
Initiativ i folkbiblioteksfrågan i Sverige i riksdagen och i lärare – och 

folkbildningskretsar fram till år 1930 

 

Vilka initiativ togs i folkbiblioteksfrågan i Sveriges riksdag fram till tillkomsten 

av 1930 års folkbiblioteksförordning? Vilka grupper i samhället var mest 

pådrivande? Detta är frågor, som behandlas i denna artikel. Den ingår som en del i 

ett större arbete som kommer att publiceras i annat sammanhang med fullständiga 

referenser. Nedan avstår jag från sådana för att ej tynga framställningen i onödan. 

 

Folkbiblioteksfrågan i riksdagen fram till 1930   

Från och med riksdagen 1828-1830 till och med den 1856-58 lämnades ett flertal 

motioner in i vilka motionärerna föreslog att statsbidrag skulle utgå för att få 

igång sockenbiblioteksverksamhet ute i socknarna. Således yrkade Carl Ulric 

Roos, adelsståndet, i riksdagen 1828-30 att statliga medel i form av lån, som 

delvis skulle efterskänkas, skulle utgå till pastorat, som genom protokoll från 

sockenstämman kunde styrka att de hade för avsikt att inrätta sockenbibliotek. Till 

riksdagen 1850-51 lämnades tre motioner i ärendet in. Bl. a. skrev Axel Fredrik 

Liljenstolpe, adelsståndet, i sin motion, att om bara staten genom anslag "hjelpt 

saken till första utförandet", så var han övertygad om att "genom socknarna 

sjelfva bibliotheken snart blivit riktade, blott någon början därtill vore gjord. Ja, 

mången enskild inom socknen skulle finna sin glädje och ära uti att på detta sätt 

kunna befrämja allmänt väl."   Till samma riksdag väckte F. Sundler, 

borgarståndet, en motion om statsbidrag till sockenbibliotek. Statsutskottet 

uttalade med anledning därav att "Då det lärer böra ankomma på församlingarnas 

skoldirektioner, att på egen bekostnad anskaffa de böcker, hvaraf de kunna anse 

sig vara i behof, finner Utskottet något bidrag till allmänna medel till dylikt före-

mål icke böra ifrågakomma, utan hemställer att berörde motion lemnas utan 

afseende."  

               

Till riksdagen 1856-58 lämnade Pehr Sahlström, bondeståndet, in en motion om 

statliga startbidrag för inrättande av sockenbibliotek. Statsutskottet avstyrkte med 

orden "Erkännande det välgörande och förädlande inflytande, som en väl vald 

läsning skulle på folkbildningen utöfva, anser dock Utskottet den nu väckta frågan 

vara en kommunens angelägenhet och icke Statens, hvilken för övrigt skulle, om 

den föreslagna åtgärden godkändes, härigenom ådragas alltför betydande 

kostnader; hvarföre Utskottet å motionen afstyrker bifall."  

 

Det kom att dröja till 1899 innan ytterligare motioner i sockenbiblioteksfrågan 

lämnades in till riksdagen. Sockenbiblioteken hade då råkat i förfall samtidigt som 

många nya bibliotek höll på att växa upp vid arbetarinstitut, före-

läsningsföreningar, fackföreningar och socialdemokratiska föreningar, 

nykterhetsloger m.m. Georg Kronlund och Julius Centervall lämnade det året in 

en motion i andra kammaren i vilken de yrkade att statsbidrag skulle kunna utgå 

åt de bibliotek som "deraf anse sig vara i behof, enligt vissa bestämda grunder". 

De menade vidare att rörelsen för folkbibliotek skulle kunna få större anseende 

om "den toges i statsmakgternas hägn" och inte minst viktigt ansåg de det vara att 

en lämplig kontroll borde kunna utövas över bibliotekens ordnande och skötsel. 



Statsutskottet avslog motionen med orden "Utskottet anser det vara synnerligen 

önskvärdt, att sträfvanden för inrättande och vidmagthållande af sockenbibliotek 

och andra liknande bokförråd måtte blifva med allmännare intresse omfattade; 

men då utskottet ej är öfvertygadt om huruvida dessa sträfvanden böra med stats-

medel understödjas, och då i vart fall den utredning, som i motionen innefattas 

icke synes vara af sådan beskaffenhet, att någon åtgärd med stöd af densamma bör 

af riksdagen vidtagas hemställer utskottet att herrar Kronlunds och Centerwalls 

förevarande motion icke må af Riksdagen bifallas."  

 

1902 kom åter en motion i frågan. Den var inlämnad av de två ledande 

företrädarna för folkskollärarna Fridtjuv Berg och Emil Hammarlund.  Den av-

slogs av utskottet med bl. a. följande motiveringar:/.../icke kunnat anse lämpligt 

att statsmedel tagas i anspråk för ifrågavarande ändamål, åtminstone ej under 

nuvarande finansiella förhållanden. Utskottet befarar nemligen att Riksdagen ge-

nom att medelst statsbidrag understödja denna art af folkupplysningsverksamhet 

minskar utsigterna till att erhålla ytterligare bidrag af staten för vidare utveckling 

af vårt viktigaste folkbildningsmedel, folkundervisningen,/.../att det ingalunda 

torde gagna saken att intvinga sockenbiblioteksinstitutionen uti en viss bestämd, 

för hela vårt land gemensam form, utan fastmer att ifrågavarande institution bäst 

befrämjas därigenom att den, utan att bindas av detaljerade lagbestämmelser, får 

utvecklas fritt och otvunget, dervid det enskilda intresset och initiativet till fullo 

kunna göra sig gällande, samt att de olika förhållandena å hvarje särskild ort 

kunna tagas i beaktande vid ordnandet af sockenbibliotekens angelägenheter och 

förvaltning./.../att de anslagsbelopp, som komme uti förevarande hänseende att 

erfodras, nog också blifva ganska betydeligt."                                                               

 

Sverige fick sin första förordning om statsbidrag till folkbibliotek 1905, så läsaren 

av detta väntar sig en svängning i frågan nu. Det historiska omslaget i synen på 

statsbidrag till folkbibliotek skedde i diskussionen i riksdagens kamrar senare 

under 1902. Resultatet därav kan avläsas i den skrivelse till Konungen, d.v.s. 

regeringen, som riksdagen kom att avlåta i ärendet. Av den framgick bl. a. att 

erfarenheterna såväl från Sverige som från andra länder  visade att "/.../folkbiblio-

teken visserligen kunde kallas till lif genom enskilda ifrares entusiatiska 

verksamhet och genom den offervilliga stämning, som kunde väckas men att för 

deras vidmakthållande och fortgående kräfvdes regelbundna årliga 

inkomster./.../någon genomgripande förbättring vore ej att vänta utan tillgripande 

af det botemedel, som redan för länge sedan föreslagits och som i fråga om öfriga 

åtgärder för folkbildningens befrämjande visat sig så verksamt, nemligen stats-

bidrag, stående i ett visst förhållande till de belopp, som på annan väg för 

ändamålet anskaffades./.../Genom statens medverkan på ifrågavarande område 

skulle våra folkbibliotek vinna icke allenast ekonomisk hjälp, utan äfven en 

välbehövlig ledning och kontroll." Sålunda begärde riksdagen att Kungl. Maj:t 

skulle utreda frågan om statsbidrag till biblioteken i fråga.                                 Motståndet mot statsbidrag var nu brutet. Enligt 1905 års förordning utgick dessa endast till bokinköp, inbindning av böcker samt tryckning av katalog. Församlings-, kommun- och fören 

 

Motståndet mot statsbidrag var nu brutet. Enligt 1905 års förordning utgick dessa 

endast till bokinköp, inbindning av böcker samt tryckning av katalog. 

Församlings-, kommun och föreningsbibliotek kunde få lika mycket som de själva 

satsat på bokinköp m.m. enligt ovan och maximalt 75 kr per år. Folk-

skoleinspektörerna skulle stå för inspektionen av biblioteken. Med de två följande 



förordningarna om statsbidrag till folkbibliotek, 1912 och 1930,  utvidgades 

statens insatser successivt. En viktig nyhet 1912 var att två tjänster som 

bibliotekskonsulenter inrättades vid ecklesiastikdepartementet med uppdrag bl. a. 

att upprätta en grundkatalog från vilken böckerna som köptes in för statsbidrag 

skulle hämtas. Konsulenterna kom också länge att ansvara för utbildningen inom 

området bl. a. en bibliotekarieutbildning från 1926. 1912 höjdes statsbidragen till 

maximalt 400 kr per bibliotek och år och personal- och lokalkostnader kunde nu 

också räknas in i underlaget för dem. 1912 tillkom dessutom statsbidragen till 

studiecirkelbibliotek inom centralorganisationer med minst 20 000 medlemmar 

som själva anslog minst 6 000 kr per år för bokinköp. 1930 års förordning liknar 

den danska bibliotekslagen från 1920 och nu höjs bidragen till maximalt 10 000 

kr per kommun och år och särskilda statsbidrag om lika mycket utgick till 

godkända centralbibliotek, senare benämnda länsbibliotek, som man ville upprätta 

två nya av per år.  

 

Som vi sett avslogs under 1800-talet alla riksdagsmotioner om statligt stöd till 

sockenbiblioteken. Staten var dock inte helt passiv i frågan. Välbekanta är orden i 

1842 års folkskolestadga om att "För underhållandet af de i skolan förvärfade 

kunskaperna och synnerligen för befrämjandet af en sann kristelig bildning/.../ 

åligge det och prästerskapet att uppmuntra till inrättande och begagnande af 

sockenbibliotek samt att därtill tjänliga böcker föreslå." Statliga medel för ett 

ändamål, som var i princip samma som sockenbibliotekens, anslogs av riksdagen 

1850-51. Anders Lagergren, prästståndet, motionerade då om att riksdagen skulle 

anslå medel som gjorde det möjligt att dela ut 15 årgångar av tidskriften läsning 

för folket till samtliga folkskolor i rikets församlingar. Statsutskottet biföll 

motionen med motiveringen,  att "Enär den af sällskapet för nyttiga kunskapers 

spridande utgifne Tidskriften Läsning för folket, hvaraf 15 årgångar redan från 

trycket utkommit, genom ett klart och okonstlat framställningssätt samt 

rikedomen och omvexlingen af de afhandlade ämnena, är synnerligen tjenlig att 

utveckla begreppen, förädla tänkesättet samt befrämja sedlighet och laglydnad får 

Utskottet tillstyrka att/.../. Viktigt för utvecklingen blev också, som redan framgått 

ovan, att folkskoleinspektörerna, alltifrån folkskoleinspektionens inrättande 1861 

blev ålagda att i sina berättelser lämna uppgifter även om dem. 

                                                                                

Vi har ovan sett hur riksdagens inställning till statsbidrag till folkbiblioteken 

ändrades i början av 1900-talet. Vi har också sett hur argumenten mot bidrag såg 

ut och successivt förändrades. 1851 räckte det med att säga att "något bidrag av 

allmänna medel till dylikt föremål bör ej få ifrågakomma". 1858 tillkom som av-

slagsmotiv att "om den föreslagna åtgärden godkändes (skulle staten), härigenom 

ådragas alltför betydande kostnader". 1899 menade utskottet att det ej var 

övertygat "huruvida dessa sträfvanden böra med statsmedel understödjas". 1902 

slutligen menade utskottet att de medel som skulle behöva ställas till 

folkbibliotekens förfogande skulle kunna bli "ganska betydeligt" samt att 

biblioteken i fråga ej borde regleras för mycket från samhällets sida. Vi ser av det 

ovanstående att nya argument successivt behövdes tas fram för att avstyrka 

bidrag. Det principiella motståndet mot statsbidrag försvann efterhand och 

ersattes av andra t.ex. ekonomiska. 

 

 



Aktörer i folkbiblioteksfrågan 

 

Vilka var det då som argumenterade i folkbiblioteksfrågan och som också var 

med och grundade bibliotek av folkbibliotekskaraktär. De första 

sockenbiblioteken grundades omkring år 1800 av upplysningssinnade präster i 

svenska kyrkan. Tidiga artiklar i folkbiblioteksfrågan kan man vid mitten av 

1800-talet finna i tidskriften Läsning för folket, som givits ut av Sällskapet för 

spridande av nyttiga kunskaper bland allmogen och de arbetande klasserna 

alltsedan sällskapets grundande 1833. Frågan hölls alltså inom kyrkan och de 

samhällsbevarande kretsarna i övrigt. Detta var också en tid under vilken 

sockenbiblioteksrörelsen hade sin blomstring. Många av dessa sockenbibliotek 

föll i träda under slutet av 1800-talet. 

 

Från och med 1880-talet förmärks en ökad aktivitet i folkbiblioteksfrågan. 

Till en början förs diskussionen främst bland folkskolans företrädare. Inom 

folkskollärarnas år 1882 grundade organisation Sveriges allmänna 

folkskollärareförening diskuteras såväl skol- som folkbiblioteksfrågan alltmer 

intensivt under 1890-talet. Vid folkskollärarmötet i Norrköping år 1898 tas 

folkbiblioteksfrågan upp som en av huvudfrågorna. Efter ett inledande föredrag 

av överläraren Alfred Dalin i Huskvarna blir det livlig debatt. Diskussionerna 

avslutades med att resolutionen enligt nedan antogs: 

”1.  Offentliga bibliotek, som väl vårdas och årligen förses med med nya böcker 

samt, där förhållandena sådant medgifva, stå i förbindelse med läsesalar, äro 

nödvändiga, för att folkundervisningsanstalterna skola kunna medföra hela det 

gagn, som med dem afses. 

2.  Därför böra församlingarna upprätta sådana bibliotek och staten lämna årliga 

anslag till dem efter samma grunder som till övriga anstalter för 

folkundervisningen. 

3.  Deras förvaltning och vård bör ombesörjas af skolråden och statsinspektionen 

af dem återupplifvas. 

4.  För en kraftig utveckling och en flitig användning af folkbiblioteken är tillika 

nödvändigt, att folkupplysningens vänner allestädes taga sig an dem och genom 

personlig påverkan intressera så väl myndigheterna som allmänheten och särskildt 

ungdomen för desamma. 

5.   Folkundervisningens vänner böra vidare draga försorg om, att en central 

organisation upprättas, hvilken verkar för anskaffandet af lämpliga böcker åt 

biblioteken.”  

 

Folkskollärarmötena vid denna tid hade vidgats till att ta upp frågor vid sidan om 

de egentliga folkskolefrågorna. Sålunda talade folkbildningsförbundets 

ordförande Knut Kjellberg vid mötet 1903 över ämnet Folkbildningsarbetet bland 

vuxna. Även om de populärvetenskapliga föreläsningarna var Kjellbergs 

hjärtefråga berörde han även folkbiblioteksfrågan. Även denna gång blev 

diskussionen livlig. Det hela avslutade med mötet gjorde ett uttalande i vilket det 

bland annat framhölls att: ”Staten och kommunerna böra lämna afsevärdt 

ekonomiskt understöd icke blott till populärvetenskapliga föreläsningar utan äfven 

till fasta och vandrande boksamlingar, till åskådningsmateriell samt till en 

centralanstalt, hvarifrån folkbildningsarbetet bland vuxna kan organiseras, 



underlättas och stödjas.” Bland utställningarna vid mötes märks sådana om såväl 

lärljungebibliotek som en arrangerad av Föreningen för folkbibliotek och 

läsestugor omfattande vandringsbibliotek och en läsestuga.  

 

Det nordiska samarbetet lärarna emellan var livligt vid denna tid. Även här 

diskuterade folkbiblioteksfrågan. Vid de privata nordiska skolmötena på Askovs 

Højskole i Danmark 1896 och dito på Nääs i Sverige 1898 höll den ledande 

danske folkbiblioteksmannen Andreas Schack Stenberg anförande om de moderna 

anglo - amerikanska folkbiblioteksidéerna. Anförandet på Askov publicerades 

samma år i tidskriften Verdandi, en fristående främst skoltidskrift. Denna artikel 

torde vara den första i sitt slag i Sverige. 

 

Vid det nionde nordiska skolmötet i Köpenhamn 1905 var Børnelæsning og 

Børnebogsamlinger ett av ämnena för överläggning. Utställningsverksamheten 

beträffande folkbiblioteken var omfattande och utgjordes av bidrag från såväl 

Danmark som Finland, Norge och Sverige.   

 

Vi har ovan sett hur folkskollärarnas möten var viktiga arenor för att diskutera 

folkbiblioteksfrågan kring sekelskiftet 1900. Detsamma gäller de 

folkbildningsmöten som hölls vid samma tid. Folkbildningsfrågan omfattade vid 

denna tid bl.a. universitetens folkbildningsarbete, folkhögskolorna, de 

populärvetenskapliga föreläsningarna, studiecirklarna och deras bibliotek samt 

folkbiblioteksarbetet. Ett nordiskt folkbildningsmöte hölls i Uppsala och 

Stockholm år 1901. Vid det talade Steenberg från Danmark över ämnet 

Folkbibliotek.  

 

Nationella folkbildningsmöten hölls i Stockholm 1904, 1907 och 1910 samt i 

Göteborg 1912. Vid samtliga dessa var folkbiblioteksfrågan uppe till behandling. 

Vid mötet 1904 antogs följande resolution: ”Då folkbildningen är en 

samhällsangelägenhet af största vikt, då folkbiblioteken äro oundgängliga för 

folkbildningsarbetet och icke kunna blifva tillräckligt tillgodosedda endast genom 

enskildas uppoffringar eller understöd från kommunens sida, och då erfarenheten 

visat, att statsunderstöd varit ett mäktigt medel att i vårt land befordra den 

populärvetenskapliga föreläsningsrörelsen, så uttalat sig mötet för nödvändigheten 

af att staten lämnar anslag till inrättande och underhåll af dylika bibliotek, äfven 

vandringsbibliotek, dock så att biblioteken må få utveckla sig fritt utan censur.”   

 

Vid mötet 1907 fanns en folkbiblioteksutställning  och i anslutning till detsamma 

hölls en instruktionskurs för folkbiblioteks – och föreläsninsförenings-

föreståndare.    Efter 1912 hölls endast ett allmänt folkbildningsmöte och detta 

år1920. Vid det intog folkbiblioteksfrågan en undanskymd plats. Tiden hade blivit 

mogen för biblioteken att få sin egen offentlighet beträffande möten och skrifter.. 

 

Ovan har vi sett att skol- och folkbildningsmöten under perioden kring 

sekelskiftet varit viktiga arenor för diskussioner och resolutioner i 

folkbiblioteksfrågan. Vid dessa möten möttes folkbildare från skolan och 

folkbildningens olika verksamhetsområden. Ett flertal av de medverkande från 



skolans värld var samtidigt aktiva inom studiecirkel- och folkbiblioteks-

verksamhet samt inom föreläsningsföreningar. Vissa kom från nykterhets- 

respektive arbetarrörelsen, några var moderatkonservativa och många var liberala. 

Flertalet drevs av ett socialt engagemang.  Det är ingen tillfällighet att Social 

Tidskrift var den tidskrift  som hade flest artiklar om folkbildning jämsides med 

folkskollärarnas tidskrift under perioden från tidskriftens start 1901 och några år 

framåt.  Under åren 1903 – 1911 gav de socialliberala kretsarna kring Social 

Tidskrift ut tidskriften Folkbiblioteksbladet. I den fanns artiklar om 

biblioteksskötsel, om verksamheten vid bibliotek av folkbibliotekskaraktär i 

Sverige och andra länder, diskussion i folkbibliotekens framtidsfrågor, 

bokanmälningar m.m. Tidningen drevs filantropiskt med personligt satsade 

medel. Den moderna folkbibliotekssektorn var i sin linda och kunde då ännu ej  

bära en egen tidskrift,  Inom folkrörelsesektorn var de viktigaste aktörerna vid 

denna tid Fredrik Nilsson vid Stockholms arbetarbibliotek och Oscar Olsson, 

nykterhetskämpen och bildningsivraren som brukar få hedersbenämningen 

”studiecirkelns fader” utifrån arbetet med den första ”studiecirkeln” i Lund 1902.   

 

Från år 1912 och några år framöver fanns en tidskrift med namnet Tidskrift för 

det svenska folkbildningsarbetet. I den kan man läsa en Berättelse över det första 

allmänna svenska biblioteksmötet i Stockholm den 7-9 januari 1915. Bakgrunden 

till mötet var att på den första svenska bibliotekskursen för läroverkbibliotekarier, 

som hölls i Stockholm 1908 och leddes av Valfrid Palmgren diskuterades bl. a. 

”möjligheten och nyttan av en sammanslutning (t.ex. i form av förening) av 

landets läroverksbibliotekarier och en eventuell sådan förenings verksamhet”.  

En kommitté tillsattes vars verksamhet ej synes ha blivit så omfattande. Frågan 

togs upp igen på det 10:de svenska flickskolemötet i Falun 1911. Återigen 

tillsattes en kommitté för att verka för tillkomsten av en biblioteksförening. 

Avsikten var att denna liksom de amerikanska och norska biblioteksföreningarna 

skulle bli allmän och omfatta representanter för alla slags bibliotek såsom de 

vetenskapliga likaväl som skol- och folkbiblioteken. För att uppnå detta vände de 

av flickskolemötet utsedda kommitterade sig till ett antal personer, som kunde 

anses företräda olika grenar av svensk biblioteksverksamhet. Den således 

förstärkta kommittén skickade i slutet av år 1914 ut en inbjudan till bibliotekarier 

och andra biblioteksintresserade till ett möte i början av januari året därpå. 

Tanken med mötet skulle vara att utröna om tiden var mogen att bilda en 

bibliotekarieförening. 

 

I kommittén ingick den tidens ledande folkbildnings- och biblioteksföreträdare. 

Vid mötet diskuterade ett flertal biblioteksfrågor såsom bibliotekens betydelse i 

bildningsarbetet, bibliotekariernas ställning i folk- och skolbiblioteken samt olika 

utlåningssystem. En interimsstyrelse utsågs , stadgar fastställes samt beslut 

fattades utan diskussion att bilda Sveriges allmänna biblioteksförening.(s. 48ff.) 

Den nybildade föreningens första årsmöte hölls i Lund den 13 och 14 augusti 

1915 och bland de frågor som då togs upp fanns frågan om ett eget tidskriftsorgan 

för biblioteksföreningen. Ett sådant kom till stånd med utgivning från år 1916 

under namnet Biblioteksbladet. Denna tidskrift har alltsedan dess varit 

föreningens organ.  De mest aktiva i föreningen under många år, beträffande såväl 

anföranden vid årsmötena som artiklar i Biblioteksbladet, var de statliga 

bibliotekskonsulenterna.  Även om föreningen omfattade alla olika slags 



bibliotekstyper menar jag att det var representanter för den moderna 

folkbiblioteksrörelsen som drev fram den och var mest verksamma inom den. Vid 

denna tid började folkbiblioteken i vissa större och medelstora städer såsom 

Göteborg, Malmö, Norrköping, Gävle, Sundsvall och Östersund bygga upp en 

biblioteksverksamhet inspirerad av de anglo-amerikanska public libraryidealen.  I 

USA hade en biblioteksförening med tidskrift bildats 1876 just utifrån samma 

förutsättningar d.v.s. begynnande uppbyggnad av ett modernt 

folkbiblioteksväsende.  Nu stod folkbiblioteksrörelsen på egna ben i Sverige med 

egen förening med tidskrift, statliga bibliotekskonsulenter och en successiv 

modernisering av de lokala folkbiblioteken.  

 

Magnus Torstensson 


