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Abstract: In 1930 a new library reform came into force, which in reality was the
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raised considerably. However, as early as in 1930, but especially the
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1. Inledning

1.1 Ämnesval

Den kris som inledde 1930-talet var i fråga om sociala och politiska konsekvenser
den allvarligaste och mest destruktiva som hade drabbat den industriella
kapitalismen. Västvärldens marknadsekonomier och nyligen demokratiserade
samhällen utmanades i utgången av krisen av både inre och yttre krafter under ett
omvandlingsskede som i ovanligt hög grad blev präglat av konflikter och
konvulsioner. Men krisen utgjorde också upptakten till en epok som längre fram
skulle innebära industrisamhällets blomstring och höjdpunkt – när väl
omvandlingens kraftmätning var överstånden.1   

Ur ett ekonomiskthistoriskt perspektiv tolkar och sammanfattar här Lennart Schön 1930- och 1940-
talen, dvs. den period i 1900-talets historia då de unga demokratierna i västerlandet stod inför allvarliga
utmaningar i form av ekonomiska, ideologiska och militära hot. Schön betecknar åren som en
brytningsperiod då det västerländska samhället omvandlades och gick in i ett nytt skede. Den
parlamentariska demokratin hade nyligen etablerats och med den även ett begynnande socialt
nytänkande. Denna samhällsomdaning hade emellertid inte vunnit stabilitet när den ställdes inför kraftiga
utmaningar.

Utmaningarna utgjordes främst av två händelseförlopp, vilka dominerade 1930- och 1940-talen i
Europa.  Dessa var den ekonomiska krisen i början av 30-talet samt totalitära krafters genomslag som
gjorde att nazisterna tog makten i Tyskland. Landet slog därigenom in på en aggressiv expansionspolitik
vilken så småningom mynnade ut i andra världskriget. Sverige kan alltså sägas ha hotats av kriser av två
slag, dels av ett konkret slag, såsom 1930-talets ekonomiska kris eller det militära hotet från Tyskland
och dels av ett ideologiskt slag, dvs. det idégods som utmärkte tidens totalitära strömningar.

Frågor om hur Sverige reagerade och påverkades av tidens kriser och destruktiva krafter har rönt och
röner alltjämt stort intresse och kommer med jämna mellanrum upp till diskussion. Själv tycker jag att
detta intresse hos eftervärlden är både viktigt och nödvändigt. Därför vill jag ägna min magisteruppsats i
biblioteks- och informationsvetenskap åt att titta på dessa frågor ur bibliotekens synvinkel.

1.2 Syfte och frågeställningar

I Sverige ställer vi gärna biblioteksutvecklingen i relation till folkbildning och framväxten av den moderna
demokratin. Mitt syfte är därför att studera hur biblioteken reagerade och påverkades av 1930- och
1940-talens kriser eftersom de även utgjorde hot mot den demokratiska utvecklingen.

Utifrån detta syfte vill jag formulera följande frågeställningar (Längre fram definieras begrepp som t.ex.
den svenska biblioteksvärlden.)

•   Hur påverkades biblioteken i Sverige av 1930-talets ekonomiska och samhälleliga kris?
                                                                
1 Schön, Lennart: En modern svensk ekonomisk historia: Tillväxt och omvandling under två sekel,  2000. s. 327
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•   Hur påverkades biblioteken av det andra världskriget och Sveriges alltmer utsatta situation?

•   Hur kommenterade och reagerade den svenska biblioteksvärlden på den tyska aggressionen
1930-1945?

Den sista frågeställningen delas i sin tur upp i två delar:

• Hur kommenterade och reagerade den svenska biblioteksvärlden på den tyska aggressionen
gentemot andra stater?

• Hur kommenterade och reagerade den svenska biblioteksvärlden på den tyska aggressionen
som den yttrade sig gentemot folkslag och värderingar?

Dessa grundläggande frågeställningar vill jag utveckla på följande sätt:

•    I vilken situation befann sig de svenska biblioteken vid 1930-talets ingång? Hur påverkades
biblioteken i Sverige av 1930-talets ekonomiska och samhälleliga kris? Märkte man av de
hårdare ekonomiska tiderna i form av minskade anslag? Ledde de till förändringar i människors
nyttjande av biblioteken?

•   Hur påverkades biblioteken av det andra världskriget och Sveriges alltmer utsatta situation?
Genom kriget blev även 1940-talet en samhällelig kristid – vilka följder fick detta för de svenska
biblioteken? Påverkade kriget människors nyttjande av biblioteket? Hur påverkades biblioteken
mer direkt av det krigstillstånd som Europa levde i? Innebar det nya arbetsformer?  Vilka
följder fick det för de internationella kontakterna?

• Hur kommenterade och reagerade den svenska biblioteksvärlden på den tyska aggressionen
1930-1945, dels gentemot andra stater och dels gentemot folkslag och värderingar? Finns det
kommentarer om stämningarna och nationalsocialismen i Tyskland?  Kan man finna spår av
inställningen till militär aggression och till kriget? Fanns det möjlighet att erhålla någon kunskap
om judeförföljelserna? Kommenterades den tyska antidemokratiska och antisocialistiska
hållningen?

1.3 Definitioner

Uppsatsen inriktas i första hand på folkbibliotek och när jag i fortsättningen använder ordet bibliotek är
det synonymt med folkbibliotek.

I uppsatsen används begreppen den svenska biblioteksvärlden och det svenska biblioteksväsendet.
Innebörden av dessa begrepp är då den svenska biblioteksvärlden och det svenska biblioteksväsendet
såsom det tar sig uttryck i det samtida Biblioteksbladet.
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1.4 Avgränsningar

Uppsatsen avgränsas tidsmässigt till tiden mellan 1930 och 1945  och geografiskt till Sverige.
Uppsatsens syfte är att beskriva hur biblioteken reagerade på och påverkades av ett samhälle i kris.
Åren i mitten av 1930-talet var en återhämtningsperiod. Dessa år ingår ändå i studien men skall ses som
en kompletterande del.

Tidsperioden kännetecknas av att flera totalitära och aggressiva stater och ideologier vann gehör i
Europa men jag önskar i huvudsak endast studera inställningen till det nationalsocialistiska Tyskland. Jag
vill se hur man inom biblioteksvärlden reagerade på det tyska hotet eftersom det blev särskilt påtagligt
då landet behärskade stora delar av Europa.

Min avsikt är att denna uppsats främst skall inrikta sig på folkbiblioteksväsendet i Sverige.
Undersökningsmaterialet har dock fått styra inriktningen i viss mån då Biblioteksbladets uppgifter ofta
även innefattar studiecirkel- och folkrörelsebibliotek.

1.5 Material

Huvudmaterial för studien är tidskriften Biblioteksbladet, förkortad BBL, åren 1930-1945.
Biblioteksbladet är organ för Sveriges allmänna biblioteksförening, numera Svensk biblioteksförening,
och ges ut sedan 1916. Tidskriften är forum för information och opinionsbildning inom den svenska
bibliotekssektorn. Den kan ses som en officiell röst för det svenska biblioteksväsendet och innehåller
artiklar i biblioteksfrågor, som t.ex. nyöppnade lokaler, sjukhusens och skolans litteraturbehov, de
svenska bibliotekens ekonomiska förutsättningar, visst internationellt utbyte osv.

BBL:s artiklar använder jag för att besvara uppsatsens första och andra frågeställning.  Av stort värde
för besvarandet av dessa frågeställningar är också 1949 års biblioteksutredning, Folk- och
skolbibliotek (SOU 1949:28)2 samt 1930 års biblioteksreform (SFS 1930:15)3.
För övrigt ligger Sigurd Möhlenbrocks Förnyelse och debatt4 samt Bengt Hjelmqvists Det starka
biblioteket5 främst till grund för besvarandet av dessa frågeställningar. Några kompletterande uppgifter
hämtas från nordiska biblioteksmöten under 30- och 40-talet.

I BBL finns också korta recensioner av nyutkomna böcker. Man får en liten sammanfattning av bokens
handling, vilken ibland kompletteras av ett kort omdöme om boken, t ex om den är värd att köpas in.
Eftersom BBL kan sägas uttrycka ett slags officiell inställning så kan det anses vägledande vilka böcker
som recenserades och hur dessa recensioner såg ut. Recensionerna får stort utrymme för besvarandet
av den tredje men tudelade frågeställningen.  De kan studeras ur två perspektiv: Genom kunskap om
vilka böcker som gavs ut och handlingen i dem kan man få en uppfattning om vilken medvetenhet som

                                                                
2 Folk- och skolbibliotek : SOU 1949:28
3 Svensk författningssamling: SFS 1930:15,  1930
4 Möhlenbrock, Sigurd: Förnyelse och debatt: Om de svenska folkbibliotekens utveckling från 1930 och framåt,
1980.
5 Hjelmqvist, Bengt: Det starka biblioteket,  1993.
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den svenska biblioteksvärlden kan ha haft om ideologiska och politiska förhållanden i Europa. Men jag
önskar även utforska vilka värderingar recensionernas omdömen ger uttryck för. Vittnar de om hur man
ställde sig till de destruktiva idéströmningar som präglade tidsperioden och vilken inställning man hade till
maktblock och krigförande parter.

Recensionerna skrivs av olika medarbetare och undertecknas endast med initialer. Det finns i varje
årgång en förteckning över vilka som döljer sig bakom initialerna och vilken titel de har.

För det historiska bakgrundskapitlet är Heléne Lööws Hakkorset och Wasakärven6, Den nazistiska
utmaningen7 av Alf W Johansson, Lennart Schöns tidigare nämnda bok, En modern svensk
ekonomisk historia, Sveriges ekonomiska historia av Lars Magnusson8 samt Stig Hadenius bok
Svensk politik under 1900-talet9 huvudmaterial. Även artiklar i Nationalencyklopedien av Bo Huldt
och Karl-Johan Illman har använts i uppsatsen.

1.6 Metod

Denna uppsats källmaterial kommer i huvudsak att beskrivas och analyseras utifrån en kvalitativ metod.
Idar Holme och Bernt Solvang menar i sin bok, Forskningsmetodik: om kvalitativa och
kvantitativa metoder10, att denna metod har sin styrka i att de visar på totalsituationen. Detta möjliggör
en ökad förståelse för sociala strukturer och sammanhang. Den typ av frågor som jag önskar att få svar
på innebär att man behöver gå på djupet av materialet, vilket i sin tur innebär riklig information ur ett i
omfång ganska ringa källmaterial. Urvalet av detta behöver inte vara representativt och detta kan också
sägas vara svagheten i metoden då man inte kan göra anspråk på att dra generella slutsatser utan dessa
gäller endast det material som studien bygger på.11

Min uppsatsstudie härrör till historievetenskapen, vars studieobjekt är det förflutna. Detta innebär att
verkligheten måste studeras och rekonstrueras genom de källor som finns kvar. Holme och Solvang
definierar en källa som skriftligt nedtecknat material och klargör att källmaterial blir det först när vi
åberopar det som grunden för en uppgifts auktoritet. De menar vidare att från uppkomstsituationen till
den situation där det används som källmaterial sker ett till viss del tillfälligt men också systematiskt urval
och en sållning av information.12

Två av uppsatsens frågeställningar lyder: Hur påverkades biblioteken i Sverige av 1930-talets
ekonomiska och samhälleliga kris? och Hur påverkades biblioteken av det andra världskriget
och Sveriges alltmer utsatta situation? Själva urvalet av vilka källuppgifter som ligger till grund för
besvarandet av dessa frågor är naturligtvis subjektivt men det är framförallt i besvarandet av den tredje
frågeställningen: Hur kommenterade och reagerade den svenska på den tyska aggressionen 1930-
1945? som man tydligt blir varse hur subjektivt urvalet sker.

                                                                
6 Lööw, Heléne: Hakkorset och Wasakärven: en studie av nationalsocialismen i Sverige 1924-1950,  1990.
7 Johansson, Alf W: Den nazistiska utmaningen: aspekter på andra världskriget, 1988
8 Magnusson, Lars: Sveriges ekonomiska historia, 1999.
9 Hadenius, Stig: Svensk politik under 1900-talet: Konflikt och samförstånd, 2000
10 Holme, Idar & Solvang, Bernt: Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder, 1997
11 Holme & Solvang: s. 78ff
12 Ibid. s. 125
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Källmaterialet för denna fråga är BBL:s bokrecensioner under perioden och urvalet av dessa gick till på
följande sätt: Vid en första genomläsning valdes ett antal ut som kunde vara relevanta för studien. Dessa
genomgick en noggrannare granskning innan jag bestämde vilka av dem som var tillräckligt intressanta
för att nedtecknas. Efter ytterligare en sållningsgenomgång bestämde jag så vilka som skulle utgöra
källmaterial i uppsatsen.

Det kriteriet som låg till grund för första steget i min "urvalsprocess" var om recensionen överhuvudtaget
berörde kriget, militär aggression, stämningarna i Tyskland, judeförföljelserna osv. Vid andra urvalet
gällde kriteriet om jag i materialet kunde se någon tendens, dvs. om de visade någon attityd till eller
kunskap om de frågor som ingick i den tredje frågeställningen. I tredje steget i urvalsprocessen ställdes
så recensionerna mot varandra och de valdes ut som jag tyckte tydligast visade spår för besvarandet av
min tredje frågeställning.

Beroende på hur frågeställningarna ser ut förmedlar källorna information av olika slag. Utifrån detta
skiljer man mellan kognitiva och normativa källor. Holme och Solvang framhåller dock att det inte finns
källor som är antingen det ena eller det andra men att det däremot finns källor där antingen det ena eller
andra dominerar. En kognitiv källa är berättande eller beskrivande, vilket dominerar det slag av
källmaterial som besvarar uppsatsens två första frågeställningar, vilka redovisas i kapitel tre medan en
normativ källa är värderande vilket dominerar i källmaterialet som besvarar uppsatsens tredje
frågeställning, vilken redovisas i kapitel fyra.13

1.7 Anknytning till biblioteks- och informationsvetenskap

Kursblocket Biblioteket och samhället inom biblioteks- och informationsvetenskap syftar bl.a. till att
sätta det svenska biblioteksväsendets framväxt i ett historiskt och då även idéhistoriskt sammanhang. Så
fördjupar sig t.ex. Magnus Torstenssons i sin lic.avhandling Att analysera genombrottet för de
moderna folkbiblioteksidéerna: exemplet Sverige och några jämförelser med USA  i frågor kring
de svenska folkbibliotekens utveckling under perioden 1890-1915. Han framhåller att ur denna
utveckling trädde människor fram med övertygelsen om att de genom folkbiblioteken skulle kunna
uträtta något av värde. De ville övertyga andra om vikten för ett samhälle att ha välutvecklade
folkbibliotek.14 Knappt 10 år senare tycks dessa tankar ha vunnit gehör, vilket framkommer i
Folkbibliotek i tal och tankar: en faktarapport från folkbiblioteksutredningen. Åke Åberg menar
där att en rad reformer efter första världskrigets slut bidrog till att demokratisera samhället och att det
då stod klart för alla partier att det härför krävdes en bättre folkbildning. Därför tillsattes en utredning av
de s.k. Folkbildningssakkunniga, vilka framlade ett betänkande 1924 med förslag till nya
bestämmelser för statens stöd för folkbiblioteken, vilket antogs 1930.15

Denna uppsats undersökningsperiod 1930-1945  har till skillnad från den period då de moderna
folkbiblioteksidéerna slog igenom inte fått stor uppmärksamhet i biblioteksforskningen. Det är dock en

                                                                
13 Ibid: s. 126f
14 Torstensson, Magnus: Att analysera genombrottet för de moderna folkbiblioteksidéerna: exemplet Sverige
och några jämförelser med USA, 1996. s.10
15 Folkbibliotek i tal och tankar: en faktarapport från folkbiblioteksutredningen, 1982. s. 66
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central period i Europas politiska och ideologiska historia. Samtidigt tycks biblioteken i Sverige befäst
sin ställning som en viktig samhällsinstitution. Alltså är uppsatsens syfte i linje med att sätta den svenska
biblioteksutvecklingen 1930-1945 i ett historiskt och idéhistoriskt sammanhang.

1.8 Teori

För att tolka Biblioteksbladets uppgifter om biblioteket under den aktuella perioden vill jag ställa dem i
relation till den allmänna svenska samhällutvecklingen under denna tid. Jag vill då studera om man kan
hitta liknande tendenser då det gäller utveckling, politik och stämningar inom biblioteksväsendet som hos
det svenska samhället som helhet. Jag önskar alltså se om det svenska biblioteksväsendets handlingar,
uppfattningar och attityder motsvarade det omgivande svenska samhällets.

I kapitel två ges därför en genomgång av den svenska samhällsutvecklingen under den aktuella
perioden.  För att besvara mina frågeställningar vill jag se tiden ur tre historiska perspektiv:

•   Ett idéhistoriskt/ideologiskt perspektiv för besvarandet av frågan om vilka värderingar som
präglade biblioteksvärlden och om man kan märka spår av ett nationalsocialistiskt idégods.

•   Ett ekonomiskthistoriskt perspektiv för besvarandet av frågan hur biblioteket påverkades av de
ekonomiska och samhälleliga kriserna.

•   Ett allmänhistoriskt perspektiv för besvarandet av frågan hur biblioteket påverkades och
reagerade på det spända världsläget och Sveriges alltmer utsatta situation.

Som avslutning av det andra kapitlets rent historiska redogörelse och förklaringar ges en sammanfattning
som utgör teoretiska utgångspunkter för min egen undersökning.

1.9 Uppsatsens disposition

Första kapitlet utgör uppsatsens inledning genom att ämnesval, syfte, frågeställningar, definitioner,
avgränsningar, material, metod och teoriavsnitt presenteras. Därpå följer det nämnda avsnitt som
redogör och förklarar situationen i Europa och Sverige under den aktuella perioden ur ett idéhistoriskt,
allmänhistoriskt och ekonomiskthistoriskt perspektiv. Detta kapitel mynnar ut i mina teoretiska
utgångspunkter. I kapitel tre och fyra redovisas uppgifter om biblioteket i Sverige 1930-1945.
Biblioteksutvecklingen under perioden redovisas och behandlas mer allmänt i kapitel tre. Här besvaras
frågeställningarna: Hur påverkades biblioteket av 1930-talets ekonomiska och samhälleliga kris?
och Hur påverkades biblioteket av det andra världskriget och Sveriges alltmer utsatta situation?
Kapitel fyra redovisar och behandlar attityder och stämningar i BBL 1930-1945. Detta i enlighet med
den tredje, tudelade frågeställningen: Hur kommenterade och reagerade den svenska
biblioteksvärlden, såsom det tar sig uttryck i BBL, på det spända världsläget och den tyska
aggressionen 1930-1945? I det följande kapitlet för jag ett resonemang omkring de uppgifter som
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presenterats i kapitel tre och fyra för att sedan avsluta och sammanfatta uppsatsen i det femte och sista
kapitlet.



8

2. Bakgrund till perioden 1930-1945

Hur såg då Europa och Sverige ut under den aktuella perioden? För att få en bild av det samhälle som
biblioteket 1930-1949 var en del av vill jag se det ur idéhistorisk/ideologisk, ekonomiskhistorisk och en
mer allmänhistorisk synvinkel.

2.1 Idéhistoriskt/Ideologiskt perspektiv

Varför uppkom fascistiska/nationalsocialistiska idéströmningar med sådan kraft efter första världskriget
och vad kännetecknade dem? Med hjälp av Alf W Johanssons bok Den nazistiska utmaningen:
aspekter på andra världskriget, samt med viss komplettering av Europa: idé, identitet och
verklighet av Gerard Delanty16 vill jag ge en bakgrund till den tyska nationalsocialismen för att sedan
närma mig svenska förhållanden genom att presentera de tre studieobjekt som Heléne Lööws redogör
för i sin bok Hakkorset och Wasakärven.

2.1.1 Aspekter på den tyska nationalsocialismen
Johansson framhåller att det utrikespolitiska tänkandet i det vilhelminska Tyskland (1891-1918) hade
två tydliga inspirationskällor: Leopold von Rankes historiefilosofi och socialdarwinismen. Rankes
historiesyn innebar, mycket förenklat, att en stats öde avgjordes av dess utrikespolitik.
Socialdarwinismen är en överföring på samhället av Darwins biologiska teori om kampen för överlevnad
och det naturliga urvalet. Samhällen tänks som levande organismer vilka utvecklas evolutionistiskt. Det
naturliga urvalet skapade en föreställning om kampens oundviklighet och maktpolitiken som av
naturen givet. Tanken att en stat som upphörde att vilja expandera och utvidga sitt territorium var dömd
till undergång präglade tidigt tyskt utrikespolitiskt tänkande och det fortsatte att prägla Tyskland även
efter 1918.17 Samma typ av föreställningar finns hos Hitler men han uppvisar också vissa avgörande
skillnader.  Kriget har en mer framträdande plats i Hitler föreställningsvärld. Det var något han aktivt
kämpade fram emot medan det i det vilhelminska Tyskland varit något som man i det längsta skulle
undvika. En annan skillnad är att medan man under första världskriget diskuterade ett tyskt imperium
som skulle byggas genom annexioner av delområden, ekonomisk integration av reststater och en
dominerande handelspolitik så inriktade sig Hitler, åtminstone när det gällde östra Europa, på
motståndarnas fysiska utplånande. Detta hänger intimt samman med Hitlers tankar om raslig
nyordning.18 Han anknöt till de tankar om européernas rasmässiga överlägsenhet som spreds i Europa
redan under 1800-talet och som kan sägas bygga på en socialdarwinism kombinerad med
upplysningens framstegstanke. Framstegstanken utvecklades till en föreställning om att historien visar på
en följd ständigt bättre civilisationer där Europa och sedermera Tredje riket hävdade sin särställning och
överlägsenhet.19 Kriget för att skapa ett stortyskt livsrum i öster kan ses som en del i tron om att skapa
ett rasmässigt rent tyskt härskarfolk.

2.1.2 Bakgrund till och studieobjekt i totalitära idéströmningar

                                                                
16 Delanty, Gerard: Europa: idé, identitet och verklighet,  1997
17 Johansson: s. 11
18 Ibid: s. 23
19 Delanty: s. 131ff
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Heléne Lööw anser att det finns tre studieobjekt som är lämpliga att titta närmare på eftersom de är
centrala beståndsdelar av den nationalsocialistiska idévärlden. Dessa är: 1. Antisemitism/rasideologi. 2.
Antidemokrati. 3. Antimarxism. Jag vill här ge en sammanfattning av vad dessa innebar och hur stort
genomslag Lööw menar att dessa idéer hade i det svenska 30-talssamhället.20

Antisemitism/rasideologi. Det mest utmärkande draget i rasideologin var antisemitismen. Dess rötter
går långt tillbaka, den tidiga antisemitismen var religiöst färgad och baserades på föreställningen om
judarna som Jesu mördare. Antisemitismen var djupt rotad inom delar av det svenska samhället trots
att Sverige aldrig haft någon större judisk population. 1930 var antalet judar som levde i landet ca
500.21  Under 1800-talets lopp uppkom en ny form av antisemitism som antingen levde sida vid sida
med den religiösa eller sammansmälte med den. Den hade sitt ursprung i det rasbiologiska tänkandet.
Det svenska intresset för rasbiologi och rashygien slog igenom vid tiden före sekelskiftet. Det fanns t. ex.
hos statsvetaren Pontus Fahlbeck och författarinnan Ellen Key. Rasbiologerna ansåg att allt liv styrdes
av biologiska lagar. Därför behövde befolkningen förädlas för att inte gå under. Man delade in
människor i livsdugliga och mindre livsdugliga individer. Tankar om rashygien, tvångssteriliseringar och
underlägsna raser förekom i den svenska offentliga debatten under 1920- och 1930-talen. I paret
Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan (1934) konstaterades att den profylaktiska socialpolitikens
syfte var att skapa ett bättre befolkningsmaterial och boken präglades av en önskan om ett starkt
kontrollerat samhälle med en mentalt och kroppsligt ren människa.22

De rashygieniska åsikterna var nära sammankopplade med samhälleliga och samhällsekonomiska
hänsynstaganden. ”Statens intressen var överordnade individens och de individer som kunde tänkas
ligga samhället till last måste frivilligt eller tvångsmässigt offras för det allmännas bästa.”23  Lööw
sammanfattar 30-talsklimatet på följande sätt:

De rasbiologiska tankarna omfattades i större eller mindre utsträckning av
samtliga politiska grupperingar och kom att finnas kvar i lagstiftning, skolböcker
och offentliga skrivelser långt efter andra världskrigets slut. Givetvis förekom det
under 1930-talet protester mot ramtänkandet. Men dessa kom från enskilda
debattörer. Inget av de politiska partierna tog, t ex i partiprogram eller i andra
officiella deklarationer, helt och fullt avstånd från rastänkandet. Detta var den
intellektuella miljö i vilken de svenska nationalsocialisternas idéer fanns. Här
möttes och delvis överlappade ideologier varandra, vilka i övrigt gick i helt olika
riktningar… Det var i den nationalsocialistiska tankemodellen rastänkandet skulle
slå igenom för fullt och underbygga andra idéer istället för att motverkas av annat
tankegods.24

Nationalsocialismens rasbiologiska helhetssyn och den starka betoningen på antisemitismen hade
emellertid inte sin motsvarighet i de demokratiska partierna. Rasideologin var det centrala i
nationalsocialismens budskap. Deras samhälls- och människosyn var uppbyggd på en rasistisk grund.
Deras antisemitism var så extrem att målet var att utesluta judarna och även andra grupper, t.ex.
zigenare, färgade och ärftligt sjuka, som de definierade som rasförsämrande element, ur samhället och
bl. a. beröva dem deras medborgarskap.25

                                                                
20 Lööw: s. 211-251
21 Ibid: s. 213f
22 Ibid: s. 217f
23 Ibid: s. 219
24 Ibid: s. 236
25 Ibid: s. 222
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Antidemokrati. För nationalsocialisterna var inte den parlamentariska demokratin en godtagbar
styrelseform. De grundade sitt ställningstagande på främst fyra skäl. Den var ett bedrägeri eftersom
massorna inte hade något egentligt inflytande, den var i grunden korrumperad, den saknade kraftfulla
ledare eftersom dessa tvingas ta hänsyn till massornas nyckfulla önskningar och den hade ingen
förankring i den svenska historiska traditionen.26

Den politiska demokratin var för nationalsocialisterna det politiska instrument som de andliga och rasliga
fienderna förslavade det svenska folket med. Antidemokratin var ett tydligt ideologiskt inslag som skilde
nationalsocialisterna och även kommunisterna från de demokratiska partierna. Den hade inte sin klara
motsvarighet i resten av det svenska samhället och var ett av skälen till att de nationalsocialistiska,
högerextremistiska och nationella partierna hamnade utanför den politiska gemenskapen.27

Antimarxism. Nationalsocialisternas ideologiska huvudfiender var kommunisterna och
socialdemokraterna. De vände sig mot det marxisternas tankar om klasskamp och även mot deras
internationella inriktning som stod i direkt motsats till nationalsocialismens önskan om folkgemenskap
och nationens egenvärde. De menade vidare att socialismen hade förrått arbetarklassen till den
internationella kapitalismen, som enligt nationalsocialisterna kontrollerades av judarna. Marxismens
grundläggande misstag var att den inte tog hänsyn till de rasliga och nationella faktorernas betydelse för
samhällsutvecklingen. Man förnekade att det existerade en internationell klassolidaritet utan endast en
raslig och nationell identitet.28

På samma sätt som nationalsocialisterna förkastade marxismen och socialismen, vände de sig även mot
kapitalismen som de menade var lika klassrelaterad och internationell. De menade att kapitalismen i
likhet med marxismen skapade en värld av klasshat och orättvisor.29

Nationalsocialisterna menade sig vara arbetarnas sanna rörelse. De eftersträvade inget socialt jämlikt
samhälle i marxistisk mening eftersom social jämlikhet endast var förbehållen dem som definierades som
rasligt och moraliskt kvalificerade att ha en plats i samhällsgemenskapen.30

2.2 Ekonomiskthistoriskt perspektiv

Böckerna En modern svensk ekonomisk historia av Lennart Schön och Sveriges ekonomiska
historia av Lars Magnusson ligger till grund för denna ekonomiskhistoriska översikt av perioden. Vissa
kompletterande uppgifter hämtas från Den svenska historien: 14: Från storstrejken 1909 till
folkhemspolitik.

2.2.1 Sverige under 1930-talet

                                                                
26 Ibid: s. 237f
27 Ibid: s. 244
28 Ibid: s. 244f
29 Ibid: s. 246
30 Ibid: s. 246ff
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Sverige hade i många avseenden haft en gynnsam utveckling under de 40 år sedan industrialiseringen
accelererade kring 1890. Arbetarna hade uppnått reallöneökningar som var större än i de flesta andra
länder och marknaden – både inom produktion och konsumtion växte samtidigt som de offentliga
finanserna stärktes. Åren fram till 1920 präglades av en kraftig tillväxt. Det pågick kraftiga
rationaliseringar inom industrin, vilket gjorde att arbetslösheten endast minskade successivt.31

Åren mellan världskrigen kopplas ofta samman med den stora depressionen efter börskraschen på
Wall Street 1929. Magnusson framhåller dock att krisen var allmän under i stort sett hela
mellankrigsperioden.1920-talet inleddes med en djup nedgång som visserligen var snabbt övergående
men som i styrka var bland det värsta som den industrialiserade världen dittills hade upplevt. Det
ekonomiska läget stabiliserades tillfälligt i mitten av 20-talet för att sedan åter försämras. Med börsfallet
i New York 1929 drevs världsekonomin in i en ny kombinerad skuld- och strukturkris.32

Den finansiella krisen fortplantades från USA till Europa. Den högkonjunktur som präglat Sverige de
sista åren började mattas redan under hösten 1929. Under 1930 och framför allt 1931 blev det
uppenbart att den internationella depressionen drabbat även  Sverige. Början av 30-talet kom att
präglas av en rad negativa och tragiska förhållanden och händelser. Exporten minskade, man
genomförde driftsinskränkningar och nedläggningar, vilket fick till följd en kraftigt ökad arbetslöshet.
Under dessa år inträffade dödsskjutningarna i Ådalen 1931, kronans fall från guldmyntfoten några
månader senare och Kreugerkraschen i mars 1932.33

Mot bakgrund av dessa händelser blev socialdemokraterna ett alternativ för väljarna i 1932 års
riksdagsval. De förde fram en ny ekonomisk och social politik, där staten genom en aktiv finanspolitik
skulle öka efterfrågan och sysselsättningen och där Folkhemmet var ett politiskt motto, som skulle ge
trygghet åt de svenska medborgarna.34

Krisens verkningar var mest tydliga under 1931 och 1932. Exempelvis var 20 % av fackföreningarnas
medlemmar arbetslösa i januari 1931 medan siffrorna i december följande år var 31 %. Depressionen
blev emellertid inte alls så hård och långvarig i Sverige som på andra håll. Redan år 1933 började den
samhälleliga återhämtningen bli alltmer märkbar. Produktion och export vände åter uppåt och
arbetslösheten började avta. Resten av 1930-talet präglades av ökad tillväxt och en växande social
välfärd.35

2.2.2 Sverige under andra världskriget
Sverige avstod inte från att utnyttja affärsförbindelser under det andra världskriget men dessa
möjligheter var mindre än under normala förhållanden och de var avsevärt mycket mindre än under det
första världskriget. En effektiv avspärrning var sannolikt en avgörande anledning till detta men det kan
också ha berott på bristen på betalningsmedel hos stormakten  Tyskland, som var Sveriges viktigaste
handelspartner under båda världskrigen men som var betydligt mer dominant i svensk handel under det
första.36

                                                                
31 Schön: s. 323f
32 Magnusson: s. 365
33 Schön: s. 341
34 Ibid: s. 345
35 Den svenska historien: Bd 14: Från storstrejken 1909 till folkhemspolitik,  1993. s. 198
36 Schön: s. 357f
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Under 1930-talet hade det i svensk ekonomi funnits tendenser till nedgång i utrikeshandeln eftersom den
nationella självhushållningen då hade ökat. Dessa tendenser förstärktes under kriget 1939-45.
Protektionismen ökade i världen och i Sverige gynnades sådana sektorer som stod för basen i
folkförsörjningen som t.ex. jordbruket. På ett område hade dock importberoendet fortsatt att öka under
30-talet, nämligen inom bränsleförsörjningen. Svensk handelspolitik kom i hög grad att handla om att
trygga kolimporten som kom främst från Tyskland37

De politiska förutsättningar hade förändrats som gav staten en mer långtgående kontroll av den
ekonomiska marknaden.  Tidigare hade ledande politiker en stark tro till marknaden och till marknadens
förmåga att klara kriser. Statliga insatser kom då ofta sent och var nödvändiga eller framtvingade av en
stark folklig opinion. Med den nya ekonomiska politiken betonades istället statens roll för att häva
kristillstånd som till och med kunde vara skapade av marknaden. P.g.a. kriget fick staten anledning att i
snabb takt förstärka de statliga instrumenten för att ingripa på marknaden. Införandet av regleringar
underlättades av att ekonomin redan hade blivit så isolerad på det nationella planet.38

2.3 Allmänhistoriskt perspektiv

Detta avsnitt kommer att utgå från Bo Huldts och Karl-Johan Illmans artiklar i Nationalencyklopedien
om andra världskriget och förintelsen, Bonniers världshistoria, Bd. 17, Ytterligheternas tidsålder:
det korta 1900-talet: 1914-1991 av Eric Hobsbawm, Alf W Johanssons Den nazistiska
utmaningen: aspekter på andra världskriget samt Svensk politik under 1900-talet: konflikt och
samförstånd av Stig Hadenius.

2.3.1 Bakgrunden till andra världskriget
I viss mening handlade de båda världskrigen om samma saker och skulle kunna ses som ett enda krig
med en lång vapenvila emellan. Ytterst handlade krigen i Europa om Tysklands maktställning på den
europeiska kontinenten, vilket blev en angelägen fråga sedan Tyskland redan runt sekelskiftet 1900
slagit in på en mera expansiv politik.39

Krigsnederlaget i första världskriget kom för det stora flertalet tyskar som en oerhört smärtsam och
oväntad upplevelse. Så sent som ett halvår före krigsslutet hade den tyska krigsmakten vunnit
framgångar som syntes garantera en tysk slutseger. I Tyskland uppkom därför tanken att landet endast
genom ett förräderi kunde ha förlorat kriget. Man skapade på så sätt en syndabocksmyt; där socialister,
judar och pacifister utpekades som förrädare.40

I fredfördraget efter första världskriget tvingades Tyskland till landavträdelser, ett krigsskadestånd
utdömdes och landets krigsmakt reducerades kraftigt. För Tyskland var freden smärtsam och framför
allt mycket förödmjukande men den bröt inte landets industriella styrka och militära potential.41

                                                                
37 Ibid: s. 360f
38 Ibid: s. 362f
39 Johansson: s. 9
40 Johansson: s. 9ff
41 Huldt, Bo: Andra världskriget NE, Bd 1, s. 351f



13

Den ekonomiska krisen i början av 1930-talet slog hårt mot Tyskland. Den i kombination med den
allmänna bitterheten mot fredsfördraget, brukar man anse skapade förutsättningar för det tyska
nazistpartiets maktövertagande efter stora valframgångar 1930 och 1932.

I valet 1932 blev nationalsocialisterna Tysklands största parti och i januari 1933 utnämndes Adolf Hitler
till rikskansler. Redan i juli samma år förklarades Tyskland vara en enpartistat.

Under åren fram till andra världskrigets utbrott var Europa en ständig oroshärd. 1936-39 pågick t.ex.
det spanska inbördeskriget där både Tyskland och Italien var engagerade. I mars 1938 tog Tyskland
det första steget mot ett tyskt imperium då Österrike ockuperades och införlivades utan något egentligt
österrikiskt motstånd. I september samma år följde nästa steg då Hitler gjorde anspråk på de
tysktalande delarna av Tjeckoslovakien och i mars 1939 ockuperade han resten av landet. Denna
händelse markerade slutpunkten för västmakternas, dvs. Frankrikes och Storbritanniens, önskan att
undvika krig och deras därmed förda eftergiftspolitik mot Tyskland.42

Västmakterna hade försökt vinna Sovjetunionens stöd mot Hitler under sommaren 1939. Sovjet ledare
Stalin litade dock inte på dem utan valde att underteckna en nonaggressionspakt med Hitler den 23
augusti samma år. I den gav parterna varandra rätt att återupprätta det tyska kejsardömets respektive
tsarrysslands forna gränser i Östeuropa. För Hitler var pakten av mycket stor betydelse eftersom han
därmed fick garantier för att Tyskland inte skulle hamna i en tvåfrontssituation, med fiender i såväl väster
som öster.43

2.3.2 Andra världskrigets förlopp i Europa
Den första september 1939 marscherade tyska trupper över den polska gränsen. Polen besegrades på
tre veckor och under dessa veckor fick världen för första gången se prov på något som senare blev ett
begrepp, nämligen det tyska Blitzkrieg, ”Det s.k. Blixtkriget var inte minst viktigt, eftersom snabba
inringande operationer av lätta pansarband djupt in i fientligt territorium med säkerhet kunde beräknas
ha stor moralisk och psykologisk effekt på motståndaren.” Två dagar efter det tyska anfallet mot Polen
förklarade Storbritannien och Frankrike sig vara i krig med Tyskland. Men det skulle dröja drygt åtta
månader innan dessa stormakters arméer drabbade samman i väpnad kamp.

Medan man i väst väntade in krigets verkliga startskott så var Sovjetunionen aktivt i öster. Man gick till
anfall mot Finland 30 november 1939, i ett krig som brukar kallas finska vinterkriget och som varade
knappt fyra månader. De sovjetiska arméerna stötte dock på oväntat motstånd. Sovjet flyttade också
fram sina positioner i de baltiska staterna, vilka slutligen ockuperades sommaren1940.

På morgonen den 9 april 1940 ryckte tyska styrkor in över Danmark. Inom loppet av några timmar
hade allt motstånd upphört och Danmarks regering kapitulerat. En överenskommelse träffades med
Tyskland, vilken innebar att den danska regeringen kvarstod som ansvarig för Danmarks styrelse under
tysk överhöghet. Så var förhållandet fram till 1943 då Danmark – i likhet med övriga ockuperade länder
– ställdes under tysk styrelse.

                                                                
42 Ibid: s. 352f
43 Ib.
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Samma dag gick tyskarna även in i Norge där man emellertid mötte något större motstånd, vilket bl. a.
fick som följd att stortinget hann ge kungen och regeringen fullmakt att representera Norge, även om de
skulle tvingas lämna landet. Därmed var den rättsliga grunden lagd för den norska exilregering som
senare etablerades under den norske kungens ledning i London. I början av juni lämnade kungen och
regeringen landet och kort därefter kapitulerade de sista norska trupperna.44

En utarbetad konkret plan för en offensiv på västfronten hade vunnit Hitlers gillande. Via Luxemburg,
Nederländerna, Belgien och Frankrike skulle vägen ligga öppen till Engelska kanalen, väster om Calais.
10 maj 1940 anföll tyska trupper Holland och Belgien i en mycket våldsamt operation och gick därifrån
in i Frankrike. Allt motstånd bröt snart samman. Nederländerna kapitulerade efter fem dagar medan
Frankrike delades så att 2/3 av landet ockuperades av tyska trupper och resterande 1/3 organiserades
som en formellt självständig stat.45

Under några månader 1940-41 stod nu Storbritannien ensamt kvar som Tysklands motpart. Hitler hade
tidigt haft planer på en invasion av brittiska öarna och i juli 1940 startade tyska Luftwaffes
bomboffensiv,  Den utvecklades i stora bombraider över själva London, vilket i sin tur ledde till att
Storbritannien utförde bombningar över Berlin. De tyska framgångarna uteblev dock i luftkriget med
Storbritannien och invasionen inställdes.

Därefter inriktade Hitler sig istället på operation Barbarossa, dvs. anfallet mot Sovjetunionen och i juni
1941 inleddes det tyska fälttåget. Under sommaren och hösten blev det i stort sett framgångsrikt men
Hitler hade nu övergivit sin Blitzkriegstaktik och anfallet försenades. I november slog så den stränga,
ryska vintern till, vilken blev en kraftigt bidragande orsak till det första verkligt stora bakslaget för Hitler.
Under senhösten och vintern gjorde Hitlers arméer samma erfarenheter som tidigare erövrare i
Ryssland. Ju längre in i landet de tyska trupperna trängde desto hårdare blev motståndet. Hitler hade i
likhet med sina föregångare grovt underskattat de ryska arméernas motståndskraft.46

Genom fälttåget mot Sovjetunionen förändrades den politiska och militära scenbilden. Det som tidigare
varit en omöjlighet, nämligen en allians mellan det demokratiska väst och det kommunistiska öst, blev nu
en realitet i kampen mot den gemensamma fienden; nazismen. Avtal slöts mellan Storbritannien och
Sovjet med löften om militär hjälp och den gamla bolsjevikskräcken i väst förbyttes i medkänsla med de
kämpande ryssarna.

Av stor betydelse för andra världskrigets utgång var USA:s inträde i kriget i december 1941. Vid
årsskiftet 1941/42 kan ändock Tyskland sägas ha nått höjdpunkten av sin maktsituation. Man
kontrollerade ett mycket stort område av Europa. Bortsett från Storbritannien fanns det dock några
länder som inte ockuperats av Tyskland. Schweiz, Sverige, Portugal, Spanien, Irland och Turkiet stod
åtminstone formellt självständiga gentemot kriget och var neutrala i kriget. Andra länder var i högre eller
lägre grad knutna till Tyskland. Trots detta kan man säga att man nu började skymta en vändpunkt.
Motståndet mot nazismen började samla sig. Kring de ”tre stora”, England, USA och Sovjetunionen
började en rad mindre länder och exilrepresentanter för ockuperade länder att sluta upp.

                                                                
44  Bonniers världshistoria, 17, Tragedins andra del, 2000, s. 229f
45  Hobsbawm, Eric: Ytterligheternas tidsålder: det korta 1900-talet: 1914-1991, 1999, s.  56
46 Bonniers världshistoria, 17: s. 250ff
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Under slutet av 1943 förändrades situationen undan för undan till de västallierades förmån. Annars var
detta de stora konferensernas år då man började  planera, hur motståndet skulle hållas ihop, hur kriget
skulle vinnas och hur världsordningen skulle se ut efter kriget.

Kriget fortsatte ytterligare en tid. Såväl i Tyskland som utanför landets gränser blev det allt tydligare att
landet var nära kollaps. I juli 1944 genomfördes ett misslyckat attentat mot Hitler, där flera av landets
mest betydande män deltog och därför avrättades. Under slutet av året samt under de första månaderna
av 1945 kapitulerade många tyska arméer och 7 maj ägde Tyskland formella kapitulation rum.

2.3.3 Förintelsen
Ett inslag i den tyska nationalsocialistiska aggressionspolitiken var Förintelsen, dvs. nazisternas
folkmord på judar och vissa andra grupper. I denna uppsats tas frågan upp. Enligt NE genomförde
nazisterna sitt folkmord med en dittills inte skådad effektivitet. Största delen av offren krävdes under
åren 1941-45, efter att fälttåget mot Sovjetunionen hade inletts.

1942 beslutade nazisterna om ”den slutliga lösningen av den judiska frågan”  men massmord på judar
hade förekommit redan tidigare. Totalsiffran för dödade judar är ca. 6 miljoner.

Närmare hälften av dessa förintades i de stora lägren eller gettona. De andra dödades i mindre läger,
genom arkebusering i skogar, under transporter etc. Utöver judarna förintades 4-5 miljoner zigenare,
politiska fångar, krigsfångar och andra.47

2.3.4  Sveriges förhållningssätt under andra världskriget
Professorn i statsvetenskap Stig Hadenius menar att pragmatism är kännetecknet för den svenska
politiken under kriget. Här följer en sammanfattning av den svenska politikens linje såsom den
presenteras i Hadenius bok Svensk politik under 1900-talet.48

Vid krigsutbrottet i september 1939 förändrades den politiska situationen. Inrikespolitiken hade länge
varit i centrum men istället blev spelet mellan de europeiska stormakterna och frågan om hur Sverige
skulle kunna hålla sig utanför kriget helt dominerande. Sverige avgav redan den 1 september  en
neutralitetsförklaring tillsammans med de övriga nordiska länderna.

Mot slutet av vinterkriget begärde England och Frankrike att få sända trupper över norra Sverige för att
undsätta Finland men den svenska regeringen svarade nej. Denna händelse kom att inverka negativt på
Sveriges förhållande till de allierade.49

Så kom den 9 april 1940 då Tyskland ockuperade Norge och Danmark. Sverige förklarade sig vara
neutralt och sände inte officiellt någon hjälp till den norska motståndsrörelsen. Däremot tog Sverige
emot 50 000 norska flyktingar.50

                                                                
47 Illman, Karl-Johan: Förintelsen, NE, Bd 7,  s. 212
48 Hadenius: s. 59-80
49 Ibid: s. 15
50 Ibid: s. 73f
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En av de mest brännande frågorna då man i efterhand har diskuterat Sveriges handlande under andra
världskriget är det faktum att man tillät transitering av tyska soldater genom Sverige. Från början gällde
det soldater på permission på väg från Norge till Tyskland. Så länge striderna pågick i Norge hade den
svenska regeringen avvisat dessa tyska krav men sedan striderna upphört gick man tyskarna tillmötes,
vilket väckte kritik redan av samtida politiker och press.

Samma dag som Tyskland anföll Sovjetunionen uppvaktades den svenska regeringen av en särskild
emissarie från den tyska ledningen. En rad tyska krav framlades, av vilka flertalet bedömdes stå klart i
strid med Sveriges deklarerade neutralitet. Tyskland ville bl.a. ha tillstånd till mineringar och överflygning
av svenskt territorium under begränsad tid men framför allt begärde de att få transitera en fullt utrustad
tysk infanteridivision från Oslotrakten till Finland. De tyska kraven utlöste en inrikespolitisk kris, kallad
midsommarkrisen, då man debatterade om man skulle gå de tyska kraven till mötes och vad den
svenska neutraliteten egentligen innebar. Den svenska regeringen gick emellertid den tyska ledningen till
mötes och hela händelsen visade på sprickor i den svenska neutralitetsfasaden.51

Hadenius framhåller att händelsen skall ses som ett exempel på den pragmatism som kännetecknade
svensk utrikespolitik under kriget. ”I ett läge då Tyskland syntes oövervinneligt och då ett nej bedömdes
kunna få allvarliga konsekvenser– kanske krig – valde Sverige ett mindre heroiskt ja och accepterade
transiteringen av de tyska trupperna.”52 Efter de tyska motgångarna i främst Sovjetunionen blev den
svenska hållningen till Tyskland en annan. Permittenttrafiken upphörde 1943 och det offentliga
debattklimatet blev öppnare. Exporten av malm till Tyskland minskade och istället gjordes vissa
eftergifter till de framgångsrika västmakterna.  T. ex. betraktade de allierade exporten av kullager till
Tyskland med oblida ögon och Sverige fick gå med på begränsningar.53

2.4 Sammanfattning och teoretiska utgångspunkter

I min studie önskar jag att undersöka biblioteksutvecklingen och förhållanden under perioden 1930-45.
Genom att ställa undersökningsmaterialet i relation till den allmänna  samhällsutvecklingen kan man
sedan se i vilken utsträckning biblioteken påverkades av samhälleliga förhållanden. Dessa förhållanden
belyses därför utifrån tre historiska perspektiv vilka också utgör mina teoretiska utgångspunkter:

Frågan vilka värderingar man kan spåra inom den svenska biblioteksvärlden ses mot bakgrund av ett
idéhistoriskt perspektiv. Redan i slutet av 1800-talet hade det funnits tankar om ett territoriellt expansivt
Tyskland. Hitler och den tyska nationalsocialismen införde emellertid en ny syn på kriget som något de
aktivt kämpade för. Han inriktade sig också på en aggressiv raslig nyordning, vilket åtminstone för östra
Europa innebar motståndarnas fysiska utplåning.

Heléne Lööw presenterar tre studieobjekt av nationalsocialistiskt tankegods:

                                                                
51 Ibid: s. 75f
52 Ibid: s. 74
53 Ibid: s. 78
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Antisemitism/rasbiologi. Antisemitismen hade tidigare varit religiöst färgad men blev under 1800-talet
präglad av rasbiologiskt tankegods. De rasbiologiska tankarna omfattades mer eller mindre av alla
politiska grupperingar i Sverige.

Antidemokrati. Nationalsocialisterna underkände den parlamentariska demokratin som styrelseform.

Antimarxism. Nationalsocialisternas ideologiska huvudfiender var kommunisterna och
socialdemokraterna. De menade att marxismens grundläggande misstag var att de förbisåg de rasliga
och nationella faktorernas betydelse för samhällsutvecklingen.

Frågan hur biblioteken påverkades av de ekonomiska och samhälleliga kriserna ses mot bakgrund av ett
ekonomisk-historiskt perspektiv. I inledningen av 1930-talet upplevde västvärlden en ekonomisk kris av
tidigare inte skådat slag. Den fortplantades från USA till Europa under 1930 och året därpå blev det
märkbart att den kommit även till Sverige. 1933 började återhämtningen bli alltmer märkbar. Under
andra världskriget  utsattes den svenska ekonomin åter för stora påfrestningar och insatser gjordes för
att den svenska ekonomin skulle bli mindre beroende av omvärlden.

Frågan hur biblioteket påverkades och reagerade på det spända världsläget, den tyska aggressionen
och Sveriges alltmer utsatta situation ses mot ett allmänhistoriskt perspektiv. I september 1939 startade
andra världskriget genom Tysklands anfall mot Polen. Senare samma år inleddes Finska vinterkriget.
Under våren 1940 invaderades såväl Danmark som Norge av tyska trupper. Den tyska segermaskinen
fortsatte i en offensiv på västfronten och Storbritannien stod ensamt kvar som Tysklands motpart.
Under 1941 började man skönja ett brott i Hitlers framgångsoffensiv. Framgångarna i det inledda
anfallet mot Sovjet uteblev och USA trädde in i kriget på de allierades sida. Ändå kan man säga att
Tyskland nu var på höjdpunkten av sin maktposition eftersom de behärskade stora delar av Europa.
Men motståndet mot det nazistiska Tyskland började samla sig och 1943 förändrades situationen till de
allierades förmån. Denna utveckling stärktes under 1944 men först i maj 1945 ägde Tysklands formella
kapitulation rum.

Statsvetaren Stig Hadenius menar att den svenska politiken under kriget präglades av pragmatism.
Under krigets första år då Tyskland syntes oövervinneligt valde Sverige att föra en undfallande politik.
Efter de tyska motgångarna i Sovjetunionen blev den svenska hållningen gentemot Tyskland en annan.
Tendensen förstärktes under de följande åren då man istället gjorde  eftergifter till de framgångsrika
västmakterna.
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3. Biblioteken i Sverige 1930-1945

1930 års biblioteksförfattning och den ekonomiska krisen var två företeelser som satte stark prägel
på 1930-talets svenska biblioteksutveckling. Reformen kan ses som startpunkten för det moderna
svenska biblioteket medan den ekonomiska krisen fick stor påverkan för människors nyttjande av
biblioteken. Detta kommer att beröras främst utifrån utlåningssiffror, anslag och
centralbiblioteksutbyggnaden. 1930-talet var också en betydelsefull tid för det internationella
samarbetet, inte minst inom Norden.  De nordiska och internationella kontakterna uppmärksammas
för att sedan ställas i relation till förhållanden under andra världskriget. I kapitlets första del behandlas
alltså främst händelser i enlighet med den av uppsatsens frågeställningar som lyder: Hur påverkades
biblioteket av 1930-talets ekonomiska och samhälleliga kris?

Även under andra världskriget märktes förändringar i människors nyttjande av biblioteken men kriget
fick även följder för t.ex. centralbiblioteken och fältbiblioteken. Även svenskarna levde i ett
krigstillstånd vilket påverkade biblioteken mer direkt som t.ex. genom krigspropagandan.
Internationellt samarbete och kontakter i samhället i stort avstannade under kriget och detta märktes
av även inom biblioteksvärlden. I kapitlets andra del kommer således företeelser att behandlas främst
i enlighet med den av uppsatsens frågeställningar som lyder:  Hur påverkades biblioteket av det
andra världskriget och Sveriges alltmer utsatta situation?

Huvudmaterial för kapitlet är samtida artiklar ur BBL men dessa kompletteras av handlingar från Det
tredje nordiska biblioteksmötet i Oslo och Det femte nordiska biblioteksmötet i Köpenhamn.
Uppgifter hämtas även från 1930 biblioteksreform, alltså SFS 1930:15 samt 1949 års
biblioteksutredning, Folk- och skolbibliotek: betänkande och förslag avgivet av
Folkbibliotekssakkunniga. Denna utredning tillsattes 1946 eftersom biblioteksutvecklingen hade varit
så kraftig att 1930 års bestämmelser inte längre ansågs svara mot sitt syfte. I övrigt ligger också
Fullbokat: Folkbibliotekens historia i Göteborg 1862-1997, av Ingrid Atlestam, Madeleine
Bergmark och Eva Halász, Förnyelse och debatt av Sigurd Möhlenbrock samt Det starka
biblioteket av Bengt Hjelmqvist till grund för detta kapitel.

3.1 Biblioteken 1930-1939

3.1.1. 1930 års biblioteksreform
Under 1900-talets första decennier expanderade det svenska folkbiblioteksväsendet kraftigt. Frågan
om dess organisation hade blivit allt viktigare och 1920 tillkallades därför en utredning av
Folkbildningssakkunniga. De framlade sitt betänkande 1924 (SOU 1924:7) och med ledning av de
därpå inkomna remissyttrandena omarbetade skolöverstyrelsen förslaget. 1929 lade regeringen fram en
proposition som i huvudsak följde skolöverstyrelsens omarbetade förslag. Den kungliga kungörelsen
angående stödjande av folkbiblioteken utfärdades i januari 1930. Här följer några huvuddrag i
reformen.54

                                                                
54 Svensk författningssamling: SFS 1930:15,  1930. s. 25-37
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Huvudtanken i reformen var att biblioteken och deras verksamhet skulle utvecklas mot starkare
koncentration, större effektivitet och en mer kvalificerad biblioteksverksamhet. Detta skulle bl.a. ske
genom inrättandet av centralbibliotek, ökat statsunderstöd samt att man skulle höja
bibliotekspersonalens kompetens.

Behovet av böcker skulle tillgodoses genom ett utökat samarbete mellan olika bibliotek och men främst
genom inrättandet av centralbibliotek, sedermera länsbibliotek.
Centralbiblioteken skulle kostnadsfritt tillhandahålla böcker som behövdes i studiesyfte inom ett särskilt
geografiskt område. Man införde alltså principen om samverkan mellan stora och mindre bibliotek så att
de mindre biblioteken blev delaktiga i de större bibliotekens bokbestånd. Genom vandringsbibliotek och
enstaka lån ansvarade centralbiblioteket för en kompletterande bokförsörjning i länet. De skulle också
ge biblioteksteknisk vägledning enligt närmare föreskrifter som skolöverstyrelsen utfärdade. I Fullbokat
berättas att detta ansvar för inspektion och anvisningar dock med tiden mer fick karaktär av råd och
utbildning.55

Enligt den organisationsplan som låg till grund för utbyggnaden av centralbibliotek skulle man från och
med 1930 årligen upprätta två nya bibliotek. (I vissa län skulle istället landsbibliotek upprättas med i
stort sätt samma funktioner.) Enligt dessa planer skulle då centralbiblioteksutbyggnaden varit fullständig
1941, vilket emellertid försenades som följd av 30-talets ekonomiska kris.

I 1930 års författning fastställdes också att det till centralbiblioteken skulle utgå ett särskilt understöd på
10 000 kronor per år och bibliotek.

Statsunderstödet höjdes kraftigt. Tidigare hade enskilda bibliotek, såväl folk- som studiecirkelbibliotek,
varit berättigade till ett statsunderstöd med 400 kronor som maximibelopp, medan 150 kronor hade
varit maximibelopp för skolbibliotek. Den nya författningen stadgade att varje kyrklig eller statlig
kommun, eller en sammanslagning av flera kommuner, var berättigad till statsunderstöd på lägst 40
kronor och samtliga inom en kommun befintliga bibliotek (ej skolbibliotek) skulle tillsammans kunna få
ett statsunderstöd på högst 10 000 kronor. Detta understöd skulle utgå i fallande skala. Tilläggsanslag
skulle utgå till bibliotek med läsrum eller handbokssamling.

Frågan om bibliotekspersonalens kompetens berördes då det föreskrevs att för varje bibliotek skulle
det finnas en styrelse som i sin tur skulle utse en bibliotekarie att ansvara för skötseln av boksamlingen
och katalogiseringen. Om biblioteket fick minst 2000 kronor i statsunderstöd skulle bibliotekariens
kompetens prövas och godkännas av skolöverstyrelsen. Då det gäller centralbiblioteken föreskrevs att
hela deras personal skulle ha erforderlig kompetens.

Sigurd Möhlenbrock påpekar i sin skrift Förnyelse och debatt att reformen lade grunden till
folkbibliotekens kraftiga expansion under 1930-talet. Han menar också att den är betecknande för hur
synen på bibliotekens roll i det svenska samhället hade förändrats. Från att främst ha betraktats som en
låneinstitution fick det en alltmer självklar funktion i det fria folkbildningsarbetet. Detta avspeglas i de
sakkunnigas betänkande:

Böckerna och biblioteken intaga … en central plats i allt folkbildningsarbete. Det
ligger i sakens natur, att så måste vara fallet. Boken är ju det främsta bildningsmedlet

                                                                
55 Atlestam, Ingrid & Bergmark, Madeleine & Halasz, Eva: Fullbokat: Folkbibliotekens historia i Göteborg
1862-1997,  1997. s. 119
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och egen läsning är en av de viktigaste grundvalarna för all kunskap. Allt
bildningsarbete måste därför, om det skall nå bestående resultat, i större eller mindre
grad stödja sig på böckerna och biblioteket.56    

3.1.2 Den ekonomiska krisen och återhämtningen
I en artikel i BBL 1932 menar man att två år efter reformen, börjar det bli möjligt att överblicka dess
omedelbara följder.57

Artikelförfattaren (vars namn inte nämns) menar att som följd av de nya bidragsbestämmelserna,
hade en modernisering skett av biblioteken på allt fler platser. Detta tog sig uttryck i förnyelse av
bokbeståndet, anskaffande av ändamålsenliga lokaler och att man i större utsträckning anställde
personal med biblioteksarbetet som huvudsyssla.

I artikeln berättas också att 1931, dvs. det år då flertalet bibliotek för första gången lyfte sina
statsunderstöd enligt den nya ordningen, stegrades utlåningssiffrorna med ca. 17 %, från ca. 9 300
000 till ca.10 900 000 (dessa siffror innefattar såväl folk- som skol- och studiecirkelbibliotek).
Författaren pekar emellertid på svårigheten att tolka de ökade utlåningssiffrorna - huruvida de
berodde på bibliotekens modernisering eller var en följd av den ekonomiska krisen, som började
göra sig starkt påmind i det svenska samhället. Från en undersökning, genomförd av
Skolöverstyrelsen, hämtas uttalanden som anställda vid ett trettiotal stads- eller folkbibliotek gjort
angående "erfarenheter rörande den ekonomiska krisens inflytande på utlåningen". 58

På de flesta orter ansåg man att den ekonomiska depressionen och den därpå följande
arbetslösheten var den främsta orsaken till utlåningsstegringen. Det stora antalet människor som var
utan arbete fick därigenom mer tid att ägna sig åt studier och läsning. Man trodde att det även fanns
ett ökat behov att tillägna sig kunskaper inom nya arbetsområden och att kurser för arbetslösa hade
ökat studieintresset. Uttalandena visar dessutom att man menade att biblioteken fått nya låntagare ur
medelklassen ur kretsar där man under normala omständigheter i stor utsträckning brukat köpa
böcker tidigare.

På ett fåtal orter ansåg man dock att det främst låg andra orsaker än den ekonomiska depressionen
bakom utlåningsökningen då den var stor även i städer med relativt låg arbetslöshet. Man lyfte istället
fram den nya reformen, vars tillkomst givit biblioteken ökade möjligheter att tillgodose allmänhetens
studiebehov. Man hänvisade också till att man under många år hade haft en jämn stegring i
utlåningsstatistiken. Som sammanfattning av åsikterna om orsaker till utlåningsökningen kan man säga
att den sågs som resultat av den ekonomiska krisen i kombination med nyorganisationen.

Även i BBL 1934 tar man upp frågan om den ökade utlåningen På de tre år som gått sedan
biblioteksreformen 1930 ser man en ca. 50-procentig ökning och liksom tidigare diskuteras
orsakerna därtill. Man menar att det "tvivelsutan" främst beror på reformen och den modernisering av
folkbiblioteken som den medförde men att depressionen och den stora arbetslösheten bidragit till
utvecklingen. En ny fråga har emellertid tillkommit i diskussionen. Man undrar nämligen hur en
                                                                
56 Möhlenbrock, Sigurd: Förnyelse och debatt: Om de svenska folkbibliotekens utveckling från 1930 och framåt,
1980, s 7
57 Folkbildningsarbetets aktuella läge // BBL, 1932. s. 223f
58 Ibid.
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samhällelig konjunkturförbättring kommer att påverka nyttjandet av biblioteken. Utifrån en
undersökning som Skolöverstyrelsen gjort angående utlåningen januari-april 1934 i städer med minst
10 000 invånare och med sjunkande arbetslöshet har man fått ett svar på frågan. Materialet visade
som helhet att utlåningen fortsatte att öka men i mindre hastigt tempo än tidigare. Som en särskilt
glädjande iakttagelse framhålls att utlåningen av ren studielitteratur har en fortsatt lika stark ökning.59

Detta kommer även Tynell in på vid det nordiska biblioteksmötet i Oslo 1933. Han framhåller att
den tidigare påbörjade förskjutningen av utlåningen i riktning mot en starkare utlåningsprocent för
facklitteraturen fortsatt. Han menar dock att det är omöjligt att säga om det är trots eller möjligen på
grund av att den inträdda krisen ytterligare accentuerats.60

På tre år hade utlåningen av facklitteratur mer än fördubblats.Artikelförfattaren kommer även in på
svårigheten att tolka den mer utplanande ökningen som följd av sjunkande arbetslöshet. Istället
menar man på vissa orter att stagnationen i utlåningssiffrorna beror på sänkningen av bokanslagen
p.g.a. de reducerade statsbidragen.61

En mer heltäckande och översiktlig framställning av utlåningen 1930-1939 ger 1949 års
biblioteksutredning. Den ger även siffror över bokbeståndet vilket innebär att man ur statistiken kan
få fram procentuell ökning av utlån, bokbestånd samt medelvärde över antal utlån per bok och år.
Den visar följande siffror:62

Tabell 1

Källa: Folk- och skolbibliotek : SOU 1949:28.- s. 16

I diagrammet nedan åskådliggörs utlåningssiffrorna. Det visar en kraftig utlåningsstegring under åren
1931-1933. År 1934 hade stegringen planat ut men den steg fortfarande och uppvisade
rekordsiffrorna 8 405 935. Under de tre följande åren gick utlåningen ner något för att sedan under
1938 och 1939 åter uppvisa rekordsiffror.

                                                                
59 Stigande lånesiffror och sjunkande bokinköpssummor // BBL, 1934. s. 211ff
60  Det tredje nordiska biblioteksmötet i Oslo den 24.-26. august 1933: Foredrag och ordskifte, 1933. s. 24
61 Ibid.
62 Folk- och skolbibliotek : SOU 1949:28, s. 16

Bokbestånd och utlåning 1930-1939
År Bokbestånd Procentuell

ökning av
bokbestånd

Utlåning Procentuell
ökning av
utlån

Medelvärde över
antal utlån per
bok

1930 2 166 248 4 830 113 2,23
1931 2 325 617 7,36 5 653 511 13,59 2,43
1932 2 489 248 7,04 6 836 763 20,92 2,75
1933 2 611 126 4,67 8 075 167 18,11 3,09
1934 2 772 559 5,82 8 405 935 4,10 3,03
1935 2 912 593 4,80 8 203 461 -2,41 2,82
1936 3 095 331 6,27 8 043 550 -1,95 2,60
1937 3 276 584 5,85 7 945 891 -1,21 2,43
1938 3 476 107 6,09 8 362 803 5,25 2.41
1939 3 655 558 5,16 8 613 266 2,99 2,36
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Diagram 1

Utlåningen för kommunala och med dem likställda folkbibliotek 1930 -1939
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Källa: Folk- och skolbibliotek : SOU 1949:28.- s. 16

Knut Tynell ser vid biblioteksmötet i Oslo 1933  de senaste årtiondenas biblioteksutveckling ur
ytterligare ett perspektiv. Han mäter den i antal lån per individ av hela Sveriges befolkning. Han
börjar jämförelsen år 1920 då lånen var 0,5 per invånare medan de 7 år senare hade stigit till 1 lån
per invånare. År 1930 var antalet lån 1,5  och  2,25  lån per invånare 1932.63

I Fullbokat ges en tidsbild då man citerar en artikel med rubriken Aktuell ekonomisk litteratur,
hämtad ur ett katalogsupplement från 1932, i serien Meddelanden från Göteborgs stads
folkbibliotek. Den tyder på att man satte stark tilltro till böckernas möjligheter att rusta människor i
den kris som präglade samhället. Det heter bl.a.

Just i en kris sådan som den, vilken nu sätter sin prägel på världen, tvinga sig de
ekonomiska problemen över oss med särskild styrka. Behovet av ökade ekonomiska
insikter även för den stora allmänheten blir för varje dag allt mer påtaglig. …. Man vill
hoppas, att vårt allmänna undervisningsväsen, vare sig det gäller att utbilda
människorna för det praktiska livet eller för de s. k. lärda yrkena, skall inse behovet av
en kraftigare inriktning på dessa problem. För den nu levande generationen utanför
de egentliga ekonomernas krets blir det emellertid närmast en fråga om självstudier.64

Artikelförfattaren skriver vidare att det inte saknas material för självstudier. Populärt skriven litteratur
på området upplever en högkonjunktur som aldrig förr. Ur de förslag på böcker som sedan föreslås
för självstudier finns: Den ekonomiska depressionen av Bertil Ohlin, Sveriges väg genom
penningkrisen av Gunnar Myrdal samt  Den ekonomiska krisen av Ernst Wigfors.65

                                                                
63  Det tredje nordiska biblioteksmötet i Oslo den 24.-26. august 1933, s. 24
64 Atlestam: s. 99f
65 Ibid.
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Men det var inte bara genom ökad utlåning som biblioteken märkte av den ekonomiska krisen. I
Folk- och skolbiblioteksutredningen påpekas att krisen under 1930-talets första hälft fick
synnerligen kännbara verkningar för bibliotekens ekonomi.  Anslaget till folkbiblioteksväsendet
reducerades från och med det andra halvåret av 1932 med 20 %. Följande budgetår 1933/34 skars
anslagen ned – med vissa undantag – med ytterligare 20 %, en besparingsåtgärd som gällde fram till
och med 1935. Därefter, från andra halvåret 1936 gick man tillbaka till de ursprungliga
statsunderstödsbeloppen.66

Även Tynell tog upp de bistra ekonomiska förhållandena vid biblioteksmötet i Oslo 1933. Han
påpekar att högsta anslaget till ett bibliotek är ungefär 6 000 kronor istället för de 10 000 som 1930
års reform föreskrev.67

Även vid SAB:s årsmöte samma år var de försämrade anslagen föremål för debatt.
Centralbibliotekarien Henning Wieslander höll vid mötet i augusti 1933 ett föredrag över ämnet
Folkbiblioteken och den ekonomiska krisen, vilket publicerades i BBL samma år. Från att året
innan ha diskuterat biblioteken och den ökade utlåningen handlade nu debatten om hur biblioteken
med minskade medel skulle kunna möta den alltjämt ökande efterfrågan. Wieslander diskuterar en
rad områden och vilka besparingar som skulle tänkas kunna genomföras inom dem. Han kommer till
slutsatsen att bokanslaget tycks vara den enda post, som kan bli föremål för indragningar men
påpekar att detta skulle bli på bekostnad av bibliotekens prestationsförmåga, vilket är olyckligt
eftersom den ställs inför högre krav än någonsin.68

Blev det då så att man drog in på bokinköpen? Ett möjligt svar på frågan kan man få om man
återvänder till siffrorna som redovisas i tabellen ovan där även bokbestånd anges. De berättar att
varje år i perioden 1930-39 sker en ökning av beståndet och att ökningstakten är ganska jämn så att
den rör sig mellan ett utökat bestånd per år från omkring 100 000 till nästan 200 000. Om man
istället studerar  den procentuella ökningen finner man att den rör sig mellan 4,67 % och 7,36 %.
Den högsta procentsatsen står år 1931 för medan år 1933 har den lägsta. Året därpå ökar takten i
bokbeståndsökningen igen för att sedan tillfälligt 1935 vända neråt. Sedan följer några år då
ökningstakten tilltar igen för att 1939 åter avta.

Knut Tynell skriver en artikel i BBL 1940 med anledning av att det hade gått 10 år sedan  1930 års
biblioteksreform och den därpå följande centralbiblioteksutbyggnaden. Man hade med den önskat
en reformering och koncentrering av det svenska biblioteksväsendet. Den hade också inletts 1930
men avbrutits då den ekonomiska krisen fick återverkningar även inom biblioteksområdet.69 1930
hade de två första inrättats, de två därpå följande åren fortsatte utbyggnaden med två per år för att
sedan stanna upp. Under perioden 1932 -1935 fanns det alltså sex stycken. 1936 satte utbyggnaden
åter ny fart genom två nya centralbibliotek och tre närmast följande åren inrättades ytterligare fyra så
att det vid 1939 års utgång fanns det 12 centralbibliotek. De fick allt större betydelse genom såväl
direkta utlån som utsändande av vandringsbibliotek.70

                                                                
66 Folk- och skolbibliotek:  s. 12f
67 Det tredje nordiska biblioteksmötet i Oslo den 24.-26. august 1933: s. 25
68 Wieslander, Henning: Folkbiblioteken och den ekonomiska krisen // BBL; 1933, s. 243-252
69 Tynell, Knut: Centralbiblioteken 10 år // BBL, 1940. s. 5ff
70 Folk- och skolbibliotek: s. 23
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Utvecklingen av utsändandet av vandringsbibliotek följde i viss mån centralbiblioteksutbyggnaden så
att man märker en kraftig expansion åren 1930-1933. År  1930 sändes 25 stycken ut medan man
1933 sände ut 441 stycken. Siffrorna berättar alltså att verksamheten ökade med ungefär 17 gånger.
När konjunkturnedgången sedan drabbade centralbiblioteken fortsatte visserligen ökningen men med
mindre kraft, dvs. man såg en ökning med ungefär 10-20 % per år. Denna gradvisa ökning fortsatte
sedan även när konjunkturerna åter vände så att man vid 1939 års utgång sände ut 2 347
vandringsbibliotek.71

De direkta utlånen från centralbiblioteken hade också en mycket kraftig utveckling 1930-1933 då
man gick från ca. 1 200 lån till ca. 26 200. Därefter gick utlåningsstatistiken ner något för att sedan
1936 vända uppåt igen och tre år senare hade utlåningen fördubblats.72

1930 års biblioteksreform betonade vikten av kvalificerad bibliotekspersonal. Folk- och
skolbiblioteksutredningen från 1949 berättar att 1926 lades grunden till en kår av
yrkesbibliotekarier vid folkbiblioteken genom att skolöverstyrelsen då för första gången anordnade
biblioteksskola. Under 30- och 40-talet växte utbildningens form fram.  Den skulle som regel hållas
vartannat år men ett undantag gjordes 1942 då den planerade kursen på grund av det statsfinansiella
läget uppsköts till året därpå. För att vara behörig sökande till biblioteksskolan skulle man ha avlagt
en akademisk examen. Skolan omfattade till en början fyra månader, vilket så småningom utsträcktes
till fem månader. Utöver skolan skulle man göra en elevtjänstgöring vilken fastställdes till sex
månader.  Största vikten lades på bokkunskap och vissa bibliotekstekniska ämnen men även
kunskap om allmänt folkbildningsarbete betonades.73 Genomgången biblioteksskola gällde främst för
heltidstjänster medan skolöverstyrelsen för icke- heltidsanställd bibliotekspersonal anordnade
kortare kurser på 14 dagar. På dessa kurser betonades kunskaper i samma ämnen som på den
längre utbildningen.74

3.1.3 Internationella kontakter
Inom biblioteksvärlden hade man börjat knyta alltmer organiserade kontakter. I BBL omnämner man
under denna tid biblioteksmöten på tre nivåer; internationella, nordiska och nationella.

BBL nämner internationella biblioteksmöten av två slag. 1930 berättar man i en notis att i augusti har
den internationella bibliotekskommittén, dvs. det beslutande organet för den internationella
federationen av bibliotekarieföreningar, sammanträtt i Stockholm. Vid konferensen närvarade
representanter t.ex. från ett flertal europeiska länder, USA och Filippinerna.75 1935 hölls den andra
internationella kongressen för bibliotek och bibliografi i Spanien, vilken lockade 500 deltagare från
25 olika länder. Bland de frågor som diskuterades där var hur man skulle utveckla ett internationellt
samarbete inom biblioteksområdet.76

                                                                
71 Ibid.
72 Ibid.
73 Folk- och skolbibliotek: s. 35f
74 Ibid: s. 40
75Biblioteksnotiser // BBL, 1930. s. 189
76 Biblioteksnotiser // BBL, 1935. s. 229
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Nordiska biblioteksmöten hade börjat hållas regelbundet. Det första och andra hölls 1926 och 1928.
Det tredje ägde rum 1933 i Oslo och det fjärde i Helsingfors 1936. Alla samlade deltagare från
Sverige, Danmark, Norge och Finland.

De nordiska länderna brukade ofta även besöka varandras nationella biblioteksföreningars årsmöten.
Vid SAB: s årsmöten 1930, 1934, 1935, 1938 och 1939 var Norge och Danmark representerade.
1931 och 1936 nämns endast nordiska representanter från Norge (just till mötet 1931 hade även
deltagare från Holland kommit) medan 1937 års möte endast var representerat av Danmark. 1930
och 1938 var även Finland representerat medan man följande år särskilt omnämner att Finland inte
skickat någon representant. 1932 och 1933 ger inte BBL sådana uppgifter

BBL lämnar ibland uppgifter om att även Sverige skickade representanter till grannländernas
årsmöten. 1935 och 1937 åkte flera svenskar till danska biblioteksföreningens årsmöte och 1938
och 1939 var såväl det norska som det danska årsmötet besökt av svenskar.

Utöver dessa internationella, nordiska och nationella möten ägde år 1931 rum ett skandinaviskttyskt
möte i Flensburg.77

BBL vittnar också om enskilda biblioteksanställda kontakt med biblioteksväsendet i andra länder. De
förekommer nästan varje årgång skildringar från biblioteksbesök i andra länder. Framför allt verkar
dessa resor ha gått till USA och de andra nordiska länderna (främst Danmark och Norge) men även
England och Spanien besöktes. 1938 besökte Arne Holmberg, bibliotekarie i Stockholm, Hamburgs
bibliotek. Han skrev härom i en artikel som till stor del var ett lovtal över biblioteket.78

Så tog även den svenska biblioteksvärlden emot utländska gäster. Ofta var det danskar och norrmän
men BBL berättar även om andra europeiska gäster, t.ex. polska.

Artiklar i BBL vittnar också om att medarbetarna ofta tog del av litteratur angående
biblioteksförhållanden i andra länder. Det gäller framför allt förhållanden i Danmark och Norge. Man
berättar fortlöpande om t.ex. nya lagar, byggnader och årligen anmäls nyutkomna norska och danska
böcker. För övrigt recenserar och refererar man främst till böcker angående biblioteksväsendet i
USA och Storbritannien.

I några artiklar tas också upp hur andra länders bibliotek hanterat den ekonomiska krisen.
Exempelvis berättar man1934 att man inte får något intryck av kristid och nödläge för Danmarks
bibliotek.  Norges folkbibliotek har däremot en betydligt sämre ställning än i både Sverige och
Danmark och man berättar att nedskärningarna av statsbudgeten där varit vida starkare än hos oss.79

3.2. Biblioteken under andra världskriget
                                                                
77 Ett skandinaviskttyskt biblioteksmöte i Flensburg // BBL, 1931. s. 223f
78 Holmberg, Arne: Nytt och gammalt i hansestaden Hamburgs bibliotek  // BBL, 1938. s. 61ff
79 Nosslin, Folke: Bogens verden och Bog och bibliotek // BBL, 1934. s. 142f
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3.2.1 Folkbibliotekens utlåning och ekonomiska förutsättningar
Själva krigsutbrottet i september 1939 påverkade direkt människors biblioteksvanor. Detta berörs i
BBL 1940 där man refererar till en intervju i tidningen Uppsala. Bibliotekarie Paul Harnesk berättar
om siffror från stadsbiblioteket i Uppsala. Han menar att utlåningssiffrorna under september gjorde
tvära kast från dag till dag och han tror att orsaken härtill kan sökas i tidningarnas löpsedlar och
händelserna bakom dem. Krigsutbrottet verkar ha tagit ifrån låntagarna deras läslust. Ca 70 verk
lånades ut, vilket kan ställas i relation till de normala ca 500 verken. Utlåningen ökade men fram till 8
september var utlåningssiffrorna långt under de normala. Harnesk menar att människor då började
ana att kriget inte skulle få det explositionsartade förlopp som man först hade räknat med och
följaktligen steg siffrorna till de högst normala 514. Alarmrykten utifrån fick siffrorna att sjunka då
och då men de gick aldrig så i botten som under de första dagarna i september. Under oktober och
november verkar de t.o.m. haft en uppåtgående trend i jämförelse med tiden före krigsutbrottet.80

Under 1940 refererar BBL allt oftare till den krigssituation som Europa befann sig i. I såväl notiser
som artiklar hänvisas det ofta till det allvarliga läget. I artikeln Bibliotekens ekonomi i kristid
påpekar författaren Henning Wieslander att situationen i stort sett är densamma som under 1930-
talets första år men att framtiden nu är så mycket mer oviss och hotande. Åter ställs utlåningssiffrorna
i relation till aktuella samhällsförhållanden. Så berättas att första halvåret 1940 sjönk utlåningen något
men det var främst i de större städerna och BBL tror det beror på de omfattande inkallelserna.81

Andra halvåret visade utlåningen en procentuell ökning som t.o.m. överträffade situationen nästan tio
år tidigare. Wieslander anser att de stigande siffrorna också nu beror på ökad fritid genom den
stigande arbetslösheten samt människors sämre ekonomi, med mindre pengar till bokköp som
följd.82

Vid ett flertal tillfällen återkommer BBL till den stora utlåningsökningen. Bengt Hjelmqvist skriver i
artikeln Bokslut att 1941 kommer att stå som ett rekordår i de svenska folkbibliotekens historia.
Han menar att man kan betrakta juli månad 1940 som en milstolpe då siffrorna sköt i höjden.83

1949 års biblioteksutredning redogör även för bokbestånd och utlåning 1940-1945, vilket gör att
man även kan få fram dels procentuell ökning av bokbeståndet samt utlån jämfört med året innan och
dels medelvärdet över antal utlån per bok.84

Tabell 2

Bokbestånd och utlåning 1940-1945
År Bokbestånd Procentuell

ökning av
bokbestånd

Utlåning Procentuell ökning
av utlån

Medelvärde över antal
utlån per bok

1940 3 768 372 3,09  9 394 791 9,07 2,5
1941 3 962 036 5,14 10 612 732 12,96 2,7
1942 4 470 883 12,84 11 394 074 6,86 2,5
1943 4 593 280 2,73 10 711 691 -5,99 2,3
1944 4 852 381 5,64 10 691 749 -0,19 2,2

                                                                
80 Från biblioteksfronten // BBL, 1940, s. 18
81 Från biblioteksfronten / / BBL, 1940, s. 141
82 Wieslander, Henning: Bibliotekens ekonomi i kristid // BBL, 1940. s. 293ff
83 Hjelmqvist, Bengt: Bokslut // BBL, 1942. s. 5f
84 Folk- och skolbibliotek :  s. 22ff
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1945 5 086 217 4,81 10 579 233 -1,05 2,1
Källa: Folk- och skolbibliotek: SOU 1949:28. s.16

Utlåningssiffrorna åskådliggörs i diagrammet nedan. Det visar att de första krigsåren innebar en trend
av kraftigt ökade siffror, vilken avbröts 1943. Året markerade i sin tur en ny trend eftersom de
följande två åren också visade en tendens av sjunkande utlåningssiffror men mindre markant än
under 1943.

Diagram 2
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Källa: Folk- och skolbibliotek: SOU 1949:28. s. 16

I likhet med förhållanden i början på 1930-talet steg alltså utlåningssiffrorna rekordartat. Men till
skillnad från de åren blev inte anslagen i någon hög utsträckning beskurna. Riksdagen beslutade inför
budgetåren 1940/41 och 1941/42 om en liten reducering på några procent. 1942/43 utgick åter fullt
anslag vilket fortsatte resten av kriget. Bengt Hjelmqvist menade i sitt tal vid Nordiska
biblioteksmötet i Köpenhamn 1947 att 40-talskrisen för biblioteken märktes på ett annat sätt än
genom sänkta anslag. Den allmänna prisstegring som följde i krisens spår fick märktes även i priset
på böcker.85

Det kan därför vara av intresse att återvända till tabellen ovan och istället studera ökningen av
bokbeståndet. Man ser då att det varierade betydligt mer än under perioden 1930-39. 1942
utmärker sig som året då beståndet ökade kraftigast medan ökningstakten var den lägsta året därpå.
Om man vidare tittar på medelvärdet över antal utlån per bok finner man att det är högst 1941, året
då utlåningen ökade kraftigast. Året därpå, när utlåningen fortfarande ökade, gick antal utlån per bok
åter ner, vilket kan ställas i relation till att bokbeståndet ökade kraftigt detta år.

Biblioteksväsendets förbättrade ekonomiska förhållanden märktes också av i framtidsdebatten.
Under 1943 började man åter diskutera en fortsatt utbyggnad av centralbiblioteksverksamheten.
1944 beslutades att två nya centralbibliotek skulle inrättas i januari 1945.86

                                                                
85 Det femte nordiske Biblioteksmöde 1947: med oversigter over de nordiske Bibliotekers Udvikling 1936-1947,
1948. s. 47
86 Från biblioteksfronten // BBL, 1944. s. 62
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3.2.2 Fältbiblioteken
Kriget innebar nya former av bibliotek. 1940 bestämde riksdagen om särskilt statsunderstöd, som
skulle möjliggöra bibliotek vid de militära förbanden. Det utgick på ett belopp av högst 1500 kr per
förband. Inom försvarsväsendet organiserades en omfattande bildningsverksamhet, där biblioteket
utgjorde själva centralpunkten. Man organiserade fältbibliotek som försörjde beredskapsförbanden
med litteratur genom vandringsbibliotek från närmaste centralbibliotek.

Vid ett sammanträde med representanter för Försvarsstabens fältbibliotek i februari 1940 beslutades
om en bokinsamlingsvecka till förmån för neutralitetsvakten. Under en vecka i mars insamlades ca 35
000 volymer. BBL berättar att kvalitén på de skänkta böckerna i genomsnitt var god.87  Men Sigurd
Möhlenbrock berättar i artikeln Bibliotek i fält i BBL 1942 att han vid ett tillfälle hade hämtat ett
fältbibliotek som inte kom ifrån Försvarsstaben utan var ihopsamlat vid depån. Det omfattade 20
obundna volymer och Möhlenbrock kommenterar samlingen med orden: "det hela härstammade
tydligen från någon andlig vindssanering". Han fortsätter: "Att kalla detta för fältbibliotek, anser jag
vara att frånkänna den svenska beredskapsmannen all litterär smak och förklara honom andligt
omyndig."88

Möhlenbrock är dock i övrigt mycket positiv till fältbiblioteksverksamheten. Vid sin
beredskapstjänstgöring "mitt ute i ödemarken" fick Möhlenbrock erfarenhet av fältbibliotek. Han
skriver: "militärmyndigheterna har fått upp ögonen för den stora betydelse, fritidsproblemet har, och
den hjälp till lösning av detta, som ett välordnat biblioteksväsen i förläggningarna kan innebära”.89

Han fick intrycket av att många som aldrig tidigare hade besökt ett bibliotek nu lånade böcker och
att låntagarnas antal uppgick till 70 % av hela kompaniet. Bokbeståndet i dessa fältbibliotek
utgjordes främst av skönlitteratur som även dominerade utlåningen. För övrigt lånades gärna
reseskildringar, nutidshistoriska reportage men även litteraturhistoriska och naturfilosofiska verk hade
sina läsare.90

3.2.3 Centralbiblioteken
Det var av stor betydelse att utbyggnaden av centralbibliotek hade kommit så pass långt när kriget
började. Därifrån administrerades och utsändes fältbiblioteken. Folk- och skolbiblioteksutredningen
redovisar för utvecklingen under åren.91

Tabell 3

                                                                
87 Hammarskiöld, Tora: Bokveckans facit // BBL, 1940. s 267
88 Möhlenbrock, Sigurd: Bibliotek i fält // BBL, 1942.  s.12
89 Möhlenbrock: 1942. s. 11
90 Möhlenbrock: 1942. s. 13
91 Folk- och skolbibliotek : s. 22ff
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Utsända vandringsbibliotek
1940-1945

År Antal utsända
vandrings-
bibliotek

1940 1 539
1941 2 067
1942 2 747
1943 3 200
1944 2 915
1945 2 782

Källa: Folk- och skolbibliotek: SOU 1949:28: s. 23

Tabellen visar  att antalet utsända vandringsbibliotek ökade kraftigt 1940-1943 för att sedan gå
tillbaka de två sista krigsåren.

Den direkta utlåningen från centralbiblioteken visade årligen en gradvis ökning, vilken uttryckt i siffror
innebar att den 1940 var ca. 64 400 medan den 1945 var ca. 92 500. Enda undantaget var 1943 då
den gick tillbaka 2 % jämfört med året innan.92

Folk- och skolbiblioteksutredningen 1949 tar upp hur den i 1930 års reform föreskrivna
bibliotekstekniska vägledningen av centralbiblioteken gentemot folkbiblioteken hade utformats. Den
hade inneburit råd och anvisningar vid bokinköp, hjälp vid klassificering och katalogisering både av
de böcker som biblioteken redan ägde och de nyinköpta. Vid årliga möten med bibliotekarierna
inom centralbiblioteksområdet eller vid inspektionen av biblioteken hade man givit muntlig
orientering. Även skriftlig orientering förekom genom standardlistor.93

Kriget innebar dock att utbyggnaden av centralbibliotek åter stannade upp. 1940-1944 upprättades
inga nya utan det var 12 stycken som stod för den ökade utlåningen. 1945 kom utbyggnaden igång
igen med två nya bibliotek (de två följande åren tillkom ytterligare två per år).

3.2.4 Biblioteken och krigstillståndet
1942 uppmärksammar Bitti von Vegesack i BBL propagandan från krigförande parter.94

Hon uppger att 10 000 försändelser om dagen beräknas komma till Sverige från Tyskland och
västmakterna. Även folkbiblioteken nåddes av propagandan i form av broschyrer och tidskrifter. Till
de större biblioteken kom ca 10 broschyrer i månaden samt regelbundet ett stort antal tidskrifter.

Vad gjorde då biblioteken med försändelserna? Von Vegesack refererar till en undersökning, som
Statens informationsstyrelse gjort. Oftast hamnade propagandaförsändelserna direkt i
papperskorgen. På en del bibliotek sparades viss del av materialet men det förvarades i låsta
magasin. Allmänheten kunde då endast på särskild begäran läsa det. Några bibliotek hade returnerat
propagandan, en metod som hade visats sig effektiv eftersom man då i fortsättningen undkom
ytterligare försändelser.

                                                                
92 Ibid: s. 23
93 Ibid.
94 Vegesack, Bitti von: Folkbiblioteken och den främmande propagandan // BBL, 1942. s.105ff
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Avsikten med propagandan var naturligtvis att bearbeta den svenska opinionen till förmån för den
ena eller andra stormakten. Von Vegesack menar att man vill försöka få fram ett svenskt
ställningstagande som är oförenligt med den svenska neutraliteten men hon betonar att svenskarna är
medvetna om faran, vilket opinionsmöten mot propagandan vittnar om. Hon fortsätter genom att föra
in diskussionen på vad folkbiblioteken kan göra och menar att deras främsta uppgift är att upplysa
om svenska värden samt ge sakliga redogörelser om krigförande parter:

På vad sätt kunna då de svenska folkbiblioteken medverka?
Det torde vara en allmänt omfattad åsikt att den främmande propagandan bäst

motarbetas genom en upplysningsverksamhet om svenska värden, som gör oss mera
motståndskraftiga mot utländska locktoner. Här ha folkbiblioteken framför allt en
mission att fylla. På deras hyllor finns redan all behövlig litteratur; välskrivna
objektiva böcker om svensk historia, svensk ekonomisk utveckling, svensk
sociallagstiftning, de svenska folkrörelserna för att ta några exempel.

… Det är naturligtvis också klart att mycket som innehåller sakliga
redogörelser för det krigförande landets sociala och kulturella förhållanden, på sätt
och vis kan betraktas som legitim upplysningslitteratur. Även tidskrifter av typen
Sverige-Tyskland avse ju framför allt att vara kulturellt orienterande. Under
nuvarande förhållanden är emellertid all dylik litteratur så tendentiös att man säkert
bäst tjänar svenska intressen genom att bannlysa också denna från de för
allmänheten tillgängliga bibliotekslokalerna.95

I Fullbokat berörs förhållandena under kriget mer i förbigående men man ger ändå en tidsbild från
krigsåren i Göteborg. Mörkläggning var anbefalld och därför stängdes biblioteken vid mörkrets
inbrott, men däremot hölls Göteborg stads läsrum (rum för tidningsläsning) öppna. Under de mest
dramatiska veckorna när tyskarna gick in i Norge och Danmark turades personalen om att hålla vakt
dygnet runt i händelse av att Dicksonska folkbibliotekets källare skulle behöva användas som allmänt
skyddsrum. Utrustning införskaffades i form av hjälmar overaller, ficklampor och en radio.96

I Fullbokat berättas vidare att i en hemligstämplad skrivelse från bibliotekskonsulenterna
”uppmanades personalen att iakttaga försiktighet och uppmärksamhet vad gällde utlänningar”.

Utländska medborgare skulle först efter prövning få ett särskilt passerkort för att komma in på
biblioteket och man skulle noga övervaka vad de läste och vara särskilt vaksam om de intresserade
sig för kartor. Det finns emellertid inga belägg vare sig för att bestämmelserna var kända eller för att
de tillämpades av personalen.97

3.2.5 Internationella kontakter
Kriget fick stora återverkningar på bibliotekssamarbetet länder emellan. Såväl
internationella som nordiska biblioteksmöten inställdes. Mellan 1940 och 1945 nämner inte BBL att
Sverige skickade representanter till de nordiska grannländernas nationella biblioteksföreningars
möten men man ger ibland en notis om att det ägt rum och vad som då behandlats, t ex, i Danmark
1942.98
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Vid SAB:s årsmöte 1940 var fortfarande grannländerna representerade genom deltagare från
Danmark och Finland.99  Från mötet påföljande år berättas emellertid att:

Telegrafiska hälsningar från Suomen  kirjastoseura och biblioteksdirektör Kannila i
Helsingfors upplästes av bibliotekarie Wieslander, som sedan han tillika meddelat, att
hälsningar tidigare brevledes ingått från Norge och Danmark, utbragte ett med kraft
besvarat leve för våra nordiska grannländer. 100

Även i redogörelsen från årsmötet 1942 uppmärksammades grannländernas frånvaro: ”En särskild
hyllning bragtes de nordiska grannländerna i ett tal av dr Fredrik Hjelmqvist, som med vemod
konstaterade att vi denna gången inte sågo några grannlandsbibliotekarier i vår krets.”101

Vid mötet i augusti 1943 fanns det emellertid åter representanter närvarande från såväl Finland som
Danmark; biblioteksdirektor Helle Kannila och Robert L. Hansen. 102 Och från SAB:s årsmöte
påföljande år heter det: ”Från Finland hade vi glädjen att som gäst se biblioteksdirektor Helle
Kannila, under det att från Norge och Danmark inbjudna gäster tyvärr inte fått utresetillstånd. Två
danska bibliotekarier, som för närvarande vistas i Sverige, voro emellertid deltagare i årsmötet.”103

Vid årsmötet i augusti 1945 var kriget slut och orden därifrån ger en bild av stämningen och
framtidstron:

Då de 227 deltagarna i årets föreningsmöte den 17 augusti samlades till
Medborgarhuset i Falun mötte oss därutanför den festliga anblicken av Sveriges,
Finlands Danmarks, Norges och Englands flaggor. Ty från samtliga de nämnda
länderna hade vi glädjen att se en eller flera kolleger ibland oss, ett tecken så gott
som något på att ljusare tider äntligen randats.104

Isoleringen från utlandet och utländska bibliotek påtalas i BBL 1942 i en notis under rubriken Från
biblioteksfronten. Artikeln handlar främst om möjligheten att få tag i utländska tidsskrifter. Man
påpekar att möjligheten till kontakt med Frankrike hade ljusnat något sedan avspärrningen hade varit
nästan total sedan landets sammanbrott (våren 1940). Detsamma gällde England och USA sedan
Sovjetunionens inträde i kriget. Förbindelserna med Danmark, Norge Finland, Italien och Tyskland
hade däremot pågått nästan ostörda. 105

Mest kännbar var isoleringen för de vetenskapliga biblioteken. Vetenskapliga undersökningar, främst
naturvetenskapliga, publicerades ofta i tidskrifter men många utländska tidskrifter nådde aldrig de
svenska biblioteken. Många tidskrifter kom bort på vägen och BBL berättar att tidskriftsexpeditioner
därför i stor utsträckning meddelat att de under kriget inte vidare skulle sända tidskrifterna. Istället
skulle man lagra dem i väntan på bättre tider.106

Den tyska vetenskapliga litteraturen kom i något mindre utsträckning och med större mellanrum fram
till biblioteken. De tyska böckerna var dock ibland redan slutsålda vid utgivandet. BBL menade att
                                                                
99 Årsmötet // BBL, 1940. s. 262
100 Gävlemötet // BBL, 1941. s. 214
101 Årsmötet i Skövde och Skara  // BBL, 1942. s. 250
102 Genell, Nils: Uppsalamötet // BBL, 1943. s. 197
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105 Wieslander, Henning: Folkbiblioteken och den ekonomiska krisen // BBL; 1933, s 243-252
106 Ibid.
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orsaken till detta låg i pappers- och annan materialbrist samt i att efterfrågan på böcker hade ökat
inom Tyskland, vilket missgynnade svenska bibliotek.107

3.3 Överblick över biblioteken i Sverige 1930-1945

Bengt Hjelmqvist ger i sin bok Det starka biblioteket en överblick över perioden som följde efter
1930 års biblioteksreform. Han menar att reformen betydde en omvälvning på
folkbiblioteksområdet.108

När Hjelmqvist 1950 summerar vad som hänt på folkbiblioteksområdet under de senaste två
decennierna menar han att det inte är självklart att allt kan föras tillbaka på 1930 års reform utan att
andra orsaker kan ha bidragit. Men han påpekar att: ”Med de ökade statsbidragen följde en ökad
förståelse hos de kommunala myndigheterna för biblioteksverksamhetens vikt och värde.”109

Hjelmqvist menar vidare att reformen fick positiva följder för bibliotekspersonalens kompetens. Han
framhåller att de bibliotek som hade heltidspersonal 1930 kunde räknas på handens fingrar medan
det två decennier senare finns nästan 400 heltidsbefattningar fördelade på nästan 100 bibliotek.110

Inrättandet av centralbibliotek hör enligt Hjelmqvist ändå till det mest betydelsefulla i 1930 års
biblioteksreform. Han beklagar att den ursprungliga utbyggnadsplanen inte har följts. Man hade tänkt
sig att 1941 skulle det finnas ett central- eller landsbibliotek i varje län men fortfarande 20 år senare
saknades det i två län.111

Vid en sammanfattning av hela perioden 1930-45 vill jag återvända till tabellerna 1 och 2 över
bokbestånd och utlåning vid kommunala och med dem likställda folkbibliotek som redovisats ovan.
Den visar att utlåningen under de 16 åren ökade med 5,7 miljoner eller uttryckt i procent med 119
%. Bokbeståndet ökade med nästan 3 miljoner eller uttryckt i procent med 135 %.
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4. Attityder och stämningar i BBL 1930-1945

Denna uppsats tredje frågeställning är:

• Hur kommenterade och reagerade den svenska biblioteksvärlden, såsom det tar sig uttryck i
BBL, på det spända världsläget och den tyska aggressionen 1930-1945?

Denna frågeställning bryts i sin tur sedan ner i följande vinklingar:

• Hur kommenterade och reagerade den svenska biblioteksvärlden, såsom det tar sig uttryck i
BBL, på den tyska aggressionen gentemot andra stater?

• Hur kommenterade och reagerade den svenska biblioteksvärlden, såsom det tar sig uttryck i
BBL, på den tyska aggressionen som den yttrade sig gentemot folkslag och värderingar?

I detta kapitel kommer dessa frågor att behandlas med hjälp av de uppgifter som BBL ger i sina
recensioner av nyutkomna böcker. I egenskap av organ för Sveriges allmänna biblioteksförening kan
man hävda att dessa recensioner hade möjlighet att påverka den svenska biblioteksvärlden och att
den även kan betraktas som en officiell röst för den. Recensionerna kan i sammanhanget sägas ge
uppgifter av två slag. Dels visar de vilka böcker som kom ut och som BBL valde att recensera.
Därmed ger de uppgifter om vilken kunskap den svenska biblioteksvärlden hade om förhållanden
hemma i Sverige och ute i Europa. Dels ger de ibland även uppgifter i form av tankar, åsikter och
värderingar om förhållandena. Materialet, dvs. de utvalda recensionerna redovisas i stort sett
kronologiskt. Åren 1930-1933 redovisas ihop, eftersom de är få. Därefter kommer de årgång efter
årgång. De kommenteras kort redan här men kommer i ett senare kapitel att tolkas utifrån två av
mina teoretiska utgångspunkter: Uppgifterna kommer då att ställas mot ett idéhistoriskt/ideologiskt
och ett allmänhistoriskt perspektiv, vilka presenterats i kapitel två.

4.1 Redovisning av recensioner 1930-1945

Här kommer frågorna om hur uppmärksam man var på den växande tyska aggressionen att
behandlas. Finns det kommentarer om stämningarna och nationalsocialismen i Tyskland? Kan man
finna spår av inställningen till militär aggression och till kriget? Uppmärksammade man den tyska
aggressionen gentemot andra folkslag? Fanns det möjlighet att erhålla någon kunskap om
judeförföljelserna? Kommenterades den tyska antidemokratiska och antisocialistiska hållningen?

1930-1933
Under första åren av perioden finns inga markanta tecken på att man såg något tyskt militärt hot.
Fortfarande var första världskrigets fasor tydligt i människors medvetande och det utkom en del
historiska skildringar om detta men det är i recensionen av ett skönlitterärt verk, Richard Aldingtons
En hjältes död, som kriget som fenomen tydligt diskuteras. Boken recenseras med orden:
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… våldsamma anklagelseskrift mot krigets förbannelse ... är hänsynslöst
uppriktig, hätskt brutal, negativ, ensidigt orättvis, icke något genomarbetat
konstverk, icke någon uppbygglig läsning. Men den är - trots allt detta - ett av de
intressantaste mänskliga dokument, som krigstidsgenerationen frambragt. Dess
hysteriska pessimism och obehärskade angrepp få sin förklaring genom
författarens egen upplysning, att kriget förgiftat honom. 112

Det finns det flera böcker som uppmärksammar judarnas ställning och situation.
1931 utkom den skönlitterära Den slutna kretsen av Ludwig Lewisohn, om vilken det heter:

En värdefull och mycket välskriven bok. Kan läsas som fängslande roman men har
långt högre syfte, nämligen att dryfta judens ställning inom nutida kultur och hos
honom väcka till liv en stark nationalkänsla. Följderna för judarna och andra av en
sådan stat i staten har författaren ej gått in på. Ingenstädes söker han heller att se
spörsmålet i dess helhet utan bara från judiskt håll Just denna uppriktighet gör
boken värd att omsorgsfullt läsas och övertänkas….113

Erich Ludendorffs bok, Frimureriets tillintetgörande, recenseras med orden:

I frimureriet och det därigenom förmedlade judiska inflytandet ser författaren den
främsta orsaken till Tysklands olyckor. Som symptom på hur i nödtider en fix idé
kan fullständigt behärska en på sitt eget område framstående man har boken
något intresse.114

Längre fram, 1933, visar bl.a. recensionen av Norman Angells bok Osynliga mördare att hotet av
krig är en skrämmande verklighet.

Författarens arbete "Den stora illusionen", som utgavs flera år före världskrigets
utbrott, och påvisade, att ett krig under nutida förhållanden måste bli ett
ekonomiskt nederlag även för den segrande parten, var en bragd, som inte är
glömd. I det nya arbetet är författaren densamme som förut, samme obeveklige
fiende till kriget och nationalismen. Den som i likhet med anmälaren finner detta
vara ett högt beröm, bör läsa boken.115

Samma år, alltså året för nationalsocialisternas maktövertagande i Tyskland, börjar frågan om vad
Hitler och nationalsocialismen egentligen har för syften bli angelägen även om man omöjligtvis kunde
inse händelsernas omfattning. Ett exempel på det är Vad vill Hitler: Nationalismens mål och
medel av Theodor Heuss. Om denna heter det:

Dr Hess´ bok om den tyska nationalsocialismen vill vara en kritisk utredning av dess
bärande idéer, "dess mål och medel" - "ett försök att klargöra en andlig
principståndpunkt och en utveckling ur tidshistoriska och personliga förutsättningar"
för att använda förf:s ord i företalet. I olika kapitel behandlas rörelsens allmänna program
- de 25 punkterna - och dess ställning till skilda speciella problem: ras och folk,
ekonomiska och utrikespolitiska frågor, de religiösa spörsmålen o.s.v. Boken är kanske,
även med retuscheringar som översättaren i lättillgänglighetens intresse vidtagit något
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"tysk" men förtjänar givetvis uppmärksamhet som en saklig och sakkunnig redogörelse
för en av efterkrigsårens stora folkrörelser.116

1933 recenseras också en biografi om Hitler av Erik Arrhén. Författaren verkar inte till fullo inse
kraften i den nationalsocialistiska då man menar att den "saknar alla möjligheter att bli en
internationell företeelse". Delar av recensionen lyder:

Vad förf. söker ge är mindre en personkarakteristik av Hitler än en framställning av
nationalsocialismens bakgrund, framväxt och åskådning.  Bristerna  äro emellertid
påtagliga. Att man får en så vag och konturlös bild av Hitler är måhända ej förf:s fel. Men
karakteristiken av den nationalsocialistiska ideologien är ej blott på sina ställen föga klar
- det är ganska naturligt så pass växlande som ståndpunkterna varit - utan också alltför
inmängd med förf:s personliga reflexioner. Sakliga misstag saknas ej heller. Förf., som är
konservativ är synnerligen avvisande mot Hitler, och slutsatsen blir, att
nationalsocialismen i Tyskland är kanske förklarlig om än ej försvarlig, men saknar alla
möjligheter att bli en internationell företeelse.117

1934
Under 1934 recenseras Bruna boken om riksdagsbrand och Hitlerterror. Efterskrift om den
internationella juristkommissionens förhandlingar med inledning av Georg Branting.
Recensionen visar på att man nu börjar få signaler om det omänskliga i de tyska förhållandena men
att man finner vissa av uppgifterna alltför skrämmande och ställer sig därför tveksam till dem.

Att uttala ett bestämt omdöme om denna bok är svårt. Mycket av det, som nämnes är
ju icke verifierat, och där måste man ej sällan uttala sitt tvivel om sanningen, men å
andra sidan talar boken mycket om de sorgliga förhållanden, vilka rått under den
nazistiska regimen, som man icke kan betvivla, hårdhänta och omänskliga metoder.
Boken går naturligtvis icke heller förbi Göring, och en del av det, som säges om hans
olämplighet som högste ledare är säkert riktigt. Hans uppträdande vid
Leipzigerdomstolens sammanträde i Berlin beriktigar detta. Efter utslaget av
Leipzigerdomstolen angående riksdagsbranden har säkerligen Bruna boken förlorat
en stor del av sin aktualitet.118

Edgar A Mowrers bok: Tyskland vrider klockan tillbaka ger också anledning till en recension som
höjer varningsklockan för att Tyskland slagit in på en väg som leder i fel riktning.

M. har under åtskilliga år varit Chicago Daily news´ Berlinkorrespondent. Hans bok,
som framför allt går ut på att visa att den nya tyska regimen innebär en återgång till
kejsartidens tyska idéer och att demokratiens sammanbrott berodde på bristande
fasthet hos socialdemokratin, rymmer åtskilligt av intresse. ...119

1935
De nu allt oftare förekommande recensionerna över böcker om förhållanden i Tyskland visar på att
man var i behov av och hade en önskan om ökad kunskap i ämnet.  Två böcker får representera
stämningarna under året. Den ena är Sixten Belfrages bok Nationalsocialismen framför portarna.
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Recensionen som helhet ger intryck av en bok som önskar att göra nationalsocialismen mer greppbar
och förståelig, exempelvis märks det i orden ”från början kritiskt inställd mot rörelsen och dess
ledare har han vid självsyn och närmare studium icke kunnat undgå att också i åtskilligt imponeras”.
Som helhet lyder recensionen:

Docenten B:s bok vill vara på en gång en upplysningsskrift och ett maningsrop; förf.,
som icke är politiker ex professo, betygar själv i företalet, att han känt det som något
av en enkel medborgarplikt att tala. I korta, pregnanta kapitel, präglade av saklighet
men icke saknande patos, ger han en skildring av nationalsocialismens framväxt och
dess yttringar - sympatiska eller mindre sympatiska - på olika områden av stats- och
samhällslivet; från början kritiskt inställd mot rörelsen och dess ledare har han vid
självsyn och närmare studium icke kunnat undgå att också i åtskilligt imponeras.
Bokens praktiska slutsats är en maning att  hålla den hotande faran utanför portarna
med rörelsens egna vapen - att "acceptera det bästa hos nationalsocialismen för att
med dess till hjälp hålla bort vad sämre är". En skrift till studium och begrundan utan
anseende till partier.120

Den andra boken heter Sanningen om Tyskland Den nationalsocialistiska statskuppens metoder
och förlopp. Ett ögonvittne (en översättning från tyskan och försedd med en efterskrift av Gunnar
Lundberg). Även denna visar på en önskan att förklara och förstå rörelsen men recensenten betonar
att ”skriften har karaktär av anklagelseskrift”:

Den svenska upplagan av denna skrift är av Socialdemokratiska partistyrelsen
sanktionerad som "en sakkunnig och sanningsenlig framställning av den tyska
statsvälvningens förlopp och karaktär". Förf. förefaller också onekligen i åtskilliga
stycken initierad. Skriftens karaktär av anklagelseskrift framgår dock med
önskvärd tydlighet redan av förf:s eget företal, däri han säger sig vilja säga intet
annat än sanningen om Tyskland: "Ty sanningen är den bästa och starkaste
anklagaren."121

1935 anmäles också en skönlitterär bok som tar upp tankar om ras och antisemitism. Den heter
Rasförrädare av Arthur Möller och framställs som ofördelaktigt tendentiös.

Den lilla romanen har hämtat sitt stoff från nazistregimens första tid i en medelstor
tysk stad och ger exempel på antisemitisk förföljelse av råaste slag. Den är en
tendensskilding, som målar allt i svart och vitt. Autentiska  redogörelser utan
skönlitterär omstöpning äro otvivelaktigt att föredraga framför dylikt novellistiskt
reportage, gjort på avstånd från lokaliteten för händelsena.122

Även böcker som är mer positiva till omständigheterna i Tyskland förekommer, om än i ringa
omfattning. Om Arthur Möllers bok upplevs som alltför tendentiös så framställs  Fanny Wilamowitz-
Moellendorffs Resan till det okända landet: Tyskland 1933 som positiv i sin opartiskhet. Det heter
om den:

Intryck och bilder från en resa till Tyskland sommaren 1933, företagen i avsikt att
närmare lära känna den verkan nationalsocialismen haft i olika trakter och kretsar, i
städerna som på landsbygden. Grevinnan von W:-M.s syn och sympatier äro av
naturliga skäl på det nya Tysklands sida; även där hon ej helt kan följa den ledande
politiken - judefrågan -, få dock bilderna osökt en övervägande ljus prägel. Tonen är
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lugn och klar och vittnar om förf:innans vilja till opartiskhet; hur långt och hur
genomträngande hon kunnat se, blir sedan måhända en särskild fråga.123

Werner Türks Gatan fri: En roman om hur Tyskland blev nazistiskt ger prov på att det även
kom böcker som klart tog ställning mot nazismen. Omdömet om boken är dock mycket negativt.

En antinazistisk pamflett, som trots uppenbar och naiv partiskhet ger inblickar av
värde i de tyska arbetarnas och den lägre medelklassens mentalitet och
dokumentariskt skildrar vissa faktiska händelser. En tung och konstlös framställning
sänker svårt dess kvalitet. Av dubiöst intresse.124

Samma år utkom även nationalsocialismens stora programskrift, Adolf Hitlers Mein Kampf, vilken
recenseras på följande sätt:

I två digra delar föreligger nu nationalsocialismens stora programskrift även på
svenska. Dess allmänna riktning och tendens torde väl i denna stund vara ganska väl
känd - om också icke genom förstahandsstudium - och behöver ingen särskild
utläggning. Hitler är och vill vara folktalaren, agitatorn som med eller mot deras vilja
rycker massorna med sig; för den vetenskapliga objektiviteten, vägandet för och
emot hyser han en djup ringaktning. Han målar sina motståndare - judar, marxister,
parlamentariker och vad han kallar dem - på väggen och gläds åt färgernas svärta.
Arbetet är en bok för de troende, icke för de kritiskt inställda - förf. säger själv, att han
vänder sig till anhängare, icke till främlingar -, vilket icke hindrar att det som
huvuddokument som en av de stora, ingripande rörelserna i tiden har intresse och
betydelse långt utöver de troendes krets. Det är en bok såväl om Hitlers egen
personliga utveckling som om den av honom skapade rörelsens, fram till den tidpunkt
då den på allvar började bliva en makt.125

Orden i recensionen visar att man var medveten om vad nationalsocialismen stod för, att den var
antisemitisk, antimarxistisk och antidemokratisk. Man var också medveten om Hitlers makt genom
hans inflytande på massorna men man verkar inte riktigt inse vidden och allvaret i hans läror.

1936
Att judefrågan verkligen ägnades uppmärksamhet av samtiden är tydligt i BBL, inte minst år 1936.
De tre närmst följande  recensionerna visar prov på detta:

 Antisemitismen i historisk och kritisk belysning av Hugo Valentin sätter antisemitismen i ett större
sammanhang och vittnar om en stor klarsynthet över samtida förhållanden:

I sin nya bok har docenten Valentin på ett speciellt område framlagt resultatet av
sina forskningar i judisk historia och sina studier av samtidens judiska problem.
Det är ett "mörkt" kapitel i den västerländska kulturens historia han därmed
upptagit till behandling; själva ämnesvalet gör, som förf. själv anmärker, att de
ljusare sidorna i förhållandet mellan judarna och de ickejudiska folken ej kunna
komma till sin rätt. Boken har en aktuell prägel: huvudvikten är lagd vid den
"moderna" antisemitismen, som hade sin upprinnelse i Tyskland på 1870-talet och
som sedan i elakartade former framträtt i flera av de europeiska staterna; men
också av tidigare antisemitiska tendenser och fakta ger förf. en sakkunnig
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översikt. Boken är skriven med all den objektivitet man i ett dylikt fall kan begära;
att utropstecknen komma till användning exempelvis i kapitlet om "århundradets
största förfalskning" - Zions vises protokoll - kan icke förvåna. Arbetet är, om
icke en skön, så i alla händelser en nyttig undervisning i ett spörsmål, som icke
bör vara likgiltigt för någon.126

Victoria Wolfs bok Som gäst i eget land är den andra bok som recenseras, vilken tar upp
judefrågan. Recensionen tyder på att man var medveten om den ariska politikens brutalitet.
Omdömet, med bl.a. orden "ger boken inga hätska skildringar, och den verkar och övertygar därför
så mycket kraftigare. Det är en fin och äkta bok i litet format..." vittnar om att man uppskattade
boken och fokuseringen på de frågor som den tog upp.

Till grund för denna nutidsroman ligger det Tredje rikets judepolitik. Förf. ger en bild
av en äkta tysk familjeidyll i en schwabisk småstad och tecknar så idyllens slut tack
vare den "ariska" politikens brutala framfart. I motsats mot åtskilliga andra arbeten
med liknande motiv ger boken inga hätska skildringar, och den verkar och övertygar
därför så mycket kraftigare. Det är en fin och äkta bok i litet format, och det är ett
mänskligt dokument av värde.127

1936 recenseras också boken Den gula fläcken: utrotandet av 500 000 tyska judar. Det gavs
alltså ut böcker som behandlade judarnas allvarliga situation i Tyskland. Recensenten uttrycker sig
med försiktighet om ämnet för och behovet av boken. Istället ger han ett stilistiskt omdöme:

"Den gula fläcken" är en agitationsskrift eller om man så hellre vill en försvarsskrift
och bör som sådan bedömas. "Boken behövs", förklarar den svenske inledaren i sitt
företal, och det vare anm. fjärran att häremot rikta någon gensaga; men det förefaller
åtminstone som om den i sin svenska dräkt bort kunna få en något stramare
utformning. ...128

1937
Under året riktar man åter uppmärksamhet mot en biografi om Hitler. Dess titel var Adolf Hitler: En
diktators liv av Konrad Heiden. Orden i omdömet "... och gärna söker sak med sin vederpart är
visserligen också påtagligt..." kan antyda att viss kritik men boken ges stor betydelse då den anses
kunna få betydelse för kommande forskning.

I flödet av pamfletter och panegyriker hör Heidens Hitler-biografi till de
framställningar av den nationalsocialistiske ledarens liv , som kunna räknas ha
betydelse även för en kommande forskning. Förf. har följt rörelsen från dess början
och är synbarligen inne i en hel del av dess detaljer; att han hör hemma i de avgjorda
motståndarnas led och gärna söker sak med sin vederpart är visserligen också
påtagligt. ...129

Samma år utkommer Dokument, brev och anteckningar från tiden för fängelsevistelsen och
Leipzigprocessen av Georgi Dimitrov. Det är en bok som anknyter till riksdagshusbranden 1933
som nämnts tidigare. Den långa recensionen kommer här att återges i sin helhet. Här finns nämligen
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ett dokument som kommer med mycket allvarliga uppgifter om förhållanden angående Tyskland som
rättsstat att recensenten menar att de är såpass graverande att han har svårt att tro att de är sanna:

G Dimitrov, en landsflyktig bulgarisk kommunist, som år 1933 under antaget namn
uppehöll sig i Tyskland, blev efter mordbrandsanläggningen i riksdagshuset i Berlin
jämte två andra bulgarer häktad, såsom misstänkt för delaktighet i brottet. Vid
rättegången, som väckte ett oerhört uppseende i hela världen, förfäktade Dimitrov sin
och sina landsmäns oskuld och gjorde gällande, att dådet vore att betrakta som
provokation för att misskreditera kommunismen, och att dess planläggare vore att
söka i det nationalsocialistiska lägret. Det tre bulgarerna blevo omsider frikända "i
brist på bevis" men samtidigt utvisade ur Tyskland. De kvarhöllos dock i fängelse
ytterligare ett par månader efter den frikännande domen, innan de översändes till
Sovjetryssland, där de under tiden erhållit medborgarrätt. De anklagelser, som genom
de i denna bok offentliggjorda dokumenten riktas mot det tyska rättsväsendet, äro så
graverande, att man har svårt att tro på deras sanningsenlighet. Förmodligen har man
att vänta någon vederläggning från tyskt håll, och det förefaller riktigast att, innan en
sådan vederläggning presterats, icke yttra sig om den föreliggande bokens
trovärdighet.130

1938
Under året recenseras böcker som har en ganska positiv och försonlig inställning till det
nationalsocialistiska Tyskland. I Christer Jäderlunds Hitlers Tyskland: Reportage från tredje riket
lovordas det tyska folket och recensenten ser med positiva ögon på skildringen "hans skildringar...
tilltala genom påtaglig saklig vederhäftighet."

Christer Jäderlunds "Hitlers Tyskland" är grundad på ett mångårigt, intimt studium av
Tyskland och tyska förhållanden. Förf. ser med klar sympati på det tyska folket och
dess arbete för rikets återuppbyggande; hans skildringar ha kanske icke den formella
glans man ofta finner i en del mera flyktiga resenärers korrespondenser, men de tilltala
genom påtaglig saklig  vederhäftighet. Till bokens förtjänster hör också, att den ger
sig in på områden, som eljest kommit mindre fram i debatten: landsbygdens problem
och arbetarklassens ställning. - Det halft förklarande, halft urskuldande förordet av
annan hand onödigt.131

Ytterligare en bok som var positiv till Tyskland utkom under året. Det var den upptäcktsresande
Sven Hedins bok Tyskland och världsfreden. Hedin var en känd Tysklandsvän och recensenten
gör läsaren uppmärksam på att hans bok är "en lovsång till tysk anda och tysk kraft".

"Tyskland och världsfreden" är en försvarsskrift för Tredje riket och en anklagelseakt
mot Versailles. Sven Hedins "upptäcktsfärd i ett okänt land" har gjort honom till en
lika förklarad anhängare av det nationalsocialistiska Tyskland som tidigare av det
kejserliga. Kritik förekommer visserligen särskilt av en del kulturella företeelser, men i
sin helhet blir boken en lovsång till tysk anda och tysk kraft. Förf. tror på Tysklands
fredsvilja, men väl ser han världsfreden hotad - framför allt av tre permanenta
missförhållanden: det tyska folkets trångboddhet (kolonifrågan), de onaturliga
gränser i Europa som skapades i Versilles, och den världsrevolution som eftersträvas
av Sovjetryssland. Av dessa vulkanhärdar för krigisk oro räknar han den första som
farligast. - Boken bär i hög grad sin förf:s signatur, även däri att den gärna företer
kurösa utvikningar från det huvudsakliga ämnet. 132
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1939
1939 blir en tendens märkbar som sedan är tydlig genom krigsåren. Då börjar nämligen skildringar
av tidens dramatiska krigshandlingar att uppmärksammas. Då som senare kommer de med 1-2 års
eftersläpning så att detta år innehåller recensioner om händelserna vid Österrikes anslutning till
Tyskland och ockupationen av de tysktalande delarna av Tjeckoslovakien. Geneviève Tabouis
(enligt uppgift medarbetare i radikal fransk tidning) skrev boken Utpressning under krigshot, vilken
är anmärkningsvärd i sin klarsynthet över samtida förhållanden. Detta tyder bl.a. orden om att de
totalitära makterna Tyskland och Italien hemburit vinsterna i spelet, genom hot om krig. Recensionen
lyder:

… I "Utpressning under krigshot" kommenterar hon från fransk synpunkt de senare
årens storpolitik, karakteriserad av motsättningen mellan de demokratiska staterna
Frankrike och England och de totalitära makterna Tyskland och Italien. Det är de
senare, som regelbundet hemburit vinsterna i spelet, merendels under hot om krig;
"krig lönar sig kanske inte, men utpressning genom krigshot gör det säkert!"
Svagheterna å den demokratiska sidan ha legat i parternas delvis olikriktade intressen
och bristande fasthet i de kritiska momenten. Kommentaren når fram till Österrikes
"Anschluss" mars 1938, men skuggan av hotet mot Tjeckoslovakien framskymtar
också.133

Två recensioner hämtas från böcker om händelserna i Tjeckoslovakien. Den ena behandlar en bok,
vars sympatier finns på den tjeckiska sidan, vilket recensenten tydliggör. Om boken Heinlein, Hitler
och tjeckerna: den sudettyska frågan (av Anton Karlgren) heter det:

... Förf. står helt på den tjeckiska sidan, han har endast erkännande och försvar för
den tjeckiska politiken och finner de sudettyska klagomålen och kraven i allt
väsentligt oberättigade. Frågan skulle också enligt hans mening väl kunnat lösas i
samverkan, om ej den hårda påtryckningen utifrån tillkommit. Att förf. ej har alltför
stora sympatier för den Chamberlain´ska freds- (och eftergifts-) politiken är därmed
även klart.134

Den andra boken, Tjeckoslovakiens ödestimma av Gösta Persson är mer en skildring och ger som
sådan en bild av tidens turbulens och spänning.

Ett reportage från centralpunkten för Europas och väldens oro de skickelsedigra
dagarna i september 1938. Förf. ger sig icke in på några storpolitiska spekulationer
eller ett skärskådande av de olika parternas ståndpunkter; han håller sig till sin
egentliga uppgift och skildrar dag för dag de i ljus och mörker, hänförelse och
flammande bitterhet skiftande stämningarna i det land, vars öde avgjordes utan dess
eget deltagande genom förhandlingar vid de mäktiges bord. Begränsningen är i detta
fall en styrka; bilderna ha ögonblickets liv över sig och återkalla i minnet de kritiska
dagarnas spänning. …135

1940
1940 utkom Herman Stolpes bok Tysklands krav på kolonier.
                                                                
133 Carlsson, A.B.: Litteratur // BBL, 1939. s. 26
134 Carlsson, A.B.: Litteratur // BBL, 1939. s. 75
135 Ibid.



41

Redaktör Stolpe ger i sin skrift först en översikt över förkrigstidens tyska kolonier,
deras uppkomst och undergång, och diskuterar därefter de tyska kolonikraven efter
världskriget. Att det sätt, varpå Tyskland berövades sina kolonier i Versailles, var
ägnat att öka bitterheten över själva förlusten, är naturligt och framlägges här klart.
Däremot vill  författaren icke tillerkänna de ekonomiska synpunkterna den vikt, som
från tysk sida givits dem i debatten; varken som reservat för ett befolkningsöverskott
i hemlandet eller som råvaruproducenter för folkförsörjningen ha enligt hans mening
förkrigstidens tyska kolonier någon större betydelse. I denna punkt kan måhända en
eller annan invändning göras mot resonemanget; visst torde i varje fall vara, att
prestige- och maktsynpunkter i realiteten spela den väsentliga rollen för kolonikravet.
Tyskland fordrar, så som även öppet utsagts, sin del av världen - och en del som
svarar mot dess maktställning.136

Recensionen vittnar om att man redan nu förde ett resonemang kring Versaillesfreden och i vilken
mån dess bestämmelser gav anledning till Tysklands bitterhet och revanschism. Orden "Tyskland
fordrar, så som även öppet utsagts, sin del av världen - och en del som svarar mot dess
maktställning." kan tyda på att omvärlden ansåg att landet hade viss rätt i sina krav på landyta.

Under året fortsätter skildringen av Tysklands ockupation av Tjeckoslovakien. Nu berörs  även
händelserna i mars 1939 då resten av landet ockuperades. Som exempel kan nämnas boken
Tjeckoslovakiens undergång i dokumentens belysning av Ragnvald Lundström. Recensionen är
skriven utan större omdömen om själva händelseförloppet men formuleringen "Mellan dessa akter
ligger ett självständigt och vapenkraftigt rikes krossande och undergång - utan vapenhugg." ger
intrycket av att sympatierna var på Tjeckoslovakiens sida.

En väl gjord sammanställning av de viktigaste tillgängliga dokumenten rörande den
tjeckoslovakiska krisen under dess avgörande skede september 1938 jämte den korta
epilogen mars 1939. Samlingen börjar med ett utdrag ur Hitlers Nürnbergtal den 12
september och slutar med de franska och sovjetryska regeringarnas protestnoter av
den 18 och 19 mars. Mellan dessa akter ligger ett självständigt och vapenkraftigt rikes
krossande och undergång - utan vapenhugg.

Publikationens syfte är sakligt och de publicerade dokumenten få tala för sig
själva; utgivarens kommentar inskränker sig väsentligen till att kronologiskt
sammanbinda dem. Aktstyckena illustreras av kartor, som belysa de olika stadierna
av händelseutvecklingen.137

Flera böcker om böcker om krigsutbrottet recenseras mot slutet av året. Några ord i exempelvis
Hamilton Fish Armstrongs bok München - början till slutet, ger en bild av Europa i början av
1939:

... För den utomstående betraktaren tedde sig den europeiska situationen vid 1939 års
ingång mindre som fred än som vapenvila.138

1941
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Vid en överblick av på recensionerna 1941 blir intrycket att frågan om nazismens idéer ägnades stor
uppmärksamhet. Ett flertal böcker handlar om detta. En av dem; Judefrågan av R. N.
Coudenhove-Kalergi, visar inte bara på problemet utan också på behovet av en konstruktiv lösning
och ger förslag därpå:

... sökt finna en lösning på ett av vår tids mest brännande spörsmål, judeproblemet.
Han undersöker frågan från olika synpunkter - religionsgemenskap, nation,  ras kast -
men finner, att något allmängiltigt svar icke kan ges: därtill äro redan olikheterna
judarne inbördes alltför stora. Som en möjlig lösning, och den lyckligaste, framhåller
han emellertid; för västjudarne assimilation och uppgående i de folk, bland vilka de
leva, för östjudarne upprättande av en självständig judisk stat - vilken icke
nödvändigt behöver vara Palestina.139

En bok som recenseras under året är Åke Thulstrups bok Ras, språk, nation. Den vänder sig inte
bara mot antisemitismen utan också mot gängse föreställningar om ras och nationalkaraktärer. Orden
om boken ger intryck av att författaren för ett klarsynt resonemang runt företéelser i samtiden.

I föreliggande arbete vänder sig Åke Thulstrup i de tvenne första kapitlen mot
gängse föreställningar om "ras" och "nationalkaraktärer" och kritiserar i anslutning
till bl.a. Harald Hjärne, Werner Sombart och Herbert Tingsten begreppsförvirringen i
hithörande frågor. De följande avsnitten: Den nutida antisemitismen, Påven och
rasismen, Den franska fascismens dilemma, Danskt och tyskt i Sonderjylland, Ett brev
från Mussolini och Universella värden, utgöras av tidigare publicerade tidnings- och
tidskriftsartiklar och ge uttryck för föf:s antinazistiska och antifascistiska
åskådning.140

Nihilismens revolution: Kuliss och verklighet i tredje riket av Hermann Rauschning utkom under
året, vilken, enligt recensenten, för många av rörelsens motståndare var boken om
nationalsocialismen. Författaren hade till en början anslutit sig till rörelsen men övergav den och gick i
exil, sedan han lärt känna "dess i djupet `revolutionära´ och `destruktiva´ väsen".

Bland allt det myckna, som skrivits om nationalsocialismen, till förklaring och försvar
eller till kritik, hör Hermann Rauschnings bok "Nihilismens revolution" till det som
påkallat den största uppmärksamheten; för många av rörelsens motståndare har den
blivit "boken om nationalsocialismen". Förf., av ostpreussisk godsägarsläkt och
"alltigenom besjälad av den gammalpreussiska konservatismens etos", anslöt sig till
den nationalsocialistiska rörelsen, då han av denna väntade en nationell förnyelse för
Tyskland, men övergav den och gick i exil, sedan han lärt känna dess i djupet
"revolutionära" och "destruktiva" väsen. För Rauschning ter sig den nazistiska
regimen som ett återvändande till en primitiv barbarism, utan fasta värdenormer och
med våld och list som utvecklingsdrivande krafter. Den militära upprustningen är icke
avsedd att tjäna enbart de nationella målen utan syftar vida längre: att bli ett medel
för det totalitära kriget på vägen mot europeisk hegemoni och världsimperium.
"Freden måste underkasta sig krigets fordringar." Och som en sannolik etapp på
vägen finner förf. - detta skrevs ett år före den tysk-ryska överenskommelsen - en
blivande "likriktning" mellan nationalsocialismen och den bolsjevistiska
revolutionen: "alliansen med Ryssland är Hitlers stora framtida kupp".141
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Mot slutet av året recenseras en bok som behandlar orsakerna till antisemitismen. Boken ger uttyck
för åsikten att judarna själva gjort handlingar och haft inställningar som bidragit till deras olycka och
heter Antisemitismen genom tiderna: Orsaker och historia av Efraim Briem:

... företas en kritisk granskning av de olika förklaringar som givits om grundorsakerna
till antisemitismen: rasmotsättning, ekonomisk och social reaktion, religiöst
motsatsförhållande, gruppantipati. Förf. medger, att åtminstone vissa av dessa kunna
spela en roll som bidragande moment - mest avvisande ställer han sig till
rasmotsättningen - men den huvudsakliga grunden finner han på annat håll: i
judarnas "partikularism". "Den av rabbinerna oerhört skärpta partikularismen har...
genom den inre isolering och den kallsinniga köld, som judarna kände gentemot de
s.k. hedningarna, hos dessa uppväckt en lika stor eller än större motvilja mot
judarna."

Briems bok laborerar med ett omfattande material men är populärt skriven.
Huruvida den tes han uppställer i fråga om antisemitismens orsaker vinner gillande
kan väl sättas i tvivel; den tycks i varje fall icke ha accepterats av dem det närmast
gäller.142

1942
I början av 1942 anmäls det böcker som tar upp tyskarnas bombraider över London, ockupationen
av Frankrike samt av Norge och Danmark  under 1940. Recensionerna är ganska sakligt hållna och
utan några större känslomässiga övertoner. Som exempel på detta ges här Willy Brandts Kriget i
Norge 9 april - 9 junim                                  :

... en sammanhängande översikt av de militära händelserna i Norge från den tyska
ockupationen den 9 april till den norska kapitulationen den 9 juni 1940.
Framställningen bygger på såväl norska som tyska och engelska källor ...och
vinnlägger sig om objektivitet. Framför allt är det två uppgifter förf. ställt för sig: att
klarlägga de faktorer, som voro avgörande för den tyska segern i Norge, och att
möjliggöra ett bedömande av Norges egen insats i kriget. Den på sina håll rådande
uppfattningen, att det norska folket saknade vilja att försvara sig, avvisas såsom
felaktig. Det mesta av det som hände under den tid kriget varade - "och mycket som
hänt sedan dess" - betygar motsatsen.143

En recension av en bok av ett helt annat slag, Karl Olivecronas Europa och Amerika, ger inte heller
orsak till några omdömen av recensenten trots författarens starka åsikter om den världspolitiska
situationen. Boken behandlar frågan om och behovet av ett enat Europa:

Europas splittring i småstater är av ondo. Och för att övervinna denna olägenhet ser
förf. endast en utväg: en sammanslutning, en "nyordning" under tysk ledning. Förf.
företräder även meningen, att storrumsordningen skall medföra en fredligare
utveckling. "Inom de större enheterna är det möjligt att lösa försörjningsfrågan
genom inre organisation. Den behöver därför icke leda till strid för livet." 144
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Neutraliteten och västmakterna: Synpunkter grundade på dokumentarisk framställning var en
bok av en tyskvänligt inställd författare vid namn Jens Erdmann som recenserades 1942. Här
betonas dock mycket tydligt att det är en "propagandaskrift för den tyska åskådningen".

En propagandaskrift för den tyska åskådningen. Boken sammanställer och belyser
"dokumentariskt" de slag, som från västmakternas sida riktats mot de neutrala
alltifrån krigets första dagar fram till minutläggningen i de norska territorialvattnen
april 1940; motsvarande tyska neutralitetskränkningar nämnas däremot icke alls eller
framställas enbart såsom motaktioner mot de allierades kupper. Även överfallen på
Danmark och Norge bli liksom den senare invasionen i Holland och Belgien rena
skyddsföretag. På likartat sätt bedömes den diplomatiska verksamheten: å
västmakternas sida konspirationer, undanflykter och obevisade beskyllningar, å
Tysklands däremot uppriktiga förklaringar rörande vidtagna åtgärder och påståenden
som snarare säga för litet än för mycket.145

1943
Recensioner av böcker som tar upp och skildrar krigshändelserna i Europa, med viss eftersläpning,
fortsätter att anmälas. Under 1943 kommenteras bl.a. boken Danmarks öde efter 9 april av Niels
Ebbesen ger en bild av medkänsla av grannlandets situation.

En teckning av Danmarks läge och hållning under den tyska ockupationen, gjord av
en dansk journalist, som givetvis framträder pseudonymt. Förf. skildrar överfallet och
bakgrunden därtill, händelserna och det dagliga livet under främlingsväldets tryck
och det danska folkets reaktion mot inkräktarna. Leendet - "det danske Smil" - är dess
vapen, men smärtan och allvaret finnas ständigt under ytan. Bokens innehåll kan
sägas koncentrerat i några ord i slutkapitlet: "Vad Danmark förlorat och lidit kan
synas ringa jämfört med vad länder som Norge och Holland måst genomgå. Men vi
har som de förlorat det största och bästa: friheten. Vad det innebär, vet bara den som
har upplevt det."

Omdömena om de handlande politiska personerna äro ofta formulerade med
skärpa.146

Journalistiska skildringar i bokform av kriget förekommer. Ett exempel på detta är Gordon Beckles
Blixtangreppet i väster: 10 maj - 17 juni 1940.

En engelsk journalists berättelse om de trettioåtta dagarnas kamp - från tyskarnas
stormangrepp på Holland och Belgien först till Dunkerque och därefter till den
franska kapitulationen. Skildringen följer händelserna dag för dag och är grundad
såväl på dokument av olika slag, krigskommunikéer, militära rapporter, offentliga
personers uttalanden o.s.v. som på egna och journalistkollegers iakttagelser. De
mer subjektiva reflexionerna äro sparade till en särskild bilaga.147

Såväl Hitlervänliga som Hitlerfientliga böcker ges ut, vilket två recensioner får ge uttryck för. Ett
exempel på en Hitler- och Tysklandsfientlig är Paul Einzigs bok Hitlers nyordning, vilken får
följande omdöme:

En kritisk framställning av Hitlers planerade "nyordning i Europa" med huvudvikten
lagd på frågans ekonomiska aspekter. ... visa, att ett genomförande därav icke kan
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vara ägnat att åstadkomma ökat välstånd i de länder, som stå under tysk kontroll,
utan endast kommer att tjäna erövrarstatens intressen på de slagnas bekostnad. Det
är ej nog med att dessa förlora sitt politiska oberoende. "Långt ifrån att de finge
ersättning för förlusten av friheten genom ett höjt välstånd, skulle deras
levnadsstandard avsiktligt och systematiskt sänkas för att det tyska herrefolkets
skulle kunna förbättras."148

En Tysklandsvänlig och antidemokratisk bok som kommenteras i BBL under året är Skymning över
England av William Joyce (engelsman som flyttat till Tyskland ungefär vid krigsutbrottet).  Följande
ord ges om den:

... bok är fylld av bittra anklagelser mot det engelska regeringssystemet, som han
karaktäriserar som plutokratiskt klickvälde, och starkt kritisk mot engelskt samhällsliv
överhuvud. Särskilt riktar hans sig emot det överallt framträngande judiska
inflytandet. Det är med dessa utgångspunkter icke underligt, att han också
kastar hela skulden för kriget på England. "Den engelska regeringen betraktade vilken
som helst utlandskonflikt som en gåva från ovan, enär man då alltid kunde avleda det
brittiska folkets uppmärksamhet från dess lidanden under demokratiens
våldsherravälde och fästa den på utlandet." 149

1944
Under året recenseras en bok som skiljer sig från de andra böckerna och som tillkommit på ett
intressant initiativ. I Daniel Bricks Mot antisemitismen svarar nämligen svenska författare på
uppmaningen att som motvikt till den antisemitiska propagandan uttala sig i judefrågan:

En samling svar på en vädjan från bokens utgivare till svenska författare,
skönlitterära och andra, att med anledning av den antisemitiska propagandan uttala
sig i judefrågan. De flesta svaren, som givetvis alla rikta sig "mot antisemitismen", äro
kortfattade, några endast personliga deklarationer, men en del mera omfattande och
av utredande art: i främsta rummet Gunnar Beskows "Judarna och rasbiologien" och
Lydia Wahlströms "Judefrågan i historisk belysning". Även Hjalmar Söderbergs
"Judehatet" har fått en plats i samlingen.150

Kriget är närvarande i många av årets recensioner. Det finns såväl rena skildringar från krigets
vardag som böcker som för resonemang om de demokratiska staternas eftergivenhet och slapphet
gentemot Tyskland innan själva krigsutbrottet samt verk som uttrycker en önskan att förklara
nationalsocialismens väsen. Under året blir också frågan allt viktigare om ett nytt Europa, ett Europa
efter kriget där Tyskland skall inordnas och leva i fred.

Som exempel på skildringar från krigets vardag har jag valt två bokrecensioner. Den första boken är
av Svenska Dagbladets krigskorrespondent i Berlin Arvid Fredborg och heter Bakom stålvallen:
Som svensk krigskorrespondent i Berlin:

... Han fann det slutligen säkrast att taga flygplanet hem den 31 maj 1943. Den 12
september samma år daterade han Bakom stålvallen, som sedan gått ut i ständigt nya
upplagor. Efter en inledning om en journalists ställning och arbetsförhållanden i
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nazismens Tyskland ger han en kronologisk framställning av Tredje rikets historia
från tysk-ryska krigets utbrott till sommaren 1943 och en exposé över det allmänna
läget just då. Förf. tar skarpt avstånd från nazismen och förutser Tysklands snara
nederlag. I slutkapitlet "Segrarnas ansvar" spekulerar han över framtiden; en
patentlösning han trosvisst anbefaller är europeisk nyordning på regional och
monarkistisk basis. Den klart disponerade och välskrivna volymen är onekligen av
intresse, och man förstår den uppmärksamhet, som kommit den till del.151

Det andra exemplet handlar om det tyska folkets vardag under det pågående kriget. Det är Gert
Nymans bok Krigsvardag i Berlin som recenseras.

En bok om vardagsmänniskor i kriget Berlin. Förf., som arbetat och bedrivit studier på
ett laboratorium i den tyska huvudstaden under det pågående världskrigets tidigare
år, har i form av dels egna, dels en ung tyskas dagboksanteckningar sökt skildra, hur
folk i gemen reagerar inför krigets hets och tristess. Det är ett allvarligt och med
talang gjort försök att tränga in i det tyska folkets psyke.152

Redan 1944 ges prov på en bok som resonerar kring de demokratiska staternas
eftergivenhetspolitik mot Tyskland. Det är Leopold Schwaezschilds bok En värld i trance:
Från Versailles till Pearl Harbor. Av intresse är också att i efterhand läsa att författaren
menar att Tyskland inte kommer att bli som andra nationer:

"En värld i trance" innehåller en svidande uppgörelse med president Wilson och de
stora demokratiska staternas slappa efterlåtenhetspolitik mellan de båda världskrigen.
Däremot beundrar förf. Clemenceau, Poincaré och Churchill. ... Tyskland kommer inte
att bli som andra nationer, är hans ståndpunkt. "Inte på grund av några oföränderliga
rasdrag, utan emedan dess anda och instinkter har formats av en lång uppfostran och
tradition". Därför måste demokratierna ständigt stå rustade för att hindra
upprättandet av diktaturer och slå ned alla angrepp. "Mot den evigt lurande djungeln
har vapen och maktmedel alltid utgjort enda försvaret, och ingenting befriar oss från
skyldigheten att göra det yttersta för oss själva." 153

Kurt Stecherts bok Hur kunde det hända? Tredje rikets uppkomst i historisk och
sociologisk belysning visar på behovet av en djupare förklaring till varför nationalsocialismen
egentligen kunde slå igenom som den gjorde och en önskan om att klargöra dess innersta
väsen:

Hur kunde det hända? Det är Kurt Stechert, den lärde och idérike författaren till "Tre
gånger mot England", som ställer frågan, syftande på nationalsocialisternas
övertagande av makten i Tyskland. Och han besvarar den med en massiv utredning
av Tysklands inre utveckling ända från Bismarcks tid. Arbetet är rikt på synpunkter
och fakta och formar sig till en veritabel studie i de antidemokratiska
samhällskrafternas historia. Genom överskådligheten i uppläggningen kan det med
fördel läsas också av en större allmänhet.154

Även recensionen av Ernst Pflegings bok Det tyska storrummet ger en stämningsbild av
Europa i krigets slutskede då man inleder ett bokslut över ett smärtsamt och föga ärofullt
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avsnitt i sin historia. Den visar också att man kan börja betrakta nationalsocialismen med ett
visst perspektiv:

Förf. ger en i all sin saklighet - och just genom sin saklighet - skrämmande helhetsbild
av den nationalsocialistiska nyordningens faktiska innebörd. Stödd på tillgängliga
nationalsocialistiska förordningar och dokument samt av till partiet hörande
författares skrifter lämnar han en redogörelse i stora drag "för den
nationalsocialistiska statsrätten från dess preussiska början fram till nu med dess
uppdelning i en inre tysk och en på storrummet inriktad maktsfär". Med
utgångspunkt härifrån behandlas sedan den praktiska tillämpningen i ett antal
ockuperade länder: .... Ett väldokumenterat arbete, som inte bör förbises av någon,
som önskar lära känna den värld vi lever i och sätta sig in i samtidens mest brännande
problem.155

Tanken på tiden efter kriget och hur man skall bygga ett Europa utan krig blir alltmer tydlig. En
studiehandbok från ABF får tjäna exempel för detta. Den heter Freden och framtiden: Våra
problem efter kriget: ABF:s studiehandbok och om den sägs följande:

Man måste hälsa med glädje varje bidrag som kan kasta ljus över efterkrigstidens
problem analysera deras djupare innehåll och sätta dem under diskussion. Det är
detta som "Freden och framtiden" satt som sitt mål och det måste erkännas att de
flesta av de författare som samverkat här ha på ett utmärkt sätt gått i land med sin
uppgift. ....156

1945
Vid ingången av år 1945 var det i praktiken klart att de allierade stod som segrare i kriget. I
BBL recenseras många böcker som knyter an till den tyska nationalsocialismen och kriget. Två
stora frågor har en framträdande plats. Liksom tidigare är det frågan om judarna, dels det
svåra brott de utsatts för och dels hur man slutgiltigt skall lösa frågan om deras rätt till ett eget
territorium. Den andra stora frågan är Tyskland och dess ställning på den europeiska
kontinenten efter kriget. För övrigt anmäls många böcker om de direkta händelserna under
kriget, inte minst om ockupationen av Danmark och Norge. Förhållanden i Östeuropa, främst i
Polen behandlas och man börjar också betrakta den nationalsocialistiska regimen med ett
historiskt perspektiv.

En mer omfattande redogörelse över det brott som judarna utsatts för under året är Hugo
Valentins bok Judarna under det andra världskriget:

En med siffror och sakuppgifter späckad redogörelse för hur nazisterna sökte
förverkliga sitt program att utrota judarna och för hur dessas öden gestaltade sig i de
olika länder, som under andra världskriget behärskades av Tyskland. Docent
Valentin, vilken gjort sig känd för ett flertal arbeten om sina stamfränders historia,
framlägger det föreliggande beklämmande materialet på det frasfria sätt, som gör
starkast intryck.157
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Ytterligare en bok av Hugo Valentin ägnas uppmärksamhet. Den heter Det judiska folkets
öde: Forntid – nutid – framtid. Som titeln antyder tar författaren här upp såväl brottet som
judarna utsattes för i Europa samt frågan om judarnas rätt till egen stat, där Palestina
förespråkas.

En värdefull och översiktlig framställning  av det judiska problemet. ... Han tar sedan
upp ....  massmorden under andra världskriget. Men det spörsmål förf. framför allt vill
besvara är: Kan judefrågan lösas? Han blir därvid en entusiastisk förespråkare för att
göra Palestina till en judisk stat.158

Genom bokrecensionerna i BBL påminns man gång på gång om hur viktig frågan om judarnas
situation var under andra världskrigets sista skälvande dagar. I recensionen av Heinz Casparis bok
40 miljoner judar i stöpsleven: Riktlinjer för problemets lösning tar man dels upp judarnas rätt
till en egen stat och dels behovet av definition av judendom som religionssamfund kontra nationell
gemenskap:

... har i denna nya skrift velat skissera några "riktlinjer för en möjlig
efterkrigsutveckling". Någon enhetlig lösning av problemet, vare sig genom
upprättandet av en särskild judestat eller på annat sätt, finnes enligt förf. icke....
kräver förf. skapandet av en enhetlig - och - entydig - internationell terminologi, som
gör skillnad mellan "judendomen" såsom ett religionssamfund och "judenheten"
såsom en nationell gemenskap.159

En mer personligt hållen bok om judeförföljelsen under den tyska nationalsocialismen är Catherin
Kleins självbiografiska bok Slavinna i Hitlers Berlin om vilken det heter:

En judisk läkarfru skildrar sitt öde i Hitlers Tyskland och hur hon slutligen
lyckades komma ut därifrån. Man läser boken som en ohygglig och nervkittlande
roman. Men författarinnan försäkrar. "Detta är en autentisk berättelse om mina
upplevelser i Tyskland under krigsåren 1939 till 1942. Det kan kanske förefalla
läsaren, som om jag här och där gjort små tilldiktningar i avsikt att öka
spänningen. Men så är inte fallet." 160

Den andra stora frågan för ett Europa som förbereder sig för en tid efter kriget är frågan om
Tyskland. Titeln på en bok som anmäls är talande för stämningarna: Vad skall det bli av tyskarna?
av Joachim Frank (pseueonym, enligt BBL). Följande ord om den belyser de samtida europeiska
problemen:

Vad skall det bli av tyskarna? Frågan är central. Och på den rätta lösningen av
problemet beror inte bara det tyska folkets framtid utan i stor utsträckning Europas,
ja, världens. Den som söker utstaka en väg, är en tysk emigrant av nationell och
filosofisk läggning. Hans ideal är kristendom, humanism, tysk nationalkänsla och
politisk realism. Hans diskussionsinlägg är värt att begrunda.161
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Johannes Wickmans bok Seger: Kommentar till de utrikespolitiska dagshändelserna ges en
recension som ytterligare understryker hur viktig frågan om Tyskland och landets ställning i Europa
var i krigets slutskede.

Dr Wickmans nya årsserie kommentarer till världskönikan - "Seger" - återger artiklar
"från det år som har gått sedan dödsringningen över det tyska våldsherradömet ljöd
från Stalingrad". ... De för volymen nyskrivna inledande och avslutande uppsatserna
beröra efterkrigsproblem: frågan om "vad man skall göra med Tyskland" och
förhållandet mellan ”småstater och stormakter".162

Att det fanns utrymme för ganska tillspetsade formuleringar och tankar angående Tyskland visar
recensionen av boken Excellens X, Tysklands ledare – ”morgonen efter Hitler” av R. G.
Waldeck:

... "Jag är av den åsikten", förklarar hon "att förstörandet av Tyskland ingalunda
skulle innebära en lösning på det krig, vi nu för. Den åsikten har framförts av många
framstående personer, och det är en uppfattning, som tål vid att diskuteras. En  sådan
lösning skulle enligt min åsikt inte alls befrämja en bestående fred. Därför är jag emot
den." Allvarlig och raljant på en gång har författarinnan en ovanlig förmåga att fånga
sina läsares intresse och tvinga dem till eftertanke.163

Under året recenseras också en bok som tar upp förhållanden för judarna, i Östeuropa, främst i
Polen: Det är Stefan Szendes bok Den siste juden från Polen:

”Denna bok är den första utförliga ögonvittnesberättelsen om förintandet av
omkring fem millioner polska och andra europeiska judar i generalguvernementet.
Boken innehåller också den första omfångsrika skildringen av förhållandena i
Östpolen under den ryska regimen 1939-1941." Orden äro d:r Stefan Szendes,
uppmärksammad för ett flertal arbeten om östeuropeiska frågor, i den inledning,
där han presenterar den judiske flykting, som lämnat stoffet till skildringen, och
där han går i god för framställningens vederhäftighet. Berättelsen är en som
mardröm; men därjämte får man en levande inblick i de för oss nog främmande,
primitiva och på motsättningar rika förhållanden, som sätta sin prägel på denna
del av Europa.164

En annan bok som uppmärksammar de fruktansvärda förhållanden som folken i Östeuropa levde
under genom ockupationen av Tyskland är Landet utan Quisling av Stefan Tadeusz Norwid.

Stefan Tadeusz Norwids "Landet utan Quisling" hör till de ohyggliga böckerna. Icke
genom sin framställning, som är sansad och saklig, men genom vad den berättar om.
Förf. är en polsk flykting, en industriman, som hösten 1943 efter tidigare fåfänga
flyktförsök lyckades ta sig över till Sverige och nå friheten. Boken är en skildring dels
av hans egna öden, dels också av de allmänna förhållandena i Polen under det välde
av skräck och terror som utövats av den tyska ockupationsmakten - förhållanden,
som det ofta bjuder emot att i ord återge. "Jag har klart för mig" säger också förf., "att
det blir svårt, kanske omöjligt för den normala och genomsnittliga européen, som
själv inte upplevt nyordningens välsignelser, att tro på allt detta." - Men kanske ger
just själva den alldeles säregna hårdheten i ockupationsmaktens framfart i Polen en
av förklaringarna till, att det i det landet icke fanns någon Quisling.165
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Under året recenseras ett flertal böcker om själva kriget och inte minst om ockupationen av
Danmark och Norge. Ett exempel är Knud Sechers Kampen utan vapen: En bok om Danmark
bakom kulisserna:

Denna lilla volym av en känd dansk journalist, som varit knuten till en av landets
större landsortstidningar, avser inte att referera det yttre politiska händelseförloppet
under ockupationsåren. Förf. lämnar i stället en god analys av samhällslivet under
denna tid och av hur de olika folkgrupperna reagerade. Därigenom söker han också
skildra själva förutsättningarna för det motstånd, som uppstod mot den tyska
ockupationsmakten.166

Det finns exempel på anmälda böcker som vittnar om att man började se på den tyska
nationalsocialismen med ett visst historiskt perspektiv. En sådan bok är Derrick Singtons & Arthur
Weidenfelds Goebbels experiment: En studie över det nazistiska propagandamaskineriet som
ges följande recension:

En bok om den nazistiska propagandan, icke så mycket om dess psykologiska sida
och dess verkningar som fastmera om själva organisationen. Författarna, som stödja
sig på den tyska radions utsändningar under kriget, på tysk press och andra
tillgängliga tyska publikationer, vilja visa, hur propagandaapparaten lagt under sig så
gott som alla områden av samhälls- och kulturlivet - politik, press, radio, film, teater
etc. - och hur den arbetar inom dessa. Historiska återblickar ge en bakgrund till den
aktuella situationen.167

Ett urval av Adolf Hitlers tal Från vanmakt till världsmakt ges en ganska neutral recension:

Ett urval av den tyske rikskanslerns tal från tiden för det nationalsocialistiska partiets
övertagande av makten fram emot krisen före krigsutbrottet. ..... Hur pass fullständigt
urvalet är, är svårt att säga, men även om luckor skulle finnas, ger det dock ett samlat
intryck av de växlande idéerna i denna tids tyska utveckling liksom också av den
agitatoriska läggningen av talarens egen framställning. De särskilda talen äro
försedda med ingresser, som avse att teckna situationen och miljön. ... 168

Konrad Heiden, vars tidigare bok om Adolf Hitler recenserades i BBL 1937, får sin nya bok Adolf
Hitler kommenterad med orden:

Konrad Heiden, vilken redan år 1923 som ledare för en liten demokratisk organisation
vid universitetet i München bekämpade Hitler och hans anhang, företar i det
föreliggande arbetet en stor uppgörelse med nationalsocialismen. Förf. söker påvisa
rörelsens rötter och själva framväxten av våldsläran. Boken har närmast formen av en
biografi över Führern, börjande med hans brokiga stamtavla och slutande med den
blodiga upprensningen den 30 juni 1934, som gav Hitler absolut makt över sitt parti
och över Tyskland. Det är både en väldokumenterad skildring och en mustig brygd,
som inte torde lämna någon oberörd. I den ymnigt framvällande litteraturen om
nazismen hör denna massiva skildring till en av de väsentligaste.169
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5. Diskussion och slutsatser

I följande kapitel diskuteras innehållet i de två redovisade kapitlen Biblioteket i Sverige 1930
- 1945 och Attityder och stämningar i BBL 1930 - 1945. De kommer att ställas i relation till
händelserna under perioden som i kapitel två presenterats ur ett ekonomiskthistoriskt,
allmänhistoriskt och idéhistoriskt perspektiv.

5.1 Biblioteken i Sverige 1930-1945

I denna första del av kapitlet diskuteras frågeställningarna.
Hur påverkades biblioteken av 1930-talets ekonomiska och samhälleliga kris?
Hur påverkades biblioteken av det andra världskriget och Sveriges alltmer utsatta läge?

5.1.1 Biblioteken 1930-1939
I likhet med den svenska ekonomin som helhet expanderade det svenska biblioteksväsendet under
1900-talets första decennier så att frågan om en reorganisation blev alltmer aktuell. Därför tillkom
1930 års biblioteksreform. Den kan sägas uttrycka det behov av starkare koncentration, större
effektivitet och en mer kvalificerad biblioteksverksamhet som blev följden av expansionen. Reformen
föreskrev att det skulle ske genom ett utökat samarbete då främst genom inrättandet av
centralbibliotek, genom höjt statsunderstöd samt genom insatser för att öka bibliotekspersonalens
kompetens.

Planerna sattes också i verket så att statsanslagen höjdes kraftigt, sex nya centralbibliotek, inrättades
under åren 1930-32 och man anställde i större utsträckning personal med biblioteksarbetet som
huvudsyssla. Men så drabbades västvärlden av den ekonomiska depressionen.

Redan 1930, men med full kraft 1931 slog krisen mot Sverige. Biblioteken fick känna av den först
under påföljande år så att man under andra halvåret 1932 inte längre kunde leva upp till de
ambitioner som reformen gett uttryck för. Inför budgetåret 1932/33 reducerades anslagen till
folkbiblioteken med 20 % och följande budgetår med ytterligare 20 %. Detta kunde för de enskilda
biblioteken innebära att de som högst kunde få ett anslag på 6 000 kr istället för de 10 000 kr som
reformen föreskrev. Denna besparingsåtgärd gällde fram till och med år 1935. Från andra halvåret
1936 återgick man till de ursprungliga statsunderstödsbeloppen. Alltså skedde också återhämtningen
inom biblioteken med viss eftersläpning eftersom den samhälleliga återhämtningen började märkas av
redan 1933.

Den ekonomiska krisen fick återverkningar även på centralbiblioteksutbyggnaden. Mellan 1933 och
1935 stannade den upp så att inga nya bibliotek inrättades. Vid 1939 års utgång fanns det 12
centralbibliotek.

Det mest utmärkande för biblioteksutvecklingen vid 1930-talets början var dock den kraftiga
utlåningsökningen. Om man studerar utlåningen 1930-39 i reella tal finner man att den under sju av
åren, 1933-39, var omkring eller över åtta miljoner. Jämfört med närmast föregående år var
ökningen allra högst 1933, tätt följt av åren 1932 och 1931. Dessa tre år ökade utlåningen med, i
mycket ungefärliga tal, en miljon per år för att sedan under 1934 plana ut till drygt 300 000. Sedan
följde tre år då utlåningen minskade. Tydligast var minskningen 1935 då det rörde sig om siffror på
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över 200 000 medan de två följande åren visade sjunkande utlåningsminskning. Det är dock värt att
påpeka att även då höll sig utlåningssiffrorna runt åtta miljoner. De två sista åren under perioden
ökade utlåningen igen, tydligast under 1938 med över 400 000 och med 250 000 år 1939, vilket
innebar att under detta år uppnåddes de högsta siffrorna under perioden. Sammantaget under hela
perioden 1930-39 ökade utlåningen med nästan 3,8 miljoner.

Om man istället studerar utlåningsökningen i procent finner man att den under perioden 1931-39
ökade med hela 78,32 %. Under perioden 1934-39 rör sig skillnaden jämfört med närmast
föregående år på några procent upp eller ner medan åren 1932-33 visar på skillnader på nästan eller
drygt 20 %.

Vad berodde då den kraftiga utlåningsökningen på? Redan i samtida nummer av BBL förs en
diskussion omkring detta. Från en undersökning hämtas uttalanden av anställda vid ett trettiotal
stads- eller folkbibliotek. De flesta ansåg att ökningen berodde på den ekonomiska depressionen
med arbetslöshet och mindre pengar för köp av böcker som följd. Ett fåtal lyfte istället fram den nya
reformen som den främsta orsaken.

Med ca. 70 års perspektiv på omständigheterna ser man att det finns likheter med de ekonomiska
konjunkturerna under åren. Den kraftigaste ökningen inträffade under de tre år då den ekonomiska
krisen var mest markant och allra störst var den 1932, det år då även krisen nådde sin kulmen. När
sedan statsfinanserna vände i en positiv riktning planade utlåningsökningen ut för att sedan övergå i
en nedåtgående trend. Utlåningssiffrorna vände mot slutet av 30-talet uppåt igen men detta faktum
kan inte ställas mot någon samhällelig ekonomisk nedgångsperiod.

Det är också viktigt att påpeka att de nedåtgående siffrorna under 30-talets mitt nästan var
marginella jämfört med de uppåtgående åren innan. Till stor del verkar man ha behållit de låntagare
som man vunnit under krisåren.

Vid en diskussion huruvida utlåningsökningen berodde på den ekonomiska krisen eller inte måste
man ställa sig frågan hur utlåningen såg ut jämfört med åren före undersökningsperioden. Här kan
man använda sig av de siffror som Knut Tynell presenterade vid det tredje nordiska biblioteksmötet i
Oslo 1933. 1920 lånades 0,5 verk per invånare och år. 1927 var denna siffra 1 per invånare medan
den hade stigit till 1,5 två år senare. 1932 hade siffran åter stigit så att den visade 2,25 lån per
invånare. Uppgifterna berättar alltså att utlåningen ökade kraftigt under hela perioden 1920-32 i
fråga. Takten ökade redan före krisåren för att sedan ytterligare accelerera under dessa år. Även om
det är troligt att den ekonomiska krisen och den därpå följande arbetslösheten fick följder för
utlåningen av böcker så kan det med tanke på denna accelererande ökning finnas en osäkerhet i
frågan. Det som emellertid skulle kunna tala för att ökningen berodde på krisen var att de avtog
parallellt med varandra.

I BBL 1934 diskuterades åter orsaken till utlåningsstegringen. Man menade då att den berodde på
den nya biblioteksreformen och den modernisering av folkbiblioteken som den medförde men att
depressionen och den stora arbetslösheten bidragit till utvecklingen.
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Själv tycker jag att det verkar troligt att stegringen var just en kombination av främst dessa två
orsaker. Den ökade genom depressionen men den nya reformen innebar att man hade resurser att
möta det ökade behovet.

Sammantaget var 1930-talet en stark utvecklingsperiod i den svenska bibliotekshistorien. Trots att
centralbiblioteksutbyggnaden försenades efter de första årens (1930-33) kraftiga expansion så
pågick under decenniet som helhet en ökning av dess verksamhet genom såväl utsändning av
vandringsbibliotek som direkt utlåning. Efter 1933 fortsatte utsändandet av vandringsbibliotek att
öka, om än med mindre kraft, medan den direkta utlåningen såg en likartad utveckling som stads-
och folkbibliotekens. De gick ner något men vände uppåt igen redan 1936.

I BBL 1934 framkom åsikten att stagnationen i de generella utlåningssiffrorna berodde på sänkningen
av bokanslag p.g.a. de reducerade statsbidragen. Statistiken över bokbeståndet visar emellertid att
det ökade varje år 1931-39. Dessutom är ökningstakten procentuellt ganska jämn så att den rör sig
mellan tal på 4,67 och 7,36 % jämfört med närmast föregående år. Lägsta ökningen står 1933 för
tätt följt av 1935 medan den högsta procentuella ökningen inträffade redan 1931. De reducerade
statsbidragen fick alltså inte så negativa konsekvenser utan man ser ändå en jämn
bokbeståndsökning.

Medelvärdet över antal utlån per bok kan vara ett mått på hur hårt bibliotekets resurser, dvs.
böckerna utnyttjades. Vid ett studium av dessa siffror finner man att 1933 och 1934 utnyttjades
böckerna allra mest då medelvärdet låg strax över tre utlån per bok. Åren närmast före och efter,
alltså 1932 och 1935 kommer därefter då böckerna lånades ut ca. 2,75 gång per bok. Böckerna
belastades minst 1930 då de lånades ut 2,23 gånger per bok.

Under perioden fortsatte utvecklingen av det internationella samarbete som man hade börjat
organisera redan tidigare. BBL omnämner biblioteksmöten på tre nivåer; internationella, nordiska och
nationella.

På internationell nivå hölls olika slags möten 1930 och 1935. På nordisk nivå började ett
välorganiserat samarbete växa fram. Man hade hållit två nordiska biblioteksmöten redan på 20-talet
och 1933 och 1936 ägde det tredje och det fjärde nordiska biblioteksmötet rum med deltagare från
alla de nordiska länderna. Inom Norden brukade man även besöka varandras nationella årsmöten.

Genom enskilda biblioteksanställdas besök och genom artiklar över litteratur om biblioteken i andra
länder visade man intresse och uppmärksamhet för förhållanden i andra länder. Detta gällde både
USA och länder i Europa, däribland såväl England som Tyskland.

5.1.2 Biblioteken under andra världskriget
I likhet med förhållandena tio år tidigare inträffade under början av 1940-talet en kraftig
utlåningsökning. Redan 1938-39 hade utlåningssiffrorna vänt uppåt och under 1940 blev
ökningstakten allt högre. De första tre åren av 40-talet ökade utlåningen med ca. en miljon per år.
1941 blev ett rekordår då utlåningen ökade med ca. 1,2 miljoner. Därefter vände siffrorna igen i en
nedåtgående trend. 1943 var minskningen stor, ca. 680 000, för att sedan fortsätta neråt i ett mindre
hastigt tempo. Sett över hela perioden finner man att utlåningen ökade med ca. 1,2 miljoner. Om
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man istället uttrycker utlåningen i procent finner man att dessa siffror pendlar mellan 12,96 år 1941
och -5,99 år 1943. Sett över hela perioden ökade utlåningen med ca. 12,6 %.

Även under denna period av uppgång i utlåningssiffrorna ställdes dessa i relation till det ekonomiska
läget i debatten i BBL. Andra världskrigets utbrott hade inneburit en ekonomisk nedgång med
stigande arbetslöshet. Bibliotekens betydelse ökade eftersom människor fick ökad fritid samtidigt
som de hade mindre pengar att köpa böcker för.

Påverkades då utlåningen av själva kriget? Redan vid andra världskrigets början fanns det i BBL
artiklar där man ställer utlåningssiffrorna i relation till det utrikespolitiska skeendet. På
stadsbiblioteket i Uppsala tyckte man sig märka att bibliotekets utlåningsstatistik, som gjorde tvära
kast från dag till dag under september 1939, kunde tolkas genom tidningarnas löpsedlar och
händelserna bakom dem. Artikelförfattaren menade att människor till en början trodde att kriget
skulle få ett explosionsartat förlopp, vilket gjorde att de tappade sin läslust. När så inte blev fallet
ökade utlåningen på biblioteket igen men vid alarmrykten kunde siffrorna tillfälligt sjunka.

Första halvåret 1940 sjönk utlåningen för kommunala och med dem likställda folkbibliotek något,
vilket kan ha orsakats av de omfattande inkallelserna. Därefter följde perioden av uppgång. Kriget
förde med sig en omfattande isolering för Sverige såväl ekonomiskt som allmänt. I dessa tider då
man inte i någon större utsträckning nåddes av omvärldens kultur- och nöjesliv måste boken ha
inneburit ett gott alternativ. Men varför vände då utlåningen i en nedåtgående trend 1943 då Sverige
fortfarande var isolerat? Vid ett försök att sätta utlåningen i relation till händelserna ute i Europa
finner man följande:

Den verkliga utlåningsökningen började andra halvåret 1940, strax efter att Tyskland lagt stora delar
av Europa under sig. I april hade tyska trupper gått in i Norge och Danmark och ungefär en månad
senare inleddes en offensiv på västfronten så att större delen av Västeuropa ockuperades. 1941,
rekordåret i biblioteksutlåningen under perioden, fortsatte den tyska offensiven genom den militära
operationen i Sovjetunionen. Trots att Tyskland här mötte sitt första bakslag och att USA i
december 1941 gick in i kriget på de allierades sida kan Tyskland sägas ha stått på höjdpunkten av
sin maktposition årsskiftet 1941/42. Under 1942 började man skymta en vändpunkt i kriget
eftersom motståndet mot Tyskland och nazismen då började samla sig. Men först under 1943, året
då utlåningen vände i en nedåtgående trend, förändrades situationen undan för undan till de
västallierades förmån. Kriget fortsatte ytterligare en tid men för det svenska folket måste Tyskland i
allt mindre utsträckning utgjort ett militärt hot.

Centralbiblioteksutbyggnaden fick stor betydelse för de s.k. fältbiblioteken. Därifrån utsändes
vandringsbibliotek, vilka försörjde de svenska beredskapsförbanden med litteratur. Under perioden
1940-43 ökade antalet utsända vandringsbibliotek kraftigt för att sedan i linje med det minskade
militära hotet, gå tillbaka något de två sista krigsåren. Men minskningen skedde långsamt så att 1945
var antalet ungefär detsamma som under 1942.

Även centralbibliotekens direkta utlåning ökade. De gick från ca. 64 400 utlån under 1940 till ca. 92
500 år 1945. Omräknat i procent var ökningen hela 43,6 %. Denna höjning skedde gradvis varje år
med undantag för år 1943 då den minskade med ca. 2 % jämfört med året innan. I likhet med
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utlåningssiffrorna för kommunala och med dem likställda folkbibliotek sker alltså en minskning under
detta år.

Genom biblioteksreformen 1930 hade man planerat att samtliga län 1941 skulle vara försedda med
antingen central- eller landsbibliotek. Redan under 30-talskrisen hade utbyggnaden försenats och
under kriget försenades den ytterligare. 1940-44 upprättades det inga nya utan det var 12 stycken
som stod för den ökade verksamheten. 1945 kom utbyggnaden igång igen med två nya bibliotek.

Trots att det blev en ekonomisk nedgång i Sverige under andra världskriget så reducerades
biblioteksanslagen endast marginellt. Budgetåret 1940/41 och 1941/42 beslutades om en reducering
på några procent och redan 1942/43 utgick åter fullt anslag.

Bokbeståndet ökade varje år och allra mest 1942 fastän anslagen var något beskurna. Ökningen var
då så stor som drygt en halv miljon (eller 12,84 %), vilket kan jämföras ca. 260 000 (eller 5,64 %)
år 1944 då ökningen var den näst högsta under perioden. 1940 då anslagen var reducerade
inträffade den lägsta ökningen av beståndet i reella siffror.

Om man istället studerar medelvärdet över antal utlån per bok finner man att böckerna belastades
hårdast 1941, dvs. samma år som utlåningen ökade kraftigast. Utlåningen var då 2,7 gånger per bok.
Därefter följde år 1940 medan de belastades minst 1945 då böckerna lånades ut 2,1 gånger per
bok.

1930 års biblioteksreform hade betonat vikten av en kvalificerad bibliotekspersonal. Trots kriserna
så framstår 1930- och 1940-talen som en period då utbildningens form växte fram.

Biblioteken nåddes av ett flöde av propaganda från krigförande parter. Det kan vara ett tecken på
att de ansågs spela en roll i samhällsdebatten. Annars blev man inom biblioteken mest påmind om att
det pågick ett krig i Europa under dagarna i april 1940. Man hade då bestämt om mörkläggning.
Dessutom så turades bibliotekspersonalen på t.ex. Dicksonska biblioteket i Göteborg om att hålla
vakt dygnet runt i fall att bibliotekets källare skulle behöva användas som skyddsrum.

Andra världskriget fick mycket allvarliga följder för det internationella bibliotekssamarbetet. Såväl
internationella som nordiska biblioteksmöten inställdes. De nordiska grannländerna besökte i ringa
omfattning varandras nationella årsmöten jämfört med åren under 30-talet. BBL påtalade t. ex. 1942
saknaden efter representanter från grannländerna under SAB:s årsmöte. Så kan man inom den
svenska biblioteksvärlden möta samma isolering från omvärlden som i det svenska samhället i övrigt.
För de enskilda biblioteken märktes detta t. ex. genom att det var mycket svårt att få tag i utländska
tidskrifter.

5.1.3 Överblick över biblioteksförhållanden 1930-1945
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1930 års biblioteksreform betydde en omvälvning på folkbiblioteksområdet. Bengt Hjelmqvist menar
att de ökade statsbidragen medförde en ökad förståelse hos de kommunala myndigheterna för
biblioteksverksamhetens vikt och värde.

En sammanfattning av hela perioden visar att under de 16 åren, 1930-1945, ökade utlåningen med
5,7 miljoner eller med andra ord med 119 %. Bokbeståndet ökade med nästan 3  miljoner eller
uttryckt i procent med 135 %.

5.2 Attityder och stämningar i BBL 1930-1945

I andra delen av detta kapitel förs en diskussion omkring frågeställningen:
Hur kommenterade och reagerade den svenska biblioteksvärlden på den tyska aggressionen
1930-1945?

5.2.1 1930-1939
Det tyska utrikespolitiska tänkandet präglades redan innan nationalsocialismens framgångar av
tanken att en stat som upphörde att expandera och utvidga sitt territorium var dömd till undergång. I
det nationalsocialistiska tänkandet har kriget som fenomen dock en mer framträdande plats. Det
förhärligades och var något som man aktivt kämpade fram emot.

Kan man då utifrån BBL finna några yttringar på inställningen till kriget? Under de första åren av
undersökningsperioden, med första världskrigets fasor i färskt minne, anmäldes böcker som
diskuterade krig som fenomen men recensionerna av dem visar inte på någon direkt rädsla för
Tyskland som ett militärt hot. Däremot  visar några anmälda böcker på en rädsla för krigets
förbannelse (Richard Aldington En hjältes död). I likhet med böckernas författare tar  recensenten
avstånd från allt förhärligande av kriget. T. ex. heter det om Norman Angells bok Osynliga mördare
att "I det nya arbetet är författaren ... samme obeveklige fiende till kriget och nationalismen. Den som
i likhet med anmälaren finner detta vara ett högt beröm, bör läsa boken." .

De många böckerna om nationalsocialismen som anmäls under perioden visar på ett stort intresse för
rörelsen och behov av kunskaper om den. Under årens gång visar recensioner av böckerna att
intresset till viss del ändrade karaktär.

1933, året för Hitlers maktövertagande, börjar böcker anmälas som frågar sig vad Hitler och
nationalsocialismen egentligen har för syften. Recensionen av Theodor Heuss bok Vad vill Hitler:
Nationalsocialismens mål och medel uttrycker en viss medvetenhet om bl.a. tankar om ras och
folk mm. och rörelsen beskrivs som ”en av efterkrigstidens stora folkrörelser”. Man  är emellertid
ännu inte medveten om hur starkt destruktiv rörelsen var och Erik Arrhén verkar i sin  biografi om
Hitler stark ha underskattat nationalsocialismen då det heter i recensionen: "Förf., som är konservativ
är synnerligen avvisande mot Hitler, och slutsatsen blir, att nationalsocialismen i Tyskland är kanske
förklarlig om än ej försvarlig men saknar alla möjligheter att bli en internationell företeelse."
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I en recension från 1934 (Bruna boken om riksdagsbrand och Hitlerterror: Efterskrift om den
internationella juristkommissionens förhandllingar…) heter det om den nazistiska regimen att
”man kan icke betvivla, hårdhänta och omänskliga metoder” men att ”måste man ej sällan uttala sitt
tvivel om sanningen”. Recensenterna uttrycker sig alltså försiktigt och med skepticism inför
rapporterna om nationalsocialisternas gärningar. Även 1936 kom en bok som gav indikationer om
hur allvarlig situationen i Tyskland var (Dokument, brev och anteckningar från tiden för
fängelsevistelesen och Leipzigprocessen av Georgi Dimitrov). Recensenten ifrågasätter dock dess
sanningsenlighet då anklagelserna ”äro så graverande, att man har svårt att tro på deras
sanningsenlighet”.

Under 1935 och 1936 blir recensionerna över böcker som behandlar förhållanden i Tyskland allt
vanligare. Det förekommer såväl positiva som kritiska böcker till det nazistiska Tyskland.
Sammantaget kan sägas att både de till nationalsocialismen positiva och negativa böckerna bemöts
med försiktighet av recensenterna. Så heter det t.ex. om Fanny Wilamowitz-Moellendorffs bok
Resan till det okända landet: Tyskland 1933:

Grevinnan von W:-.s syn och sympatier äro av naturliga skäl på det nya Tysklands sida;
... Tonen är lugn och klar och vittnar om förf:innans vilja till opartiskhet; hur långt och
hur genomträngande hon kunnat se, blir sedan måhända en särskild fråga.

1935 utkommer även Hitlers Mein Kampf. Recensentens ord  ”Han målar sina motståndare - … -
på väggen och gläds åt färgernas svärta” påtalar främst Hitlers ringaktning för den vetenskapliga
objektiviteten och man går inte närmare in på budskapet i boken.

Sven Hedins bok Tyskland och världsfreden ges 1938 ett omdöme i BBL. Hedin var Tysklandsvän
och som känd upptäcktsresande måste han anses som en av tidens opinionsbildare. Recensenten
finner det viktigt att uppmärksamma boken inte är objektivt skriven utan påpekar hur
Tysklandsvänlig Hedin är. Han menar att Hedin är en "lika förklarad anhängare av det
nationalsocialistiska Tyskland som tidigare det kejserliga" och han menar vidare att boken blir "en
lovsång till tysk anda och tysk kraft".

Ett stort antal recensioner gäller antisemitismen. Till en början berörs främst judarnas ställning i den
västerländska kulturen och deras rätt till en egen stat men redan 1931 anmäls böcker som uttrycker
en hård antisemitism. Recensenterna ger emellertid inte intryck av att själva vara präglade av
antisemitismen. Som exempel kan nämnas Erich Ludendorffs bok Frimureriets tillintetgörande där
judarna sägs vara främsta orsaken till Tysklands olyckor. Om denna heter det "Som symptom på hur
i nödtider en fix idé kan fullständigt behärska en på sitt eget område framstående man har boken
något intresse." Ett annat exempel är Hugo Valentins bok Antisemitismen i historisk och kritisk
belysning där recensenten menar att författaren tagit upp ett mörkt kapitel i den västerländska
historien till behandling.  Redan 1936 recenseras en bok som berättar om förintelsen:  Den gula
fläcken: utrotandet av 500 000 judar. Med tanke på hur det allvarliga ämnet är det märkligt att
recensionen främst vill ge ett stilistiskt omdöme, vilket tyder på recensentens försiktiga hållning.

Recensionerna innehåller inte i någon större utsträckning några kommentarer om nationalsocialismens
antimarxism och antisocialism. Orden i recensionen av Hitlers Mein Kampf: "Han målar sina
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motståndare - judar, marxister, parlamentariker och vad han kallar dem" visar att man var medveten
om dessa företeelser.
Recensionerna över anmälda böcker följer krigsupptrappningen, utbrottet och sedan krigsförloppet
med 1-2 års eftersläpning. Detta märks redan 1939 då det anmäls böcker om Österrikes anslutning
till Tyskland och händelserna i Tjeckoslovakien. En tendens blir tydlig som också håller i sig under
resten av kriget. Krigsförloppet ses nämligen oftast ur de angripnas perspektiv så att sympatierna
ligger på deras sida.

5.2.2 1940-1945
Under andra världskriget kan man följa krigsutvecklingen i Europa genom recensionerna av böcker.
Under 1940 skildras Tysklands fullständiga ockupation av Tjeckoslovakien, som då alltså även tar
med händelserna i mars 1939 då resten av landet ockuperades. 1942 anmäls t.ex. böcker som tar
upp den tyska ockupationen av Danmark och Norge för att sedan året därpå fortsätta med
anmälningar av böcker som t.ex. skildrar Danmarks öde efter ockupationen.

Flera av de anmälda böckerna är krigsskildringar, ofta skrivna av journalister. Exempel på dessa är
den år 1943 utkomna skildringen; Blixtangrepp i väster: 10 maj - 17 juni 1940 av Gordon
Beckles. Denna skildrar de 38 dagarnas kamp, från tyskarnas blixtangrepp på Holland och Belgien
till den franska kapitulationen. De rent subjektiva reflexionerna är här sparade till en särskild bilaga.

Som tidigare nämnts skildras kriget i böckerna oftast ur de anfallnas perspektiv. Några exempel på
detta kan hämtas från år 1943 och 1945. Det heter 1943 i Danmarks öde efter ockupationen av
Niels Ebbesen: "Vad Danmark förlorat och lidit kan synas ringa jämfört med vad länder som Norge
och Holland måst genomgå. Men vi har förlorat det största och bästa: friheten." Även Östeuropa
uppmärksammas ur de anfallnas perspektiv. Om boken Landet utan Quisling av Stefan Tadeusz
Norwid heter det 1945 ”....de allmänna förhållanden i Polen under det välde av skräck och terror
som utövats av den tyska ockupationsmakten  - förhållanden som det ofta bjuder emot att i ord
återge”.

Även krigets påverkan i Tyskland berörs 1944 då Gert Nymans bok Krigsvardag i Berlin
recenseras. Boken verkar inte ta ställning för eller emot Tyskland utan ser det ur ett tyskt
vardagsperspektiv.

Stig Hadenius menar att pragmatism var kännetecknet för den svenska politiken under kriget. Efter
tyska motgångar blev den svenska hållningen till Tyskland en annan. Hur kommenterades då
Tyskland och den tyska nationalsocialismen i BBL?

Jag menar att man inte kan se någon pragmatisk linje i materialet. Före kriget ställde sig BBL
skeptisk och undrande inför rapporter om tysk hänsynslöshet och brutalitet men under kriget möter
man inte samma skepticism. Redan tidigt på 40-talet anmäls böcker som har en antinazistisk hållning.
T.ex. recenseras 1941 Nihilismens revolt: Kuliss och verklighet i tredje riket av Hermann
Rauschning. Denna bok var bland nazisternas motståndare Boken om nationalsocialismen. Här
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följer ett citat ur recensionen som visar att man redan nu kunde ta del av starkt antinazistiska åsikter
och som också ser den tyska militära aggressionen ur ett större perspektiv.

För Rauschning ter sig den nazistiska regimen som ett återvändande till en primitv barbarism, utan fasta
värdenormer och med våld och list som utvecklingsdrivande krafter. Den militära  upprustningen är icke
avsedd att tjäna enbart de nationella målen utan syftar vida längre: att bli medel för det totalitära kriget på
vägen mot europeisk hegemoni och världsimperium.

Genom Åke Thulstrups bok Ras, språk, nation recenseras under 1941 även en svensk bok som ger
uttryck för en antinazistisk och antifascistisk hållning. Enligt omdömet om boken vänder den sig
emellertid inte bara mot antisemitism utan även mot gängse föreställningar om ras och
nationalkaraktärer. Författaren verkar visa en ovanlig klarsynthet i samtida frågor.

Det förekommer även böcker som är positivt inställda till Tyskland. En sådan är Karl Olivecronas
Europa och Amerika, vilken anmäldes 1942. Recensionen berättar att boken behandlar frågan om
behovet av ett enat Europa. Författaren menar att Europas splittring i småstater är av ondo. Istället
skall Europa enas under tysk ledning. Recensenten ger ingen egen kommentar.

Recensenterna är över lag försiktiga i sina uttalanden om böcker som tar ställning för eller emot
Tyskland. Ett undantag är dock recensionen av Jens Erdmanns bok Neutraliteten och
västmakterna: Synpunkter grundade på dokumentarisk framställning, vilken utkom 1942.
Recensenten betonar att det är en propagandaskrift för den tyska åskådningen och kritiserar att
Erdmann framställer de allierades aktioner som slag eller konspirationer medan Tysklands handlingar
är rena skyddsföretag.

1943 anmäls böcker som är starkt kritiska till Tyskland och den tyska aggressionen men även en,
som ger England skulden för kriget, nämligen Skymning över England av engelsmannen William
Joyce. Denna kan dock ses som en slutpunkt eftersom det sedan inte anmäls fler böcker som är
positiva till den tyska nationalsocialismen (med undantag för ett urval av Hitlers tal som kom 1945).

Under de två sista krigsåren dominerar två frågor kommentarerna om Tyskland och
nationalsocialismen. För det första uttrycker böckerna en önskan att förklara hur det egentligen
kunde gå som det gick och hur man egentligen skall förklara nationalsocialismen som fenomen och se
den i ett större perspektiv. Ett exempel på detta är Ernst Pflegings bok Det tyska storrummet
(anmäls 1944) som ger en helhetsbild av den nationalsocialistiska nyordningen genom att se den i ett
historiskt sammanhang och dra linjen fram till tanken om ett tyskt storrum. För det andra uttrycks
också i böckerna att man börjar att förbereda sig på en tid efter kriget. Hur skall man bygga ett
Europa utan krig och hur skall Tyskland kunna inordnas i ett fredligt Europa? 1945 recenseras
boken Vad skall det bli av tyskarna? av Joachim Franks. Han betonar frågans värde och menar att
därpå bygger inte bara tyska folkets framtid utan även Europas, ja världens.

Under dessa sista krigsår framkommer inte några kritiska kommentarer angående de allierade som
krigets segrare. Däremot kritiseras redan nu eftergiftspolitiken gentemot Tyskland under åren före
kriget i Leopold Schwaezschild bok En värld i trance: Från Versailles till Pearl Harbor.
Intressant är här författarens syn på Tyskland som han menar inte kan bli som andra nationer p.g.a.
sin tradition av antidemokrati.
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Frågan om antisemitismen och om judarna och deras situation ges inte särskilt stor uppmärksamhet
under de första krigsåren. Mot slutet får frågorna emellertid allt större utrymme bland recensionerna.

1941 behandlas en bok Judefrågan av Coudenhove-Kalergi som menar att frågan om judarnas
ställning och deras rätt till ett eget territorium är ett av vår tids mest brännande spörsmål.

Mot slutet av året recenseras Antisemitismen genom tiderna: Orsaker och historia av Efraim
Briem. Den förfäktar åsikten att det är judarna själva som genom sin partikularism är främsta
orsaken till antisemitismen. Recensenten kommenterar detta endast med orden: "Huruvida den tes
han uppställer i fråga om antisemitismens orsaker vinner gillande kan väl sättas i tvivel; den tycks i
alla fall icke ha accepterats av dem det närmast gäller."

Först 1944 ges frågan om judarna större uppmärksamhet. Detta kan boken Mot antisemitismen
ses som tecken för. Den kom till då svenska författare svarade på uppmaningen att som motvikt till
den antisemitiska propagandan uttala sig i judefrågan.

I 1945 års recensioner får emellertid frågan en än mer framträdande plats. Dels behandlas förintelsen
i flera böcker och dels är judarnas rätt till en egen stat en brännande fråga.

I Hugo Valentins bok Judarna under andra världskriget ges en omfattande redogörelse för hur
nazisterna försökte förverkliga sitt program att utrota judarna. I Stefan Szendes bok Den siste juden
från Polen ges ögonvittnesskildringar av massmordet av judarna i östra Europa. Man kan här
påminna sig om vilken skepticism som mötte liknande rapporter före kriget. Szendes bok möts inte
av misstro men recensenten tycker att berättelsen är en mardröm.

Judarnas rätt till eget territorium tar Heinz Casparis upp i sin bok 40 miljoner judar i stöpsleven:
Riktlinjer för problemets lösning. Författaren menar att det inte finns någon enhetlig lösning på
frågan men betonar att man måste göra skillnad på judendomen som religionssamfund och
judenheten som nationell gemenskap.

Sammanfattningsvis kan sägas att under 1930-talet behandlades den judiska frågan främst som en
fråga om deras rätt till egen stat och deras svåra situation historiskt sett. När rapporterna börjar
komma om nationalsocialismens behandling av judarna ställer recensenterna sig tvivlande till deras
sanningshalt. Under krigsåren i början av 1940-talet får frågan om judarnas situation anmärkningsvärt
liten uppmärksamhet. Detta skulle i stort sett sammanfalla med den period Tyskland var starkt och
Sverige bedrev en undfallande politik gentemot stormakten. 1943 blev det offentliga debattklimatet
öppnare och 1944 märks det att bokanmälningarna i BBL har en tydligare markering mot
antisemitismen. Skildringar lyfts fram som berättar om förintelsen och man betvivlar inte längre
sanningshalten i skildringarna.

I förbigående nämns i recensionerna att Tyskland är antidemokratiskt och antisocialistiskt men dessa
frågor behandlas inte som fenomen till skillnad från antisemitismen.

Recensionerna visar på en företéelse som man egentligen inte kan dra någon direkt slutsats av men
som ändå kan vara värd att nämnas. Under 1930-talet och början av 1940-talet är det nästan
uteslutande A.B. Carlsson som skriver recensionerna under avdelningen K, eller historia. Från 1944
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blir det däremot allt vanligare att Walfrid Holst skriver dem även om A.B. Carlsson fortfarande finns
kvar som recensent.
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6. Sammanfattning

Perioden 1930-45 var en mycket turbulent period i Europas historia. Under dessa 15 år inträffade
bl.a. 30-talets ekonomiska kris, det nazistiska maktövertagandet i Tyskland och andra världskriget. I
min studie har jag undersökt biblioteksutvecklingen och förhållanden under perioden. Genom att
ställa undersökningsmaterialet i relation till den allmänna  samhällsutvecklingen har jag sedan försökt
att se i vilken utsträckning biblioteken påverkades av samhälleliga förhållanden. Dessa förhållanden
har därför belysts utifrån tre historiska perspektiv, ett idéhistoriskt/ideologiskt, ett
ekonomiskthistoriskt, och ett allmänhistoriskt.

Ur ett ekonomiskthistoriskt perspektiv har jag studerat hur biblioteken påverkades av 1930-talets
ekonomiska krisperiod, som var den värsta som västvärlden dittills hade upplevt. Under andra
världskriget utsattes åter den svenska ekonomin för stora påfrestningar och insatser gjordes för att
ekonomin skulle bli mindre beroende av omvärlden.

Ur ett allmänhistoriskt perspektiv har jag studerat hur de svenska biblioteken påverkades av och
förhöll sig till det spända världsläget, andra världskriget och Sveriges alltmer utsatta situation.

Ur ett både allmänhistoriskt och idéhistoriskt/ideologiskt perspektiv har jag studerat hur man inom
den svenska biblioteksvärlden kommenterade och reagerade på den tyska aggressionen både
gentemot folkslag och andra stater. Utifrån vissa fenomen som t.ex. antisemitismen, inställningen till
kriget har jag studerat den tyska aggressionen och om den mötte något gensvar i den svenska
biblioteksvärlden samt om inställningen till den förändrades med tidens gång.

Vid 1930-talets ingång hade de svenska biblioteken bakom sig en lång tid av kraftig expansion.
Därför tillkom 1930 års biblioteksreform som syftade till att uppnå en mer kvalificerad och effektiv
verksamhet. Detta skulle man främst uppnå genom inrättandet av centralbibliotek, ökade
utbildningsmöjligheter för bibliotekspersonalen samt kraftigt höjda statsanslag. Denna reformering
påbörjades men den försenades genom att västvärlden drabbades av den ekonomiska krisen. För de
svenska bibliotekens del innebar de kraftigt beskurna anslagen att  biblioteken i sämsta fall endast
erhöll 60 % av de summor som reformen hade föreskrivit. Man befarade att de bistra ekonomiska
tiderna skulle ge utslag så att inte bokbeståndet kunde förnyas. Så blev emellertid inte fallet. Varje år
ökade bokbeståndet för kommunala och med dem likställda folkbibliotek med i mycket ungefärliga
siffror 5 %.

Det mest iögonfallande under perioden var dock den kraftigt ökade utlåningen. Sammantaget under
30-talet ökade utlåningen med 3,8 miljoner eller uttryckt i andra siffror, med 78,32 %. Allra högst
var utlåningsökningen under krisåren 1931-33. Redan i samtiden diskuterades om den ökade
utlåningen berodde på den ekonomiska krisen eller på biblioteksreformen. Det kan ha varit en
kombination av båda faktorerna. Arbetslösheten gjorde att människor fick mer fritid samtidigt som
de hade mindre pengar att köpa böcker för. Därför blev biblioteken ett alternativ då det gällde att
införskaffa böcker. Samtidigt hade reformen inneburit förbättringar så att biblioteken hade större
möjlighet att ta emot nya skaror av besökare. Så lyckades man också behålla större delen av de nya
låntagarna. Nedgången i bokutlåningen 1935-37 var närmast marginell och istället vände siffrorna
uppåt igen 1938.
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Centralbiblioteksutbyggnaden hade försenats men vid andra världskriget ingång så fanns i Sverige 12
centralbibliotek. Dessa fick mycket stor betydelse för de under kriget inrättade fältbiblioteken, vilka
sändes ut som vandringsbibliotek från centralbiblioteken. Antalet utsända bibliotek ökade kraftigt
1940-43 för att sedan gå tillbaka något i takt med att det militära hotet avtog.

I likhet med situationen 10 år tidigare ökade utlåningen mycket kraftigt vid 40-talets början.
Arbetslösheten hade ökat och det faktum att Sverige blev mer och mer isolerat från omvärlden  kan
ha inneburit att boken var ett gott alternativ när man inte längre i samma utsträckning nåddes av
omvärldens kultur- och nöjesliv. Takten i utlåningsökningen var högst åren 1940-42 för att sedan
minska under 1943. De två sista åren visade också på minskade siffror men  närmast marginellt.

Världskriget fick stora konsekvenser för det internationella samarbetet. Under 20- och 30-talet hade
ett internationellt samarbete vuxit fram med kontakter på såväl internationell som nordisk nivå. Den
svenska biblioteksvärlden blev ganska isolerad och t.ex. förekom det inte nordiska biblioteksmöten
under åren. Däremot kunde bibliotekspersonal från grannländerna fortfarande dyka upp vid SAB:s
årsmöte men i mindre utsträckning än tidigare.

Under undersökningsåren recenserades ett flertal böcker som var positiva till den tyska
nationalsocialismen. Man kan dock inte finna några tecken på att dessa värderingar delades av
recensenterna.  Strax efter Hitlers makttillträde 1933 recenserades böcker som verkade uttrycka en
önskan om att få reda på vad Hitler egentligen vill. Kommentarerna om honom och nazismen var inte
positiva utan man uttryckte sig med viss försiktighet.

Även senare under kriget fanns det recensioner som uttryckte försiktighet i inställningen till det
nationalsocialistiska Tyskland men redan tidigt anmäldes böcker som är mycket antinazistiska. Så
recenseras t.ex. 1941 en bok av Hermann Rauschning där nazismen beskrivs som primitiv barbarism
utan fasta värdenormer och med våld och list som vapen.

Många krigsskildringar recenserades. Författarna och recensenterna verkade då ofta se kriget ur de
anfallnas perspektiv så att sympatierna låg på deras sida.

I böckerna som anmäldes mot slutet av kriget verkade man betrakta den tyska nationalsocialismen
med en viss distans, landet var ju inte längre ett reellt hot. Två frågor dominerade. Man undrade hur
det kunde gå så illa och hur man skulle inordna Tyskland i ett fredligt Europa.

Även böcker om antisemitismen och om judarnas situation blev allt vanligare under de två sista
krigsåren. Dessa behandlade i huvudsak två frågor. Dels tog de upp frågan om judarnas rätt till ett
eget territorium och dels behandlade de det massmord som judarna varit utsatta för. Det är intressant
att jämföra hur man reagerade på dessa sistnämnda böcker. Det hade kommit några enstaka böcker
redan före kriget som rapporterade om missdåden. Då bemöttes de med skepticism. I krigets
slutskede upprördes man och man misstrodde inte längre rapporterna om missdåden.
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