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Forskare och lärare i Norden inom området bibliotekshistoria har haft nära samarbete sedan 
åtminstone mitten av 1980-talet  För snart tio år sedan utvidgades undervisnings- och 
forskningsområdet till bokens, bibliotekens och läsningens historia. Samtidigt vidgades vårt 
geografiska område till Baltikum - Norden. Sedan snart fyra år tillbaks går vårt nätverk under 
beteckningen HIBOLIRE (The Nordic-Baltic-Russian Network on the History of Books, 
Libraries and Reading). I slutet av förra året hade nätverket ett seminarium på 
Bibliotekshögskolan. Till seminariet hade forskare från berörda länder skrivit artiklar om 
folkbiblioteksväsendet och dess historia i sitt respektive land. En bok med titeln Library Spirit 
in the Nordic and Baltic Countries – Historical Perspectives  blev klar under försommaren.. 
Den innehåller bidrag från de åtta ingående länderna, de tre självstyrande områdena samt även 
ett om samiska bibliotek. 
Nätverket beviljades 2005 medel från Nordforsk för åren 2006-2008 och medel har erhållits 
även för åren 2009-2010. Detta innebär att verksamheten med seminarier, workshops och 
publiceringsverksamhet för doktorander och seniora forskare kommer att fortsätta fram till 
årsskiftet 2010/11. 
 
Utvecklingen av folkbiblioteken i de baltiska och nordiska länder förevisar såväl 
gemensamma drag som tydliga skillnader.  När man arbetar med jämförande, eller som det 
ofta heter, komparativa analyser utgår man i regel från generella socioekonomiska och 
politiska faktorer. Inspiration genom idéer från föregångsländer inom berört område är också 
av vikt. Ett studium av folkbibliotekens historia kan gärna börja med ett studium av 
grundandet och den tidiga utvecklingen av de föregångarna till våra moderna folkbibliotek. 
Hur såg samhället ut när dessa bibliotek kom till stånd och vilka var det som tog initiativet? 
Hur såg den fortsatta utvecklingen av biblioteken ut fram till början av 1900-talet i de olika 
länderna? Hur såg den process ut genom vilka dessa bibliotek omformades till moderna 
folkbibliotek efter de Anglo-Amerikanska idéerna i skiftande socioekonomiska och politiska 
system?  Hur såg inflytandet över bokförvärven ut? Vilka arbetade i biblioteken?  Hade de 
biblioteksutbildning?   
 
Här nedanför finns olika faktorer uppräknade som kan vara av betydelse vid en komparativ 
analys av folkbiblioteksutveckling i olika länder. 
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Frågan om bibliotek för den s.k. breda allmänheten är ett barn av 1700-talets upplysningsidé. 
Den är också relaterad till spirande nationalistiska stämningar och då inte minst i de länder 
som då ej var självständiga såsom t.ex. Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen och Norge.  
Vid 1800-talets början skulle enligt fysiokratismens idéer nationen bli starkare genom 
effektivare metoder i jordbruk och trädgårdsskötsel. Förbättrad hälsovård var också viktig. 
Bönderna behövde således lära sig nya sätt att bruka jorden och ta hand om sin hälsa. 
Samtidigt ökade intresset för att läsa skönlitteratur. Någonting behövdes således göras i 
biblioteksfrågan för bönderna men också för den växande arbetarskaran på landet och i de 
expanderande städerna.  På Island och i Norge, länder som saknade adel, var bönderna mer 
oberoende. Detta gjorde att de där kom att grunda läsesällskap, en bibliotekstyp som i de 
övriga länderna i regionen mer var en sak för städernas bättre ställda samhällskikt.  
 
Den lutheranska kyrkan hade redan, i dåvarande Sverige d.v.s. inklusive Finland från 1686, 
haft en tradition att lära församlingsmedlemmarna att läsa inför konfirmation och ingående i 
äktenskap. I vissa församlingar tog prästen redan från sekelskiftet 1800 initiativ till att grunda 
sockenbibliotek. Som ofta den enda högutbildade personen i församlingen var prästen utöver 
sina religiösa plikter ansvarig inte bara för att integrera församlingsborna i hustavlans värld 
utan också för att förbättra deras kunskaper i främst jordbruk. Staten behövde inte bara lydiga 
utan också i sina näringar framgångsrika undersåtar.   
 
Det började dock efterhand komma fram entusiastiska förespråkare i biblioteksfrågan, som 
hade vidare vyer. Samhället blev mer rörligt genom utveckling av industri och samfärdsel. 
Det gamla samhället kunde ej längre bestå. Förändringar kom vare sig man önskade den eller 
ej. I det läget tog välutbildade individer ur mer etablerade samhällskikt på många håll initiativ 
till att utbilda den breda allmänheten för vidgat inflytande i samhället. Under 1800-talet 
började således som ett led i detta såväl privata sammanslutningar och föreningar av olika 



slag samt i Danmark och Norge även staten att ge bidrag till den tidens föregångare till de 
moderna folkbiblioteken d.v.s. länge främst till sockenbibliotek  
 
Den viktigaste frågan i den tidiga folbiblioteksutvecklingen var den om bibliotekens 
bokförvärv och bokbestånd. Vem/vilka bestämde över detta? Fanns kataloger med ur 
överhetens synpunkt för biblioteken lämpliga böcker? Många föreningar och 
sammanslutningar av olika slag aktiverade sig i denna fråga.   Ett nära samband fanns mellan 
övergripande politiska och sociala ställningstaganden i vår regions länder och frågan om vilka 
böcker respektive stat menade skulle förvärvas till biblioteken.   Från 1880-talet fram till 1905 
undertrycktes böcker på modersmålet i Estland, Lettland och Litauen. Antalet folkbibliotek 
sjönk i samband med detta.  På grund av de politiska förändringarna i Ryssland 1905 kom 
utgivningen av böcker på modersmålet att blomma upp och antalet bibliotek ökade igen. 
Denna ökning av utgivningen och utveckling av biblioteken fortsatte under mellankrigstidens 
självständighetsperiod. Under andra världskriget lät ockupationsmakterna, d.v.s först 
Sovjetunionen sedan Tyskland och därefter Sovjetunionen igen, utmönstra böcker som ej 
överensstämde med ländernas ideologi. Detta intensifierades under de första åren av 
efterföljande ockupation, d.v.s. fram till Stalins död.  I t.ex. Estland kom då huvuddelen av de 
böcker som blivit utgivna under mellankrigstidens självständighetsperiod att förstöras. 
Situationen förbättrades en del under tövädersperioden under Krustjov vid mitten av 1950-
talet. Bibliotekens bokbestånd kontrollerades dock även fortsättningsvis noggrant för att vara i 
överensstämmelse med regimens ideologi. Det var inte förrän under Gorbatjovs tid från slutet 
av 1980-talet som förhållande alltmer började normaliseras. Det kom dock att dröja till hösten 
1991 innan den nationella litteraturen fick fritt spelrum i de nu självständiga länderna. 
 
Även i de nordiska länderna höll staten länge ett vakande öga over bibliotekens bokförvärv. 
Statsbidragen till biblioteken var beroende av att olämpliga böcker ej förvärvades,  i Sverige 
betecknades dessa som osedliga. Framför allt ungdomen skulle skyddas från sådana böcker. 
Det handlade också om böckernas litterära kvalitet.  Folkbibliotek står alltid under inflytande 
från statlig och kommunal politik och detta gäller såväl i demokratiska som totalitära 
samhällssystem. 
 
Folkbiblioteksfrågan fick ett uppsving i vår region från början av 1900-talet. Norge var först 
med moderna folkbibliotek efter de Anglo-Amerikanska förebilderna. Dessa 
folkbiblioteksidéer kom att diskuteras alltmer i de baltiska och nordiska länderna från denna 
tid. Det kom dock att dröja länge innan denna typ av bibliotek kom att dominera överallt i 
länderna i fråga. Bibliotek med otillräckliga lokaler, bokbestånd och öppethållande och med 
obetald eller underbetald arbetskraft var regel i de flesta församlingar och kommuner i 
regionens länder fortfarande vid mitten av 1900-talet. 
 
Biblioteksföreningar och bibliotekstidskrifter kom att grundas i flertalet av våra länder under 
1900-talet först fjärdedel och biblioteksfrågan kom att regleras genom bibliotekslagar eller 
biblioteksförordningar. Estland var först med en bibliotekslag med paragraf om obligatoriska 
folkbibliotek 1924, Norge följde efter 1949 och Danmark 1964. Sverige fick motsvarande 
lagbestämmelse först 1997. Den danska bibliotekslagen från 1920 med bestämmelser om bl.a. 
länsbibliotek kom att bli en inspirationskälla för övriga länder. Administrationen och 
finansieringen av folkbiblioteken togs efterhand över av kommunerna. Inspektion och 
rådgivning kom dock den statliga biblioteksmyndigheten länge att stå för. Detta hängde ihop 
med reglerna för statlig bidragsgivning i respektive bibliotekslag/förordning. De baltiska 
ländernas bibliotek kom att förbli utsatta för strikt statlig kontroll ända fram till 
självständigheten 1991.  



 
Danmark var först med bibliotekarieutbildning och detta år 1918. Sverige följde närmast efter 
1926. De nyinrättade biblioteksskolorna kom länge att drivas av respektive statlig 
biblioteksmyndighet. I Danmark blev biblioteksskolan självständig 1956 och i Sverige skedde 
detta 1972. Norge fick sin biblioteksskola 1940. I de baltiska länderna kom det efterhand att 
finnas såväl särskilda biblioteksskolor som biblioteksvetenskapliga institutioner vid 
universitet. Finland och Island var pionjärer i Norden beträffande biblioteks- och 
informationsvetenskap som universitetsämne och detta från början av 1970-talet.  
 
Bibliotekssamarbetet mellan länder kom att intensifieras under mellankrigstiden. I såväl 
Norden som Baltikum kom de första regionala biblioteksmötena att äga rum under denna 
period. I Baltikum kom denna tradition att avbrytas under efterkrigstidens år av sovjetisk 
ockupation. I Norden dog traditionen med biblioteksmöten ut under 1990-talet. Ett 
intensifierat samarbete kom att inledas mellan de baltiska och nordiska länderna på 
biblioteksområdet under slutet av 1980-talet ett samarbete som kom att intensifieras när de 
förstnämnda länderna blev självständiga 1991. 
  
Det är uppenbart att frågan om läsning och läsfärdighet varit viktig för folkbiblioteken 
alltifrån deras tidiga period. Detta kan vi observera tydligt i bokens bidrag från Litauen.  
Att utveckla befolkningens läsförmåga var där högt prioriterat i folkbibliotekens arbete såväl 
under mellankrigsperioden som under den sovjetiska perioden därefter fram till 1991. 
Folkbiblioteken var viktiga för den kommunistiska regimen i dåvarande Sovjetunionen. 
Biblioteksystemet expanderade genom fler bibliotek, bokbussar, uppsökande verksamhet 
m.m. Det fanns en ”library spirit” med kommunistiska förtecken. Det var viktigt att 
befolkningen nåddes och detta med ”rätt” budskap. Bibliotekarierna diskuterade ej sina löner 
vid biblioteksmöten och i bibliotekstidskrifter utan hur de skulle nå så stor del av 
befolkningen som möjligt.   Det här står att känna igen även under de två perioderna av 
intensifierad ”library spirit” i Sverige d.v.s. början av 1900-talet och 1960- och -70- talen. 
Detta gäller speciellt den senare av dessa två perioder. Under den första perioden gällde det 
inte minst att etablera bibliotekarieyrket som en självständig profession. Det som kan skilja 
beträffande ”library spirit” i kommunistiska och demokratiska stater handlar om innehållet i 
biblioteksverksamheten och vem som bestämmer över densamma. 
 
 Folkbibliotekens kraftigaste tillväxtfas inträffade i de nordiska länderna efter andra 
världskriget som ett inslag i utvecklandet av välfärdsstaten. I de baltiska länderna var 
utvecklingen under denna tid mer ojämn men i t.ex. Litauen ägde en kraftig expansion av 
folkbiblioteken rum under denna tid som en del i det kommunistiska projektet. 
De nordiska ländernas folkbibliotek började få internationell uppmärksamhet från och med 
1950-talet beroende på framsteg beträffande biblioteksarkitektur, barnverksamhet, 
uppsökande verksamhet m.m. Detta var en period under vilken även mindre kommuner i de 
berörda länderna började få modern biblioteksverksamhet med professionella bibliotekarier 
m.m. Under samma tid var ambitionerna höga inom området också i de baltiska länderna. 
Detta kom där att gälla bibliotekens roll som förmedlare av litteratur för utbildning och 
propaganda. 
 
En intressant fråga är biblioteksverksamhetens omfattning i olika avseenden. Finland har nu 
19-20 utlån per invånare, Danmark ca 14 och resten av länderna inom vårt område 8-10 utlån 
eller färre. Vad kan detta bero på? Det kan inte bara vara en fråga om bibliotekens resurser. 
De danska folkbiblioteken har klart högre anslag än de finska och de finska har blott aningen 
mer resurser än de svenska. Det måste också finnas andra förklaringsfaktorer!  



 
Sedan mitten av 1990-talet har folkbiblioteken i vår del av världen gått igenom stora 
förändringar genom datorisering, förändrat medielandskap, ökad betydelse för utbildning men 
även för att upprätthålla en fungerande demokrati. Bibliotekets roll som mötesplats diskuteras 
alltmer. Samtidigt har många bibliotek utsatts för ekonomiska nedskärningar. 
Artiklarna i boken har ej kunna beredas utrymme nog att behandla denna utveckling i detalj.  
Förhoppningsvis skulle detta kunna ske i något annat sammanhang. 
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