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”Library Spririt” i de Baltiska och Nordiska länderna 
Forskare och lärare i Norden inom området bibliotekshistoria samarbetar nära sedan länge. 
För snart tio år sedan utvidgades vårt område till bokens, bibliotekens och läsningens 
historia. Samtidigt vidgades vårt geografiska område till Baltikum-Norden. Sedan drygt tre 
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 BHS. 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  har just 
blivit klar.. Denna innehåller bidrag från de åtta ingående länderna, de tre självstyrande 
områdena samt även ett om samiska bibliotek. 
 
Folkbiblioteken i Baltikum och Norden  hade vid 1800-talets slut som regel mycket små 
resurser och de vände sig främst till de som ej fått möjlighet till studier efter folkskolan. 
Dessa bibliotek drevs som regel av den kyrkliga församlingen, en folkbildningsförening 
eller av någon folkrörelse.   
 
Under tiden utvecklades bibliotek av en helt ny typ i nordöstra delarna av USA och i 
England. Det gällde här välutrustade bibliotek genom vilka man kunde tillfredsställa 
läsbehoven inom alla olika samhällsklasser. Detta ställde helt andra krav på biblioteken 
beträffande lokaler, personal, bokbestånd och verksamhet i övrigt. Biblioteksföreningar 
bildades med sina tidskrifter, möten och utgivning av bibliotekslitteratur. Böckerna 
ställdes till förfogande för låntagarna på öppna hyllor, speciella avdelningar grundades 
med verksamhet för barn och ungdomar, välförsedda referensbibliotek blev ett naturligt 
inslag i verksamheten liksom filialbibliotek och olika slags uppsökande verksamhet. 
Denna typ av biblioteksverksamhet började diskuteras bland biblioteksengagerade i våra 
länder från mitten av 1890-talet. Man kritiserade de rådande förhållandena inom 
folkbibliotekssektorn och menade att ett nytt slags folkbibliotek var av nöden, ett välinrett, 
välutrustat bibliotek berett att möta behoven hos folk från olika skikt i samhället.   
 
Diskussionen om att våra folkbibliotek borde utvecklas i enlighet med förebilderna i USA 
blev alltmer intensiv från början av 1900-talet. I det sammanhanget lanserades begreppet 
Library Spirit för denna slags biblioteksverksamhet och detta bl.a. vid ett biblioteksmöte i 
Danmark 1909. Begreppet kommer från USA och står för den entusiasm och iver att föra 
ut boken till de bredare folklagren, som många menade kännetecknade bibliotekarierna vid 
folkbiblioteken där. 
 
Folkbiblioteksutvecklingen i länderna i Baltikum och Norden visar på många likheter men 
också en del olikheter. Olikheterna beror inte minst på varierande socioekonomiska och 
politiska förhållanden länderna emellan. De moderna folkbiblioteken efter anglo-
amerikanska förebilder har många olika slags föregångare i de aktuella länderna. 
Gemensamt för länderna är att folkbiblioteken började expandera och moderniseras från 
början av 1900-talet. Viktigt för de baltiska staterna är den liberalisering som skedde  
efter 1905 års händelser I Ryssland och ländernas självständighet 1919. För de nordiska 
länderna var den allmänna rösträttens införande under denna period av stor vikt 
tillsammans med Finlands självständighet i slutet av år 1918. Med i bilden finns 
naturligtvis också snabba ekonomiska framsteg tillsammans med sociala samtidiga 
förbättringar och problem. De baltiska staternas införlivande i Sovjetunionen efter andra 
världskriget ledde till ett starkt centraliserat och statligt styrt biblioteksväsende i dessa 
länder med noggrann kontroll av bibliotekens media. Vikten av god läsfärdighet betonades 
och biblioteksskolor grundades. Efter frigörelsen av de baltiska länderna från 
Sovjetunionen i slutet av augusti 1991 har biblioteken i dessa länder moderniserats. Den 
ekonomiska grundvalen är dock svag på många håll inte minst under dagens finanskris. 
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Folkbiblioteken i de nordiska länderna genomgick en snabb expansion fram till någon 
gång på 1980-talet, nya huvudbibliotek och filialer byggdes, bokbussarna blev fler och 
fler, den uppsökande verksamheten blev allt mer omfattande m.m. Senare decennier har 
kännetecknats av ekonomiska problem, datorisering och en intensiv diskussion om 
folkbibliotekens mål och uppgifter. Skall de var bildningstempel, utbildningsstödjare, 
fritidsfrämjare, demokratiska mötesplatser och/eller upplevelsecentra? 
  

Viktiga perioder i den norska folkbiblioteksutvecklingen 
Den norska folkbiblioteksutvecklingen kännetecknas av några särdrag i ett nordiskt 
perspektiv. Ett sådant är den intensiva utvecklingen redan kring århundradeskiftet 1800 i 
södra Norge. Då upprättades där ett 40-tal läsesällskap vars medlemskår främst bestod av 
bönder. Pådrivande i frågan var biskop Peder Hansen, som också utverkade bidrag för 
detta från det kungliga rådet i Köpenhamn.  
 
Jordmånen för folkbildningsarbete var gynnsam i Norge under 1800-talet. 
Redan 1836 utgick återigen ett statsbidrag till församlingarna för deras 
biblioteksverksamhet. Henrik Wergeland var nu en drivande kraft i arbetet, som bl.a. 
skedde genom utgivandet av tidskriften Almuevennen. Denna innehöll bokinköpslistor, 
som nu också omfattade skönlitteratur. De, som man menade vara de lämpligaste 
böckerna, utmärktes med en asterisk. Detta förfarande överlevde i Norge in på 1980-talet.  
 
En annan viktig pionjär i folkbiblioteksfrågan var Eilert Sund. Han verkade i en 
organisation för folkupplysning, som gav ut tidskriften Folkevennen. Också den innehöll 
bokinköpslistor. Sund skickade ut enkäter till landets folkbibliotek om deras verksamhet 
och ekonomi och publicerade en rapport om detta. Han var också informell rådgivare till 
den ansvarige ministern i frågan.  Han argumenterade för statsbidrag till folkbibliotek 
vilket kom att utgå alltifrån 1876. 
 
Den tidigaste biblioteksutvecklingen under biskop Hansen kan förstås utifrån de norska 
böndernas starka position i ett land, som saknade adel. Utvecklingen under senare delen av 
1800-talet kan förstås också utifrån statsmaktens behov av att integrera växande 
befolkningsskikt i samhället som egendomslösa på landet och städernas arbetare.  Den var 
en del av nationsbyggandet. Detta kulminerade genom upplösandet av unionen med 
Sverige 1905.  Norge hade då sedan 1814 varit i union med Sverige och dessförinnan med 
Danmark sedan 1380. 
 
En mycket expansiv period i den norska folkbiblioteksutvecklingen inleddes med att Hans 
Tambs Lyche återvände från USA till Norge 1893 och började ge ut Kringsjaa, en tidskrift 
som kom att bli mycket inflytelserik bland de intellektuella. Tidskriften började året efter 
att regelbundet publicera artiklar om folkbiblioteken i USA. Dessa kom att beröra ett 
flertalet aspekter av denna verksamhet såsom bibliotekslagstiftning, biblioteksskolor, 
biblioteksföreningar, bibliotekstekniska frågor, biblioteksbyggnader, systemet med öppna 
hyllor, vandringsbibliotek, Deweys klassifikationssystem m. fl. Tambs Lyche kom särskilt 
att betona samhällets och individens nytta av bibliotek. En omorganisation inleddes 1898 
av det Deichmanske bibliotek i Oslo. Den leddes av Haakon Nyhus, som på några år 
lyckades förvandla det gamla biblioteket med anor från 1785 till ett av Europas 
modernaste. Han betonade att det var viktigt för folkbibliotek att ha böcker med nyttig 
kunskap för också praktiska ändamål. Han införde systemet med öppna hyllor och 
Deweysystemet, inrättade filialer och lyckades genom kraftigt utökat bokbestånd på några 
år tiofaldiga utlåningstalen. Man talade om en biblioteksrevolution vilken efterhand 
spridde sig till ett antal andra städer i Norge. Norge intog vid 1900-talets början en 
ledarställning beträffande folkbibliotekens verksamhet i Norden. Denna kom lite längre in 
på 1900-talet att intas av Danmark med konkurrens från Finland under senare år.     
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1902 inrättades en biblioteksbyrå under Kyrko – och ecklesiastikdepartementet med 
Nyhuus som  konsulent på halvtid brevid sitt chefsskap på Deichmanske. Byrån gav ut  
förteckningar över böcker lämpliga för folkbibliotek, katalogkort för dessa, förmedlade 
böckerna I fråga m.m. Den positiva biblioteksutvecklingen i Norge bröts I mitten av 1920-
talet beroende på landets då besvärliga ekonomiska situation. 1935 kom en bibliotekslag, 
som innehöll principen om gratis utlån och 1947 en utvecklingen av denna som stadgade 
obligatoriska folkbibliotek i alla kommuner. Två år senare inrättades Statens 
bibliotekstilsyn. I en ny bibliotekslag 1971 gavs möjlighet för statsstöd till nya medier 
och olika typer av decentraliserad och uppsökande verksamhet.. De direkta statsbidragen 
till folkbiblioteken upphörde i mitten av 1980-talet och kom att ingå i klumpsummor från 
staten till kommunerna, som de senare fritt kunde förfoga över. Detta kom att leda till 
att biblioteken kom att integreras närmare i kommunernas övriga verksamheter   
 
För att ge underlag för produktion av främst inhemsk skönlitteratur för barn och vuxna 
men även översatt litteratur och tidskrifter i Norge men också för att denna ska nå ut till så 
många som möjligt finns där sedan länge ett system som innebär att dessa media 
kostnadsfritt ställs till folkbibliotekens förfogande. Detta kan ses som ett medel i en 
nationell kulturpolitik      
 
Det som kännetecknat folkbiblioteken under senare år är att de blivit mer självständiga. 
En mer homogen bibliotekskultur har ersatts av en som ger större utlopp för initiativ och 
nytänkande. 
 

Två perioder med ”Library Spirit” i Sverige 
I början av 1900-talet pågick en diskussion bland biblioteksengagerade i Sverige om hur 
man skulle benämna de bibliotek, som främst var avsedda för de s.k. arbetande klasserna. 
För de som haft möjlighet att genomgå högre utbildning som gymnasium och universitet 
fanns Kungliga biblioteket, de då få universitets- och högskolebiblioteken, stifts- och 
läroverksbiblioteken samt olika lärda akademiers och sällskaps bibliotek. För befolkningen 
i övrigt fanns sedan början av 1800-talet av kyrkan administrerade sockenbibliotek. Dessa 
förde ofta en tynande tillvaro i början av 1900-talet. Liberalfilantropiska krafter inom 
bildningscirklar, arbetarföreningar och arbetarinstitut hade en omfattande 
folkbildningsverksamhet från mitten av 1800-talet vari bibliotek ofta var ett viktigt inslag. 
Från slutet av 1800-talet började man bedriva bildningsverksamhet inom frikyrkorna, 
nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. I det arbetet hade biblioteksverksamheten som 
regel stor betydelse. I vissa städer kunde donatorer spela en viktig roll som i Göteborg där 
den Dicksonska stiftelsen drev ett folkbibliotek från början av 1860-talet. Alla dessa 
bibliotek var med våra moderna mått mätt små och obetydliga och vände sig nästan 
uteslutande till dem, som fått nöja sig med enbart folkskola. De kunde ha olika 
benämningar som sockenbibliotek, folkbibliotek, lånbibliotek, stadsbibliotek, 
arbetarbibliotek etc. Deras resurser var små och det var först några år in på 1900-talet som 
de två största av dem, Dicksonska folkbiblioteket och Stockholms arbetarbibliotek, kom 
upp till bokbestånd om 10 000 böcker. 
 
 
I Sverige kom den moderna folkbiblioteksutvecklingen, inspirerad av erfarenheterna från 
USA och England, igång i början 1900-talet. Vi fick vår första biblioteksförfattning med 
tillhörande inspektion och statsbidrag 1905. Statlig biblioteksmyndighet med 
bibliotekskonsulenter fick vi 1912. Biblioteksföreningen grundades 1915 och föreningens 
tidskrift Biblioteksbladet kom ut med sitt första nummer året därpå. Det kom att dröja till 
1926 innan en bibliotekarieutbildning kom i gång, fram till 1972 ledd av de statliga 
bibliotekskonsulenterna. Den angloamerikanska synen på folkbiblioteksverksamhet 
började så smått vinna insteg i de svenska städerna med en start i Malmö 1905 och en 
fortsättning under det närmaste decenniet i städer som Göteborg, Norrköping, 
Helsingborg, Östersund och Sundsvall.    
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Den som lanserade begreppet Library Spirit och som samtidigt  argumenterade för en ny 
typ av folkbibliotek i Sverige var Valfrid Palmgren. Hon reste till USA 1907 och 
redovisade sina intryck från resan 1909 i boken Bibliotek och folkuppfostran.  
 
Palmgren fick i december 1909 i uppdrag av ecklesiastikministern att ”verkställa 
utredning angående de boksamlingar i Sverige, som äro avsedda för folkbildning, samt 
afgifva förslag angående de åtgärder, som från det allmännas sida böra vidtagas för 
främjande af folkbiblioteksrörelsen”.  I utredningen, som kom 1911, skriver hon bl. a.  
 
”...så bör vårt arbete på biblioteksområdet äfven inriktas därpå, att invånarna i hvarje svensk kommun få fri 
tillgång till ett välbeläget, välförsedt och välordnadt allmänt offentligt bibliotek...Om någonsin alla ett 
samhälles medlemmar, oberoende af samhällsinställning och andra intressen, kunna samlas om någon 
institution, så borde detta vara om biblioteket, som otifvelaktigt är en af de allmängiltigaste institutioner, 
som kunna tänkas....Kordt sagt, biblioteket är den plats där alla, ung och gammal, hög och låg, fattig och rik 
kunna samlas i samma önskan i samma känsla inför samma guds gåva”  
 
Palmgren framhåller särskilt bibliotekariernas betydelse för bibliotekens utveckling och  
skriver om dem att: 
 
”I alla bibliotek, vetenskapliga eller populära, stora eller små, beror bibliotekets utveckling och förkofran 
och det mer eller mindre framgångsrika resultatet af dess arbete i högsta grad af bibliotekarien. Den ledande 
personligheten är ju inom varje institution af mycket stor betydelse, men det synes mig, som om  
vore detta t. o. m. i  högre grad än vanligt fallet i ett bibliotek. På en bibliotekarie ställer nämligen hans 
arbete stora fodringar på icke blott litteraturkännedom och mångsidiga kunskaper i allmänhet utan äfven på 
hans rent personliga egenskaper. Han måste först ch främst vara utrustad med energi och ett utprägladt 
ordningssinne, utan hvilka egenskaper han icke kan gå iland med att sköta biblioteksmaskineriet. Han måste 
hysa verklig kallelse för sitt kall, i hvilken känsla intresse för allmänheten och dess sträfvanden måste ingå 
som en integerande beståndsdel. Och han måste slutligen vara tacktfull och värdig i sitt väsen och 
uppträdande.” 
 
Inom IOGT hade en ny slags studieverksamhet kommit igång 1902 i Lund. Den fick 
namnet studiecirkel och bestod av en kamratkrets, som tillsammans studerade frågor som 
angick den. I början var det mycket skönlitteraturläsning. Fram emot det demokratiska 
genombrottet kring 1920 blev det alltmer samhällsstudier. En för framtiden mycket viktig 
sak i sammanhanget var att de av medlemmarna i cirkeln inköpta böckerna efter 
studieårets slut lade grunden till ett bibliotek. IOGT centralt anslog snart pengar för 
verksamheten och från och med 1913 beviljades studiecirklarna också statsmedel för sina 
bokinköp. ABF grundades av organisationer inom arbetarrörelsen 1912 för att 
administrera statsbidragen till rörelsens studiecirklar.  I slutet av 1930-talet vara antalet 
studiecirklar med bibliotek som högst, drygt 5 500, varav huvuddelen inom nykterhets- 
och arbetarrörelsen. 
 
Ett parallellt folkbibliotekssystem byggdes upp i Sverige med såväl kommunala bibliotek 
som studiecirkelbibliotek. Efterhand kommunaliserades allt fler studiecirkelbibliotek, inte 
minst i samband med kommunsammanslagningarna 1952.  Det som präglade 
folkbiblioteksverksamheten vid denna tid var att den sågs som en del av det fria och 
frivilliga folkbildningsarbetet tillsammans med studiecirklarna, föreläsningsverksamheten 
och folkhögskolekurserna. Det var först i och med 1930 års biblioteksförfattning, som 
alltfler städer fick moderna bibliotek med fackutbildade heltidsanställda bibliotekarier och 
en verksamhet i enlighet med de angloamerikanska biblioteksidealen. Större stadsbibliotek 
samt några stifts- och landsbibliotek fick samtidigt uppgiften som länsbibliotek i sina 
respektive län. Genom dem kunde låntagare från sitt lokala folkbibliotek via fjärrlån få 
tillgång till bokbestånden hos betydligt mer välutrustade bibliotek. Länsbiblioteken hade 
också i uppgift att inspektera de lokala folkbiblioteken samtidigt som de skulle stödja 
deras verksamhet genom rådgivning. 
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Denna tidiga folkbiblioteksutveckling i Sverige menar jag vara den första perioden, som 
präglades av Library Spirit  En annan period präglad av detta är den från slutet av 1960-
talet och halvannat decennium framåt.. 
 
Samhällets ambitioner med folkbiblioteken förstärktes påtagligt från 1960-talet och 
framåt. De hade då redan alltmer börjat få funktionen av snarare kultur – än folkbildnings-
institutioner. Biblioteken arrangerade författaraftnar och utställningar, hade bokklubbar, 
skrivar – och teaterverksamhet för barn och ungdomar m.m. Samtidigt utvecklades 
biblioteksverksamheten på bl.a. sjukhus och fängelser. Genom tillkomsten av 
rullbandspelare kom talböckerna in i biblioteksverksamheten. Biblioteken började skicka 
ut böcker till de, som ej själva hade möjlighet att besöka dem genom s.k. boken 
kommerverksamhet. 
 
Detta var dock bara en början. Som ett led i Litteraturutredningens arbete bedrevs i början 
av 70-talet försöksverksamhet med bokbuss och böcker på arbetsplatserna. Detta var inga 
nya verksamhetsformer men de fick från denna tid allt större omfattning. Nu var man inte 
längre nöjd med att ge alla bildningsintresserade, som själva kom till biblioteket, möjlighet 
att utnyttja bibliotekets tjänster. Samtidigt började ledande folkbiblioteksförespråkare tala 
om att biblioteken hade förvandlats till medelklassens bibliotek och att ¾ av befolkningen 
ej besökte dem. Man menade att kommunaliseringen av folkrörelsebiblioteken och 
professionaliseringen av verksamheten genom anställandet av akademiskt utbildade 
bibliotekarier hade fjärmat biblioteken från vissa låntagarkategorier. Ej blott fysiska utan 
även psykiska hinder kunde försvåra biblioteksanvändning.  
 
Ambitionerna i kulturpolitiken vidgades. Nu ville man försöka nå alla, inte bara de som 
själva sökte sig till de olika kulturinstitutionerna. Kulturpolitiska mål formulerades och i 
dem fanns formuleringar om att skydda yttrandefriheten och skapa reella möjligheter att 
utnyttja den, motverka kommersialismens negativa verkningar, decentralisering av 
verksamhet och beslutsfunktioner, utforma verksamheten till eftersatta gruppers 
erfarenheter och behov samt att främja ett utbyte av erfarenheter och idéer inom 
kulturområdet över språk och nationsgränser. Standarden utjämnades mellan olika 
kommungrupper. Den uppsökande verksamheten expanderade. I allt fler kommuner 
bedrevs verksamhet med arbetsplatsbibliotek som ett samarbete mellan kommunbibliotek, 
fackföreningar och företag. Man ville nå dem som ej kom till biblioteken. Biblioteken 
köpte in alltfler media på olika språk och för de nya svenskarna blev biblioteken viktiga 
träffpunkter och medel för att hålla kontakt med den egna kulturen. Biblioteksservicen till 
institutionsbundna byggdes ut liksom boken kommerverksamhet och service till 
synskadade genom talböcker och av biblioteken producerade taltidningar.  
 
De två perioderna av intensifierad library spirit i Sverige kännetecknades av stort politiskt 
engagemang och strävanden hos stora befolkningsgrupper för samhällelig förändring. 
Intressant i sammanhanget är att biblioteksfrågan intog en så pass viktig roll att den blev 
ett tydligt uttryck för dessa strävanden. 
 

Avslutande reflektioner 
Vi har här ovan presenterat viktiga aspekter av folkbiblioteksutvecklingen i Sverige och 
Norge. Där har vi funnit såväl likheter som skillnader. Grundstrukturen i 
bibliotekssystemen har stora likheter med statlig biblioteksmyndighet, bibliotekslag, 
kommunala bibliotek med filialer och bokbussar, länsbibliotek m.m. Skillnader finns i 
framväxten av dessa strukturer. I Norge kom utvecklingen mot moderna folkbibliotek 
igång tidigare efter en mer vital biblioteksutveckling under 1800-talet. I Sverige spelade 
folkrörelsebiblioteken en avgörande roll. Vidgar vi fältet till Baltikum och Norden i sin 
helhet kommer vi också att finna såväl likheter som skillnader. De största skillnaderna 
beror på förekomsten av olika politiska, ekonomiska och sociala system under en större 
del av den undersökta perioden i de ingående länderna. 
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