvudbiblioteket. 
 

4.3 Studiecirkelbiblioteken i Kolbäcks landskommun 

I detta avsnitt av uppsatsen presenteras de olika undersökta studiecirkelbiblioteken och 
hur deras verksamhet utvecklades under den aktuella tidsperioden. Studien har 
återfunnit fem studiecirkelbibliotek knutna till olika riksorganisationer. ABF kan 
tillskrivas två av biblioteken, IOGT och NTO två samt SKB ett. Jag kommer att börja 
med IOGT och NTO:s studiecirkelbibliotek i Kolbäck med nr. 190 respektive nr. 2401. 

                                                           
162 Kolbäcks kommun Folkbiblioteksstyrelsen Protokoll 24 sept. 1943, §2. 
163 Kolbäcks kommun Folkbiblioteksstyrelsen Protokoll 24 sept. 1943, §2. 
164 SOU 1949:28, s. 151. 
165 SOU:1949:28, s. 43. 
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ABF hade två bibliotek, det ena hade nr. 380 och det andra hade nr. 1322. Det sista 
studiecirkelbiblioteket nr. 123 tillhörde med största sannolikhet SKB.  
 
Bibliotekens finansiering, lokaler, personal, utlåning och bokbestånd behandlas också. 
Dessutom finns det textavsnitt som tar  upp de bibliotek som kommunaliserades under 
de här åren, och vad som låg bakom de besluten.  
 

4.3.1 IOGT och NTO:s studiecirkelbibliotek 

Två studiecirkelbibliotek har återfunnits i Kolbäck. Det ena tillhörde IOGT-logen 2067 
Linnea och hade nr. 190. Biblioteket finns fortfarande kvar i deras ordenshus i centrala 
Kolbäck. Det andra studiecirkelbiblioteket med nr. 2401 tillhörde NTO-logen nr 225. 
Det biblioteket är borta sedan länge, men byggnaden finns kvar i Strömsholm.  
 
IOGT:s studiecirkelbibliotek nr. 190 ägs av IOGT-logen 2067 Linnea. Det har sin 
bibliotekslokal i logens eget ordenshus byggt 1903 i centrala Kolbäck. Biblioteks- 
verksamheten är i dag nedlagd, men biblioteket finns kvar i föreningens ägo. Studie- 
cirkelbiblioteket bildades 1913 på initiativ av Karl Lövgren. 166 Denne man satt då med i 
kommunalnämnden, och skulle bara några månader senare på hösten bli invald som 
ledamot i Kolbäcks folkbiblioteksstyrelse.  Logen hade något år tidigare periodvis hyrt 
in ett vandringsbibliotek.167 168 Det var ett bibliotek som föreningar kunde hyra under en 
begränsad tid och till en rimlig kostnad. Syftet med dessa var att förbättra folk- 
bildningen i landet genom att göra läsning av god litteratur lättillgängligt ute bland 
menigheten. Lövgren ansåg logen vara mogen för att på nytt kunna arbeta med att öka 
allmänbildningen bland de egna medlemmarna.  
 
Enligt ett logeprotokoll från april 1913, så begärde studieledaren Oscar Andersson ett 
anslag på 25 kr. för att som det står protokollet: ”ej ensam behöva ansvara för 
bortkomna böcker.”.169 Mellan 1913 och 1936, så bar föreningsstyrelsen gemensamt 
huvudansvaret för studiecirkelbiblioteket. Året efter, så beslutade logen att tillsätta en 
biblioteksstyrelse med fyra valda ledamöter.170 Enligt en ”Årsrapport” för år 1914 så 
hade studiecirkelbiblioteket vid årets slut 142 band. Studiecirkelbiblioteket hade inte 
någon särskild ungdomsavdelning.171 Vid årets slut 1951 så hade biblioteket 698 
band.172 Inga mer uppgifter har kunnat återfinnas vad gäller bokbeståndet fram till 1951. 
 
Enligt genomgångna protokoll från Kolbäcks kommunfullmäktige mellan 1919-1951, så  
utdelade den valda församlingen sällan något kommunalt anslag till logen. I flera fall 
gavs avslag på de få ansökningar som lämnats in av logen, med motiveringen att 
föreningen inte hade haft någon studieverksamhet under föregående år. De enstaka år 
som IOGT fick bidrag , så varierar summan mellan 75-100 kr.173  
 

                                                           
166 IOGT-logen 2067 Linnéas föreningsarkiv, Protokollsbok nr 8 , Protokoll 24 mars 1913. § 10. 
167 IOGT-logen 2067 Linnéas föreningsarkiv, Protokollsbok nr 7 , Protokoll 24 mars 1911, §5. 
168 IOGT-logen 2067 Linnéas föreningsarkiv, Protokollsbok nr 7 , Protokoll 1 juli 1911, §6. 
169 IOGT-logen 2067 Linnéas föreningsarkiv, Protokollsbok nr 8 , Protokoll 24 april 1913, §12.  
170 IOGT-logen 2067 Linnéas föreningsarkiv, Protokollsbok nr 21 , Protokoll 20 april 1937, §7. 
171 IOGT-logen 2067 Linnéas föreningsarkiv: Redogörelse för studiecirkelbibliotek, Årsrapport 1914. 
172 IOGT-logen 2067 Linnéas föreningsarkiv: Protokollsbok nr. 23. 
173 Genomgångna Kommunalfullmäktige Protokoll: 1919-51. 
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Var studiecirkelbiblioteket placerades ursprungligen har inte gått att bringa någon 
klarhet i.  Enligt en informant från logens styrelse, så skall biblioteket på 1930-talet och 
fram till mitten av 1940-talet, ha varit placerat i den s.k. Lilla salen. Den var också en 
möteslokal. Studiecirkelbiblioteket skall sedan ha flyttats upp till den då tomma 
vaktmästarbostadens tambur. Bibliotekets böcker skall ha varit uppställda på hyllor. 
Tamburen kallades bland de äldre i logen för ”biblioteksrummet”.174 Vid ett medlems- 
möte i april 1937 uppkom det ett förslag om att det borde kunna gå att låna böcker ur 
studiecirkelbiblioteket i samband med varje logemöte. Dessa möten hölls på den tiden 
på söndagskvällar.175 Vad gäller biblioteksarkivalier, så saknas både förvärvskatalog 
och lånejournaler. Logen har däremot ett delvis bevarat lånekortssystem, som ger en 
uppfattning om hur lånen administrerades. Varje låntagare hade en kortficka av papper i 
en trälåda. Vid lån så togs ett kort med bokens titel ut ur boken och placerades i 
låntagarens kortficka i lånekortslådan. Troligtvis har detta system använts från 1940-
talet och in på 50-talet.  
 
Åtta av logens bibliotekarier har jag funnit namnet på . Oscar Hjelm var den siste av 
dem verksam under perioden. Han är också ansvarig bibliotekarie när Kolbäck blir 
storkommun. Oscar Hjelm efterträdde August Holm som bibliotekarie vid 50-talets 
början. Det var också Oscar Hjelm som besvarade Åke Åbergs enkätundersökning om 
Västmanländska folkbibliotek år 1967.Se tabell 10 nedan.   
 
Tabell 10 : Studiecirkelbibliotek nr. 190 Bibliotekarietjänsten 1913-1967 
 
År Bibliotekarie År Bibliotekarie 
1913-1917 Oscar Andersson 1927-ca 1933 Gösta Tibbling 
1917-1924 Knut Björklund* 1933-1946 MartinAndersson** 
1924-1925 Elis Larsson 1946-ca 1950 August Holm 
1925-1927 Oscar Gillberg ca 1950-1967 Oscar Hjelm 
Uppgifter från: Logen Linneas föreningsarkiv, Protokollsbok nr. 8-25 (1913-1958) 
*) Knut Björklund väljs till ny ordförande i Folkbiblioteksstyrelsen 1917 
**)Martin Andersson tjänstgjorde som vaktmästare och bibliotekarie för logen och bodde med familj i 
logens vaktmästarbostad. 
 
NTO:logen 225 Ekensborg hade ett studiecirkelbibliotek med nr. 2401. Det fanns i 
logens ordenshus i Strömsholm. Biblioteket är försvunnet och inga uppgifter har kunnat 
lämnas från IOGT-NTO Strömsholm som idag disponerar huset vad som hände med 
biblioteket. Endast en enda uppgift har återfunnits om dess verksamhet. 1934 ansökte 
biblioteket om ett kommunalt anslag på 25 kr. av Kolbäcks kommunalfullmäktige för 
sin studiecirkelverksamhet. Föreningen uppgav då att det hade hundratalet bokband.176 

4.3.2 ABF:s studiecirkelbibliotek 

Två studiecirkelbibliotek nr. 380 och nr. 1322 tillhörande ABF i Kolbäck har 
återfunnits. Det första, ABF:s studiecirkelbibliotek nr. 380 inrättades 1928 av bland 
andra Svenska träindustriarbetareförbundet avd. 120.177 Den 26 oktober 1932 bildades 
ABF:s lokalavdelning i Kolbäck, som tog över studiecirkelbiblioteket. Närvarande vid 

                                                           
174 Enligt en informant från föreningens styrelse. 
175 IOGT-logen 2067 Linnéas föreningsarkiv, Protokollsbok nr 21 , Protokoll 20 april 1937, §7. 
176 Kolbäcks kommun Kommunalfullmäktige Protokoll 4 nov. 1934, §3. 
177 Arkiv Västmanland: Kolbäcks ABF:s arkiv: Redogörelse för ABF:s studiecirkelbibliotek nr 380 för 
kalenderåret 1931. 
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mötet var också ABF Västmanlands distriktsinstruktör Gustav Sund. Han informerade 
om studiecirklar och om landstingsbidrag för dessa.178 Se tabell 11 nedan för 
studiecirkelbibliotekets finansiering åren 1931-47.  
 
Tabell 11 : Studiecirkelbibliotek nr. 380 finansiering 1931-1947 
 
År Avdelnings- 

anslag i kr. 
Kommunalt 
anslag i kr. 

Statsanslag  
i kr. 

1931 u.s. u.s. 107,00 
1932 u.s. 175,00 92,56* 
1934 14,64 150,00 1,69 
1939 225,00 u.s. 75,00 
1940 225,00 u.s. 223,20 
1946 220,00 u.s. 183,00 
1947 65,00 u.s. - 
Uppgifter från: ABF Kolbäcksdalens arkiv i Surahammar, Kassabok för studiecirkelbibliotek nr. 380  
 1 jan. 1934-31 dec. 1947 
Arkiv Västmanland i Västerås: Handl. Rör. Cirklar Vol. F:1: Redogörelse för ABF:s studiecirkelbibliotek 
nr. 380 för kalenderåret 1931, 1946, 1947 
*)Denna summa utbetalades enligt bibliotekets kassabok först i mars 1934 
 
På årsmötet den 26 oktober 1932, då ABF:s lokalavdelning bildades, så ställde en av 
styrelseledamöterna A. E. Andersson en fråga om en eventuell samordning av den egna 
biblioteksverksamheten med IOGT-logen Linneas bibliotek i Kolbäck.179 Studiecirkel- 
biblioteket var då inrättat i bibliotekarien Karl Anderssons bostad.180 I augusti 1933 fick 
styrelseledamöterna K. Svanström och S. Larsson i uppdrag att börja förhandla med 
IOGT-logen Linnéa om att få hyra rum för studiecirkelverksamheten . En månad senare 
i september ledde Sven Larsson och föreningens bibliotekarie Karl Andersson de 
fortsatta förhandlingarna.181 Lokalavdelningen var också intresserade av ett djupare 
samarbete med IOGT-logens Linneas bibliotek nr. 190.182 Tidigt på våren 1934 fanns 
det planer på att slå samman utlåningen av böcker båda dessa studiecirkelbibliotek.183 
Först i juli 1936 diskuterades åter en flytt av biblioteket till det så kallade studierummet 
hos IOGT. Dessutom diskuterades att införskaffa en bokhylla för detta ändamål.184  
I februari 1938 stod dock ABF åter utan bibliotekslokaler sedan samarbetet spruckit.  
I mars, samma år lovade dåvarande ordförande Sven Sjökvist att istället förvara 
böckerna hemma hos sig. 185 186 Kontakter togs under vårvintern 1938 med Konsument- 
föreningen (KF) i Kolbäck. Resultatet av detta blev att ABF-avdelningen till hösten fick 
nyttja KF:s eget studierum i Konsumhuset, Rosenlund 1. Dit flyttade ABF-avdelningen 

                                                           
178 Arkiv Västmanland, Protokollsbok för ABF:s lokalavd. Kolbäck 26/10 1932 – 7/5 1936, Protokoll fört 
vid konstituerande sammanträde med Kolbäcks lokalavd av ABF den 26 oktober 1932, §7. 
179 Arkiv Västmanland, Protokollsbok för ABF:s lokalavd. Kolbäck 26/10 1932 – 7/5 1936, Protokoll fört 
vid konstituerande sammanträde med Kolbäcks lokalavd av ABF den 26 oktober 1932, §6. 
180 Arkiv Västmanland i Västerås: Handl. Rör. Cirklar Vol. F:1: Redogörelse för ABF:s 
studiecirkelbibliotek nr. 380 för kalenderåret 1931, s. 1. 
181 Protokollsbok för ABF:s lokalavd. Kolbäck 26/10 1932 – 7/5 1936, Protokoll 16/9 1933. 
182 Protokollsbok för ABF:s lokalavd. Kolbäck 26/10 1932 – 7/5 1936, Protokoll 29/8 1933. 
183 Protokollsbok för ABF:s lokalavd. Kolbäck 26/10 1932 – 7/5 1936, Protokoll 3/3 1934. 
184 Protokollsbok för ABF:s lokalavd. Kolbäck 8/7 1936 – 11/4 1947, Protokoll 8/7 1936. 
185 Protokollsbok för ABF:s lokalavd. Kolbäck 8/7 1936 – 11/4 1947, Protokoll 14/2 1938. 
186 Protokollsbok för ABF:s lokalavd. Kolbäck 8/7 1936 – 11/4 1947, Protokoll 15/3 1938. 
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hösten 1938 sin studiecirkelverksamhet och sitt studiecirkelbibliotek.187 I dessa lokaler 
kvarstod ABF:s studiecirkelbibliotek nr. 380 ända tills det kommunaliserades 1947.188  
 
Studiecirkelbiblioteket hade öppet enligt tabell 12 nedan. Öppettiderna är från början 
1,5 timme i veckan för att sedan minska till 1 timme i veckan efter flytten till 
Konsumhuset. Brandförsäkringen ökar efter flytten från 200 kr. till 1.000 kr. 
 
Tabell 12 : Studiecirkelbibliotek nr. 380 lokaler & öppettider 1931-1947 
 
År Placering Antal rum Brandförsäkring i kr. Öppettider 
1931-1934 Hos bibliotekarien 1 200 
1936-1938 I IOGT:s lokaler 1 - 

1931-1937 
Fredagar 18:30-21:00 

Mars-augusti 1938 Hos ordföranden 1 - 
1938-1946 I Konsumhuset 1 1000 

1938-1947 
Tisdagar 18:00-19:00 

Källa: ABF:s studiecirkelbibliotek nr. 380: Redogörelse för kalenderåret 1931,19,33, 1934,1945, 1946, 
1947; Protokollsbok för ABF:s lokalavd. Kolbäck 26/10 1932 – 7/5 1936;  
Protokollsbok för ABF:s lokalavd. Kolbäck 8/7 1936 – 11/4 1947 
Arkiv Västmanland: Protokollsbok för ABF:s lokalavd. Kolbäck 8/7  

1936 – 11/4 1947, Redogörelse för ABF:s studiecirkelbibliotek nr. 380 för kalenderåret 
1931, 1933, 1944, 1945, 1946, 1947 

 
Det bör ha varit styrelsen som har haft yttersta ansvaret för studiecirkelbiblioteket, 
när inget annat uttalats. Från och med oktober 1934 blir det emellertid helt klarlagt att 
avdelningsstyrelsen också skulle fungera som biblioteksstyrelse.189 Det har inte gått att 
få fram uppgifter vem som var ansvarig bibliotekarie  för studiecirkelbiblioteket den 
första tiden från dess inrättande 1928 och fram till 1930. Från perioden 1931-1946, så 
finns det dokumenterat att Karl Andersson innehade den posten.190 Han blev dock  
en tid verksamhetsåret 1936-37 ersatt av Helge Engström.191 192 Folkskolläraren  
Harry Morberg var den siste bibliotekarien för ABF:s studiecirkelbibliotek nr. 380.  
Han ansvarade också för överlåtelsehanteringen från ABF:s sida gentemot 
kommunen.193 Inga uppgifter finns om något utbetalt arvode.  
 
Från inrättandet 1928 och fram till början av 1930-talet hade studiecirkelbiblioteket 
endast facklitteratur i sin samling, med koppling till de studiecirklar som hade hållits  
av avdelningen. 1934 gjordes en biblioteksinventering och en förteckning över bok- 
samlingen togs fram.194 Från 1936 finns det information om att det inköptes ett 
skönlitterärt verk, Harald Beijers Guds ogärningsman. Det verkar som studiecirkel 
biblioteket, från och med detta år har bestämt sig för att köpa in mer skönlitteratur.195  
På 1940-talet införskaffades enbart skönlitteratur. Det fanns ingen åldersgräns för 

                                                           
187 Protokollsbok för ABF:s lokalavd. Kolbäck 8/7 1936 – 11/4 1947, Protokoll 22/8 1938. 
188 Västmanlands ABF-distrikt: Verksamhetsberättelse och instruktörsrapport arbetsåret 1947-48 1948.  
189 Arkiv Västmanland, Protokollsbok för ABF:s lokalavd. Kolbäck 26/10 1932 – 7/5 1936,  
Protokoll 24/5 1935, §5. 
190 Arkiv Västmanland, Protokollsbok för ABF:s lokalavd. Kolbäck 26/10 1932 – 7/5 1936, Protokollsbok 
för ABF:s lokalavd. Kolbäck 8/7 1936 – 11/4 1947, Redogörelser för statsbidrag 1931,1933, 1944-46. 
191 Arkiv Västmanland, Protokollsbok för ABF:s lokalavd. Kolbäck 26/10 1932 – 7/5 1936,  
Årsmötesprotokoll 27/4 1936, §1. 
192 Arkiv Västmanland, Protokollsbok för ABF:s lokalavd. Kolbäck 8/7 1936 – 11/4 1947,  
Årsmötesprotokoll 27/4 1937, §11. 
193 Arkiv Västmanland: Inkomna handlingar 1946-1951  Vol. E:1. 
194 Protokollsbok för ABF:s lokalavd. Kolbäck 26/10 1932 – 7/5 1936, Protokoll fört 4/6 1934. 
195 Protokollsbok för ABF:s lokalavd. Kolbäck 26/10 1932 – 7/5 1936, Protokoll fört 2/1 1936. 
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hemlån från biblioteket.196 Några andra låneregler är inte kända. 1937 vill ABF:s 
lokalavdelning i Kolbäck göra en politisk missnöjesmarkering genom att vilja sätta upp 
en förteckning över vilken ”arbetarlitteratur” den har i sitt studiecirkelbibliotek på 
folkbiblioteket i Kolbäck. Detta för att besökaren lättare skulle komma åt att låna verk 
ur den genren.197 Tabell 13 nedan visar på hur avdelningens satsning på inköp av 
skönlitteratur slår igenom i lånestatistiken. Antalet boklån per låntagare var som högst 
1931. Detta trots att bibliotekets bestånd till en början bara bestod av 23 band.  
I samband med att biblioteket kommunaliserades 1947, så hade det nästan tio gånger 
fler band än 16 år tidigare. Ändå hade antalet boklån sjunkit till hälften. 
 
Tabell 13: Utlåningsstatistik från ABF:s studiecirkelbibliotek nr. 380 1931-1946 
 

År Antal 
boklån 

Antal 
låntagare/år 

Antal utlån 
per 

låntagare. 

Bokbestånd 
vid årets 
början 

Bokbestånd 
vid årets  
slut 

1931 200 25 8 23 band 63 band 
1933 22 12 1,8 69 band 24 band 
1944 69 27 2,6 195 band 216 band 
1945 103 20 5,1 216 band 223 band 
1946 105 30 3,5 223 band 243 band 
Källa: Protokollsbok för ABF:s lokalavd. Kolbäck 8/7 1936 – 11/4 1947, Redogörelse för ABF:s 
studiecirkelbibliotek nr. 380 för kalenderåret 1931, 1933, 1944, 1945, 1946 
 
 
Det andra av ABF:s studiecirkelbibliotek nr. 1322 ägdes av Svenska lantarbetare- 
förbundet avd. 56 i Kolbäck. Avdelningen bildades redan 1919,studiecirkelbiblioteket 
startade femton år senare i februari 1934. Det var dess ordföranden Einar Andersson 
som meddelade att ”biblioteket nu hade kommit” och att en förteckning hade upprättats 
över ”bibliotekets böcker”. Biblioteket brandförsäkrades för 500 kr.198 199 Det var också 
Einar Andersson som drog igång biblioteksverksamheten. På årsmötet i januari 1935, så 
blir han formellt vald till föreningens bibliotekarie.200 Inga uppgifter om något utbetalt 
bibliotekariearvode har inte stått att finna. Efter genomgång av källmaterial har jag 
kunnat konstatera att studiecirkelbiblioteket under perioden 1931-46 endast uppburit 
statsbidrag.201 Biblioteket verkar genomgående ha varit uppställt i den tillförordnade 
bibliotekariens bostad.202 203De sista åren stod det hemma hos den då tillförordnade 
bibliotekarien i Kyrkbyn i Kolbäck. Bibliotekets öppettider var till en början endast 
söndagar mellan 12:00-14:00.204 Senare lär det ha varit öppet alla dagar.205 Från och 
med januari 1937 bestämde sig avdelningsstyrelsen för att bibliotekarien skulle ta med 
sig biblioteket, som rymdes i en boklåda till varje avdelningsmöte. Avdelningen hade  
12 ordinarie möten under 1937.206 207 Det betyder att vi kan anta att biblioteket var 

                                                           
196 Arkiv Västmanland i Västerås: Handl. Rör. Cirklar Vol. F:1: Redogörelse för ABF:s 
studiecirkelbibliotek nr. 380 för kalenderåret 1931-46, s. 1. 
197 Arkiv Västmanland, Protokollsbok för ABF:s lokalavd. Kolbäck 8/7 1936 – 11/4 1947, 
Årsmötesprotokoll 27 april 1937, §10. 
198 Arkiv Västmanland, Lantarbetarna avd 56 i Kolbäck, Protokoll 19 jan. 1940, §3,4. 
199 Arkiv Västmanland, Lantarbetarna avd 56 i Kolbäck, Protokoll den 22/2 1934, §9. 
200 Arkiv Västmanland, Lantarbetarna avd 56 i Kolbäck, Årsmötesprotokoll fört 15/1 1935. 
201 Genomgång av årsredogörelser för studiecirkelbibliotek nr. 1322 samt kommunala protokoll. 
202 ARAB: Grängesberg: Redogörelse för ABF:s studiecirkelbibliotek nr. 380 för kalenderåret 1934, s. 1. 
203 ARAB: Grängesberg: Redogörelse för ABF:s studiecirkelbibliotek nr. 380 för kalenderåret 1946, s. 1. 
204 ARAB: Grängesberg: Redogörelse för ABF:s studiecirkelbibliotek nr. 380 för kalenderåret 1934, s. 1. 
205 ARAB: Grängesberg: Redogörelse för ABF:s studiecirkelbibliotek nr. 380 för kalenderåret 1946, s.1. 
206 Arkiv Västmanland, Lantarbetarna avd 56 i Kolbäck, Årsmötesprotokoll fört 12/1 1937. 
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öppet för medlemmarna minst en gång i månaden. Det hade nämligen även hållits  
5 styrelsemöten under föregående år 1936. Avdelningens bibliotek var år 1934 inte 
större än det rymdes i en boklåda. Första året införskaffades 57 band. 11 fackband och 
78 band över svenska språket lånades ut. Antalet låntagare uppgick till 17.208 
Bibliotekets boksamling hade 1940 inte ökat nämnvärt. Det uppgick då till 65 band, 
vilket var 3 band fler än året före.209 210 Bokbeståndet uppgick till 79 band vid årets slut 
1946. Inga nya böcker hade förvärvats under året och inga lån hade gjorts.211 1948 
överlämnades studiecirkelbiblioteket till kommunen. Ingen förändring av bokbeståndet 
hade då gjorts sedan den sist inlämnade årsredovisningen för verksamhetsåret 1946. 
Studiecirkelbiblioteket hade haft tre till namnet kända bibliotekarier från bildandet 1934 
och fram till det att biblioteket kommunaliserades 1947: Einar Andersson, Erik Gredin 
och Gösta Berggren.  
 
 
4.3.3 SKB:s studiecirkelbibliotek 
 
Magnus Torstensson menar att det 1938 fanns 554 studiecirkelbibliotek tillhörande 
SKB.212 1947 nybildas organisationen till SKS. Kolbäcks Församlingskrets 
studiecirkelbibliotek nr. 123 bör ha varit anslutet till SKB, även om jag till dags dato 
inte har kunnat bevisa det fullt ut. Biblioteket inrättades troligtvis i slutet av 1920-
talet.213 Var studiecirkelbiblioteket stod uppställt är till dags dato inte känt. Dess 
öppettider är heller inte kända. Det kan ha varit öppet för utlåning i samband med att 
studiecirklarna hölls. Den hittills ende kände bibliotekarien är folkskolläraren i Yllesta 
skola Inez Reuterwall.214 Hon kom dit redan 1921 och hade sin lärarbostad där till hon 
avlider 1961. Det är samma år som den sista posten är införd i förvärvskatalogen.  
Enligt en nära anhörig till Inez Reuterwall, så var denne person en aktiv folkbildare 
under hela sitt vuxna liv. Uppgifter gör gällande att biblioteket erhöll 25 kr årligen i 
kommunalt anslag verksamhetsåren 1943 till 1947.215 För verksamhetsåret 1948 fick 
församlingskretsen en höjning av det kommunala bidraget till 50 kr. 216 Det är dock det 
sista året som biblioteket fick något kommunanslag. Enligt förvärvskatalogen innehöll 
bokbeståndet uteslutande världsåskådningslitteratur av kristen art. Katalogens första 
post var H. V. Schuberts Kristna gestalter utgiven 1927. Posterna 2,4,5,6 och 8 är alla 
tryckta ”radioföredrag” ur serien Religiösa gestalter. Serien omfattade totalt nio skrifter, 
alla utgivna under 1929.217 Enligt en ansökan om kommunalt anslag 1947, så uppgick 
bokbeståndet vid 1946 års utgång till 171 band. Under året hade 134 lån förmedlats till 
30 låntagare.218  
 

                                                                                                                                                                          
207 Arkiv Västmanland, Lantarbetarna avd 56 i Kolbäck, Årsmötesprotokoll fört 12/1 1938. 
208 ARAB: Grängesberg: Redogörelse för ABF:s studiecirkelbibliotek nr. 380 för kalenderåret 1934, s. 1. 
209 Arkiv Västmanland, Lantarbetarna avd 56 i Kolbäck, Årsmötesprotokoll fört 19/1 1940. 
210 Arkiv Västmanland, Lantarbetarna avd 56 i Kolbäck, Årsmötesprotokoll fört 12/1 1937. 
211 ARAB: Grängesberg: Redogörelse för ABF:s studiecirkelbibliotek nr. 1.322  kalenderåret 1946, s. 1. 
212 Torstensson, Magnus 1994. ”Studiecirkelbiblioteken- ett viktigt inslag i den halländska 
bildningshistorien, s. 27-28. 
213 Kolbäcks kommun: Biblioteksstyrelsen: D I:3: Förvärvskataloger 1925-1969 
214 Kolbäcks kommun Kommunalfullmäktige Protokoll 26 oktober 1947, §15 ,bilaga. 
215 Kolbäcks kommun Kommunalfullmäktige Protokoll: 8 nov. 1942 §18, 31 okt. 1943 §28, 15 okt. 1944 
§24, 14 okt. 1945 §5, 13 okt. 1946 §4. 
216 Kolbäcks kommun Kommunalfullmäktige Protokoll 26 okt. 1947 §15. 
217 Kolbäcks kommun: Biblioteksstyrelsen: D I:3: Förvärvskataloger 1925-1969. 
218 Kolbäcks kommun Kommunalfullmäktige Protokoll 26 oktober 1947, §15 ,bilaga. 
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4.3.4 Kommunaliseringen 
 
Kommunaliseringsprocessen av Kolbäcks ABF-bibliotek tar sin början i januari 1947. 
Kolbäcks lokalavdelning tog då upp frågan i dess avdelningsstyrelsen om ett eventuellt 
överlämnande av studiecirkelbibliotek nr. 380 till kommunen.219 Avdelningen beslöt att 
rådfråga ABF:s förbundssekreterare Hugo Heffler som skulle närvara vid en biblioteks- 
kurs, arrangerad av Västmanlands läns Bildningsförbund. Kursen skulle hållas i Arboga 
18-19 januari samma år.220 Till en början var planerna att försöka samordna bokinköpen 
tillsammans med Tekla Engstrand, huvudbibliotekarie vid kommunens folkbibliotek. 221 
I februari 1947 togs dock det avgörande beslutet av avdelningsstyrelsen, efter det att 
bibliotekskursen hade hållits, att helt överlämna studiecirkelbiblioteket till kommunen. 
Enligt protokollet skulle det senast erhållna statsanslaget på 183 kr. överlämnas till 
kommunens folkbibliotek.222 Detta bekräftas i ett brev från ABF:s Centralbyrå daterat 
den 9 febr. 1948 till bibliotekarien Harry Morberg.223 I ABF Västmanlandsdistrikts 
verksamhetsberättelse för 1947-1948 står det bland annat att läsa om biblioteks- 
verksamheten i länet. I den skriften nämns också ABF-biblioteket nr. 380. Det hade 
kommunaliserats och överlämnat 243 band.224 Enligt en revisionsberättelse för 1947, så 
hade huvudbiblioteket i Kolbäck mottagit 264 band från ABF.225 Endast 243 av dessa 
band lär ha emellertid ha kommit från ABF:s studiecirkelbibliotek nr. 380.226 227 
 
Det andra ABF-biblioteket som kommunaliserades var ABF:s studiecirkelbibliotek  
nr. 1322. Enligt en Verksamhetsberättelse och instruktörsrapport arbetsåret 1947-48 
från Västmanlands ABF-distriktet, så överlämnades detta bibliotek 1948. Dess 
bokbestånd bestod då av 79 band när studiecirkelbiblioteket överlämnades till Kolbäcks 
kommun.228 Detta bekräftas av att det vid Folkbiblioteksstyrelsens sammanträde i 
augusti 1950 meddelades uppgifter om att Lantarbetarnas avd. 56 i Kolbäck två år 
tidigare hade skänkt sin boksamling på 71 band till folkbiblioteket.229 Två olika källor 
bekräftar därmed att studiecirkelbiblioteket har kommunaliserats. Dock skiljer sig 
uppgiften om boksamlingens storlek. Tidssambandet gör att den förstnämnda uppgiften 
blir mer trovärdig. Hur det kom sig att Folkbiblioteksstyrelsen fick uppgiften först två år 
senare väcker naturligtvis frågor.  
 

                                                           
219 Arkiv Västmanland, Protokollsbok för ABF:s lokalavd. Kolbäck Protokoll 17 jan. 1947, §6 &§7. 
220 Arkiv Västmanland: Kolbäcks ABF:s arkiv: Inkomna handlingar, Inbjudan till bibliotekskurs  
i Arboga 18-19 januari 1947. 
221 Arkiv Västmanland, Protokollsbok för ABF:s lokalavd. Kolbäck Protokoll 9 jan. 1948, §11. 
222 Arkiv Västmanland, Protokollsbok för ABF:s lokalavd. Kolbäck Protokoll 13 febr. 1948, §7. 
223Arkiv Västmanland: Kolbäcks ABF:s arkiv:  Inkomna handlingar, Brev från ABF:s Centralbyrå till 
ABF:s lokalavd. i Kolbäck daterat den 9 febr. 1948. 
224 Arkiv Västmanland: Kolbäcks ABF:s arkiv: Diverse tryck Vol. F1:Verksamhetsberättelse och 
instruktörsrapport -arbetsåret 1947, Västmanlands ABF-distrikt, Västerås 1948, s. 8. 
225 Kolbäcks kommun Kommunalfullmäktige Protokoll 26 mars 1948, §3, bilaga. 
226 Arkiv Västmanland: Kolbäcks ABF:s arkiv: Redogörelse för ABF:s studiecirkelbibliotek nr. 380 för  
kalenderåret 1946. 
227 Västmanlands ABF-distrikt: Verksamhetsberättelse och instruktörsrapport arbetsåret 1947-48 1948.  
228 Västmanlands ABF-distrikt: Verksamhetsberättelse och instruktörsrapport arbetsåret 1947-48 1948.  
229 Kolbäck Biblioteksstyrelsen AI:1 Protokoll 30 aug. 1950, §7. 



 
 

42 

5. Kolbäcks Storkommuns bibliotek 

Detta kapitel knyter an till förra kapitlet som avhandlade perioden 1914-1951. Från och 
med den 1 januari 1952 bildade Kolbäck Storkommun tillsammans med Rytterne och 
Säby. Vi får fortsätta följa biblioteksutvecklingen för de flesta av de gamla 
folkbiblioteken. Några nya filialer och dessutom inrättas bokutlåningsstationer för att 
ytterligare förbättra tillgängligheten till bibliotekens bokbestånd. Vidare avhandlas 
några studiecirkelbibliotek tillhörande olika folkrörelser.  
 

5.1 Kommunens folkbibliotek 1952-1954 

Kommunsammanslagningen 1952 påverkade kommunens biblioteksorganisation och 
därigenom också dess verksamhet. Förutom huvudbiblioteket i Kolbäck, filialerna i 
Strömsholm och Yllesta, så tillkom 1952 nya redan etablerade folkbibliotek från 
Rytterne och Säby. Dessutom öppnades ett par bokutlåningsstationer.  
 

5.1.1 Finansieringen av kommunens folkbibliotek 1952-1954 

I och med att Kolbäck bildade storkommun, så växte också anslagen till folkbiblioteken. 
Nedanstående tabell 15 visar finansieringen av biblioteksverksamheten före och efter 
1952. Observera det kommunala anslagets storlek det första året Kolbäck blev 
storkommun. Generellt går det att säga att det kommunala anslaget och statsbidraget 
näst intill fördubblades från 1951 fram till 1954.   
 
Tabell 15: Kommunalt anslag och erhållet statsbidrag till Kolbäcks folkbibliotek 1952-54 
 
Folkbibliotek 1951 1952 1953 1954 
Kommunanslag 2.890 7.050 5.100 5.500 
Statsbidrag  2.688 5.386 4.707 5.007. 
Källa: Kolbäcks kommun Biblioteksstyrelsen AI:1 Protokoll 1914-1958 
Kolbäcks Storkommun Biblioteksstyrelsen DI, Inkomna skrivelser, Redogörelse för 
biblioteksverksamheten för år 1952 & 1953 
 

5.1.2 Folkbibliotekens lokaler 1952-1954 

Eftersom Kolbäck bildar en storkommun 1952 tillsammans med Rytterne och Säby, så 
tillkommer fyra nya folkbiblioteksfilialer: Säby Kyrkskola, Mölntorp, Stora Ekeby och 
Rytterne  Kyrkskola. Dessutom öppnas två bokutlåningsstationer i Rytterne. Den ena på 
Tidö gård och den andra i Kvicksund. I Kolbäck var bara filialerna i Strömsholm och 
Yllesta kvar. Se tabell 16 på nästa sida. Huvudbiblioteket, förfogade över två rum.  
Fem av filialerna disponerade ett rum var på olika folkskolor. Den sjätte, Mölntorp hade 
sin lokal tillhörande Mölntorps bruk. Det inrättades också två bokutlåningsstationer i 
Rytterne. Den ena fanns i tamburen i ett hus i Kvicksund230, och den andra fanns i en 
lokal på Tidö gård231. Varje station hade en föreståndare som skötte utlånings- 
                                                           
230 Hallstahammars kommunarkiv: Kolbäcks storkommun: Redogörelser för folkbiblioteksverksamheten 
1952 samt information lämnad av en släkting till Ragnhild Ekdahl (080430). 
231 ARAB: Grängesberg: Redogörelse för ABF:s studiecirkelbibliotek nr 622 år 1946. 
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verksamheten. Föreståndarna fick varsin boklåda, som utgick centralt ifrån huvud- 
biblioteket i Kolbäck. De byttes ut 4 gånger per år.232 
 
Tabell 16 : Kolbäcks folkbiblioteksfilialers lokaler 1952-54 
 
 Inrättning Bildas Placering Antal rum  

i biblioteket 
Brand- 

försäkring 
Huvud 

biblioteket 
1914 Kommunalhuset 2 rum (utlåningsrum  

och läsavdelning) 
Filial 1914 Strömsholms  

Nya folkskola 
1 rum 

Kolbäck 

Filial 1915 Yllesta folkskola 1 rum 
Filial - Säby kyrkskola 1 rum Säby 
Filial 1952 Mölntorp 1 rum 
Filial - Rytterne kyrkskola 1 rum 
Filial - Ekeby skola 1 rum 

Bokutlåningsstation 1952 Tidö gård 1 rum 

Rytterne 

Bokutlåningsstation 1952 Kvicksund 1 rum 

Huvudbibliotek
, filialer och 
bokutlånings- 
stationer var 
tillsammans 
försäkrade för 
80.000 kr 

källa:  Kolbäcks Folkbiblioteksstyrelses protokollsbok 1914-58, Kolbäcks storkommun 
Biblioteksstyrelsen DI, Inkomna skrivelser, Redogörelse för biblioteksverksamheten för år 1952  
Säby Kommun Biblioteksstyrelsen DI, Förvärvskatalog tillhörande Säby Kyrkskolas folkbibliotek 

5.1.3 Öppettider 

Vad gäller öppettider, så hade huvudbiblioteket mest öppet, 3 timmar i veckan. Det var 
dock stängt på helgerna. De flesta av filialerna hade öppet någon timme en vardag men 
även under helgerna.  Även bokutlåningsstationerna följde det mönstret. Ett par av de 
mindre filialerna (Yllesta och Säby Kyrkskola) hade dock bara öppet en timme i veckan. 
Det i Säby kyrkskola hade delat sin ringa öppettid på två dagar. Se tabell 17 nedan. 
 
Tabell 17: Huvudbiblioteket, filialerna och bokutlåningsstationernas öppettider 1952-1954 
 

Folkbibliotek År Öppettider 
Huvudbiblioteket 1952 3 timmar /vecka 

(måndagar 18:00 – 19:00, torsdagar 18:00 – 20:00) 
Strömsholm 1952 2 timmar /vecka       

(fredagar 18:00 – 20:00) 
Yllesta 1952 1 timme/vecka 

torsdagar 19:00 – 20:00 (från 1953 byte till tisdagar 18:00 – 19:00) 
Säby Kyrkskola 1952 1 timme/vecka 

torsdagar 13:30 – 14:00 , söndagar 11:45 – 12:15 
Mölntorp  
(i Långa räckan) 

1952 2 timmar/vecka 
fredagar 19:00 – 20:00, söndagar 13:00 – 14:00 

Filialen i Rytterne 
Kyrkskola 

1952 2 timmar/vecka 
fredagar 19:00 – 20:00 , söndagar 13:00 – 14:00 

Filialen vid Ekeby skola 1952 2 timmar/vecka 
fredagar 19:00 – 20:00 , söndagar 13:00 – 14:00 

Bokutlåningsstationen i 
Kvicksund 

1952 2 timmar /vecka 
fredagar 19:00 – 20:00 samt söndagar 13:00 – 14:00. 

Bokutlåningsstationen i 
Tidö 

1952 2 timmar/vecka 
fredagar 19:00 – 20:00, söndagar 13:00 – 14:00 

Uppgift från: Kolbäck Biblioteksstyrelsen: Inkomna skrivelser, Redogörelse för biblioteksverksamheten 
för år 1952 

                                                           
232 Information lämnad av den siste verksamme bibliotekarien i Mölntorp, Lisa Måhlberg (080508). 
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5.1.4 Personal 

Som tidigare, så fanns det bara deltidsbibliotekarier i Kolbäck. Någon nämnvärd förändring av 
arbetsförhållandena för folkbibliotekarierna skedde således inte efter det att Kolbäck blev 
storkommun. Inte ens den tillförordnade bibliotekschefen Tekla Engstrand arbetade heltid. Som 
sagts tidigare, så var hon först och främst överlärare vid Kyrkskolan i Kolbäck. De allra flesta 
av filialbibliotekarierna arbetade huvudsakligen som folkskollärare. Däremot tillhörde inte 
bokutlåningsstationernas föreståndare lärarkåren utan hade andra yrken som till exempel 
lantarbetare. Se tabell 18 och 19 nedan. 
 
Tabell 18: Kolbäcks folkbiblioteksbibliotekarier perioden 1952-1954 
 
 Huvud- 

bibliotek 
Strömsholms  
Nya Skola 

Yllesta  Säby  
Kyrkskola 

Mölntorp Rytterne  
Kyrkskola 

Ekeby 
skola 

Biblio- 
tekarie 

*Tekla  
Engstrand 

Stefan Irnell Ingemar 
Carlström 

Agne  
Ängquist 

Lisa 
Måhlberg 

Verner 
Holmberg 

Sven 
Qvick 

Verksam 1952- 1952- 1952- 1952- 1952- 1952- 1952- 

Uppgift från: Hallstahammars Kommunarkiv, Kolbäck Folkbiblioteksstyrelses protokoll 1914-1958 
Redogörelser för biblioteksverksamheten 1954 ;   Kommentar: (*) Tekla Engstrand var Bibliotekschef 
 
 
Tabell 19: Kolbäcks föreståndare vid dess bokutlåningsstationer perioden 1952-1954 
 
 Tidö Kvicksund 

Lennart Johansson Ragnhild Ekdahl 
1952 

Gösta Eriksson 

Föreståndare 

1953- 

1952-1970 

Uppgift från: Hallstahammars Kommunarkiv, Kolbäck Folkbiblioteksstyrelses protokoll 1914-1958, 
Redogörelser för folkbiblioteksverksamheten 1952,1954 
 
Folkbibliotekariernas löner ändrades inte heller nämnvärt före och efter kommun- 
sammanslagningen. Däremot fick den nya deltidsbibliotekarien i Mölntorp, som inte var 
folkskollärare ett betydligt lägre årsarvode än de övriga filialföreståndarna, vilket 
tabellen visar. De övriga fick behålla det arvode de hade innan Kolbäck blev 
storkommun. Se tabell 20 nedan. 
 
Tabell 20: Bibliotekariernas och föreståndarnas årsarvoden i Kolbäck1952-70 
 
 1951* 1952 1954 

Huvudbibliotekarie 600 
kr/år 

600 
kr/år 

600 
kr/år 

Filialbibliotekarierna 100-400 
kr/år 

50-400 
kr/år 

50-400 
kr/år 

Föreståndare för 
bokutlåningsstationerna 

 25-75 
kr/år 

25-75 
kr/år 

Uppgift från: Hallstahammars Kommunarkiv, Kolbäck Folkbiblioteksstyrelses protokoll 1914-1958, 
1959-1970 samt Redogörelser för folkbiblioteksverksamheten 1952,1954, 
Kommentar (*) Folkbibliotekariers löner 1951 inom Kolbäcks landskommun 
 

5.1.5 Folkbibliotekens bokutlåning och bokbestånd 

I samband med att Kolbäck blev Storkommun, så fick folkbiblioteken både ett nytt 
reglemente och stadgar. Se bilaga 5 Stadgar och bilaga 6 Reglemente. Dessa båda 
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fastslogs av Kolbäcks kommunalfullmäktige i juni 1952.233 Innehållet i stadgarna 
förklarade hur Kolbäcks folkbibliotek och dess förvaltning var organiserad. 
Reglementet styrde avtalet mellan låntagare och folkbibliotek. 
 
De nya lånereglerna fastslogs 1952. Här är ett urval av dem.  
  

• Det fanns en 15 årsgräns för att få låna på folkbiblioteket. Låntagaren erhöll ett lånekort, 
som skulle uppvisas vid varje boklån.  

• Lånetiden var begränsad till 21 dagar, men lånet kunde förnyas två gånger. 
• Förseningsavgiften var 2 öre/ dag och volym.  
• Låntagaren hade rätt att kunna fjärrlåna böcker från annat bibliotek. 

 
Det var en positiv trend, vilket kunde återspeglas i utlåningsstatistiken för Kolbäcks 
folkbibliotek. Filialen i Ekeby visar på exceptionella framgångar både vad gäller att få 
nya besökare till biblioteket och antal lån. Se tabell 21 nedan.  
 
Tabell 21 : Utlåningsstatistik och Bokbestånd bland kommunens folkbibliotek mellan åren 
1952-1954 
 
 År Antal 

kommun- 
inv. 

Antal 
boklån 

Antal 
låntagare 
Per år 

Antal utlån  
per låntagare 

Lån per 
kommun- 
inv. 

Bokbestånd 
vid årets 
början 

Bokbestånd 
vid årets 
slut 

Huvudavd. 4.424 250 17,7 0,96 3.248 3.536 
Strömsholm 2.629 131 20,1 0,57 1.575 1.624 
Yllesta 46 15 3,1 0,01 549 528 
Rytterne - - - - - 907 
Ekeby 167 24 7,0 0,04 305 381 
Säby (med 
*Mölntorp) 

- - - - - 1.376 

Summa 

1952 4.617 

7.266 420 17,3 1,57 7.737 8.352 
Huvudavd. 4.644 245 19,0 1,03 3.729 3.952 
Strömsholm 2.848 148 19,2 0,63 1.725 1.842 
Yllesta 96 18 5,3 0,02 508 528 
Rytterne 1.804 58 31,1 0,40 934 999 
Ekeby 628 88 71,4 0,14 441 508 
Säby (med 
Mölntorp) 

803 62 13,0 0,18 1.409 1.460 

Summa 

1954 4.515 

10.823 619 17,5 2,40 8.746 9.289 
Uppgifter från: Kolbäcks storkommun Biblioteksstyrelsen DI, Inkomna skrivelser 

Redovisning för Kolbäcks folkbibliotek åren 1952,1953,1954 
 
Huvudbibliotekets bokbestånd uppgick 1952 till 3.536 band varav handboksamlingen 
utgjorde 319 band dvs. ca. 10 % av det totala beståndet.234 Vidare kan nämnas att den 
nya filialen i Mölntorp i grunden var ett ABF-bibliotek med nr. 1551. Det hade 
kommunaliserats året före sammanslagningen, i juni 1951. Bokbeståndet innehöll då 
522 band. 235 Det äkta paret Manne och Eva Nilsson var för övrigt de sista bibliotek- 
arierna, som gemensamt hade ansvarat för ABF-biblioteket.236 Denna nya filial 
öppnades i samma byggnadslänga, den i folkmun kallade Långa räckan, som 
                                                           
233 Kolbäcks Storkommun Kommunalfullmäktige Protokoll 26 juni 1952, § 68. 
234 Kolbäcks Storkommun Biblioteksstyrelsen DI, Inkomna skrivelser :Redogörelse för Kolbäcks 
folkbiblioteksverksamhet år 1952 
235 ARAB: Grängesberg: Redogörelse för ABF:s studiecirkelbibliotek nr. 1551 år 1951. 
236 Enligt brev från f.d. filialbibliotekarien Lisa Måhlberg till undertecknad. 
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studiecirkelbiblioteket hade funnits i sedan det inrättades 1935. Det gamla ABF-
biblioteket hade tillhört Svenska metallindustriarbetareförbundet avd. 242 i Säby 
Landskommun.237 Enligt den förste och siste filialbibliotekarien Lisa Måhlberg, lär det 
ha stått stämplat ”ABF” i flera av böckerna i boksamlingen. 
 

5.2 Studiecirkelbiblioteken 1952-1954 

I detta avsnitt av uppsatsen presenteras de studiecirkelbibliotek, som fanns i Kolbäcks 
storkommun mellan 1952-1954. Några av dem är beskrivna i kapitel 4.3 då de fanns 
med redan före 1952 i dåvarande Kolbäcks landskommun. Kommunaliseringsprocessen 
var redan igång, vilket hade medfört att främst ABF-biblioteken hade börjat överlämnas 
till kommunen.  Studien har återfunnit sex studiecirkelbibliotek knutna till olika 
riksorganisationer. ABF kan tillskrivas två av biblioteken, IOGT och NTO hade fyra,  
SKB ett samt SLS ett. Jag kommer att börja med IOGT och NTO:s fyra studiecirkel- 
bibliotek. Därefter följer ABF:s enda kvarvarande studiecirkelbibliotek. Vidare 
presenteras SKS som hade ett bibliotek. Efter det redovisas information kring SLS 
studiecirkelbibliotek i Säby. Kapitlet avslutas med att beskriva kommunaliseringen av 
det enda kvarvarande studiecirkelbiblioteket som ABF hade. 
 
Bibliotekens finansiering, lokaler, personal, utlåning och bokbestånd behandlas också. 
Dessutom finns det textavsnitt som tar  upp de bibliotek som kommunaliserades under 
de här åren, och vad som låg bakom de besluten.   
 

5.2.1 IOGT och NTO:s studiecirkelbibliotek 

Under perioden 1952-1954, så verkade fyra studiecirkelbibliotek varav tre tillhörde 
IOGT och ett NTO. Av IOGT-biblioteken så fanns ett i Kolbäck och två i Rytterne. 
NTO-biblioteket låg i Strömsholm. 
 
Det första studiecirkelbiblioteket nr. 190, som ägdes av IOGT-logen Linnea, har jag 
nämnt tidigare i uppsatsen. Det hade sin bibliotekslokal i logens ordenshus det så 
kallade Linneahuset i Kolbäcks samhälle.  Vad gäller dess finansiering efter 1952, så är 
det svårt at uttala sig om detta. Kolbäcks  kommunfullmäktige beslöt att ge föreningen 
100 kr. för 1952, 150 kr. för 1953 och 150 kr. för 1954.238 Det finns dock ingen uppgift 
om hur mycket av detta som tillföll biblioteksverksamheten. Vad gäller statsbidraget 
under motsvarande period, så har ett enda dokument kunnat återfinnas i logens arkiv. 
Vid ett årsmöte i logen 1953, så meddelade bibliotekarien att statsanslaget sänkts till 
studiecirkelbiblioteket från föregående år på grund av ”för litet bokinköp”.239 Denne 
bibliotekarie var Oscar Hjelm. Han hade efterträtt August Holm som bibliotekarie redan 
vid 50-talets början. Hjelm var således verksam både före och efter kommun- 
sammanslagningen. I december 1952 tog bibliotekarien Oscar Hjelm upp frågan om 
bibliotekets framtida placering. Beslut togs då om att placera samlingen i ett bokskåp 
vid sidan av scenen i den större av två samlingslokaler. Denna kallades Stora salen.240 

                                                           
237 ARAB: Grängesberg: Redogörelse för ABF:s studiecirkelbibliotek nr. 1551 år 1940. 
238 Kolbäcks Storkommun Kommunalfullmäktige Protokoll 30 okt. 1951 §10, Protokoll 28 okt. 1952 
§100, Protokoll 28 okt. 1953 §79. 
239 IOGT-logen 2067 Linnéas föreningsarkiv, Protokollsbok nr 23 , Protokoll 15 jan. 1953, §10. 
240 IOGT-logen 2067 Linnéas föreningsarkiv, Protokollsbok nr 23 , Protokoll 18 dec. 1952 §13. 
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Detta bekräftas genom ett daterat brev241 I samband med en ombyggnad av huset 1957-
59 så upphörde studiecirkelbibliotekets verksamhet och kom sedan aldrig igång igen 
mer under organiserade former. Biblioteket blev dock kvar i ytterligare några år innan 
det i modern tid har flyttats till en möteslokal i husets källarvåning. Där finns bok- 
samlingen för närvarande. Bokbeståndet är idag inrymd i 6 st. vägghängda bokskåp, 
varav några med glasdörrar. Öppettiderna har inte gått att bringa någon klarhet i. Vad 
gäller biblioteksarkivalier, så saknas som nämnts tidigare både förvärvskatalog och 
lånejournaler. Logen har däremot ett delvis bevarat lånekortssystem, som ger en 
uppfattning om hur lånen administrerades. Varje låntagare hade en kortficka av papper i 
en trälåda. Vid lån så togs ett kort med bokens titel ut ur boken och placerades i 
låntagarens kortficka i lånekortslådan. Troligtvis har detta system redan före kommun 
sammanslagningen och fram till ombyggnadsarbetena påbörjades i slutet av 50-talet. 
Mellan åren 1952-1953 så växte studiecirkelbiblioteket med drygt tiotalet band. 
Samlingen uppgick till drygt 700 band. Se nedanstående tabell nr. 22. Enligt 
lånestatistiken, så nyttjades studiecirkelbiblioteket vid 1950-talets början av drygt 30 
låntagare som lånade i snitt 5 till 6 böcker per år.  
 
Tabell 22 : Bokinköp och utlåning för studiecirkelbibliotek nr. 190 
 

År Antal 
boklån 

Antal 
låntagare 

Antal utlån 
per låntagare 

Bokbestånd 
vid årets 
början 

Bokbestånd vid 
årets slut 

1952 173 u.s. - 698 705 
1953 176 32 5,5 705 713 

Uppgifter från: IOGT-logen 2067 Linnéas Protokollsbok nr 23 & nr. 24 
 
 
Det andra studiecirkelbiblioteket jag vill nämna finns i IOGT-logen 1277 Mälareborgs 
ordenshus i Lövsta i Dingtuna socken. Det är ett par km. från Rytternes östra gräns. 
Studiecirkelbibliotekets nummer har till dags dato inte gått att återfinna i de dokument 
som genomsökts. På den förvärvskatalog som finns bevarad går det tyvärr inte att utläsa 
något nr. IOGT-logen grundades redan 1886 under namnet 1277 Rytterns wäl. 
Nykterhetsarbetet utgick på den tiden ifrån Vikhus skola i Rytterne. Redan året därefter 
1887 splittrades logen i två föreningar. Den ena, fick namnet IOGT-logen 1296 Rytterns 
Krona, vilket jag ska återkomma till senare. Den andra logen Mälareborg övertog det 
gamla numret 1277 och byggde en nytt ordenshus 1889 i Lövsta.242 Hembygdsforskaren 
Stig Rudberg i Dingtuna har skrivit i en årsbok 1992 för Dingtuna sockengille om 
logens tidiga historia, men inget om biblioteket,.243 Vikhus skola lades för övrigt ned 
efter vårterminen 1952.244 
 
Uppgifter om hur studiecirkelbiblioteket finansierades saknas till stora delar. 
Förvärvskatalogen som börjar 1923 antyder emellertid att biblioteket tidigt erhöll 
statsbidrag. Redan året därefter 1924 så fick studiecirkelbiblioteket sina första anslags- 
böcker från Godtemplarnas bokförmedling. Efter en genomgång av kommunala 

                                                           
241 IOGT-logen 2067 Linnéas föreningsarkiv: Brev: Från Lennart Skogman .(19560608), Angående logen 
2067 Linnéas studiecirkelbibliotek 8.6.56 (1 s)+ Förteckning över utsorterade böcker (4 s),  
Till Bibliotekarie Oscar Hjelm. 
242 Ett sekels framtidsarbete – IOGT-NTO Västmanland 1884 – 1984, 1984, s. 33. 
243 Rudberg, Stig. ”Logen 1277 Mälareborg i Lövsta” ingår i Dingtuna socken genom århundraden . 
red Stig Rudberg, 1992, s. 221-223. 
244 Kolbäcks Storkommun: Kommunalfullmäktige Protokoll 17 april 1952 §15. 
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dokument kan jag se att biblioteket inte erhöll något kommunalt anslag för åren 1952-
54. Förvärvskatalogen upptar 521 nummer och slutar den 3 febr. 1954.245 Det året 
köptes de sista två böckerna in till biblioteket. När jag besökte logen för en inventering 
den 28 april  2008, så upptog samlingen 496 band, nästan uteslutande så kallade 
biblioteksband. 
 
Enligt den nuvarande styrelsen, så var biblioteket öppet för allmänheten. Biblioteket var 
från början placerat i Serveringsrummet fram till 1940-talet. Därefter flyttade biblioteket 
ut till den stora samlingssalen. Där har det fortfarande sin plats vid ena kortväggen mitt 
emot scenen. Enligt min informant i styrelsen så hade biblioteket varit öppet mellan  
2-3 timmar på söndagsförmiddagarna under 40- och 50-talet. Tiderna var fasta. 
Studiecirkelbibliotekets förste och ende bibliotekarien Bertil Andersson. Han var tredje 
generationens handlare i Lövsta inte långt från där lokalen ligger. Han skulle ha haft 
skött om detta bibliotek ända från starten den 29 febr. 1923246 och fram till han slutade 
1958. När Lanthandeln detta år upphörde, och bibliotekarien fick arbete på annat håll, så 
upphörde också biblioteksservicen. Det finns en inspelning från slutet av 60-talet med 
handlaren och studiecirkelbibliotekarien Bertil Andersson, i Dingtuna - Lillhärad 
sockengilles arkiv. Andersson berättar i inspelningen om logearbetet. Tyvärr nämner 
han inget om studiecirkelbiblioteket. Någon överlåtelse av samlingen till kommunen har 
enligt styrelsen aldrig varit aktuellt. Biblioteksverksamheten har inte haft någon 
ansvarig sedan bibliotekarien Bertil Andersson slutade. 
 
Det tredje av IOGT:s studiecirkelbibliotek tillhörde IOGT-logen 1296 Rytterns Krona, 
som grundades redan 1887. Först tio år senare 1897, skulle logen uppföra ett eget 
ordenshus i  Sorby  2 km. väster om Rytterne kyrkby. Logens studiecirkelbibliotek nr. 
1814 inrättades 1926 i logens lokaler.247 Logen är sedan 2006 nedlagd. Biblioteket är 
avvecklat och huset har övergått i privat ägo. Bibliotekets lokaler var inrymt i 
”serveringsrummet”. Boksamlingen inrymdes i två bokskåp vars överskåp hade 
glasdörrar. Det var placerat i ett rum längs ena långväggen som vätte mot stora 
samlingssalen. Enligt den siste bibliotekarien Elsa Wallin, som tillträdde först 1967, så 
var biblioteket öppet för alla inte bara medlemmarna. Vidare skall det inte ha funnits 
någon begränsning varken i låneperiod eller antal böcker det gick få att låna. Det togs 
inte heller ut några låneavgifter. Några andra regler har inte stått att finna. Wallin 
menade att det fördes ingen särskild kassabok för biblioteket utan de medel som kom in 
gick direkt till bokköp. Kommunfullmäktige i Kolbäck hade under perioden 1952-1954 
beviljat till föreningen100 kr. för 1952, 150 kr. för 1953 och 150 kr. för 1954. 248 Några 
andra uppgifter om finansiering har ej kunnat erhållas. 
 
Det finns ett bevarat kontrakt som upprättades den 26 september 1954 mellan IOGT-
logen och vaktmästaren. 249 Enligt detta dokument skulle vaktmästaren mot ersättning 
sköta biblioteket. Enligt kassaboken från 1955 var bibliotekariens årsarvode 25 kr per år 

                                                           
245 Arkiv Västmanland, IOGT-logen 1277 Mälareborg, Lev. 99/065, Förvärvskatalog Logen Mälareborgs 
Studiecirkelbibliotek. 
246 Arkiv Västmanland, IOGT-logen 1277 Mälareborg: Första posten i Logen Mälareborgs 
förvärvskatalog. 
247 I brevväxling med statsmakten och IOGT centralt framgår att biblioteket hade nr. 1814. 
248 Kolbäcks Storkommun Kommunalfullmäktige Protokoll 30 okt. 1951 §10, Protokoll 28 okt. 1952 
§100, Protokoll 28 okt. 1953 §79. 
249 IOGT-logens arkiv, Pärm Handlingar 1951-57. 



 
 

49 

från och med 1956.250 Eftersom tidigare kassaböcker saknas kan det antas att 
ersättningen var den överenskomna också då kontraktet upprättades 1954. 
 
IOGT-biblioteket grundades delvis på ett överlåtet ABF-bibliotek med nr. 652. Det hade 
varit placerat i Ekeby skola i Rytterne och inrättats redan 1922. Sven Karlsson var 
folkskollärare i den skolan, men även bibliotekarie och studieledare för ABF-
biblioteket.251 Enligt en notis i tidskriften Västmannia (nr. 4/1928), så hade 
Skolöverstyrelsen gett sitt godkännande att ett studiecirkelbibliotek med nr. 652, 
tillhörande ABF i Strömsholm skulle kunna överlåtas till  studiecirkelbibliotek  
nr. 1814, IOGT-NTO logen 1296 Rytterns krona.252 Överlåtandet av biblioteket hade 
emellertid redan skett. Uppgifterna kan delvis bekräftas genom Rytterne kronas 
studiecirkelbiblioteks egen förvärvskatalog. Den 18 november 1927 står det registrerat i 
förvärvskatalogen om ”Övertagande av ABF bibliotek”. Det rörde sig om 25 band.253 
Det finns en förvärvskatalog bevarad för ”Rytterns Kronas bibliotek” täckande åren 
1926- 1991.254 Enligt den så växte bibliotekets samling stadigt fram till 60-talet. 
Bobeståndet uppgick till 458 band vid årets början 1952, och vid året slut 1954 så hade 
samlingen ökat till 495 band. Enligt lånejournalen pendlade antalet boklån per år mellan 
drygt 100 till 150 stycken under den aktuella perioden.255  tabell 23 nedan. Enligt den 
siste bibliotekarien var det aldrig aktuellt med någon överlåtelse av biblioteket.  
 
Tabell 23 : Bokinköp och utlåning för studiecirkelbibliotek nr. 1814 tillhörande Rytterns krona 
 

År Antal 
boklån 

Antal 
låntagare 

Antal utlån 
per låntagare 

Bokbestånd vid årets 
början 

Bokbestånd vid 
årets slut 

1952 147 - - 458 469 
1953 101 - - 469 479 
1954 150 - - 479 495 

Uppgifter från: Rytterne kronas förvärvskatalog, Logen Rytterne Kronas Bibliotek Utlåningsjournal 
1948-1965 
 
Det fjärde och sista studiecirkelbiblioteket med nr. 2401 tillhörde NTO-logen 225 
Ekensborg i Strömsholm. Kommunfullmäktige i Kolbäcks storkommun tog årliga beslut 
mellan 1952-1954 att bevilja föreningen ekonomiskt anslag. Logen fick 100 kr. för 
1952, 150 kr. för 1953 och lika mycket för 1954.256 Det finns dock ingen uppgift hur 
mycket av detta som tillföll biblioteksverksamheten. Några bifogade handlingar till 
dessa ansökningar har inte kunnat återfinnas. 
 

5.2.2 ABF 

Efter storkommunens bildande hade ABF endast ett studiecirkelbibliotek kvar, nr. 622 
tillhörande Strömsholms ABF-avdelning i Rytterne. Bibliotekets öppettider hade fram 
till dess varit tisdagar och torsdagar mellan 19:00 och 21:00. Bokbeståndet uppgick till 

                                                           
250 IOGT-logens arkiv, Kassabok 1955-1960. 
251 ARAB: Grängesberg: Redogörelse för ABF:s studiecirkelbibliotek nr. 652 verksamhetsåret 1925-26 
252 ”Studiecirklarna” ingår i Västmannia nr. 4 april (1928): s. 2. 
253 IOGT-logens arkiv, Förvärvskatalog för logen Rytterns Kronas studiecirkelbibliotek 6/9 1926 – 1991. 
254 IOGT-logens arkiv, Förvärvskatalog för logen Rytterns Kronas studiecirkelbibliotek 6/9 1926 – 1991. 
255 IOGT-logens arkiv, Logen Rytterns Kronas bibliotek Utlåningsjournal 8/3 1948 – 14/12 1965. 
256 Kolbäcks Storkommun Kommunalfullmäktige Protokoll 30 okt. 1951 §10, Protokoll 28 okt. 1952 
§100, Protokoll 28 okt. 1953 §79. 
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305 band kalenderåret 1951.257 Strömsholms ABF-avdelning hade nybildats i februari 
1947 på Rytterne arbetarekommuns möte.258 Den tidigare ABF-föreningen hade tidigare 
varit filial till ABF:s lokalavd 380 i Kolbäck. Vid årsmötet i maj 1948, föreslog 
distriktsinstruktör Axel Grefberg att, Rytterne och Tidö lantarbetarförening borde 
överlämna sina respektive ABF-bibliotek till den nybildade ABF-avdelningen i 
Strömsholm.259 I september 1948 utsågs på ett möte en bibliotekarie och en biblioteks- 
styrelse. Till bibliotekarie valdes folkskolläraren vid Ekeby skola Sven Qvick. Han 
valdes även in till biblioteksstyrelsen tillsammans med Ingvar Karlsson och Gösta 
Eriksson.260 Dessutom överlämnade vid det mötet Strömsholm ABF-förening sitt 
studiecirkelbibliotek nr. 205, grundat 1928, och Tidö ABF-förening sitt bibliotek  
nr. 622, grundat 1933, till den nybildade avdelningen.261 262 263 Den nybildade ABF-
biblioteket i Strömsholm, fick överta Tidös gamla studiecirkelbiblioteksnummer och 
inrättades i Ekeby skola 1949.264 Det gamla biblioteket nr. 205 tillhörande den upplösta 
ABF-föreningen i Strömsholm, förflyttades till Tidö och omvandlades till en underfilial 
till den nya Strömsholmsavdelningen.265 266 Det är lokalen på Tidö med dess bibliotek, 
som från 1952 omvandlas till en kommunal bokutlåningsstation. Gösta Eriksson får 
ansvaret för underfilialen på Tidö. Eriksson blir från och med 1953 ny föreståndare för 
bokutlåningsstationen på Tidö. Studiecirkelbiblioteket kommunaliserades bara någon 
månad efter storkommunens bildande1952. Se kapitel 5.4.  
 

5.2.3 SKS 

Kolbäcks församlingskrets hade en studiecirkelverksamhet och till stöd för den 
organiserade verksamheten fanns det ett studiecirkelbibliotek nr 123. Utifrån 
förteckningen av litteratur i församlingskretsens förvärvskatalog så startade biblioteket 
någon gång i slutet på 20-talet.267 Vi kan anta att detta bibliotek ägdes av Svenska 
kyrkans studieförbund. Den ende kände bibliotekarien Inez Reuterwall. 268 Hon var 
folkskollärare till yrket och verksam i Yllesta skola från 1920-talet fram till pensionen 
1961.269 Några uppgifter var biblioteket stod uppställt eller öppettiderna har inte kunnat 
hittas. Studiecirkelbiblioteket erhöll inte något kommunalt bidrag under åren 1952-
1954.270 Föreningen hade senast fått ett kommunalt anslag för verksamhetsåret 1946. 
Bokbeståndet uppgick då till 171 band.271 1963 överlämnades biblioteket till 

                                                           
257 Redogörelse för ABF:s studiecirkelbibliotek nr. 622 i Strömsholm, kalenderåret 1951, s. 1. 
258 Enligt protokollsbok tillhörande Strömsholms ABF-förening. Protokoll 5 febr. 1947. 
259 Protokollsbok för Strömsholms ABF-förening 20 okt. 1947 – 7 sept. 1953, Protokoll 9 maj 1948, §6. 
260 Protokollsbok för Strömsholms ABF-förening 20 okt. 1947 – 7 sept. 1953, Protokoll 22 sept. 1948, §5. 
261 Protokollsbok för Strömsholms ABF-förening 20 okt. 1947 – 7 sept. 1953, Protokoll 22 sept. 1948, §5. 
262 ARBAK: Redogörelse för ABF:s studiecirkelbibliotek nr. 205 år 1934. 
263 ARBAK: Redogörelse för ABF:s studiecirkelbibliotek nr. 622 år 1934. 
264 Redogörelse för ABF:s studiecirkelbibliotek nr. 622 i Strömsholm, kalenderåret 1951, s. 1. 
265 Årsberättelse arbetsåret 1950-51 för Strömsholms ABF-avdelning, s. 1. 
266 Redogörelse för ABF:s studiecirkelbibliotek nr. 622 i Strömsholm, kalenderåret 1951, s. 1. 
267 Kolbäcks kommun Biblioteksstyrelsen Förvärvskataloger 1925-1969 D I:3. 
268 Kolbäcks kommun Kommunalfullmäktige Protokoll 26 oktober 1947, §15 ,bilaga. 
269 ”Dagens skoarbete roligt men jäktigt tycker avgående Kolbäcks-lärarinna” ingår i Folkbladet  
13 juni (1961). 
270 Genomgångna protokoll för åren 1952-54 från Kolbäcks Stokommuns kommunfullmäktige och 
kommunalstämma. 
271 Kolbäcks kommun Kommunalfullmäktige Protokoll 26 oktober 1947, §15 ,bilaga. 
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kommunens folkbibliotek. Det innehöll då 201 band. Åren 1952-1954 låg följaktligen 
bokbeståndet på någonstans däremellan.272 
 

5.3 SLS studiecirkelbibliotek 

Enligt en inlämnad från SLS Säby kommunal bidragsansökan daterad augusti 1952 till, 
så hade även de ett studiecirkelbibliotek.273 Detta dokument är det enda jag lyckats få 
fram för dess existens. Av texten framgår att föreningen ansökte om ett bidrag  
på 200 kr. till biblioteket. Det hade haft omkostnader på 648.57 kr. föregående 
verksamhetsår. Bokbeståndet uppgick vid årets slut 1951 till 183 bokband. Antalet 
boklån hade uppgått till 193 stycken fördelade på 58 låntagare. Det innebär i snitt 3.3 
boklån per låntagare. Nils Carlsson var vid tillfället tillförordnad bibliotekarie. 
 

5.4 Kommunaliseringen 

Under perioden var det uteslutande ABF-bibliotek som kommunaliserades. I februari 
1952 beslutades det på ett styrelsemöte att ABF:s studiecirkelbibliotek nr. 622 skulle 
överlämnas till folkbiblioteksfilialen i Stora Ekeby skola där Qvick var tillförordnad 
filialbibliotekarie.274 Verksamhetsberättelsen för 1952-53 bekräftar sedan att detta har 
skett.275 I ABF Västmanlands verksamhetsberättelse för 1952-1953 står det också att 
läsa om länets ABF-bibliotek. Strömsholms ABF-bibliotek nr. 622 nämns i texten. Det 
hade under det verksamhetsåret kommunaliserats, och lämnat över 305 band.276 Inget av 
IOGT-biblioteken kommunaliserades även om det lär ha funnits planer för detta. Enligt 
Oscar Hjelm, ansvarig bibliotekarie vid tiden för IOGT-biblioteket nr. 190, så hade 
logen diskuterat att lämna in en anmälan om överlåtelse till IOGT:s Studieförbund 
centralt. Det fanns dock en grunddonation, som ursprungligen hjälpt till att bygga upp 
samlingen. 277Enligt föreningens nuvarande kassör, så gick överlämnandet till 
kommunen sedan inte att genomföra med hänsyn till den donationens utformning. Vad 
gäller IOGT-logerna 1277 Mälareborg och 1296 Rytterns krona, så var det aldrig 
aktuellt med något överlämnande av respektive studiecirkelbibliotek till kommunen. 
Från IOGT centralt sändes det dock så sent som i november 1958 ut ett tvåsidigt 
nyhetsbrev Aktuellt för biblioteken. Under rubriken Överlämnade av studiecirkel- 
bibliotek beskrivs hur logerna skall förfara när de har funderingar på att överlämna sina 
bibliotek till kommunen. 278 Ett exemplar av detta brev återfanns bland IOGT-logens 
Rytterns kronas arkivalier. Enligt logens protokollsböcker, så finns emellertid inga 
anteckningar om att frågan diskuterats på något möte, möjligen har brevet bara 
rapporterats som en inkommande skrivelse. senare. SKS:s studiecirkelbibliotek nr.123 
kommunaliseras först 1963 dvs. långt efter den i uppsatsen behandlade perioden. 
 

                                                           
272 Kolbäcks storkommun Biblioteksstyrelsen DI, Inkomna skrivelser, Kolbäcks folkbibliotek: 
Redovisning från Kolbäcks folkbibliotek för år 1963.  
273 Bilaga till protokoll: Kolbäcks Storkommun Kommunalfullmäktige Protokoll 28 okt. 1952 §100 
274 Protokollsbok för Strömsholms ABF-förening 20 okt. 1947 – 7 sept. 1953, Protokoll 31 febr. 1952. 
275 Arkiv Västmanland, Årsberättelse arbetsåret 1952-53 för Strömsholms ABF-avdelning, s. 1. 
276 ABF-VERKSAMHETEN 1952 1953, Västmanlands ABF-distrikt, Västerås 1953, s. 15. 
277 Stadsbiblioteket i Västerås, Västmanlandssamlingen, Enkätundersökning ”Folkbibliotek i 
Västmanland”, 1967, Enkätsvar från ”IOGT:s bibliotek 190 i Kolbäck”, s. 2. 
278 IOGT-logens arkiv, Nyhetsbrev ”Aktuellt för biblioteken”, November 1958. 
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6. Analys 

I detta kapitel ska jag besvara syftet utifrån mina valda frågeställningar 

6.1 Inventering och samverkan mellan folk- och studiecirkelbiblioteken 

Detta kapitel försöker analysera resultatet av min första frågeställning: 
 
• I Vilka folk- och studiecirkelbibliotek kan återfinnas i Kolbäcks kommun under den 

aktuella perioden, och i  vilken mån samverkade de med varandra? 
 
Min förförståelse var till en början begränsad avseende på hur många folk- och studie- 
cirkelbibliotek som fanns i kommunen mellan åren 1914-1954. I Åke Åbergs 
västmanländska enkätundersökning från 1967 fanns endast två bibliotek från Kolbäck 
angivna. Det var folkbiblioteket i Kolbäcks kyrkskola och IOGT-logen 2067 Linneas 
studiecirkelbibliotek nr. 190. En inventering ansågs vara av vikt. Min studie påvisade en 
omfattande biblioteksverksamhet i Kolbäcksbygden. Totalt återfanns 13 folkbibliotek 
(inklusive filialer och bokutlåningsstationer) och 9 studiecirkelbibliotek (tillhörande 
ABF, IOGT, NTO, SKB/SKS och SLS) . Som mest fanns det i Kolbäcksbygden 19 
bibliotek igång samtidigt. Det var efter Kolbäcks storkommuns bildande 1952. Vid 
1950-talets början grovt räknat gick 235 kommuninvånare per bibliotek.  
 
Undersökningen gav ett rikt insamlat källmaterial. Jag använde, så långt det var möjligt,  
primärt källmaterial från tiden. Några kälkritiska dilemman vill jag nämna. I Åbergs 
enkätundersökning redovisades inga primärkällor. Denna kunde därför betraktas endast 
som en sekundärkälla, ett referat, men ändå användbar i det fortsatta sökandet efter 
ursprungsmaterial. I några källtexter blandades verksamhet gällande olika studiecirkel- 
bibliotek. Därmed ställdes jag inför kravet att försöka utröna vilken text som härrörde 
till vilket bibliotek. Angående IOGT-logen 1277 Mälareborgs studiecirkelbibliotek, har 
jag i studien inte lyckats återfinna handlingar där biblioteksnr. anges. Det källmaterial 
som kunde ha varit användbart för detta syfte hade varit utsatt för grovt slitage. Logens 
kvarvarande medlemmar och den tillförordnade arkivansvarige för IOGT i Västmanland 
försökte att vara mig behjälplig, trots det gick saken inte att reda ut. Studiecirkel- 
bibliotek nr 123 vars arkivhandlingar till stor del återfanns  i Kolbäcks församlings- 
arkiv, kunde jag därför jag med stor sannolikhet knyta till SKB/SKS. Förvärvs- 
katalogen återfanns i Hallstahammars kommunarkiv. Den visade på en boksamling med 
uteslutande religiös litteratur. Se även bilaga 4: Sammanställning över av Kolbäcks 
folk- och studiecirkelbibliotek mellan åren 1914-1954 .  
 
Marion Lefflers avhandling Böcker, bildning och makt pekar bland annat på disk- 
repans i bildningssyn mellan det hegemoniska borgerliga samhället och folkrörelserna. 
Detta kunde exempelvis manifesteras i bristande dialog och avsaknad av konflikt- 
hantering, vilket kunde leda till att samarbetsproblem uppstod. Min undersökning 
hittade ett lokalt exempel på detta. På 1930-talet uppstod en lokal konflikt i Kolbäck 
mellan ABF:s lokalavdelning och kommunens folkbibliotek vad gäller inköpssyn . 
Folkbiblioteket representerade en allmänt utbredd borgerlig kultursyn medan ABF-
biblioteket speglade en vilja till social och kulturell identifikation med arbetarklassens 
värderingar. ABF försökte distansera sig från vad de ansåg vara en föråldrad 
kulturinstitution. ABF ville också påttala skillnader i inköpssyn i det offentliga rummet. 
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Det kan tolkas som att ABF-biblioteket, vilken påbörjat en satsning på att införskaffa 
arbetarlitteratur, ville profilera sig samtidigt som det önskade påvisa en social 
identifikation med arbetarklassen. Folkbiblioteket å sin sida, såg sig som en traditionell 
kulturbärare av både kristna och borgerliga värderingar. Detta gjorde, som jag tolkar det 
ett samarbete omöjligt. I slutet av 1940-talet var de ledande tongångarna i samhället 
annorlunda. Samarbete och kommunaliseringsplaner uppmuntrades. 
 
Studien påvisade att vissa försök gjordes till samverkan i biblioteksfrågan rådde mellan 
ABF och IOGT:s studiecirkelbibliotek i Kolbäck. En period delade de gemensam 
bibliotekslokal i Linnehuset, som ägdes av IOGT. Deras riksorganisationer delade också 
i viss mån samma bildningssyn och värderingar. Detta exemplifieras bäst genom att 
under en period på 1930-talet fanns det långtgångna planer på gemensam utlåning 
mellan ABF:s studiecirkelbibliotek nr. 380 och IOGT:s studiecirkelbibliotek nr. 190. 
 

6.2 Hur utvecklades Kolbäcks folk- och skolbibliotek? 

Min andra frågeställning löd: 
 
• Hur utvecklades biblioteken med avseende på faktorer som 
 

q Lokalens anpassning till biblioteksverksamhet och förändrade öppettider? 
q Finansiering? 
q Bokbestånd och utlåning? 
q Personal? 
q Öppettider? 

 
Jag kommer att presentera min analys av respektive faktor i  de underkapitel som 
närmast följer. 

6.2.1 Lokalanpassningen och öppettiderna 

Fredrik Hjelmqvist beskrev 1936 i boken Bibliotek deras betydelse och skötsel.  
de rådande förhållandena för biblioteken på Sveriges landsbygd, och gav även förslag 
på bättre lokalanpassning för att biblioteksverksamheten skulle kunna utvecklas i en 
önskvärd riktning.279 Kolbäcks folkbibliotek svarar väl mot de råd i skriften gällande en 
central placering av folkbiblioteket på en offentligt välbesökt plats i socknen. Före 1952 
var alla folkbiblioteken placerade i folkskolor. Folk- och skolbibliotek hängde av 
tradition intimt samman, så även i denna kommun. Detta medförde också att varken 
huvudbiblioteket eller filialerna i Kolbäck hade inrättat någon särskild barn- och 
ungdomsavdelning. Yngre låntagare under 15 år hänvisades enligt stadgarna till 
skolbiblioteken. Inget av biblioteken hade under den undersökta perioden från 1913-54 
tillgång till egna anpassade lokaler. Huvudbiblioteket var som exempel inrymt i 
Kolbäcks kommunalhus möteslokaler. Placeringen av Kolbäcks olika folkbibliotek 
följde därmed väl rådande praxis på Sveriges landsbygd. Från början hade inget av 
dessa bibliotek tillgång till mer än ett rum. I och med 1930 års statsbidragssystem, så 
kunde kommunerna få tilläggsstöd ifall det inrättades läsesalar med handbokssamling på 
folkbiblioteken. Det skulle dröja ända till 1943 innan Kolbäcks huvudbibliotek inrättade 
läsesal med handbokssamling. Därmed fick huvudbiblioteket tillgång till två rum att 
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disponera för sin biblioteksverksamhet. De övriga filialerna hade även fortsättningsvis  
inte mer än ett rum att tillgå. Studien klargjorde att det var den verksamme huvud- 
bibliotekarien Tekla Engstrand, som var aktören bakom detta förslag. Hon var även 
politiskt aktiv och satt med i Kolbäcks kommunalfullmäktige för de borgerliga alltsedan 
1932 års kommunalval och genom återstoden av den belysta perioden. De genomgångna 
mötesprotokollen belyser inte skälet till detta dröjsmål. Det kan dock tolkas utifrån det 
faktum att kommunen hade brist på anpassade bibliotekslokaler. Det kanske inte ansågs 
vara ekonomiskt försvarbart att genomföra åtgärden förrän då. Bengt Hjelmqvists Ett 
bibliotek på landet och Folkbibliotek i bild del 1: Bibliotek på landsbygden och i mindre 
städer ger en bra bild av folkbibliotekens förutsättningar i allmänhet vid 1950-talets 
början. Ytterligare en skrift är viktig i sammanhanget. I Preliminära normer för 
upprättande av utlåningsstationer och filialer stipulerades det att filialer skulle inrättas 
då det fanns ett upptagningsområde med minst 500 boende inom tre km radie. 
Bokutlåningsstationerna skulle finnas inom ett område med samma radie, men med ett 
befolkningstal på 100. Jag anser att Kolbäcks Storkommun påverkades direkt av dessa 
riktlinjer. Hur såg det då ut i Kolbäck? Som tidigare nämnts så fanns det vid 1950-talets 
början i Kolbäcks storkommun19 bibliotek igång samtidigt. Det innebär att det i 
medeltal gick 235 kommuninvånare per bibliotek. Det nya inslaget i Kolbäcks 
biblioteksnätverk var då tillkomsten av bokutlåningsstationerna på Tidö och Kvicksund. 
Vad gäller brandförsäkringsbeloppen så går det att säga att dessa var individuellt satta 
före storkommunens bildande. Efter 1952 är brandförsäkringen mera samlad för hela 
kommunens folkbibliotek. Jag tolkar det som att kommunen efter 1952 i högre grad 
försökte sträva efter att nå samordningseffekter gällande folkbiblioteken dock ännu inte 
i litteraturinköp.  
 
Vad gäller Kolbäcks olika studiecirkelbibliotek, så framkom det i studien att inget av 
dessa hade tillgång till mer än ett rum för verksamheten. ABF-biblioteken fanns ofta i 
den tillförordnade bibliotekariens bostad. ABF:s lokalavdelning skulle senare komma 
att hyra lokaler för sin biblioteksverksamhet först i IOGT:s lokaler senare i Konsum- 
huset. Däremot byggde IOGT och NTO tidigt sina egna ordenshus. IOGT-biblioteken 
blev därmed inhysta i respektive loges samlingslokaler. Detta kan ses både som en 
kulturell och ekonomisk markör. Vad gäller SLS och SKB/SLS studiecirkelbibliotek 
tillhörande SKB/SKS och SLS, så har det varit svårare att erhålla någon information om 
deras placering. 
 
I SFS 1912:229 poängteras vikten av att biblioteken skulle ha regelbundna öppettider.  
Kolbäcks kommun anpassade sig därför till de övergripande statsbidragsnormerna. 
Öppettiderna för Kolbäcks folkbibliotek är ingalunda på något sätt unikt. Kommunal 
stämman fastslog redan 1914 i folkbiblioteksstadgarna att biblioteket skulle hållas öppet 
för allmänheten två gånger i veckan en timme åt gången.   Folkbibliotekets öppettider 
kan ses mot bakgrund av, dels som en anpassning mot de faktiska arbetstiderna gemene 
man hade, dels som ett utslag för deltidsbibliotekariens arbetsvillkor. Kopplingen till 
folkskolan blir ännu mer tydlig genom ett bevarat brev som Kolbäcks folkbiblioteks- 
styrelse beslöt att skicka in till Skolöverstyrelsen 1931. I brevet påttalades det att 
kommunens folkbibliotek omöjligt kunde ha öppet under sommarmånaderna. Detta för 
att folkbibliotekarierna huvudsakliga syselsättning var folkskollärare. Hur det gick med 
detta har inte gått att fastställa. Efter 1952, så upphörde dock flera filialer att ha öppet 
under sommarmånaderna.  
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Öppettiderna för Kolbäcks studiecirkelbibliotek skilde sig bara marginellt från 
folkbibliotekens av samma skäl som ovan. I regel hade de öppet någon enstaka timme 
per vecka antingen vardagkvällar eller under helgen. Kopplingen till studiecirklarna 
eller ordinarie mötesverksamheten är påtaglig. Efter kommunsammanslagningen, så 
skedde ingen större förändring av folkbibliotekens öppettider. Det kan bero på att 
behovet ännu inte fanns. Huvudbiblioteket fick inte förrän 1960 tillgång till egna 
anpassade lokaler för biblioteksverksamhet. Studiecirkelbibliotekens utlån minskade 
generellt, så med tanke på den utvecklingen är det troligt att utökade öppettider inte var 
prioriterat. Dessutom hade kommunens folkbibliotek endast deltidsanställda 
bibliotekarier. 
 
Slutligen vill jag nämna att eftersom Västmanland var det sista länet som fick ett 
regionalt centralbibliotek. Redan i SFS 1930:15 infördes det visserligen ett särskilt 
ekonomiskt bidrag för inrättande av centralbibliotek. En av anledningarna till dröjsmålet 
var av byggnadsteknisk natur. Det nya centralbiblioteket var tänkt att uppföras i en 
känslig kulturmiljö nära Domkyrkan i Västerås. Det tog tid att reda ut den saken mellan 
Västerås stad och Riksantikvarieämbetet. Först 1956 så kunde det nya Stift och 
landsbiblioteket i Västerås invigas. Därmed saknades det naturliga förutsättningar under 
den undersökta perioden för länets kommunerna att kostnadsfritt kunna förmedla 
fjärrlån från en regionalt länsbibliotek. Detta måste rimligtvis anses ha bromsat 
biblioteksutvecklingen i kommunen. Det är dessutom möjligt att Kolbäcks kommun 
hade erhållit egna anpassade lokaler för biblioteksverksamhet mycket tidigare än 1960 
om det funnits ett länsbibliotek att besöka. Det kan heller inte hållas för omöjligt att 
med ett regionalt länsbibliotek, så kanske Västmanlands kommuner erhållit fler 
heltidsanställda folkbibliotekarier mycket tidigare. Vad gäller Kolbäcks kommun så 
kom den aldrig att erhålla någon heltidsanställd folkbibliotekarie. Inte förrän efter 
kommunsammanslagningen med Hallstahammar 1971 förändrades detta. 
 

6.2.2 Finansieringen 

 
Det statliga statsbidraget till kommunernas olika bibliotek kan ses som den ekonomiska 
motor, som drev på biblioteksutvecklingen, så även i Kolbäck . Regelverket kring 
statsbidraget styrde också upp ramverket bland annat för folk- och studiecirkel- 
biblioteken. kring kommunernas egen biblioteksverksamhet. De statliga utredningarna 
fungerade som återkoppling till staten både hur utfallet hade blivit och förslag på vad 
som ytterligare behövde göras. Det är också tydligt att Sveriges kommuner däribland 
Kolbäck var lyhörda för ekonomiska förändringar vad avser förändringar i 
statsbidragets storlek. Kolbäck var dock en landskommun. Allt eftersom fler filialer 
inrättades i Kolbäck så ökade det kommunala anslaget för att driva verksamheten. 
Därigenom erhöll kommunen också höjt statsbidrag. Studien visade att Kolbäcks 
kommun länge höll det kommunala anslaget nere på en miniminivå som därmed också 
berättigade till lågt statsbidrag. Se tabell 5 sidan 29. Både kommunens anslag och 
följaktligen också statsbidragen steg som allra mest i slutet av 1940-talet och framåt. 
Kommunens återhållsamhet med att vilja utveckla redan befintlig biblioteksverksamhet 
märks vidare vad avser 1930 års statsbidragsförändringar gällande olika typer av 
tilläggsstöd. Först 1943 anpassar sig kommunen, och inrättar en läsesal med handboks- 
samling på huvudbiblioteket. Efter det att Kolbäcks storkommun hade bildats så fick 
folkbiblioteken kraftigt ökade resurser. Se tabell 15 s. 48. Kommunsammanslagningen 



 
 

56 

gav ekonomiska synergieffekter också för Kolbäcks folkbibliotek. 1952 hade 
kommunanslaget en indexhöjning med 1.44 jämfört med 1951. Det utbetalade 
statsbidragsbeloppet blev fördubblat sett mot föregående år. Kommunanslaget 
fördubblades i medeltal för perioden 1952-1954. Statsbidraget höjdes under 
motsvarande period med 87 %. 1950-talets snabba ekonomiska samhälls- 
utveckling får således positiva återverkningar även för Kolbäcks 
folkbiblioteksverksamhet.  
 
När det gäller studiecirkelbiblioteken så är det riksorganisationerna som samlade in 
årsredovisningarna från de olika studiecirkelbiblioteken och förmedlade ut stödet igen 
till respektive förening. ABF-föreningarna i Kolbäck verkar kontinuerligt ha ansökt om 
bidrag. Årsredovisningarna från dem har också varit lättast att få tillgång till för att 
analysera. ABF:s lokalavdelning i Kolbäck får exemplifiera hur ett ABF-bibliotek 
finansierades lokalt. Deras studiecirkelbibliotek nr. 380 fick bidrag löpande från tre håll, 
dels från avdelningen, och dels från kommunen och staten. För studiecirkelbibliotek 
tillhörande övriga riksorganisationer med säte i Kolbäck har det varit svårare att skaffa 
sig någon entydig bild då de oftast inte kontinuerligt har ansökt om kommunala eller 
statliga bidrag för verksamheten. Många handlingar har heller inte gått att återfinna eller 
har förstörts när verksamheten upphört. 
 

6.2.3 Bokbestånd och utlåning 

ABF ville påttala skillnader i inköpssyn mellan deras eget bibliotek nr. 380 och 
kommunens. Det kan tolkas som att ABF-biblioteket, vilket då hade börjat en satsning 
på att införskaffa arbetarlitteratur, ville profilera sig samtidigt som det ville åstadkomma 
en markerad social identifikation. Det gick så långt att en lista var tänkt att sättas upp på 
huvudbiblioteket. Listan skulle påvisa vad ABF-biblioteket hade erbjuda ur sitt 
bokbestånd och därmed poängterades också vilken arbetarlitteratur som ABF ansåg 
kommunens folkbibliotek saknade intresse av att införskaffa. Denna särskiljande 
bildningssyn var på intet sätt ovanlig och har sina rötter i vad folkbiblioteksstadgan 
stipulerade angående vad som ansågs vara lämplig litteratur för sockenbiblioteken att 
införskaffa. Även i statsbidragsbestämmelserna fanns det bestämmelser angående 
litteraturval, som kunde tolkas subjektivt. Detta manifesterades också via de centrala 
bokförmedlingarna, som lät trycka bokkataloger som det sedan gick att välja 
statsbidragsböcker ifrån. Det utbetalade statsbidraget i form av valda böcker kom sedan 
folk- och studiecirkelbiblioteken tillgodo. Att inneha så kallad osedlig eller på annat sätt 
undermålig litteratur i bibliotekets bokbestånd kunde i värsta fall enligt tidens kultursyn 
medföra att den utlovade utbetalningen av statsbidraget ställdes in. Det fanns alltså 
sanktionsmöjligheter gentemot den som bröt mot det fastställda statsbidragssystemet.  
Genomgående har varit svårigheten att erhålla källmaterial. Vad gäller förvärvs- 
kataloger och lånejournaler, så har det för de flesta bibliotek såväl folk- som 
studiecirkelbibliotek varit svåra att uppbringa. Därför har andra handlingar såsom 
årsredogörelser, verksamhetsberättelser, protokoll, ansökningar etc. varit nödvändiga 
för att bringa klarhet i bokbestånd och utlåningssiffror för de enskilda biblioteken. 
En informant för ett IOGT-bibliotek menade att mycket redan hade slängts, då 
biblioteket inte hade någon verksamhet längre. Jag misstänker att detta fenomen är 
vanligare än vad vi vill göra gällande. Jag vill därför hävda att bibliotekshistoriska 
forskare måste göra de arkivansvariga för respektive riksorganisation ända ned på 
föreningsnivå uppmärksam på att upprätta bevarandeplaner av framför allt skriftliga 
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arkivalier. De måste inse att det inte är bara protokolls- och kassaböcker som är värda at 
bevara för framtiden 
 
I Kolbäcks landskommun, så innehöll huvudbibliotekets bokbestånd till en början 632 
band. Fram till och med 1947, så nära nog tredubblades den samlingen. Vidare vid 
1930-talets början så var skillnaden inte så stor mellan huvudbibliotekets bokbestånd 
och filialernas samlade bokbestånd. Huvudbiblioteket ägde vid 1932 års slut 48% av det 
samlade beståndet. 1947 var förhållandena dom omvända. Huvudbiblioteket hade ökat 
sin andel med 10% till 58%. Det är tydligt att Kolbäcks kommun hade prioriterat att 
utveckla bokbeståndet vid huvudbiblioteket. 1937 hade varje låntagare lånat i snitt 9,7 
böcker per år. Tio år senare hade den siffran ökat med nära 50% till 14,5 böcker per år. 
Bokbeståndet hade ökat med 30 % under motsvarande period. Slutsatsen blir att en 30% 
ökning av det samlade bokbeståndet mellan åren 1937 till 1947 hade genererat en 50% 
höjning av låntagarnas boklån. Jämför vi Kolbäcks utlåningssiffror i ett nationellt 
perspektiv under perioden, så visar det sig att kommunens folkbibliotek låg under 
genomsnittet vad gäller parametern lån per inv. före andra världskriget. Därefter steg 
utlåningssiffrorna i Kolbäck över det nationella genomsnittet. Se tabell 2 på sidan 28 
och tabell 9 på sidan 38.  
 
ABF:s studiebibliotek nr. 380 var till en början ett utpräglat fackbibliotek.  
SKB/SKS studiecirkelbibliotek nr. 123 var också nischat i den meningen att den 
innehöll uteslutande religiös livsåskådningslitteratur. De inventerade IOGT-biblioteken 
hade mer blandat utbud av litteratur. Vad gäller SLS-biblioteket i Säby har det inte gått 
att erhålla någon information om bokbeståndets innehåll. Under senare delen 1930-talet 
påbörjade ABF:s studiecirkelbibliotek nr. 380 en målmedveten satsning på att 
införskaffa skönlitteratur av främst arbetarförfattare. I och med detta uppstod också en 
konflikt med kommunens folkbibliotek. Som tidigare nämnts rådde det vid eden tiden 
en diskrepans i kultursyn mellan bägge dessa inrättningar. I slutet av 1940-talet hade 
tiderna förändrats. Staten ville uppmuntra till kommunalisering av studiecirkel- 
biblioteken. Detta uttrycks speciellt i SOU 1949:28 Folk- och skolbibliotek. De sak- 
kunniga inser för att kunna driva på kommunaliseringen av landets studiecirkelbibliotek 
i önskad takt, så måste de få med studiecirkelbibliotekens organisationer att samarbeta 
kring denna process. Enligt förslaget skulle de lokala folkrörelseorganisationerna bli 
erbjudna att få samråda med kommunens folkbibliotek gällande bokinköpen i syfte att 
tillgodose alla låntagares intressen. Som kompensation för att riksorganisationernas 
medlemsföreningar överlämnade sina bibliotek till kommunerna, så skulle dessa få 
inflytande över nyinköpen av litteratur till folkbiblioteken. Den nya tidens tankegångar 
fick genomslag även i Kolbäck. Den gamla konflikten mellan ABF:s lokalavdelning och 
Kolbäcks folkbibliotek var då överspelad. När studiecirkelbiblioteket nr. 380 
kommunaliserades 1948, så utlovades ABF:s lokalavdelning samråd vad avsåg 
nyanskaffning av litteratur i utbyte.  
 
I samband med att Kolbäck blev Storkommun, så fick folkbiblioteken både ett nytt 
reglemente och stadgar fastslagna av Kolbäcks kommunalfullmäktige i juni 1952. 
Därmed upphörde också de gamla stadgarna från 1914 att gälla. Medan de äldre och de 
nya stadgarna innehåller många likheter, så innehåller reglementet många nyheter. 
Kolbäcks folkbiblioteksstyrelse går från att ha fem ledamöter till att ha elva. Flera i den 
nya styrelsen var dessutom bibliotekarier, vilket var en klar skillnad mot tidigare. 
Folkbibliotekets uppgift att kommuninnevånarna skulle erbjudas tillgång till att få låna 
fack- och skönlitteratur påpekades särskilt. Bokutlåningen mellan åren 1952-1954 
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uppvisade en nästan 50% höjning medan bokbeståndet bara ökade med 11%. Detta 
innebär att de förbättrade utlåningssiffrorna inte kan ha så mycket att göra med 
bokinköpen. Kommunens invånarantal till och med minskade något. Öppettiderna var i 
stort sett desamma som innan. Lokalytorna hade inte ökat. Det förbättrade 
utlåningsresultatet måste istället tillskrivas kommunens satsning på förbättrad 
tillgänglighet vad avser antalet filialer och bokutlåningsstationer. Denna trend  
återspeglas i den nationella utvecklingen vad gäller stigande utlåning. Den nationella 
statistiken pekade också på en ökning kring 50%.  
 

6.2.4 Personal 

Studien har påvisat att det under den aktuella perioden från 1913-54 endast fanns 
deltidsanställda folkbibliotekarier i Kolbäcks kommun. Det har främst att göra med den 
allmänna traditionen att folkskolläraren också innehade folkbibliotekarietjänsten som en 
bisyssla. Även huvudbibliotekarietjänsten följde detta mönster. I ett par fall delades 
tjänsten under 1910-talet tidvis med en annan syssla, något som då verkar ha varit en 
tillfällig nödlösning. Efter det att Kolbäcks storkommunbildades är det främst före- 
ståndarna för bokutlåningsstationerna som har andra sysselsättningar. Kolbäcks 
kommun verkar dock under hela den undersökta perioden varken ha haft ekonomiskt 
eller politiskt intresse för att skapa heltidstjänster inte ens när det ekonomiska tilläggs- 
stöd II infördes vid 1930 års statsbidragssystem SFS 1930:15. Svenska 
folkbibliotekarieföreningen (SFF), som bildades 1938 och endast organiserade 
heltidsbibliotekarier, hade således inga anslutna medlemmar i Kolbäck. Riksföreningen 
för Deltidsanställda Folkbibliotekarier (RDF) bildades först 1952. Huruvida RDF i sin 
tur anslutet till SKTF hade några anslutna medlemmar i Kolbäck har jag inte funnit 
något belägg för. Det är först från och med 1956, som de deltidsanställda 
folkbibliotekarierna i Kolbäck erhåller ett timlöneavtal.280 Detta ligger emellertid 
utanför uppsatsens avhandlade tidsperiod. 
 
Löneutvecklingen i Kolbäck följde i stort de lönenivåer som var vanliga på 
landsbygden. Huvudbibliotekarien erhöll ett årsarvode på 40 kr. per år vid periodens 
början. Filialbibliotekarierna hade 5 kr. mindre i årsersättning. 1947 hade årsarvodet 
ökat till 125 kr. per år för huvudbibliotekarien medan filialbibliotekarierna tjänade 
mellan 50 –60 kr. om året. Folk- och skolbiblioteksutredningen SOU 1949:28 gjorde en 
stickprovsundersökning 1949 om folkbibliotekariernas årsarvoden på landsbygden i 
Kalmar och Uppsala län. Kolbäcks deltidsarbetande filialbibliotekarier  kan jämföras 
lönemässigt vad den största gruppen i stickprovsundersökningen erhöll i årslön. 
Huvudbibliotekarien placerar sig i en högre lönegrupp dock inte den högsta dvs. dem 
som tjänar över 300 kr. per år.281 Fyra år senare har emellertid Kolbäcks 
huvudbibliotekarie 600 kr. om året, medan filialbibliotekarierna tjänar mellan 100-400 
kr. per år. Tilläggas skall att det är tydligt att filialens bokbestånd också påverkade 
lönen. Den minsta filialen hade den minsta lönen och vice versa. De anställda vid 
bokutlåningsstationerna är också de som tjänar sämst. Min undersökning påvisade också 
att folkbibliotekarierna i Kolbäcks kommun i huvudsak var kvinnor. I folkbiblioteks- 
styrelsen däremot var förhållandet det motsatta. En övervägande andel var män som 
innehade förtroendeuppdragen. Någon folkbibliotekarie innehade något mandat i 
                                                           
280 Kolbäck Folkbiblioteksstyrelsen Protokoll 10 sept. 1956, §2 
 
281 SOU 1949:28, s. 40-41. 
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folkbiblioteksstyrelsen. Däremot har flera protokoll för Kolbäcks kommunalnämnd, 
angivit att två folkbibliotekarier (kvinnor) blev inröstade i denna folkvalda församling, 
varav en var huvudbibliotekarien Tekla Engstrand. 
 
Vad gäller studiecirkelbibliotekarierna i Kolbäcks kommun, så går det inte att klargöra 
om dessa uppbar någon ersättning för bibliotekariearbetet överhuvudtaget. Dock fick 
vaktmästaren anställd av IOGT-logen 1296 Rytterns krona i Sorby ett bibliotekarie- 
arvode på 25 kr. genom att ett avtal undertecknades i september 1954. Enligt den 
stickprovsundersökning presenterad i SOU 1949:28 , så var det inte direkt ovanligt med 
oavlönade bibliotekarietjänster ens bland landskommunernas folkbibliotek. 
 

6.3 Kommunaliseringen i Kolbäck och dess konsekvenser 

Min tredje frågeställning var som följer: 
• Hur genomfördes kommunaliseringen i Kolbäcks kommun, och vad fick den för 

konsekvenser? 
 
Det jag kan konstatera var att före 1952 så kommunaliserades endast ABF-biblioteken i 
Kolbäcks landskommun. Detta var helt i linje med det som framhölls i SOU 1949:28 
Folk- och skolbibliotek. Varför de andra studiecirkelbiblioteken inte kommunaliserades 
har till dags dato inte gått att klarlägga. Det kan vara av rädsla för att folkbiblioteket inte 
skulle kunna tillgodose den enskilda föreningens behov av specifik litteratur eller av 
ideologiska, religiösa eller rent protektionistiska skäl. Jag har återfunnit dokument, som 
påvisar vilja till samarbete mellan kommunens folkbibliotek och ABF gällande 
samordning av bokinköpen. Däremot finns inget nämnt om detta har tagits upp till 
behandling i  IOGT-logen Linneas protokollsböcker från tiden. 
 
Jag kan konstatera att kommunaliseringen på lokalplanet följer mönstret på riksplanet. 
ABF som organisation låg närmare det politiska etablissemanget och hade därför lättare 
att ta till sig den ökade prioriteringen på det framtida folkbiblioteket som 
kulturinstitution, men behöll ett grepp om folkbildningen genom att prioritera och 
bredda sin studiecirkelverksamhet. På det lokala planet har min studie också funnit att 
ABF hade mer att förlora på minskade anslag till studiecirkelbiblioteken än de övriga 
organisationerna. Medan ABF regelbundet sökte kommunala anslag för denna typ av 
verksamhet, så lämnade IOGT och SKS in ansökningar mer sporadiskt. 
 
Endast ett studiecirkelbibliotek kom att kommunaliseras i Kolbäcks storkommun mellan 
åren 1952-1954. Vid ett styrelsemöte i februari 1952 beslutades det att ABF:s 
studiecirkelbibliotek nr. 622 skulle överlämnas till folkbiblioteksfilialen i Ekeby skola. 
Sammanfattningsvis kan sägas att ABF i Kolbäck kommunaliserade samtliga sina 
studiecirkelbibliotek vid 1940-talets slut och 1950talets början. IOGT överlämnade 
inget av sina bibliotek till kommunen. Det finns nog flera förklaringar till det. Kolbäcks 
storkommun vägrade till exempel betala ut kommunalt bidrag till Västmanlands IOGT-
distrikt trots att de regelbundet ansökte om bidrag. De lokala IOGT-föreningarna 
ansökte sällan om kommunalt anslag. Det var som nämnts tidigare en genomgående 
trend under hela perioden från 1914 fram till 1954. Slutsatsen blir att kommunen och de 
lokala IOGT-föreningarna inte hade någon bra dialog och därför inte kunde samarbeta 
konstruktivt i denna biblioteksfråga.  
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SKS studiecirkelbibliotek nr. 123 kommunaliserades först 1963. Troligtvis kan det ha 
att göra med att detta bibliotek bildades av den förste och ende bibliotekarien i 
föreningen folkskolläraren Inez Reuterwall. Kanske såg hon det som ett privat projekt 
eftersom det kommunaliserades först efter det att hon avlidit 1961. Hennes efterträdare 
på posten Eric Johansson var vid tidpunkten också tillförordnad folkbibliotekschef i 
kommunen.282 Det var han som genomförde kommunaliseringen.283 
 

6.4 Hur påverkades folk- och studiecirkelbibliotekens verksamhet av 
bildandet av Kolbäcks storkommun?  

I detta avsnitt skall jag analysera den fjärde och sista frågeställningen. 
 
• Hur påverkades folk- och studiecirkelbibliotekens verksamhet av bildandet av 

Kolbäcks storkommun 1952?  
 
Redan i september 1949 stod det klart enligt förordningen SFS 1949:500 gällande 
kommunsammanslagningen mellan Kolbäck, Rytterne och Säby skulle medföra att 
Kolbäcks storkommun bildades. Att Kolbäcks samhälle utgjorde centralort i den nya 
kommunen ter sig naturligt både av geografiska och demografiska skäl. Kolbäcks 
huvudbibliotek bildade följaktligen också navet i det nya folkbiblioteksnätverket. 
Den nya storkommunens areal uppgick till 125,5 km2 . Detta får tillföljd att antalet 
filialer växer eftersom Rytterne och Säby redan har etablerade folkbibliotek. Dessutom 
inrättas två nya bokutlåningsstationer i Rytterne. Satsningen från kommunens sida var 
helt enligt de nya nationella riktlinjerna för folkbiblioteken: Preliminära normer för 
upprättande av utlåningsstationer och filialer fastställda 1951. Jag anser att Kolbäcks 
Storkommun påverkades direkt av dessa riktlinjer. Eftersom det var en uttalad satsning 
från statens sida på folkbiblioteken framför studiecirkelbiblioteken. Detta förstärktes av 
innehållet i SOU 1949:28. Ett av  målen var att tvinga fram en kommunalisering av de 
svenska studiecirkelbiblioteken. I Kolbäck fick de lokala studiecirkelbiblioteken, som 
inte kommunaliserades, allt svårare att hävda sig. Konkurrensen ökade när 
folkbibliotekens verksamhet prioriterades av statsbidragen. Studiecirkelbiblioteken 
lyckades därför i allmänhet inte få sina bokbestånd att växa nämnvärt efter 1952 och 
därför minskade antalet låntagare. Därmed sjönk också antalet boklån. Till slut 
konserverades de flesta av dessa bibliotek i och med att biblioteksverksamheten till slut 
upphörde helt. Några av dessa boksamlingar fick dessutom en mer undanskymd plats, 
vilket kan tolkas som att studiecirkelbiblioteken hade spelat ut sin centrala funktion som 
mötesplats för dess besökare. Ett undantag från regeln kan nämnas. Det var IOGT-
biblioteket nr 1814 i Rytterne. Jag tolkar det som att den föreningens studiecirkel- 
bibliotek omhuldades speciellt av dess medlemmar. De fortsatte att socialt stödja sitt 
eget bibliotek och frekvent låna ur dess boksamling ända in i vår tid.  
 

                                                           
282 Kolbäcks storkommun Biblioteksstyrelsen Protokoll 30 sept. 1960, §23 
283 Kolbäcks storkommun Biblioteksstyrelsen, Inkomna skrivelser, Redogörelse för 
biblioteksverksamheten för år 1963 
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6.5 Slutsatser  

Kolbäcks folkbiblioteks bildande 1914 var påverkat av den nationella biblioteks- 
politiken genom inrättandet av en ny statsbidragsreform 1912. De styrande hade försökt 
tidigare att anpassa sig mot det tidigare bidragssystemet, men var denna gång bättre 
förberedda. Statsbidragssystemets föreskrifter återkopplas till det ramverk under vilket 
kommunens folkbibliotek agerar. Filialsystemet växer i kommunen under slutet av 
tiotalet och början av tjugotalet. Antalet folkbibliotek uppgår då till fem, ett huvud- 
bibliotek och fyra filialer. Inrättningarna har då en god geografisk och demografisk 
täckning. Alla folkbibliotek återfinns i folkskolor, vilket på intet sätt är ovanligt vid den 
här tiden bland landsbygdens bibliotek. Folkskolläraren har folkbibliotekarietjänsten 
endast som bisyssla. Varken folk-, skol- eller studiecirkelbiblioteken har tillgång till 
egna lokaler för biblioteksverksamhet. Lokalutrymmet är genomgående ett rum för 
samtliga bibliotek. Öppettiderna för såväl folk- som studiecirkelbibliotek är begränsade 
till någon enstaka timme i veckan oftast vardagkvällar eller under helg. Folkbiblioteken 
finansieras uteslutande genom kommunala anslag och statsunderstöd. 
Studiecirkelbiblioteken finansieras genom föreningsbidrag och statsbidrag. 
Statsanslagsansökningarna är till en början få, då endast ett studiecirkelbibliotek 
tillhörande IOGT finns i centralorten. Mot slutet av tjugotalet, början av trettiotalet 
bildas flera nya studiecirkelbibliotek. Det fanns fem studiecirkelbibliotek i kommunen 
vid trettiotalets mitt. Två bibliotek tillhörde ABF. IOGT, NTO ägde ett också ett 
studiecirkelbibliotek samt SKB en biblioteksinrättning. ABF-biblioteken verkar anpassa 
sig bäst mot rådande statsbidragssystem. Dessa erhåller löpande anslag både av den 
egna föreningen, kommunen och statligt understöd. Det kan bero på att dessa hade 
tätare kontakter med delar av det politiska etablissemanget. När nästa statsbidragsystem 
SFS 1930:15 införs så dröjer det innan kommunens folkbibliotek får tillgodogöra sig 
något tilläggsstöd. Först i början på fyrtiotalet inrättar huvudbiblioteket en läsesal med 
handboksamling. Det blir således det enda biblioteket i kommunen som har tillgång till 
två rum. 
 
I Kolbäck har flera av studiecirkelbibliotekens ett utpräglat bokbestånd jämfört med 
folkbibliotekets boksamling. Ett av ABF-biblioteken hade till en början enbart 
facklitteratur, men sedan utökades samlingen med arbetarlitteratur, vilket folkbiblioteket 
till exempel saknade. SKB:s bibliotek innehöll nästan enbart böcker speglande en 
religiös livsåskådning. IOGT:s bibliotek är det svårare att uttala sig om då förvärvs- 
katalogen ofta saknas. I de besökta boksamlingarna återfanns i huvudsak skönlitterära 
verk. Utbudet av facklitteratur var vid mina besök begränsad. 
 
Filialerna i Näslund och Trångfors övergick till Hallstahammars kommun 1943 genom 
att en gränsjustering gjordes av Kolbäck norra gräns. Konsekvensen blev att efter detta 
återstod endast ett huvudbibliotek och två filialer. Någon större påverkan på den 
positiva trenden vad gäller utlåningssiffrorna medförde detta inte. I slutet av fyrtiotalet 
innehade huvudbiblioteket 58 % av det samlade beståndet i folkbiblioteken. Utlånings- 
siffrorna efter 1945 låg i paritet med vad den nationella utlåningstrenden påvisade.  Mot 
slutet av fyrtiotalet började så ABF-biblioteken i kommunen att kommunaliseras. Efter 
1953 fanns det inget sådant bibliotek kvar längre i kommunen. Det var för övrigt helt i 
linje med Folk- och skolbiblioteksutredningens rekommendationer såsom de uttrycktes i 
SOU 1949:28. Inget av IOGT-biblioteken (även de som tillkom efter storkommunens 
bildande 1952) gick samma väg till mötes. IOGT behöll samtliga bibliotek i sin ägo och 
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bedrev också verksamhet under större delen av 1950-talet. SKS-biblioteket hade sina 
användare troligtvis mest bland aktiva kristna. Även ett SLS-bibliotek fanns kvar att 
tillgå efter storkommunens bildande. 
 
Kommunsammanslagningen 1952 innebar att Kolbäck bildade storkommun tillsammans 
med Rytterne och Säby. Kommunens areal ökade med 2/3. Kommunen hade efter detta 
ett huvudbibliotek, sju filialer och två bokutlåningsstationer. De två sistnämnda var en 
konsekvens av att nya normer för folkbiblioteken infördes 1951. Från och med 1952 
fick kommunens folkbibliotek dessutom helt nya stadgar, och ett reglemente. 
Antalet kommuninnevånare steg vid kommunsammanslagningen från ca 3.000 innan till  
4.500 efter. Folkbiblioteken blomstrade under denna tid på bekostnad av de kvarvarande 
studiecirkelbiblioteken, som dock spelat ut sin roll för samhällsnyttan. Fyra nya filialer 
tillkom samt ett par bokutlåningsstationer inrättades, för att även de mest avlägsna 
kommundelarna med ett fåtal invånare skulle få ett centralt folkbibliotek att kunna gå 
till. Biblioteksverksamheten styrdes nu också upp bättre med att nya stadgar och ett nytt 
reglemente fastslås för kommunens alla folkbibliotek. Satsningen på att utveckla 
huvudbibliotekets bokbestånd på bekostnad av filialernas var tydlig. Dock var inte 
filialernas och bokutlåningsstationernas roll oviktig i sammanhanget. De blev likt 
ekrarna i ett folkbiblioteksnav där huvudbiblioteket centralt styrde verksamheten. Efter 
omstruktureringarna blev några studiecirkelbibliotek kvar som en relik påminnelse om 
en annan tid. Den bibliotekshistoriske forskaren väljer att lyfta fram det som var glömt, 
som en del i samhällsperspektivet.  
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7. Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att erhålla en fördjupad kunskap om hur Kolbäcks olika 
folk- och studiecirkelbiblioteks verksamheter var uppbyggda och hur de utvecklades 
under perioden 1913-1954. Av intresse var också att studera utvecklingen av kommun- 
ens biblioteksnätverk under motsvarande period. De lokala och regionala biblioteks- 
förhållanden under perioden beaktades mot bakgrund av den allmänna svenska 
biblioteksutvecklingen och den nationellt förda bibliotekspolitiken. Kommunsamman- 
slagningen 1952 och dess påverkan på Kolbäck var av vikt, liksom kommunaliseringen 
samt den lokala befolkningsutvecklingen. Särskilt intresse rönte att studera utvecklingen 
av lokaler, finansiering, bokbestånd och bokutlåning samt personalsituationen. Det som 
hände med Kolbäcks folk- och studiecirkelbibliotek knöts an till den nationella 
samhälls- och biblioteksutvecklingen.  
 
Jag valde att för det första använda mig av hermeneutiska metoder för att kunna 
analysera textmaterialet vetenskapligt. Den hermeneutiska bågen hjälpte till att förstå 
tolkningsprocessen. Jag utgick från den naiva förförståelsen som uppstod vid den första 
genomläsningen av källtexterna. Därifrån försökte jag hitta möjliga tolkningar 
förklaringar till det som explicit och implicit uttrycktes i materialet. Jag anser att detta 
ledde till att jag erhöll en förväntad mer kritiskt prövad förståelse än vad som var fallet 
från början. Den hermeneutiska cirkeln åskådliggjordes bäst i mitt fall av bilden av ett 
komplext pussel. Under arbetet med att undersöka materialet tillkom nya bitar (delar) 
som passade in i mönstret/mönstren. Helheten var inte statisk dels beroende på 
betraktaren, dels beroende på vilka delar som för tillfället var i fokus. Bilden var 
svårlagd. Vissa pusselbitar hittade sin rätta plats från början medan andra först mot 
slutet. Delarna korrelerade således mot helheten och tvärtom, vilket gjorde att 
omtolkningar hela tiden skedde och därmed blev förståelsen av fenomenet djupare och 
större vartefter tiden gick. För det andra utgick jag ifrån källkritiken när jag skulle välja 
ut källmaterial. De skriftliga arkivalierna som eftersöktes var i första hand kommun- 
och föreningsprotokoll, statsbidragsansökningar, ansökningar om kommunala bidrag, 
räkenskapsböcker, förvärvs- och lånejournaler etc. De skulle således helst vara 
primärkällor utvalda utifrån källkritiska kriterier med avseende på äkthet, tidsamband, 
oberoende och tendensfrihet. Jag fick vända mig till flera kommun- och föreningsarkiv 
för att få tag i önskat källmaterial bland annat Hallstahammars kommunarkiv, Arkiv 
Västmanland, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Grängesberg, lokala och regionala 
föreningsarkiv tillhörande ABF och IOGT. 
 
I kapitel 2 presenterade jag Kolbäcks landskommun och Kolbäcks storkommun ur ett 
geografiskt, historiskt, kulturellt och demografiskt perspektiv. Kolbäcks storkommun 
var en sammanslagning av Kolbäck, Rytterne och Säbys landskommuner. Kapitel 3 
behandlade den allmänna svenska biblioteksutvecklingen från 1800-talet och fram till 
1950-talet. Bakgrunden i sockenbiblioteken beskrevs. Därefter behandlades folk- och 
studiecirkelbibliotekens nationella utveckling från slutet av 1800-talet och framåt. Olika 
statsbidragssystem och statliga offentliga utredningar belystes också. Uppkomsten av de 
nationella centralbiblioteken liksom Stift och landsbiblioteket i Västerås behandlades i 
ett särskilt avsnitt. Fokus lades också på att beskriva landsbygdens bibliotek och deras 
förutsättningar. Bibliotekariernas historiska arbetsvillkor presenterades också. Särskilt 
uppmärksammades deltidsbibliotekarierna. Nationell statistik över bokutlåning och 
bokbestånd både hos folk- och studiecirkelbibliotek avhandlades också.  
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Detta ledde fram till min resultatdel i kapitel 4 och 5. Kolbäcks olika folk- och 
studiecirkelbibliotek undersöktes utifrån mina valda frågeställningar. Kapitel 4 
behandlade tiden från folkbibliotekets bildande 1913 och fram till kommunsamman- 
slagningen 1952. Kapitel 5 tog upp biblioteksutvecklingen för folk- och studiecirkel- 
biblioteken från det att Kolbäcks storkommun bildades och fram till 1954. Särskilt 
avseende lades på faktorer som lokalanpassning och öppettider, finansiering, 
bokbestånd och utlåning samt bibliotekariernas lokala arbetsvillkor i kommunen. 
Dessutom undersöktes i vilken mån biblioteken samverkade med varandra och 
kommunaliseringseffekterna i Kolbäck. För det första genomfördes en inventering och 
resultatet överträffade alla mina förväntningar. Kolbäck hade totalt 19 olika bibliotek 
som geografiskt och demografiskt täckte hela kommunen. Elva av dessa var folk- 
bibliotek. Jag kunde knyta de olika studiecirkelbiblioteken till riksorganisationer som 
ABF, IOGT, NTO, SLS samt SKB/SLS.  
 
I kapitel 6 analyserades mina resultat och knöts an till det som framkommit i kapitel 2. 
 Det visade sig också att ABF och IOGT hade lättare att samarbeta än vad det lokala 
folkbiblioteket hade med exempelvis ABF. Skillnaden i kultursyn är en möjlig 
förklaring till samarbetsproblemen. Detta fenomen gick igen på det nationella planet. 
Det visade sig att ABF lokalt hade lättare att ta till sig kommunaliseringsplanerna än 
andra organisationer. Vidare hade ABF-föreningarna lättare att löpande erhålla 
kommunalt anslag än de övriga lokalförbunden. Detta kunde förklaras mot bakgrund av  
att ABF av tradition låg närmare den politiska makten och därför hade lättare att 
manövrera sig genom det politiska systemet.  
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Bilaga 1 : Antal svenska folk- och studiecirkelbibliotek 1913-34 
samt utlåningsstatistik för åren 1912-33.   

 
 År Sveriges 

folkmängd 
Antal  
bibliotek 

Bokbestånd Utlåning 
Föregående år 

Antal låntagare 
föregående år 

Folkbibliotek 552 329.285 549.819 68.000 
Studiecirkelbibliotek 823 110.354 167.210 23.000 
Summa 

1913 5 638.583 

1.375 439.639 717.029 91.000 
 År Sveriges 

folkmängd 
Antal 
bibliotek 

Bokbestånd Utlåning 
Föregående år 

Antal låntagare 
föregående år 

Folkbibliotek 876 815.163 1 311.697 125.635 
Studiecirkelbibliotek 2.103 443.167 550.196 77.320 
Summa 

1920 5 904.489 

2.979 1 258.330 1 861.893 202 955 
 År Sveriges 

folkmängd 
Antal 
bibliotek 

Bokbestånd Utlåning 
Föregående år 

Antal låntagare 
föregående år 

Folkbibliotek 1.206 1 329.163 2 735.034 237.123 
Studiecirkelbibliotek 3.498 815.562 1 159.523 158.673 
Summa 

1927 6 087.923 

4.704 2 144.725 3 894.557 395.796 
 År Sveriges 

folkmängd 
Antal 
bibliotek 

Bokbestånd Utlåning 
Föregående år 

Antal låntagare 
föregående år 

Folkbibliotek 1.271 2 611.000 8 102.000 483.000 
Studiecirkelbibliotek 4.280 1 313.000 2 406.000 288.000 
Summa 

1934 6 233.090 

5.551 3 924.000 10 508.000 771.000 
 
Källa: SCB: Sveriges folkmängd 1860-2004 , 
           http://www.scb.se/statistik/BE/BE0101/2005M05/Be0101Folkmangd1860-2004.xls 
          Tynell 1931, s 131 
          Hjelmqvist 1936, s 73 & s 75  



 
 

73 

Bilaga 2: Antal studiecirkelbibliotek, bokbestånd, utlåning m.m. 
inom ABF och IOGT:s för åren 1914/15 – 1951/52 

 
 År Antal  

bibliotek 
Bokbestånd Utlåning Folkmängd 

1914 
Antal lån / inv. Antal låntagare 

ABF 552 18.517 32.121 0,01 Uppgift saknas 
IOGT 939 155.386 183.660 0,03 Uppgift saknas 
Summa 

1914/15 

1.491 173.903 215.781 

5 679.607 

0,04 - 
 År Antal 

bibliotek 
Bokbestånd Utlåning Folkmängd 

1919 
Antal lån / inv. Antal låntagare 

ABF 876 79.478 386.896 0,07 Uppgift saknas 
IOGT 1.177 273.272 314.109 0,05 Uppgift saknas 
Summa 

1919/20 

2.053 352.750 701.005 

5 847.037 

0,12 - 
 År Antal 

bibliotek 
Bokbestånd Utlåning Folkmängd 

1924 
Antal lån / inv. Antal låntagare 

ABF 1.206 193.465 483.689 0,08 Uppgift saknas 
IOGT 1.363 397.261 485.902 0,08 59.606 
Summa 

1924/25 

2.569 590.726 969.591 

6 036.118 

0,16 - 
 År Antal 

bibliotek 
Bokbestånd Utlåning Folkmängd 

1929 
Antal lån / inv. Antal låntagare 

ABF 1.271 295.701 591.960 0,10 Uppgift saknas 
IOGT 1.621 503.405 527.460 0,09 71.285 
Summa 

1928/29 

2.892 799.106 1 119.420 

6 120.080 

0,18 - 
 År Antal 

bibliotek 
Bokbestånd Utlåning Folkmängd 

1933 
Antal lån / inv. Antal låntagare 

ABF 1.170 419.260 1 224.268 0,20 Uppgift saknas 
IOGT 1.592 622.365 855.713 0,14 116.142 
Summa 

1933/34 

2.762 1 041.625 2 079.981 

6 211.566 

0,33 - 
 År Antal 

bibliotek 
Bokbestånd Utlåning Folkmängd 

1938 
Antal lån / inv. Antal låntagare 

ABF 1.539 575.072 1 097.082 0,17 Uppgift saknas 
IOGT 1.662 714.260 749.691 0,12 117.389 
Summa 

1938/39 

3.201 1 289.332 1 846.773 

6 310.214 

0,29 - 
 År Antal 

bibliotek 
Bokbestånd Utlåning Folkmängd 

1942 
Antal lån / inv. Antal låntagare 

ABF 1.455 709.992 1 452.605 0,22 Uppgift saknas 
IOGT 1.609 801.090 911.290 0,14 126.998 
Summa 

1942/43 

3.064 1 511.082 2 363.895 

6 458.200 

0,37 - 
 År Antal 

bibliotek 
Bokbestånd Utlåning Folkmängd 

1946 
Antal lån / inv. Antal låntagare 

ABF 1.359 812.488 1 204.193 0,18 Uppgift saknas 
IOGT 1.561 859.662 785.933 0,12 122.057 
Summa 

1946/47 

2.920 1 672.150 1 990.126 

6 763.685 

0,29 - 
 År Antal 

bibliotek 
Bokbestånd Utlåning Folkmängd 

1951 
Antal lån / inv. Antal låntagare 

ABF 1.126 760.204 1 052.529 0,15 Uppgift saknas 
IOGT 1.493 895.689 772.955 0,11 102.807 
Summa 

1951/52 

2.619 1 655.893 1 825.484 

7 098.740 

0,26 - 
 
Källa: Tynell 1931, s 131 och Hjelmqvist 1936, s 73 & 75; Nerman, s 136-137; SCB  
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Bilaga 3: Kolbäcks folkbibliotekarier perioden 1914-51 

 
 
 Huvudbiblioteket Strömsholm Näslund Trångfors Yllesta  
Bibliotekarie A. Lundh Alfrida 

Andersson 
Ruth Heiding 
gift Backman 

Ruth Heiding 
gift Backman 

Elin 
Björklund 

Verksam 1914 1914-1917 1915-42)* 1923-42)* 1918-1949 
Bibliotekarie Folkskolläraren 

Carl Johan 
Uddman 

”Banvakt” 
Lantz 

- - Ingegerd 
Broström 

Verksam 1914-1915; 1917- 
jan. 1919 

1917 - - 1949-1951 

Bibliotekarie Fattiggårds 
föreståndaren 
Sven Arvid 
Andersson 

Anna 
Åhmansson 

- - - 

Verksam 1915-1917;  
jan. – april 1919 

1918- 1925 - - - 

Bibliotekarie Överläraren/ 
folkskolläraren 
Tekla Engstrand 

Märta 
Eriksson 

- - - 

Verksam april 1919- 1951 1923-1925 - - - 
Bibliotekarie - Anna 

Lövgren 
(Lindberg) 

- - - 

Verksam - 1925-42 - - - 
Bibliotekarie - Folkskol- 

läraren 
Stefan Irnell 

- - - 

Verksam - 1942-1970 - - - 
 
Uppgifter från: Kolbäcks folkbiblioteksstyrelses Protokollsbok 1914-1958 
 
*) Näslund med underfilial i Trångfors övergick från Kolbäcks till Hallstahammars kommun den 1 jan. 
1943 i samband med ny gränsdragning mellan dessa 
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Bilaga 4: Sammanställning över av Kolbäcks folk- och 
studiecirkelbibliotek mellan åren 1914-1954 

 
Folkbibliotek Bildas 

år 
Socken Studiecirkel- 

biblioteksnr. 
Bildas 

 år 
Organ- 
isation 

Socken 

Huvudbibliotek i 
Kyrkskolan i Kolbäck 

1914 Kolbäck 190 1913 IOGT-logen 
2067 Linnea 

Kolbäck 

Filial i Strömsholms 
skola 

1914 Kolbäck okänt 1923 IOGT-logen 
1277 Mälareborg 

Rytterne 

Filial i Näslunds skola* 1915 Kolbäck 1814 1926 IOGT-logen 
1296 Rytterns 
krona 

Rytterne 

Filial i Yllesta skola 1918 Kolbäck 2401 u.s. NTO-logen  
225 Ekensborg 

Kolbäck 

Filial i Trångfors skola* 1923 Kolbäck 380 1928 ABF:s lokalavd. Kolbäck 
Filial i Rytterne 
Kyrkskola 

u.s Rytterne 1322 1934 ABF 
Sv. Lantarbetare- 
förbundet avd. 56 

Kolbäck 

Filial vid Ekeby skola u.s Rytterne 622* 1948/ 
1928** 

ABF Strömsholm Rytterne 

Filial i Säby Kyrkskola u.s Säby 123 1920-talet SKB/SKS Kolbäck 
Filial i Mölntorps- 
byggnaden  
Långa räckan 

1952 Säby okänt u.s SLS Säby Säby 

Bokutlånings- 
station i Kvicksund 

1952 Rytterne 

Bokutlånings 
station i Tidö 

1952 Rytterne 

 

Uppgifter hämtade från: Protokoll från Kolbäcks Folkbiblioteksstyrelse, kommunalstämma och  
                     kommunalfullmäktige; Årsredogörelser, protokollsböcker från respektive förening 
Kommentar: * Filialerna i Näslund och Trångfors skolor övergick till Hallstahammars kommun 1943 
 ** Studiecirkelbiblioteket nybildades 1948 genom hopslagning av två äldre ABF-  
                               bibliotek med nr. 622 och nr. 205.  
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Bilaga 5 Stadgar för folkbibliotek 

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

  Biblioteket är organiserat med huvudbibliotek i Kolbäck och med filialer till 
det antal och på de platser, som biblioteksstyrelsen bestämmer. Yllesta, Säby, 
Strömsholm, Ekeby och Rytterne kyrka. Utlåningsstationer i Kvicksund, Tidö och 
Mölntorp. 

§2  Bibliotekets angelägenheter vårdas av en styrelse, som utgöres av 11 ledamöter 
jämte 11 suppleanter, valda för en tid av 4 år. Styrelsen har att utse bibliotekarier 
(och att fastställa instruktion för dessa), att i samråd med bibliotekarierna besluta 
om bokinköp samt upprätta och fastställa reglemente för biblioteket innehållande 
närmare bestämmelser angående dess utnyttjande. Styrelsen ansvarar vidare för att 
de statsunderstöds åtnjutande föreskrivna villkoren iakttagas och skall tillse, att 
bibliotekets stadgar och reglemente efterlevas. Bibliotekarie, som ej är ledamot av 
bibliotekets styrelse, äger att vara tillstädes vid styrelsens sammanträden och 
deltaga i överläggningarna men ej i besluten, med rätt för honom, där han så 
önskar, att få sin uttalade mening antecknad i styrelsens protokoll. 

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

§3  Bibliotekarierna är närmast under biblioteksstyrelsen ansvariga för bibliotekets 
noggranna vård och göromålens behöriga utförande. De ha att ombesörja 
boksamlingens katalogisering, att föra statistik över bibliotekets verksamhet 
utvisande antalet boklån, att upprätta förteckning över bibliotekets låntagare, att 
till styrelsens sammanträden förbereda ärendena. Ordföranden har att vid 
sammanträdena föra protokoll och att tillse att de fattade beslut verkställes, samt 
att i övrigt befrämja bibliotekets utveckling. 

§4  Styrelsen och bibliotekariens räkenskaper och förvaltning granskas i den 
ordning som vederbörande kommunallag är stadgad. 

§5  Om ändring av dessa stadgar beslutar kommunalfullmäktige.”284 
 

                                                           
284 Kolbäcks Storkommun Kommunalfullmäktige Protokoll 26 juni 1952. 
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Bilaga 6  Reglemente för större bibliotek (sida 1 av 2) 

”Avd. för vuxna 
     
§1  Biblioteket har till uppgift att främja den allmänna upplysningen genom att 
  bereda invånarna inom bibliotekets verksamhetsområde tillgång till litteratur för 

studier och underhållande läsning. 
§2  Besökande över 15 år har fri tillgång till de på öppna hyllorna uppställda  
 böckerna och kan fritt använda de i utlåningsavdelningen och läsesalen befintliga  
 kortkatalogerna. Bibliotekspersonalen står till tjänst med upplysningar och lämnar 
 vägledning i bruket av kataloger och uppslagsböcker. 
  Besökande under 15 år hänvisas till bibliotekets ungdomsavdelning. 
 
Regler för bokutlåning 
 
§3  Rätt till avgiftsfria lån har varje inom bibliotekets verksamhetsområde 
 mantalsskriven person över 15 år, som anmäler sig som låntagare, styrker sin 
 identitet samt egenhändigt undertecknar en förbindelse att iakttaga gälande 
 låneregler, av vilka han erhåller ett exemplar. 
§4  Låntagaren erhåller ett lånekort, som skall uppvisas vid varje boklån. Förloras 
 lånekortet, skall detta anmälas till biblioteket, som efter en vecka utställer ett nytt  
 lånekort mot en betalning av 50 öre. Kommer det förlorade lånekortet sedan till 
 rätta, skall det överlämnas till biblioteket. 
§5  Ändrad adress skall snarast möjligt anmälas till biblioteket. 
§6  Varje låntagare har i allmänhet rätt att låna så många böcker åt gången, 
 som han har användning för, dock kan antalet begränsas. 
§7  Lånetiden  är 21 dagar. För starkt efterfrågade böcker kan lånetiden förkortas. 
§8  Lånet kan som regel förnyas, såvida boken ej reserverats för annan låntagare, 
 dock högst två gånger. Vid förnyelse av lånet skall boken och lånekortet  
 medtagas till biblioteket. Låntagare från landsbygden kan dock förnya boklån per  
 telefon eller brev, varvid förfallodatum, författarnamn och boktitel samt  
 låntagarens namn och lånenummer uppgivas. 
§9  För överskriden lånetid erlägger låntagaren en övertidsavgift av två öre per dag  
 och volym, den dag återlämnandet sker inberäknad. Då lånetiden överskridits med  
 en vecka, utsänder biblioteket ett påminnelsekort, för vilket låntagaren erlägger  
 tio öre. Efter ytterligare en vecka utsändes åter ett påminnelsekort, för vilket  
 tio öre erläggas. Om ej boken återlämnats en månad efter lånetidens utgång,  
 avhämtas den med bud, till vilket ytterligare 50 öre per volym erläggas i  
 ersättning. Leder ingen av dessa åtgärder till resultat, är låntagaren skyldig att  
 lämna biblioteket ersättning för böckerna. 
§10  Reservering av böcker, som ägas av biblioteket, men för tillfället ej äro  
 tillgängliga, kan i allmänhet begäras. 
§11  Låntagaren är ansvarig för böcker, som lånats på hans lånekort, och är skyldig  
 att efter bibliotekets värdering ersätta förkommen eller skadad bok. Ett arbete i 

flera band skall, om så är nödvändigt, ersättas helt, även om endast en enstaka 
 del förkommit eller skadats. Böckerna skola behandlas aktsamt. Då de föras  
 till eller från biblioteket, skola de vara inslagna i papper eller på annat sätt väl  
 skyddade. Om blad lossnat eller annan skada iakttagas, skall anmälan göras, då  
 boken återlämnas. 
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Bilaga 6 Reglemente för folkbibliotek (sida 2 av 2) 
 
”Regler för bokutlåning: fortsättning 
 
§12  Utlåning får äga rum till hem, där smittsam sjukdom finnes. Utbryter en sådan i  
 låntagares hem, skall detta ovillkorligen anmälas till biblioteket, som lämnar 

anvisning om hur böckerna skola desinficeras. 
 
Regler för läsesal 
 
§13  Läsesalens bokbestånd, som huvudsakligen omfattar uppslagsböcker,  
 ordböcker kartverk o.d. samt tidskrifter, får endast användas på stället. 
§14  Tystnad skall iakttagas i läsesalen. Samtal mellan besökande äro ej tillåten. 
§15  Den besökande är ansvarig för de böcker och tidskrifter, som han använder i  
 läsesalen, och är skyldig att efter bibliotekets värdering ersätta skador, som  
 uppkommit genom hans förvållande. 
§16  Besökande, som önskar använda egna böcker eller tidskrifter i läsesalen, skall  
 vid in- och utgående uppvisa dessa vid expeditionen. Likaså skola väskor och  
 portföljer på anmodan uppvisas. 
§17  Den besökande får ej disponera fler böcker eller tidskrifter än han samtidigt har 

bruk för. 
 
Förmedling av lån 
 
§18  Om biblioteket ej äger bok, som önskas i studiesyfte, kan biblioteket efter  
 begäran söka erhålla den från annat bibliotek. För sådant boklån gäller  
 det långivande bibliotekets bestämmelser.  
 
Förlust av lånerätt 
 
§19  Överträdelse av detta reglemente kan medföra förlust för längre eller kortare  
 tid av rätten att använda biblioteket.”285 

 

 

                                                           
285 Kolbäcks Storkommun Kommunalfullmäktige Protokoll 26 juni 1952. 


