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1. Inledning 

“So you stand by the board  

Full of fear and intention  

And, if you think that they're listening  

Well, you've got to be joking” 

(Morrissey – The teachers are afraid of the pupils
1
) 

 

Varför gör man en historisk studie? Om det finns en mängd olika förslag och tankar. Det kan 

handla om purt intresse för historien, en önskan att lära sig av historien, ett sätt att förstå 

samtiden, ett försök att söka identitet med mera
2
.  

Vad bör man tänka på när man läser och skriver historia? Hans Alfredson uttrycker det som ”att 

skriva historia är att ljuga hela tiden, ty vem kan säga sanningen om vad som icke är?”. Men, 

tillägger han, det finns större och mindre lögnare. Lögnen ligger i vilka detaljer man väljer för att 

beskriva en helhet. ”Andra kommer att berätta motsatsen. Den andra lögnen”
3
. Med dessa ord vill 

jag inleda uppsatsen.   

1.1 Bakgrund och nuläge  

Under mina år på bibliotekarieprogrammet har jag utvecklat ett stort intresse för 

bibliotekshistoria. Så när det nu är dags för kandidatuppsats vill jag passa på att fördjupa mig i 

detta intresse och kombinera det hela med mitt tidigare intresse för förvaltningshistoria. Därför 

vill jag i uppsatsen studera biblioteksutvecklingen i södra Tranemo kommun med anledning av 

kommunreformerna i Sverige på 1950-, 1960- och 1970-talen. Biblioteksutvecklingen i den 

aktuella kommunen kommer även att sättas i relation till folkbiblioteksutvecklingen i Sverige i 

stort under den aktuella perioden.  

Jag är själv uppvuxen i Tranemo tätort och har arbetat på biblioteket i Tranemo kommun. 

Somrarna 1998 och 1999 ett par veckor på huvudbiblioteket, och fortsatte efter detta som 

timanställd fram till våren 2001 och även några månader 2005 med inhopp på både 

huvudbibliotek och filialbibliotek. På den tiden hade Tranemo bibliotek ett huvudbibliotek, 4 

filialbibliotek och bokbuss. 2009 genomgick biblioteksverksamheten ett betydande 

förändringsarbete där de sista filialbiblioteken lades ned, och ytterligare resurser satsades på 

bokbussen.  

Det förändringsarbete biblioteket varit inne i tycker jag gör min uppsats om den historiska 

utvecklingen särskilt intressant, vad kan man lära av det förflutna?   

Tranemo folkbibliotek har under de drygt 100 år biblioteket funnits bytt lokal ett flertal gånger. 

                                                           
1
 Steven Patrick Morrissey (född 1959) var sångare i popbandet The Smiths 1983-1987, därefter verksam som 

soloartist. Låten ifråga återfinns på skivan ”Southpaw Grammar” (1995).  
2
 Kjelstadli 1998, s.18-24 

3
 Alfredson 1996, s.6  
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Alla de bibliotekslokaler tillhörande folkbiblioteket som skrivs om i uppsatsen finns kvar i 

Tranemo. Jag gick själv mina lågstadieår för tjugo år sedan i den byggnad där biblioteket fanns 

1931-1956 och har mina första biblioteksminnen från den lokal där biblioteket fanns 1973-1991. 

Nu planeras eventuellt ytterligare en flytt av biblioteket till 2012.   

Förutom intresset för bibliotekshistoria har jag även ett stort intresse för lokalhistoria. Genom 

åren har jag läst det jag kommit över om Tranemo socken även om inte mycket stått att läsa om 

biblioteket, varför jag hoppas att min uppsats ska kasta ljus över dess historia. Det har varit 

intressant att studera hur det moderna folkbiblioteket i Tranemo växt fram, från skollärarens 

trångbodda boksamling till ambitionerna med modernt kulturcenter på 1970-talet.  

Jag är själv kommunpolitiskt aktiv sedan flera år tillbaka, har dock inte varit aktiv inom 

kulturpolitik eller Tranemos kommunpolitik.  

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till mina handledare Magnus Torstensson och Torgil 

Persson som hjälpt mig strukturera upp mina ursprungligen något oklara idéer och tankar samt 

förklarat hur de kan omsättas i någon form av forskning.  

Hur bibliotekens utbud och omfattning utvecklas är en ständigt aktuell fråga, men jag menar att 

det bara kan förstås i ljuset av de historiska skeendena.     

1.2 Kommunreformerna - i och utanför Tranemo kommun 

Perioden 1952 till 1974 var en händelserik tid i Sveriges kommuner. Per Andersson beskriver i 

boken ”Sveriges kommunindelning 1863-1993” en period av förändring i landets kommuner. På 

bara lite drygt två decennier gick landet från nästan 2500 i huvudsak sockenbaserade kommuner 

till knappt 300 kommuner uppbyggda kring en centralort, detta är de kommuner vi känner idag. 

Kommunreformen inleddes 1952 genom att de sockenbaserade kommunerna grupperades i 816 

storkommuner, samtidigt som städerna och köpingarna kvarstod som tidigare. Dessa kommuner 

befanns emellertid tämligen omgående vara alltför små för att täcka den framväxande 

välfärdsstatens behov
4
. Det som idag är Tranemo kommun var före 1952 12 småkommuner, vid 

kommunreformen 1952 grupperades dessa i fyra storkommuner. Mer om exakt vilka de 12 

småkommunerna var senare i studien. Till en av storkommunerna fördes även småkommunen 

Dannike som på 1960-talet gick upp i Borås kommun, den finns därför inte med i min studie. 

1967 bildade Tranemo, Limmared och Länghems storkommuner Tranemo kommun. 1974 

tillfördes Dalstorps kommun och Tranemo kommun som vi känner den idag uppstod
5
.     

1.3 Problembeskrivning 

Den aktuella tidsperioden, med kommunreformerna och framväxande välfärdsstat, var en 

händelserik tid i kommunerna och därmed också i biblioteksvärlden. Samtidigt genomgick 

                                                           
4
 Andersson 1993, s.5-6 

5
 ibid., s.67  
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biblioteken och bibliotekarieyrket en stor förändring, då biblioteken i praktiken fick sin 

nuvarande roll som kommunala folkbibliotek då många kommuner tog över de tidigare 

föreningsbiblioteken och en ny bibliotekarieutbildning startade i början av 1970-talet. Syftet med 

studien är att belysa hur dessa förändringar märktes i det som sedermera blev den södra delen av 

Tranemo kommun. Fokus läggs särskilt vid vad som hände med de existerande biblioteken och 

hur utvecklingen i Tranemo kan relateras till utvecklingen i landet i stort.    

1.4 Avgränsningar  

Studien behandlar inte hela Tranemo kommun utan fokuserar främst på området omfattande 

sockenkommunerna Tranemo, Ambjörnarp, Sjötofta och Mossebo. Dessa kommuner bildade 

under perioden 1951-1967 storkommunen Tranemo. Alltså det som idag är södra delen av 

Tranemo kommun. Utgångspunkten är folkbiblioteket i Tranemo och hur detta påverkades 

allteftersom fler storkommuner tillkom till den växande Tranemo kommun. Rörande övriga delar 

av kommunen, tillhörande storkommunerna Limmared, Länghem och Dalstorp berörs dessa 

endast i förhållande till storkommunen Tranemo och dess folkbibliotek. Särskilt intresse ägnas 

förberedelserna inför den sista sammanslagningen 1974. Dels på grund av att det är då Tranemo 

får sina nuvarande gränser och dels på grund av att förberedelserna inför detta är väl 

dokumenterade i kommunala protokoll.  

Anledningen till avgränsningen är att studien annars blivit alltför stor då det finns gott om 

material om de gamla biblioteken i Tranemotrakten, emellertid är materialet mest omfattande 

kring orten och sedermera storkommunen Tranemo. När uttrycket "Tranemo kommun" används 

avses det den Tranemo kommun som existerade vid aktuellt tillfälle, och kan alltså såväl avse 

sockenkommunen, storkommunen 1951-1967, storkommunen 1967-1973 och den nya 

kommunen från 1974. Förhoppningen är att vilken kommun som avses klart ska framgå vid varje 

aktuellt tillfälle.    

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka biblioteksutvecklingen i södra Tranemo kommun med fokus 

på tiden kring kommunreformerna 1952-1974. Frågeställningarna lyder: 

 Vad hände med de bibliotek som redan fanns i det som sedan blev Tranemo kommun när 

kommunreformerna inleddes? Lades de ner eller slogs de samman med andra bibliotek? 

 Hur utvecklades biblioteken vad gäller faktorer såsom personal, utlån, lokaler, 

finansiering och hur de styrs? 

 Hur kan man tolka konsekvenserna av utvecklingen ovan för biblioteken i södra Tranemo 

kommun? 

 Hur kan biblioteksutvecklingen i södra Tranemo kommun relateras till utvecklingen i 

landet i stort? 
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1.6 Om Tranemo kommun  

Tranemo kommun är en kommun i södra Västergötland, en del av det gamla Kinds härad och 

därmed en del av Sjuhäradsbygden.  

Tranemo är en kommun där jobb premierats framför utbildning. Ungdomarna i kommunen har 

ofta kunnat få jobb efter avslutad skolgång och först 1994 fick kommunen en egen 

gymnasieskola. Kommunen har varit starkt präglad av såväl textilindustri som 

tillverkningsindustri och har fortfarande många arbetstillfällen inom den senare. 

Utbildningsnivån är lägre i Tranemo kommun i jämförelse med riket. 27% har förgymnasial 

utbildning i jämförelse med 15 % i riket i stort och eftergymnasial utbildning har 20 % i 

jämförelse med 35 % i riket i stort. Politiskt dominerar tre partier. Socialdemokraterna, 

Centerpartiet och Moderaterna har tillsammans 30 av kommunfullmäktiges 37 mandat
6
. 

Kommunen styrs sedan många år av en borgerlig koalition med centerpartiet på 

kommunalrådsposten. Från 1960-talets början fram till 1990-talets mitt hade kommunen en 

positiv befolkningsutveckling, därefter har emellertid befolkningen minskat
7
. Kommunen hade 

vid årsskiftet 2009/2010 11622 invånare, fördelade på 13 orter. Centralorten Tranemo hade vid 

halvårsskiftet 2009 3156 invånare och Tranemo socken hade vid samma tid 4105 invånare
8
. 

I Tranemo kommun har det aldrig funnits några köpingar eller municipalsamhällen, endast små 

sockenbaserade kommuner. Municipalsamhälle var en organisationsform som förekom i 

tätbyggda områden på landsbygden, som saknade status som stad men delade vissa rättigheter 

med städer, tillexempel beskattningsrätt
9
. Köpingen hade stora likheter med municipalsamhället 

som organisationsform och gällde precis som denna bara landsbygden
10

. Bägge 

organisationsformerna upphörde i och med den sista kommunreformen. Som nämnts tidigare var 

det som idag är Tranemo kommun 13 kommuner fram till 1952 då det blev fyra storkommuner 

som 1974 blev Tranemo kommun.  

Det som blev Tranemo storkommun var: Tranemo, Mossebo, Ambjörnarp och Sjötofta.  

Det som blev Länghems storkommun var Länghem, Månstad och Dannike. Dock är Dannike 

numera en del av Borås kommun.  

Det som blev Limmareds storkommun var Södra Åsarp.  

Det som blev Dalstorps storkommun var Dalstorp, Hulared, Nittorp, Ljungsarp och Ölsremma.  

År 1967 bildade Tranemo, Limmareds och Länghems storkommuner Tranemo kommun, och 

1974 lades även Dalstorps storkommun till
11

.   

                                                           
6
 SCB Kommunfakta http://www.tranemo.se/dokument/scb/2009/sida2.html - hämtad 100522 

7
 Nationalencyklopedin http://www.ne.se/lang/tranemo/330413 - hämtad 100522 

8
 Tranemo Kommuns hemsida 

http://www.tranemo.se/template4.asp?WebID=KOMMUN&LanguageCode=SWE&CountryCode=SE&dontreload=t

rue&PageID=79 – hämtad 100522 
9
 Nationalencyklopedin http://www.ne.se/lang/municipalsamh%C3%A4lle – hämtad 100606 

10
 Nationalencyklopdein http://www.ne.se/lang/k%C3%B6ping/235848 - hämtad 100606  

11
 Andersson 1993, s.67 
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2. Teori och metod 

I detta avsnitt behandlas uppsatsens teori, metod och analysverktyg. Knut Kjelstadli beskriver 

historisk metod och hur man studerar historia i boken "Det förflutna är inte vad det en gång var" 

(1998). Torsten Thuréns "Källkritik" (1997) ger viktig vägledning för hur man går till väga vid 

studier av historiska dokument. Som analysverktyg kommer Geir Vestheims modell kring 

beroende och autonomi att användas, där kulturens fält ställs gentemot det politisk-ekonomiska 

fältet. Hermeneutik, källkritik och det analytiska redskapet tas upp i tur och ordning.    

2.1 Hermeneutik  

Studien kommer ha en hermeneutisk ansats. Det innebär att man söker efter meningen i en 

handling eller en utveckling, man söker innebörden i "historier, bilder och handlingar". Forskaren 

utgår från sin egen förförståelse och undersöker utifrån sin utgångspunkt sitt källmaterial. Under 

arbetet upptäcker man nya "antaganden, kategorier och fenomen" och får bättre inblick i det 

förflutna. Utifrån detta ser man över frågeställningen och fortsätter undersökningen. Detta kallas 

den hermeneutiska cirkeln.
12

 Den hermeneutiska cirkeln är alltså ett sätt att tolka den empiri man 

får in under en undersökning, fast förankrad i sin egen förförståelse tar man in den nya kunskap 

man tillägnat sig under forskningen. Kunskap som vid en första anblick kanske inte verkat 

meningsfull kan med tiden visa sig vara värdefull, när den sätts i relation till vad man redan vet 

och vad tror man vet. Förhållandet mellan helheten och delarna skapar en särskild attityd till 

kunskap. Cirkelrörelsen – eller som en del kallar den: spiralrörelsen – ger en ständig koppling 

framåt (den nya kunskapen) och bakåt (förförståelsen)
13

.  

Alternativet till hermeneutisk ansats vore en positivistisk metod. Positivismen tar sin grund i 

naturvetenskapen och syftar till att ge en norm för hur något ska förklaras. Inom positivismen 

handlar vetenskap om att försöka skeenden utifrån orsak och verkan, en viss händelse (A) är 

orsak till verkan (B), och om detta sker är det ett exempel på att A alltid följs av B
14

.    

Med tanke på undertecknads egen förförståelse och relation till biblioteket i den undersökta 

kommunen förefaller en hermeneutisk ansats rimlig, då denna tar hänsyn till vem författaren är. 

Undertecknad har ju som tidigare påpekats vuxit upp i den aktuella kommunen och själv jobbat 

på det studerade biblioteket. En positivistisk metod skulle dessutom se följderna av 

kommunreformer som närmast naturvetenskapligt givna och något som kan studeras genom att 

undersöka händelser och vad de leder till. Emellertid har det påpekats i kritiken mot positivismen 

att historia är speciellt då det finns en stor variation i hur mänskliga samhällen sett ut genom tiden 
15

 och den som forskar i ett samhälles utveckling är själv deltagare och inte enkom åskådare, som 

                                                           
12

 Kjelstadli 1998, s.124 
13

 ibid., s.125 
14

 ibid., s.121 
15

 ibid., s.123 
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i naturvetenskapen
16

. Ett positivistiskt synsätt förefaller klart mindre lämpligt, det är inte givet att 

alla kommuner utvecklas på samma vis. Hänsyn måste tas till faktorer som kan skilja sig kraftigt 

åt mellan kommunerna, till exempel geografiskt läge, bildningsnivå, attityd till biblioteket bland 

politiker och invånare med mera. Allt detta tycks hermeneutiken lättare kunna hantera än 

positivismen. 

2.2 Källkritik 

Då studiens empiriska material består enbart av skriftliga källor och artefakter från det studerade 

biblioteket är källkritik en avgörande del. Torsten Thurén definierar källkritik som "en samling 

metodregler för att ta reda på vad som är sant - eller åtminstone sannolikt"
17

. Källor kan vara 

skriftliga, muntliga eller av materiell natur, det vi bygger vår kunskap på är att betrakta som 

kunskapskällor och källkritiken används för att värdera källornas trovärdighet
18

. 

Källkritiken utgår från fyra kriterier: äkthetskriteriet, tidskriteriet, oberoendekriteriet och 

tendenskriteriet
19

.   

Äkthetskriteriet handlar om att källan ska vara äkta. Att avgöra ifall en källa är äkta kan vara 

mycket komplicerat, och ofta frågan om en glidande skala. Sanning är ett relativt begrepp, men 

genom äkthetskriteriet tar man frågan om äkta eller falsk källa på allvar och är medveten om 

problematiken
20

. 

Tidskriteriet uppehåller sig vid den tid som gått från den händelse källan behandlar till dess att 

källan uppstod, detta utifrån det faktum att människor glömmer med tiden. Minnet sviktar med 

tiden och minnesbilder förändras, därför är det avgörande att bedöma en källa utifrån när den 

uppstod. Till exempel är dagböcker nedtecknade samma dag en betydligt bättre källa än 

memoarer nedtecknade flera årtionden senare
21

.  

Oberoendekriteriet handlar om ifall källan är beroende eller oberoende. En beroende källa är 

påverkad av andra
22

.  

Tendenskriteriet undersöker ifall källan är tendensiös, alltså partisk. Alla källor undersöks utifrån 

tendenskriteriet, och partsinlagor i stil med debattartiklar betraktas som särskilt opålitliga
23

.   

I källkritik skiljer man på en kvarleva och en berättande källa, en kvarleva är en rest av det man 

studerar medan den berättande källan berättar om det man studerar
24

. I den aktuella studien kan 

                                                           
16

 Thurén 1997, s.123 
17

 ibid., s.7 
18

 ibid., s.7 
19

 ibid., s.11 
20

 ibid., s.24-25 
21

 ibid., s-26-27 
22

 ibid., s-34 
23

 ibid., s.63 
24

 ibid., s.11 
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här protokoll från biblioteksstyrelsen ses som en kvarleva medan en bok om bygden där det står 

några rader om biblioteket är en berättande källa.   

Ett förväntat källkritiskt problem rör de olika sekreterarnas insats, hur var förhållandet mellan 

ordförande och sekreterare? Vilket urval har sekreteraren gjort utifrån de diskussioner som förts 

på mötet? Är protokollet endast beslutsprotokoll eller refereras också diskussioner? I 

granskningen måste hänsyn tas till detta, som är relevant utifrån både oberoendekriteriet och 

tendenskriteriet.  

Vad gäller äkthetskriteriet är det enklare att hantera, i allmänhet syns det på ett kommunalt 

protokoll ifall det är vad det utger sig för att vara, inte minst när det handlar om kopior gjorda ur 

kommunens eget arkiv.  

Tidskriteriet är även det ett relativt enkelt kriterium, protokollen är i allmänheten upprättade 

samma dag som mötet ägt rum. 

Nedan ska de fyra kriterierna appliceras på det använda källmaterialet (mer om det aktuella 

materialet i kapitel 4).  

Äkthetskriteriet. De kommunala protokoll som använts har tvivelsutan varit kommunala 

protokoll. Tidningsartiklarna har varit kopior gjorda av pressklippservice. En del material har 

Tranemo bibliotek själva framställt inför sitt 100-årsjubileum. Övrigt material är av vetenskaplig 

natur och förhandsgranskat inför publicering. Erik Wångmars bok är av typen forskningsöversikt 

och bygger på vetenskapliga arbeten.  

Tidskriteriet. Detta kriterium är aningen problematiskt för en del av källmaterialet, det material 

som biblioteket själva framställt inför sitt 100-årsjubileum är sammanfattningar av mer eller 

mindre svåråtkomligt källmaterial som var mellan 40 och 100 år gammalt vid tillfället. Emellertid 

får man vara medveten om att materialet togs fram för att en intresserad bibliotekspublik skulle få 

ta del av det, det är inte framställt för officiell publicering eller som underlag till beslut.  

Oberoendekriteriet. Materialet är tämligen oberoende och opåverkat av andra, mestadels 

framställt i bevarande syfte av källan själv.     

Tendenskriteriet.  Även detta kriterium är värt att särskilt resonera kring vad gäller det material 

biblioteket själva tagit fram. Emellertid torde medvetenheten kring varför materialet är framställt 

och av vilka räcka för en källkritisk grundsyn när man tar del av materialet. Material framställt 

om biblioteket av biblioteket är naturligtvis tendensiös i någon form, samtidigt berör det en tid 

långt bort från det nuvarande bibliotekets verksamhet. Precis som konstaterats ovan är material 

inte framställt för officiell publicering eller som beslutsunderlag. De vetenskapliga källorna 

behandlar inte Tranemo kommun, utan är till för att belysa problemet ur mer allmänna 

perspektiv.        
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2.3 Analytiskt redskap  

Genom en hermeneutisk ansats och ett källkritiskt synsätt kommer materialet belysas, som 

analysverktyg används Geir Vestheims modell kring beroende och autonomi. Materialet består i 

huvudsak av kommunala protokoll och handlingar upprättade utifrån kommunala protokoll.   

Geir Vestheim presenterar sin modell i sitt paper "Offentliga kulturinstitutioner - mellan 

beroende och autonomi" (2007) . Vestheim tar i sin modell utgångspunkt från vilka aktörer det 

finns på det kulturpolitiska området. Han ser dels det kulturpolitiska systemet med offentliga och 

privata institutioner, dels kulturproducenterna/kulturförmedlarna och slutligen 

publiken/medborgarna
25

. Vad han frågar sig är hur dessa olika aktörer agerar gentemot varandra 

och hur de kan styras. Vestheim vill i sitt paper analysera "vilka strukturer och idéer som 

påverkar de offentliga kulturinstitutionernas strävande för autonomi i förhållande till det politiskt-

ekonomiska systemet?"
26

.  

Inspiration hämtas från den franske sociologen Pierre Bourdieu och dennes teorier om olika fält. 

Bourdieu analyserade på 1960-talet Frankrike utifrån en livsstils- och klassanalys, och delade in 

den franska befolkningen i fyra fält utifrån vilka vanor de hade och hur de levde sina liv
27

. 

Vestheim tar med sig Bourdieus modell och delar in kulturlivet i fyra fält och analyserar hur 

dessa förhåller sig till varandra, visavi beroende och autonomi. Slutligen så slår han samman flera 

fält och framträder gör två fält. Kulturens fält och det politiskt-ekonomiska fältet (det sistnämnda 

också kallat "maktens fält")
28

. Där dessa möts finns en överlappningszon och det är däri 

kulturinstitutionerna befinner sig. Kulturella intressen för det kulturella fältet möter krasst 

ekonomiska och politiska intressen från maktens fält. Kulturen kämpar för sin autonomi, 

samtidigt som den är beroende av makten för att kunna utföra sin verksamhet
29

. 

Utifrån denna autonomi-beroende-modell ska bibliotekens roll i förhållande till kommunen och 

kommunreformerna med de kommunsammanslagningar detta innebar analyseras.     

                                                           
25

 Vestheim 2007, s.3 
26

 ibid., s.5 
27

 ibid., s.6-7 
28

 ibid., s.10 
29

 Ibid., s.10 
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3. Tidigare forskning  

Sökningar i Borås Akademiska Digitala Arkiv, www.uppsatser.se och Libris ger vid handen att 

avhandlingar, vetenskapliga artiklar, papers och liknande om Tranemo kommun och dess 

biblioteksutveckling saknas. Däremot finns ett antal magisteruppsatser från 

Bibliotekshögskolan/Institutionen Biblioteks- och Informationsvetenskap om 

biblioteksutveckling i andra kommuner vid ungefär samma tidpunkt som den aktuella studien. En 

kortare genomgång av ett urval av dessa görs, urvalskriteriet har varit att de ska behandla ungefär 

samma tidpunkt som den aktuella studien rör. Då fokus i den aktuella studien främst rör 1950-, 

1960- och 1970-talen fokuseras urvalet därför på uppsatser från denna tid. Endast en uppsats vars 

huvudsakliga fokus ligger före 1950-talet tas upp, eftersom den överlappar även 

kommunreformen 1952.    

Erik Wångmar ger i boken "Studier i stads- och kommunhistoria" (2005) en sammanfattande 

översikt över den svenska bibliotekshistorien utifrån ett stads- och kommunhistoriskt perspektiv.  

Magnus Torstenssons avhandling ”Att analysera genombrottet för de moderna 

folkbiblioteksidéerna” (1996) kommer användas för att ge en bakgrund till folkbibliotekens 

framväxt i Sverige.  

3.1.1 Kulturens historia i Sveriges kommuner och städer   

Erik Wångmar skriver i "Studier i stads- och kommunhistoria" (2005) om forskning i Sveriges 

städer och kommuners historia. Ett kapitel i boken behandlar kulturområdet. I många mindre 

kommuner var och är biblioteken den enda kulturinrättningen, dock var det ett frivilligt åtagande 

fram till 1990-talet ifall en kommun skulle ha bibliotek eller ej
30

, först i och med inrättandet av 

Bibliotekslagen (1996:1596) blev kommunerna bundna i lag att ha bibliotek.  

Grunden till dagens kommunala bibliotek finns ofta i föreningsbibliotek eller helt privata 

bibliotek startade under 1800-talet eller tidigt 1900-tal. På landsbygden startades många bibliotek 

i mitten av 1800-talet i kölvattnet av folkskolereformen 1842. 1867 beslutade regeringen att det 

var kommunerna och inte kyrkorna som ansvarade för de lokala biblioteken, detta fick dock 

negativa följer för biblioteken på landsbygden då en hel del kommuner inte drev några bibliotek 

och 1905 fick kyrkorna åter rätten att ha bibliotek. 1905 togs även för första gången beslut om 

statsbidrag till biblioteken. För att få statsbidrag var biblioteken tvungna att leva upp till vissa 

kriterier. Antingen skulle det vara ett skolbibliotek som drevs av kyrkan, eller ett av regeringen 

godkänt föreningsbibliotek eller ett bibliotek som drevs av kommunen. Villkoret var också att 

den lokala huvudmannen bidrog med pengar till verksamheten. Vid denna tid fördes en politisk 

debatt kring bibliotekens roll och begreppet folkbibliotek lanserades, folkbiblioteken skulle vara 

till för den breda allmänheten och lånen skulle i huvudsak vara kostnadsfria. Kommunala initiativ 

ansågs viktiga för att bibliotek skulle starta på många håll runtom i landet. 1912 beslutades om 

ytterligare statsbidrag – som fick användas till att köpa böcker ur en centralt framtagen och 

                                                           
30

 Wångmar 2005, s.252 
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distribuerad katalog. Året efter tillkom nationella tjänstemän för biblioteksfrågor som skulle 

administrera statsbidrag och vara rådgivare för de lokala biblioteken
31

.  

1930 beslutade riksdagen åter kring statsbidragen till biblioteken. Statsbidragen höjdes åtskilligt, 

men ställdes i relation till hur mycket kommunerna själva satsade på biblioteken. Även vilka 

böcker som köptes in och vilken utbildning personalen hade påverkade hur stort statsbidraget 

kunde bli. Wångmar påpekar här de stora skillnaderna i utbildning mellan olika bibliotek, det 

kunde finnas bibliotekarier med doktorsexamen (förslagsvis i storstäderna) eller bibliotekarier 

helt utan någon sorts utbildning. Vid denna tid satsades ofta på nya bibliotekslokaler, framförallt i 

städerna, vilket anses ha bidragit till att höja bibliotekens status.
32

 

Under de första decennierna av 1900-talet kom alltfler städer starta eget bibliotek
33

, samtidigt 

som det på landsbygden fanns en större mångfald av olika biblioteksformer
34

. In på 1950-talet 

drev fortfarande ideella organisationer bibliotek och en stor del av landets kommuner drev inte 

bibliotek vid den tiden. Vid kommunreformen 1952 gick de sockenbaserade kommuner samman 

till nya storkommuner (i exemplet Tranemo blev 13 kommuner 4 stycken) och biblioteken fick 

större resurser. Under 1950- och 1960-talen gick de flesta kvarvarande församlingsbiblioteken 

upp i de kommunala biblioteken, från 1963 fick dessa inte längre bidrag för sin verksamhet. En 

tanke med kommunreformerna var att kommunerna genom att de blev större enheter skulle få 

bättre möjligheter att själva bedriva biblioteksverksamhet. Det vanliga runtom i landet var att 

biblioteket i kommunens centralort blev huvudbibliotek och de övriga filialer till detta. 

Fortfarande var dock utbildad personal ganska sällsynt och få jobbade heltid
35

.  Wångmar 

beskriver hur biblioteken från 1970-talet och framåt fått en avsevärd kvalitetshöjning samtidigt 

som de blivit färre till antalet. Han menar även att ett nytt eller ombyggt bibliotek fortfarande är 

en viktig statussymbol för en kommun.    

Wångmar skriver att de kommunala biblioteken i de större städerna oftast leddes av en 

biblioteksstyrelse och att övergången till kulturnämnder skedde i samband med 

kommunreformerna vid 1960-talets slut och 1970-talets början. Han beskriver hur även en del 

landsortskommuner hade systemet med biblioteksstyrelser fram till 1960-talet. På 1970-talet hade 

kulturnämnderna nästan helt tagit över som den politiska styrelseformen över de offentliga 

biblioteken
36

.    

Mycket av den utveckling Wångmar beskriver återfinns inte minst i Tranemo kommun, mer om 

det nedan.  

3.1.2 Folkbibliotekens utveckling i Sverige  

Magnus Torstensson skriver i sin avhandling ”Att analysera genombrottet för de moderna 

                                                           
31

 Wångmar, s.238 
32

 íbid, s.239-240 
33

 ibid, s.239 
34

 ibid, s.241 
35

 ibid, s.241 
36

 ibid, s.243 
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folkbiblioteksidéerna” (1996) om folkbibliotekens framväxt i Sverige och USA. 

  

Torstensson uppehåller sig vid begreppet folkbibliotek och varför vi i Sverige kom att använda 

oss av detta istället för någon slags översättning av det amerikanska public library. Begreppet 

folk kom i Sverige att bli just ett folkligt begrepp – i jämförelse med t.ex. Tyskland där begreppet 

under tidigt 1900-tal kom att tas över av extrema högerkrafter. I Sverige använde arbetarrörelsen 

själv begreppet folk ur ett positivt perspektiv, exempelvis Folkets park och Folkets hus. Att de 

spirande biblioteken fick namnet folkbibliotek under tidigt 1900-tal visar att de var tänkta som 

bibliotek för de breda folklagren. Samtidigt kom de svenska folkbiblioteken att omfatta de tankar 

som följde kring public service-biblioteken i USA om ett öppet, huvudsakligen offentligt 

finansierad bibliotek som vände sig till flera olika delar av folket
37

. Den tidiga svenska 

biblioteksdebattören Valfrid Palmgren förordade dock när hon utredde frågan 1911 ett 

användande av begreppet allmänna bibliotek
38

. Torstensson menar att biblioteken fick en 

integrerande effekt när underklassen fick alltmer inflytande genom intresseorganisationer och 

allmän rösträtt
39

, arbetarna kunde genom biblioteken bilda sig för att bättre ta tillvara på sina 

möjligheter till inflytande i det framväxande nya Sverige.   

 

1926 startade den första bibliotekarieutbildningen i Sverige, administrerad av skolöverstyrelsens 

bibliotekssektion. De flesta som gick denna utbildning hade någon form av akademisk utbildning 

sedan tidigare, från 1943 var det krav. 1948 startade även Stockholms Stadsbibliotek en egen 

bibliotekarieutbildning, där studentexamen var förkunskapskrav. Bägge dessa utbildningar 

ersattes av Bibliotekshögskolan i Borås 1972
40

. Att arbeta på folkbibliotek var länge ingen 

heltidssysselsättning utan något som gjordes vid sidan av andra tjänster
41

, i fallet med Tranemo 

folkbibliotek illustreras detta tydligt av att skolläraren var den som samtidigt förestod biblioteket 

under bibliotekets 46 första år, mer om det nedan.  

3.1.3 Magisteruppsatser 

Kortare genomgångar av ett urval magisteruppsatser från Bibliotekshögskolan följer här. 

Urvalskriteriet har varit att texterna ska behandla samma tidsperiod som studien rör dvs. 1950-

1970-talen. Endast en uppsats (Skoglöf, 2009) vars huvudsakliga fokus ligger före 1950-talet 

finns har tagits med då den överlappar kommunreformen 1952.    

Uppsatsen "Filialsystemet på Kristianstads stadsbibliotek 1967-1977" (2007) av Linda Svensson 

behandlar en tidsperiod då Kristianstads kommun växte fram genom tre 

kommunsammanslagningar 1967, 1971 och 1974 och konsekvenserna detta fick för bibliotekets 

filialer.  I uppsatsen konstateras att biblioteksfilialerna under den studerade tidsperioden fick 

bättre resurser, då den nya framväxande kommunen innebar att högre krav ställdes på biblioteks 

resurser i form av personal, bokbestånd, öppethållande. På sikt kom filialerna att utvecklas till 

                                                           
37

 Torstensson 1996, s.15-16 
38
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 ibid., s.43  
40
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 ibid., s.25 
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kommunbibliotek
42

. Tanken var att biblioteken skulle finnas så nära invånarna som möjligt. 

Författaren konstaterar att detta var en period när det moderna folkbiblioteket "blomstrade"
43

.  

 

Uppsatsen "Biblioteksutvecklingen i Göteborgs södra skärgård, Styrsö folkbibliotek, 1943-1976" 

(2005) av Marina Hjärpe behandlar en period som innefattar alla betydande kommunreformer 

under 1950-1970-talen och rör ett område som från och med 1974 är en del av Göteborgs 

kommun
44

. Uppsatsen studerar hur folkbiblioteket på Styrsö upprättades 1943 och utvecklingen 

de närmast följande decennierna. Initiativ till biblioteket togs av en skollärare, tidigare hade 

endast ett skolbibliotek funnits på ön. Konstateras gör att biblioteket utvecklas i linje med hur 

biblioteksutvecklingen var i Sverige under den aktuella tiden, från att bibliotekarien och 

ordförande i biblioteksstyrelsen var samma person till fast anställd fackutbildad bibliotekarie 

samt kontorister och en styrelse som inte själv arbetade på biblioteket
45

. Biblioteksutvecklingen 

på Styrsö var även präglad av den starka religiositet som rådde i Göteborgs södra skärgård
46

. 

Personligt engagemang var avgörande för bibliotekets framväxt och bland biblioteksanställda och 

aktiva besökare rådde en mer liberal syn på bibliotekets utbud än bland övriga invånare. Mot 

slutet av den aktuella tidsperioden gick skol- och folkbiblioteken samman.     

Uppsatsen "Österåkers folkbiblioteksutveckling under åren 1958 – 1983" (2007) av Anna Kessler 

behandlar utvecklingen i en kommun i norra delen av Stockholms län. Österåkers kommun växte 

under den studerade tidsperioden genom att flera mindre kommuner lades till kommunen i 

kommunreformerna. Växte gjorde även biblioteket för att ha varit "litet och eftersatt" på 1950-

talet till att på 1970-talet ha blivit "ett relativt stort och modernt kulturcentrum"
47

. Detta kopplas 

samman med den allmänna kulturpolitiska utvecklingen i landet och ett stort lokalt engagemang, 

även faktorer såsom kommunreformerna bidrog då kommunen fick mer resurser att satsa på 

Österåkers bibliotek
48

.  

Uppsatsen "Biblioteken på Tjörn – Biblioteksverksamheten på Tjörn under två tidsperioder" 

(2009) av Johan Karlsson behandlar åren 1873-1952 och 1976-1985, tidsperioden däremellan 

utelämnades eftersom källmaterial saknades. Relevant för den aktuella studien är den senare 

tidsperioden. Perioden 1976-1985 var expansiv för biblioteksverksamheten på Tjörn. 1976 

saknades fackutbildad personal, men under den närmsta tioårsperioden anställdes i olika 

omgångar tre bibliotekarier, utlånen tredubblades och bokbeståndet dubblades. Även ett nytt 

huvudbibliotek byggdes, detta stod klart 1983
49

.    

Uppsatsen "Biblioteksutvecklingen i Kolbäck 1913-1954" (2009) av Roger Skoglöf behandlar 

utvecklingen i Kolbäcks kommun i Västmanlands län. Kolbäcks kommun blev 1952 en 

storkommun där fler socknar gick in i kommunen och blev 1971 en del av Hallstahammar 
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kommun
50

 . Konstateras gör att Kolbäcks kommun hade gott om studie- och föreningsbibliotek, 

även efter kommunreformen 1952. Dock hade en utveckling mot ett huvudbibliotek och resten 

som filialer till detta inletts. Det tänkta huvudbiblioteket fick ytterligare resurser samtidigt som de 

blivande filialerna fortfarande hade en betydande roll
51

.    

                                                           
50
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4. Biblioteksutvecklingen i Tranemo 

I detta kapitel kommer det empiriska materialet gås igenom. Material härrör från 

biblioteksmuseets biblioteksinventering av gamla bibliotek i Älvsborgs län, Tranemo biblioteks 

eget arkiv och kommunens arkiv. Fokus ligger främst på folkbiblioteket i Tranemo och hur de 

offentliga institutionerna i Tranemo kommun, biblioteksstyrelse och senare kulturnämnd, har 

agerat inför och efter kommunreformerna på 1950-, 1960- och 1970-talet. Tidsperioden är i 

huvudsak 1905-1974.  

4.1 Historiska bibliotek i Tranemo kommun  

I samband med att Biblioteksmuseet i Borås bildades 1989 startade bibliotekarie Ingemar 

Rosberg en biblioteksinventering i dåvarande Älvsborgs län. Resultatet av inventeringen 

publicerades i ett antal rapporter som utkom 1991 och 1993. Dessa rapporter ligger till grund för 

redogörelsen av föreningsbibliotek, sockenbibliotek, folkbibliotek, församlings- och kyrkliga 

bibliotek i Tranemo kommun, rapporterna är även kompletterade med uppgifter från 

biblioteksstyrelsens protokoll. Biblioteken nedan är grupperade enligt storkommunen Tranemo 

som bildades i och med kommunreformen 1952 och upphörde när kommunen lades samman med 

Limmared och Länghem 1967. 1974 tillkom Dalstorps kommun och Tranemo fick de gränser 

kommunen har idag. Som källa på vilka bibliotek som finns kvar i Tranemo kommun ett par år 

efter den sista kommunreformen används bibliotekets utlåningsstatistik från 1977.  

4.1.1 Bibliotek i det som var Tranemo storkommun 1952-1967 

Här redovisas bibliotek genom tiden belägna i det geografiska området som 1952-1967 utgjorde 

Tranemo storkommun, alltså de gamla sockenkommunerna Ambjörnarp, Mossebo, Sjötofta och 

Tranemo.  

Ambjörnarps församlingsbibliotek/folkbibliotek, startades under det förstnämnda namnet 

1907, bytte namn till det sistnämnda 1952
52

. Bibliotek har sin grund i Ambjörnarps låne- och 

ungdomsbibliotek som startade 1880 när det nya skolhuset i Ambjörnarp stod klart, kring 1900 

var det dock inte i bruk, men med det befintliga bokbeståndet som grund togs initiativ till att 

starta församlingsbibliotek
53

. I den tidigare skolan fanns även Ambjörnarps "skolutlåning"
54

. 

Även flera år efter kommunreformen 1973 finns biblioteket fortfarande kvar
55

.  

Ambjörnarps östra Sveriges Lantbrukares Studieförbund-avd IIs Bibliotek. Startades 1934. 

Låg i Vägabo öster om Ambjörnarp
56

. Organisationen förkortas härefter S.L.S. 
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Ambjörnarps SLS-biblioteket. Startades 1934
57

.   

Brandsmo filialbibliotek. Filial till folkbiblioteket i Tranemo 1932-1945. Belägen i folkskolan
58

. 

Är även namnet på ett senare filialbibliotek, se nedan.  

Brandsmo SLS-bibliotek
59

. Övertogs av Tranemo folkbibliotek 1961, men blev kvar i 

Brandsmo hemma hos en privatperson som ansvarade för biblioteket
60

. Efter kommunreformen 

1973 rapporteras om att utlåningsstationen i Brandsmo lånar ut bra efter förväntan
61

, man kan 

anta att detta är samma bibliotek. Även flera år efter kommunreformen 1973 finns biblioteket 

fortfarande kvar
62

.   

Mossebo filialbibliotek
63

. Hösten 1952 meddelades biblioteksstyrelsen i Tranemo att det finns 

en fond för upprättande av bibliotek i Mossebo och förutsättningar för upprättande av bibliotek 

skulle utredas
64

. Våren 1953 beslutades att upprätta ett filialbibliotek beläget i Mossebo skola
65

. 

Även flera år efter kommunreformen 1973 finns biblioteket fortfarande kvar
66

.    

Nationaltemplarordens bibliotek i Uddebo, nämns ej i Rosbergs sammanställning men 

förekommer i biblioteksstyrelsens protokoll. Nationaltemplarorden förkortas härmed NTO.   

Rosendals filialbibliotek. Filial till folkbiblioteket i Tranemo 1923-1945. Belägen i folkskolan
67

. 

Sjötofta filialbibliotek, nämns ej i Rosbergs sammanställning men förekommer i 

biblioteksstyrelsens protokoll. 1959 beslutades att filialen skulle flytta till skolan
68

. Några år 

sedan fick tog filialen över böcker från Sjötofta JUF-bibliotek, se nedan. Även flera år efter 

kommunreformen 1973 finns biblioteket fortfarande kvar
69

.    

Sjötofta Jordbrukarnas Ungdomsförbunds-bibliotek. Skänkte sina samlingar till 

folkbiblioteks filial i Sjötofta 1965
70

. Jordbrukarnas Ungdomsförbund förkortas härmed JUF.      

Tranemo folkbibliotek. Startades 1905. Filialer i Uddebo och Rosendal (nuvarande Rosenlund) 

från 1923 och i Brandsmo från 1932
71

. Mer om detta bibliotek senare.   
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Uddebo Arbetarnas Bildningsförbunds-bibliotek. Socialdemokratiska ungdomsklubben skötte 

utlåningen. Bokbeståndet bestod av 13 band 1930. Biblioteket överlämnas till Tranemo 

folkbibliotek 1957
72

, men kvarstår i Uddebo vilket ABF-avdelningen ställde upp som ett 

villkor
73

. Även flera år efter kommunreformen 1973 finns biblioteket fortfarande kvar
74

. 

Arbetarnas Bildningsförbund förkortas härefter ABF.    

Uddebo biblioteksfilial. Filial till folkbiblioteket i Tranemo 1923-1945. Belägen i folkskolan
75

. 

Finns även ett senare filialbibliotek i Uddebo, se ovan.     

4.2 Tranemo folkbibliotek 

Tranemo folkbibliotek upprättades 1905 på initiativ av bland annat folkskolläraren Johannes 

Bexell, ordföranden i kommunalnämnden Fritz Claesson och kyrkoherden Carl Hellberg
76

. Det 

har genom året bytt lokaler vid ett flertal tillfällen, alla lokaler har dock legat i centrala Tranemo, 

mer om lokalfrågan nedan i de olika tidsavgränsande avsnitten. Biblioteket fick vid 

kommunreformen 1974 rollen som huvudbibliotek för hela den nybildade Tranemo kommun.  

4.2.1 Tiden före 1951 – folkskollärarens eget projekt  

I Tranemo kommuns arkiv finns uppstartandet av ett folkbibliotek i kommunen med i två 

kommunalstämmoprotokoll från 1904 och 1905. Sparat finns även protokoll från 37 möten med 

bibliotekets styrelse mellan 1905 och 1951, perioden 1935-1943 saknas helt. Protokollen är 

tämligen torftiga men en del uppgifter går att ta del av. Till bibliotekets 100-årsjubileum gjordes 

en sammanställning av uppgifterna i protokollen. Denna sammanställning används som 

primärkälla, hänvisningar görs dock till särskilda protokoll när uppgifter finns.   

Beslut om att starta bibliotek i Tranemo fattades 1904
77

 och som tidigare nämnts upprättades 

biblioteket 1905. Noterbart är alltså att folkbiblioteket i Tranemo startar samma år som riksdagen 

beslutar om statligt stöd till biblioteksverksamheten. 

Vid starten var biblioteket beläget i folkskolan. Där låg bibliotekets lokaler fram till 1933 då 

biblioteket flyttade in i en nybyggd större skolbyggnad, som uppfördes 1931. I den nya 

skolbyggnaden blev man kvar till mitten av 1950-talet då man flyttade till det nybyggda 

Medborgarhuset.     

Föreståndare för biblioteket var 1905-1951 folkskollärare, sedermera överlärare, Johannes 

Bexell. Bexell satt även under hela denna period i styrelsen
78

. I styrelsen satt även föreståndarna 
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för de filialer biblioteket hade i Brandsmo, Uddebo och Rosendal. Filialbiblioteken var belägna i 

orternas skolor och föreståndare var folkskollärare. 1945 slopades de tre filialerna och blev 

enkom skolbibliotek, ej öppna för allmänheten
79

. I årsberättelsen för 1945 klagar Bexell över att 

biblioteket är för litet och trångt
80

.   

Bibliotekets anslag kom från kommun och stat, ungefär jämnt fördelat. Vid större investeringar 

begärdes dock extra anslag från kommunen. Statens anslag tycks främst ha bestått av 

bokleveranser
81

. 

  

4.2.2 Tiden 1951-1973 – nya kommunbildningar, nya tider, nya lokaler för biblioteket 

Även för tiden 1951-1966 finns en sammanställning gjord inför bibliotekets 100-årsjubileum som 

också här används som källa. Även biblioteksstyrelsens egna protokoll används. För perioden 

1967-1973 är den nybildade kulturnämndens protokoll primärkälla. Dessa protokoll är betydligt 

mer omfattande än det tidigare kommunala källmaterialet och arbetet med att gå samman med 

Dalstorps kommun är väl dokumenterat i nämndens protokoll. Den biblioteksutredning som 

refereras till i nämndens protokoll har ej stått att finna, men utredningen refereras tämligen 

noggrant i protokollen.    

Vid den nya kommunen Tranemo kommunfullmäktiges sammanträde 19510601 utsågs en 

biblioteksstyrelse bestående av sju ledamöter med varsin personlig ersättare. Dessa 

sammanträdde för första gången 510612 och beslutade på sitt första sammanträde om 

biblioteksinventering på samtliga bibliotek i kommunen samt att kalla alla i kommunen 

verksamma bibliotek för sammanträde under sensommaren för att diskutera en eventuell 

sammanslagning av biblioteksverksamheten i kommunen
82

.  

Senare under hösten konstaterades att samtliga S.L.S-bibliotek samt ABF- och NTO-biblioteken i 

Uddebo valt att avvakta utvecklingen. ABF-biblioteken i Tranemo och Sjötofta beslutade om 

överflyttning till Tranemo folkbiblioteket från och med 520101, dock rapporteras om en schism 

mellan ABF och biblioteksstyrelsen, då den förstnämnda önskade få tillsätta en plats i 

biblioteksstyrelsen. Beslut fattades även om omkatalogisering av biblioteken i Ambjörnarp och 

Sjötofta under det kommande året
83

. 

Ingen av bibliotekarierna verksamma i Tranemo kommun tidigt 1950-tal hade genomgått 

skolöverstyrelsens kurs för bibliotekarier
84

.   

Biblioteksstyrelsen önskade flytta till nya lokaler i det planerade Medborgarhuset men var 
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önskade högre anslag för att den löpande verksamheten skulle bli lidande
85

. Inför flytten beslutas 

också om ytterligare medel för inventarier i den nya bibliotekslokalen
86

. 1956 flyttar Tranemo 

folkbibliotek från skolans lokaler till det nybyggda medborgarhuset, där blev man kvar fram till 

det var dags för nästa flytt 1973. 

1966 bestämmer biblioteksstyrelsen att föra diskussioner med bibliotekarier och 

biblioteksstyrelseordföranden i Limmared, Länghem och Dalstorp med anledning av den 

kommande kommunreformen
87

.  

I och med att år 1966 går till ända är också biblioteksstyrelsens tid slut, den ersätts av en ny 

kulturnämnd som täcker den nybildade Tranemo kommun (alltså Tranemo, Limmared och 

Länghems storkommuner). Precis som den tidigare biblioteksstyrelsen består denna kulturnämnd 

av 7 ledamöter med 7 personliga ersättare. Fördelningen på de tre tidigare kommunerna är enligt 

följande. Tranemo: 5 ledamöter och 3 ersättare. Limmared: 1 ledamot och 1 ersättare, Länghem: 

1 ledamot och 3 ersättare
88

. En av de närvarande bibliotekarierna väcker vid kulturnämndens 

första möte frågan om ifall det fortfarande är bibliotekarierna vid de olika biblioteken som 

beslutar om inköp - och nämnden beslutar att så är fallet inom ramen för de anslag biblioteken 

fått
89

.  

En fråga under kulturnämndens första år är flytt till nya lokaler för både Limmareds och 

Länghems bibliotek. Nämnden beslutar att man i bägge fallen tar över lokaler som tidigare 

använts av de nu hädangångna kommunerna Limmared och Länghem
90

. Till frågan om de nya 

bibliotekslokalerna i Limmared får nämnden återvända flera gånger, om vem som ska bekosta 

ombyggnation och anskaffning av inventarier
91

, om installation av telefon
92

 och biblioteksskylt
93

. 

Några år senare diskuteras även nya lokaler för biblioteken i Månstad och Mossebo
94

.  

En central fråga för kulturnämnden blir den biblioteksutredning kulturnämnden får i uppdrag att 

utföra med anledning av att ännu en kommunreform stundar - Tranemo kommun ska gå samman 

med Dalstorps storkommun. Redan våren 1969 diskuteras frågan för första gången tillsammans 

med länsbiblioteket och stadsbiblioteket i Borås, även ifall ingen utredning tillsätts. Året efter 

diskuteras frågan återigen av nämnden, men även då beslutar nämnden att låta utredningen 

fortsätta vila i väntan på att nuvarande biblioteksverksamhet ska få fortsätta byggas upp. 

Dessutom avvaktar man normer "från centralt håll" kring hur biblioteksverksamheten ska se ut
95

.  

Det beslutas om gemensamma överläggningar mellan kulturnämnden, bibliotekarierna i 
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kommunen, skolbibliotekarien, Dalstorps biblioteksstyrelse och deras bibliotekarie. Man planerar 

även ta kontakt med expertis från Svenska Kommunförbundet
96

. Överläggningarna fortsätter och 

biblioteken i Tranemo och Dalstorps kommuns organisation och förutsättningar jämförs med 

varandra. En omfattande debatt följer och bland annat föreslås att Tranemo bibliotek görs till 

huvudbibliotek med namngiven bibliotekarie som huvudbibliotekarie, som motstående förslag 

ställs att en helt förutsättningslös utredning ska genomföras både rörande lokalitet och 

personnamn. En kommitté utses som ska få återkomma med förslag. I uppdraget ingår att beakta 

yrkande om huvudbiblioteket och att ytterområdenas service inte får försämras
97

.  

När utredningen presenteras följer en livlig debatt. I protokollet finns antecknat inlägg från fyra 

namngivna nämndledamöter (vilket är fler än i något annat protokoll från denna kulturnämnd). 

Det diskuteras bland annat ifall de mindre samhällenas biblioteksförsörjning eventuellt ska ske 

med buss. Alla är eniga om att man bör besluta i ärendet innan sammanslagningen med Dalstorps 

kommun är klar. Nämnden beslutar att förorda utöka deltidstjänsten på Tranemo bibliotek till en 

heltidstjänst och att på prov ha bokbussverksamhet under två veckor
98

.      

När nämnden återkommer till frågan om biblioteksutredningen har frågan varit uppe i 

kommunfullmäktige och även behandlas i den samarbetsnämnd som bildats inför 

kommunsammanslagningen. Kommunfullmäktige ställde sig positiva till utökad tjänstgöring på 

biblioteket i Tranemo medan samarbetsnämnden vill avvakta mer konkreta förslag. Livlig debatt 

följde i nämnden kring personalfrågan och lokalfrågan. Stor enighet tycks dock ha rått kring att 

göra Tranemo bibliotek till huvudbibliotek. Ambitionen är att i Tranemo bygga ett nytt 

huvudbibliotek, med heltidsanställd bibliotekarie, ansvar för hela den nya kommunens 

biblioteksverksamhet och beläget i en ny lokal
99

.  

Vid frågan om ny lokal diskuteras tre alternativ.  

 En outhyrd kommunal lokal vid namn Midgård som tidigare rymt såväl grillbar som 

blomsteraffär. 

 En centralt belägen övervåning i ett affärskvarter mitt i samhället 

 Att bygga tillsammans med skolan som också håller på att bygga om med tanke på dess 

nya roll som centralskola för den framväxande kommunens större elevantal.  

Kulturnämnden väger över åt alternativen gällande övervåningen mitt i samhället och nybygge 

tillsammans med skolan, en ledamot anmäler dock avvikande uppfattning
100

. Kulturnämnden 

besöker vid ett senare sammanträde de två förstnämnda alternativen samt ett nyuppfört bibliotek i 

en grannkommun
101

. Kommunfullmäktige förordar senare Midgårdsalternativet vilket också blir 

det nya bibliotekets hemvist. Till referensgrupp för den nya bibliotekslokalen knyts en kommitté 
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utsedd av kulturnämnden och man anlitar även den nystartade Bibliotekshögskolan i Borås att 

komma med förslag och synpunkter
102

. Under 1973 genomförs anställning av en ny bibliotekarie 

som sedan introduceras
103

. Kulturnämnden förklarar sig vara nöjda med de nya lokalerna och ser 

fram emot invigningen senare under hösten. En rundresa planeras på biblioteken i den nybildade 

kommunen tillsammans med biblioteksstyrelsen i den snart hädangångna Dalstorps kommun
104

. 

I uppbyggnadsfasen av det nya biblioteket får kulturnämnden återkomma till personalfrågan. 

Bibliotekarien och kommunalsekreteraren påpekar för nämnden att det bör göras en utredning om 

personalorganisationen på det nya biblioteket, med assistans från Skolöverstyrelsens 

biblioteksorganisation. Detta för att nämnden ska kunna besluta om bibliotekets personalresurser 

framöver
105

. Personalutredningen kom att betraktas som en fortsättning på den tidigare gjorda 

biblioteksutredningen och utmynnade i en satsning på bemannade filialer i de tidigare 

kommunernas huvudbibliotek - numer filialbibliotek till det nya huvudbiblioteket - samt planera 

en kanslistanställning till huvudbiblioteket
106

.    

4.2.3 1974 – nytt bibliotek i nya tider   

Detta avsnitt är uppdelat i två delar. Ett som precis som tidigare utgår från kommunala handlingar 

och ett senare som utgår från den tidningsrapportering och debatt som följde på det nya 

biblioteket.  

4.2.3.1 Det nya biblioteket 

Även den nya större Tranemo kommuns kulturnämnd har 7 ledamöter och 7 ersättare, dessvärre 

saknas information om varifrån i kommunen dessa kommer från. Men i jämförelse med listan 

från 1967 kan åtskilliga nya namn konstateras
107

, varför man sannolikt kan gissa på både 

generationsskifte och flera representanter från gamla Dalstorps kommun. 

Kulturnämnden fastställer tidigt filialbibliotekens öppettider, beslutar att inte ersätta 

utlåningsstationerna med bokbuss, se över personalorganisationen för hela kommunens 

biblioteksverksamhet, fastställa önskemålet om en kanslistställning till huvudbiblioteket (se 

ovan) och utse en kommitté inom sig som får i uppdrag i att utreda och inkomma med förslag på 

kulturverksamhetens utformning i Tranemo kommun
108

. När året går mot sitt slut konstateras att 

det nya biblioteket haft många studiebesök och att antalet starkt stigit
109

. 

Biblioteken i Limmared, Länghem, Dalstorp och Grimsås får status som filialbibliotek och övriga 
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bibliotek är utlåningsstationer
110

. 

4.2.3.2 Tidningarnas rapportering kring det nya biblioteket  

Perioden kring bibliotekets flytt 1973 och nya lokaler är väl dokumenterad i form av pressklipp 

från Sjuhäradspressen. Uppgifter om det nya biblioteket och stämningen kring detta kommer att 

presenteras i en genomgång av pressklippen.  

Hösten 1973 företogs flytt till kommunala lokaler som tidigare varit grillbar men nu stått 

outhyrda länge
111

. Ambitionen var att det nya biblioteket skulle bli ett kulturcentrum för hela 

kommunen
112

. Den nya satsningen var dock inte okontroversiell, i en anonym insändare talas om 

"maktfullkomliga småpolitiker" och satsningen på akademiskt utbildad personal ifrågasätts, det 

fanns redan bra personal menar insändarskribenten och pengarna på ny personal kunde lagts på 

exempelvis bokinköp
113

.  En annan anonym insändarskribent instämmer i den tidigare 

insändarskribenten och klagar över att det nya centrala biblioteket mest är ett "diskotek för barn 

och ungdom" och frågar sig ifall det bara är centralorten som ska få ett nytt bibliotek
114

.     

I tidningsartiklar rapporteras om kraftigt ökade anslag för bokinköp, fördubblade anslag mellan 

1973 och 1974 och även besöksantalet har ökat i det nya biblioteket
115

. Under 1974 ökade även 

utlåningen kraftigt. En period motsvarande ungefär en månad i början av året lånades det tre 

gånger så mycket böcker som motsvarande period föregående år
116

. Våren 1974 företogs även 

studieresor till det nyöppnande biblioteket från Bibliotekshögskolan i Borås, 180 studenter och 

lärare skulle göra studiebesök för att ta del av det nyöppnade bibliotekets erfarenheter
117

. 

Det nya biblioteket blir administrativt ansvariga för samtliga bibliotek i den nya kommunen och 

får därmed i uppgift av serva filialbiblioteken med böcker de själva saknar
118

.  

Under våren 1974 debatterades åter bibliotekets nya organisation i kommunfullmäktige och 

ärendet återremitterades till kulturnämnden
119

 och när kommunfullmäktige har sitt sista 

sammanträde innan sommaren står utökade resurser till biblioteket med på dagordningen
120

. När 

1974 är slut rapporteras att den sammanlagda utlåningen i hela den nya storkommunen ökat med 

27 procent under året
121

 

 

                                                           
110

 Protokoll Kulturnämnden Tranemo kommun 19740206 
111

 Västgöta-Demokraten 19731114 
112

 Borås Tidning 19731204 
113

 insändare i Borås Tidning 19731208 
114

 insändare i Borås Tidning 19740118 
115

 Sjuhäradsbygdens tidning 19740117 
116

 Västgöta-Demokraten 19740125 
117

 Sjuhäradsbygdens tidning 19740117 
118

 Borås Tidning 19740124 
119

 Borås Tidning 19740131 
120

 Borås Tidning 19740621 
121

 Borås Tidning 19750114 



26 

 

5. Analys 

I detta kapitel analyseras empirin med hjälp av det hermeneutiska förhållningssättet beskrivit i 

avsnitt 2, källkritik och Vestheims modell kring beroende-autonomi. Frågeställningarna som 

återfinns i 1.5 är utgångspunkten.  

Enligt Vestheims modell möter kulturinstitutionerna det ekonomisk-politiska fältet i 

överlappningszonen. Hur såg mötet i överlappningszonen ut när Tranemo kommun blev vad den 

är idag? Det är en av de frågor det här avsnittet försöker förklara.  

Författarens förförståelse utgår i det här fallet i mångt och mycket från den situation som rådde 

för ungefär tio år sedan och det antal bibliotek som fanns då, då var de flesta av de biblioteken 

som berörs i 4.1.1 borta liksom alla utlåningsstationer runtom i kommunen.  

5.1 Vad hände med de bibliotek som redan fanns i det som sedan blev 

Tranemo kommun när kommunreformerna inleddes? Lades de ner eller slogs 

de samman med andra bibliotek?   

Direkt när den nya Tranemo kommun hade bildats 1951 och biblioteksstyrelsen sammanträdde 

började man diskutera vad som i protokollet beskrivs som en ”eventuell sammanslagning” av 

biblioteksverksamheten i kommunen. Redan här möter kulturinstitutionerna det ekonomisk-

politiska-fältet och det märks en viss önskan från kulturinstitutionerna om autonomi gentemot det 

andra fältet. Flera av föreningsbiblioteken förklarar att de önskar avvakta utvecklingen samtidigt 

som andra går samman med det kommunala biblioteket, dock inte utan schismer, utan t.ex. begär 

ABF att få tillsätta en ledamot i biblioteksstyrelsen
122

. En skiljelinje i överlappningszonen mellan 

beroende och autonomi framträder.  

Inför samgåendet 1967 med Limmared och Länghems storkommuner står särskilt antecknat i 

Tranemo biblioteksstyrelses protokoll att det är dags att föra diskussioner med 

biblioteksstyrelserna och bibliotekarierna i dessa kommuner samt Dalstorps kommun. Efter 

kommunreformen 1967 blir en av huvudfrågorna för den nya kulturnämnden 

biblioteksutredningen inför nästa kommunreform. Utredningen tycks ha diskuterats av nämnden 

till och från mellan 1969 och 1972. Även här märks skiljelinjen mellan beroende och autonomi, 

vilket bibliotek ska få status som huvudbibliotek i den nya kommunen? Vad önskar professionen 

och vad önskar politikerna? Exempelvis ser en av de närvarande från professionen sig nödgad att 

till ett av den nya kulturnämndens första sammanträden väcka frågan ifall det är politiska som ska 

ta över bokinköpen, politikerna beslutar att så inte är fallet. Dock är det intressant att frågan över 

huvud taget väcktes. När biblioteksutredningen diskuteras förekommer yrkanden om att 

ytterområdena inte ska få sämre service, vilket visar på oron för att servicen lätt skulle kunna 

centreras till centralorten. Att döma av protokollen har professionen intagit en tämligen 

tillbakadragen roll i diskussionerna kring biblioteksutredningen, men så anställs också i slutändan 
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en ny huvudbibliotekarie för den nya kommunen. Dock står inte antecknat vad som skedde med 

de som redan jobbade på Tranemo bibliotek, okänt ifall de gick i pension eller började arbeta på 

något av filialbiblioteken.      

5.2 Hur utvecklades biblioteken vad gäller faktorer såsom personal, utlån, 

lokaler, finansiering och hur de styrs? 

En stor fråga att hantera för kulturnämnden i den nystartade Tranemo kommun 1967 var frågan 

om lokaler för biblioteken i Limmared och Länghem. Här beslutar man in bägge fallen att ta över 

tidigare kommunhus. Även lokalfrågor för biblioteken i Mossebo och Månstad diskuterar man i 

början av 1970-talet.  

Vad gäller vilken utbildning personal på biblioteken har haft så var föreståndaren för Tranemo 

biblioteket de 46 första åren skollärare, sedermera överlärare, Johannes Bexell. Detta var inte alls 

ovanligt i landet enligt Wångmar och Torstensson, utan tvärtom det vanligaste utanför 

storstäderna. Ingen av bibliotekarierna verksamma i Tranemo under tidigt 1950-tal hade 

genomgått skolöverstyrelsens kurs för bibliotekarier. Att döma av förfarandet när en ny 

bibliotekarie anställs 1973 är detta den första fackutbildade bibliotekarien som anställs, t.ex. gör 

man i protokollen för första gången skillnad mellan bibliotekarie och kanslist.    

Utlånen rapporteras ha ökat kraftigt i det nya huvudbiblioteket i Tranemo 1974, men i övrigt 

finns så pass knapphändiga uppgifter om bibliotekslånen i hela Tranemo kommun att en vidare 

analys av detta inte förefaller meningsfullt. Uppgifter finns visserligen om utlånen från Tranemo 

folkbibliotek, men uppgifter om de övriga biblioteken har inte plockats fram med tanke på att de 

övriga kommunerna inte ingått direkt i studien. Noterbart är dock att det rapporteras om kraftigt 

ökade utlån i hela den nybildade Tranemo kommun 1974. 

Frågan om finansiering och styrelseformer går att koppla till vad Wångmar skriver om mångfald 

av biblioteksformer, fram till 1960-talet drev föreningar såsom S.L.S, NTO och ABF bibliotek 

men dessa överlämnas sedan till den växande kommunen. Så från att ha varit finansierade av 

både organisationer och statliga bidrag blev de nu sannolikt till uteslutande del offentligt 

finansierade. Frågan om finansiering går onekligen att koppla till Vestheims modell om 

autonomi-beroende. En kulturinstitution som biblioteket har hela tiden haft någon form av 

beroendeställning, antingen gentemot den organisation eller kommun som drivit det. Och enligt 

Vestheims modell har biblioteken strävat mot autonomi gentemot dessa. Frågan är ifall 

biblioteken får mest autonomi gentemot en organisation eller en kommun. Det är inte enkelt att 

svara på, och inget som heller tagits upp tidigare i denna uppsats. Men konfliktlinjen finns utan 

tvivel.     

5. 3 Hur kan man tolka konsekvenserna av utvecklingen ovan för biblioteken i 

södra Tranemo kommun? 

 
I en hermeneutiskt inriktad studie som denna utgår författaren från hela tiden från sin egen 

förförståelse och har denna som utgångspunkt när det empiriska materialet bearbetas. Under 
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studiens gång upptäcker man nya aspekter av problemet som leder till att man blir bättre insatt i 

det förflutnas gång. Allteftersom ser man över frågeställningar utifrån vad som framkommit. 

Detta arbetssätt kallas den hermeneutiska cirkeln. Det har i denna studie inneburit att författaren 

hela tiden varit medveten om sin egen förståelse samtidigt som empirin inhämtas och analyserats. 

Frågeställningarna har förändrats vid ett flertal tillfällen under arbetets gång för att bättre kunna 

anpassas till det material som visat sig finnas och hur detta har kunnat analyseras.   

Författaren gick in i de empiriska studierna utifrån sin förkunskap rådande bibliotekssituationen i 

Tranemo kommun i slutet av 1990-talet. Samma bibliotek som då var filialbibliotek slås fast som 

filialbibliotek redan i kulturnämndens protokoll från 1974
123

. Däremot har utlåningsstationerna 

och ett par mindre filialer som fanns på 1970-talet försvunnit, antagligen ersattes dessa av 

bokbussen på 1980-talet, men det är inget ämne för denna studie.  

Konsekvenserna för biblioteken i södra Tranemo kommun kan i mångt och mycket tolkas som 

representativa för biblioteksutvecklingen i landet i stort, mer om det nedan. Med satsningar på ett 

centralt huvudbibliotek och en utveckling där resten av biblioteken blir filialer åt detta.  

I Tranemo märks en spänning mellan centralorten och de yttre delarna av kommunen. Ända upp i 

kulturnämnden märks denna spänning i debatt och förslag till beslut, även denna går att koppla 

till konfliktdimensionen autonomi-beroende, men kanske snarare ur ytterkommundelarnas 

beroende av centralorten, men samtidiga önskan till autonomi gentemot denna. Förändringarna 

var inte okontroversiella att döma av de anonyma insändare som skrevs till lokalpressen strax 

efter öppnandet av det nya biblioteket, samtidigt ökade utlånen kraftigt i hela den nya Tranemo 

kommun under 1974. Märks gör även ett stort intresse för det nya bibliotek, med många 

tidningsartiklar och ett stort studiebesök från bibliotekshögskolan.        

 

5.4 Hur kan biblioteksutvecklingen i södra Tranemo kommun relateras till 

utvecklingen i landet i stort? 
 

Biblioteksutvecklingen i Tranemo har i mångt och mycket gått hand i hand med utvecklingen i 

landet i stort. 1905 beslutade riksdagen om både statsbidrag till biblioteken och att de kyrkliga 

församlingarna åter fick rätt att driva bibliotek. Samma år startade folkbiblioteket i Tranemo och 

1907 nystartade församlingsbiblioteket i Ambjörnarp, efter att ha legat i malpåse ett antal år. 

Noterbart är även att biblioteket i Tranemo flyttar till nya lokaler några år efter att riksdagen åter 

beslutat kring statsbidrag 1930. I sammanfattningen över biblioteksverksamheten i Tranemo 

under 1900-talets första hälft står att läsa att bidragen från stat och kommun var jämnt fördelade, 

något som enligt Wångmar var ett krav från statsmakten.   

Utvecklingen från en mångfald av biblioteksformer till enbart kommunala bibliotek finns även 

den i Tranemo när SLS-, JUF- och ABF-biblioteken gick in i de kommunala biblioteken 

samtidigt som den nya större Tranemo kommun växte fram. Noterbart är att Tranemo hade 

biblioteksstyrelse för sitt folkbibliotek redan när det startade tidigt 1900-tal, något Wångmar 

menade var mer typiskt för städerna.    
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6. Slutsatser och diskussion  

Biblioteksutvecklingen i Tranemo följde i mångt och mycket den utveckling som var i landet i sin 

helhet. Man gick från små landsbygdsbibliotek, ofta kopplade till skolan eller någon organisation, 

till moderna bibliotek med fackutbildad personal. Ett intressant undantag här är dock att 

kommunen själv startade upp ett folkbibliotek 1905 och försåg det med biblioteksstyrelse, detta 

bibliotek fanns sedan i många år parallellt med föreningsbiblioteken.  

 

Någon minskning av antalet bibliotek har inte skett i direkt anslutning till kommunreformerna. 

Utlåningsstatistiken för biblioteken i Tranemo kommun för 1977 ger vid handen att alla tätorter i 

kommuner samt ett antal mindre orter har någon form av bibliotek
124

, antingen filialbibliotek 

eller utlåningsstation, flera år efter den sista kommunreformen 1974.  

      

Den biblioteksutredning kulturnämnden diskuterade till och från under hela fyra år visar på en 

insikt kring bibliotekens förändrade roll i de nya kommunerna. Magisteruppsatserna av Karlsson, 

Kessler och Svensson beskriver alla 1970-talet som en brytningstid när biblioteken fick en 

betydligt mer modern framtoning och blev just de folkbibliotek vi känner idag. Denna utveckling 

finns även i Tranemo. I början av 1950-talet var biblioteket fortfarande en trångbodd del av 

skolan och tjugo år senare flyttade man i nya lokaler och marknadsförde sig med framgång som 

ett modernt kulturcenter. Både utlånen och besöken ökade. Samtidigt var utvecklingen inte 

okontroversiell, i de anonyma insändarna klagas det över nymodigheter och centralisering.  

 

Hjärpe beskriver i sin magisteruppsats hur biblioteket på Tjörn gick från att bibliotekarien och 

biblioteksstyrelsens ordförande var samma person till en mer traditionell biblioteksorganisation 

med fackutbildad personal och en styrelse som inte själva arbetade på biblioteket, denna 

utveckling märks även i Tranemo. Johannes Bexell satt själv i biblioteksstyrelsen under de 46 år 

han förestod biblioteket, någon självklar egentlig gräns mellan tjänstemän och beslutsfattare 

fanns inte under det tidiga 1900-talet. Något som sedermera blev en självklarhet.  

 

Även Skogslöfs magisteruppsats går att koppla till utvecklingen i Tranemo, när Skoglöfs 

undersökning slutar i mitten av 1950-talet har utvecklingen mot ett huvudbibliotek inletts, 

samtidigt som både studie- och föreningsbibliotek finns kvar. Även i Tranemo pågick denna 

utveckling under flera decennier, för att slutligen vara färdig i mitten av 1970-talet när den nya 

kommunen stod färdig.  

   

För biblioteken har det varit en balansgång i överlappningszonen mellan beroendet av ekonomin 

och politikens krav å ena sidan och bibliotekens egna krav på autonomi å andra sidan. I denna 

zon uppstår och verkar folkbiblioteket.      

 

Tranemo bibliotek hade en spännande resa mellan 1905 och 1974. Biblioteket gick från att vara 

en trångbodd skrubb på skolan till ett modernt kulturcenter – en utveckling de flesta av landets 

bibliotek gick igenom under samma tidsperiod. I Tranemo finns gott om exempel på bibliotek 
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drivna av olika föreningar och intresseorganisationer som sedan undan för undan gått in i de 

kommunala biblioteken. Samtidigt skiljer Tranemo ut sej genom att ett kommunalt bibliotek som 

startade redan 1905, detta bibliotek har genom kommunreformerna 1952-1974 blivit navet i den 

kommunala biblioteksverksamheten.  

 

Icke desto mindre är varje biblioteks resa unik och förhoppningsvis har denna studie bidragit till 

att kasta ljus över resan för det som en gång tycks ha börjat som en tanke hos skolläraren, 

kyrkoherden och ordföranden för kommunalstämman.    



31 

 

7. Förslag på fortsatt forskning 

  
Den svenska bibliotekshistoriens 1900-tal är inte speciellt utforskat, framförallt inte den senare 

halvan av 1900-talet. De flesta studier som omfattar denna tidsperiod är magisteruppsatser om 

utvecklingen i olika ofta ganska små geografiska områden. Forskning på en mer övergripande 

och högre akademisk nivå skulle kunna ge en både en värdefull översikt och nya insikter i 

bibliotekens utveckling. Tiden denna uppsats fokuserar på, 1950-1970-talen, var som framgått i 

uppsatsen en händelserik tid i kommunerna och även den tid när de moderna folkbiblioteken tog 

form. Här finns åtskilligt att utforska.  

 

Var det till exempel någon skillnad mellan hur de olika folkrörelsernas och 

intresseorganisationernas bibliotek hanterade utvecklingen och samarbetet med kommunerna? 

Var det skillnad mellan arbetarrörelsen och landsbygdsrörelsen?   

 

Hur såg befolkningen på de mindre orter där det tidigare biblioteket ersattes av en 

utlåningsstation eller en biblioteksfilial på utvecklingen? Hur förändras servicen i dessa orter? 

 

Vilken syn på biblioteksverksamhet, praktiskt såväl som ideologiskt, fanns hos de politiker som 

både nationellt och kommunalt drev på för den här utvecklingen? 

 

Vilken hänsyn togs till biblioteken i utrednings- och förberedelsearbetet inför 

kommunreformerna? 

 

Hur förändrades bibliotekarieyrket i och med att de moderna folkbiblioteken växte fram i de nya 

kommunerna och en ny enhetlig bibliotekarieutbildning startade?  

 

Ovanstående är bara några förslag på fortsatt forskning på temat folkbibliotek och 

kommunreformer. Mycket finns att göra.  
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