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De första folkbiblioteksfilialerna under 100 år

Den stränga schartauismen, som såg världslig läsning som synd, är en förklaring till att Göteborg, till
skillnad från exempelvis Stockholm, aldrig hade några församlingsbibliotek. Detta, tillsammans med
det stora inslaget av donationer ledde till en unik bibliotekshistoria med Skandinaviens första
folkbiblioteksbyggnad, Dicksonska folkbiblioteket 1897 och landets första folkbiblioteksfilialer i
Redbergslid 1902 och Majorna 1903.
Det unika gör många, i sig  mer generella mönster och bakomliggande värderingar, extra tydliga och
därför intressanta att studera som exempel på folkbibliotekens och bibliotekarierollens ideologiska
rötter. Boken ”Männens bibliotek - en kvinnosak” utgiven av Göteborgs stadsmuseum hösten 2003,
är en sådan studie, där vi drar trådarna fram till dagens biblioteksverklighet och även försöker
diskutera tänkbara framtider. I detta ”paper” ger Ingrid Atlestam lite av den historiska bakgrunden
och  Lisbeth Stenberg sammanfattar sina tankar kring bibliotekarierollens, då speciellt
föreståndarinnerollens, utveckling.

Fattiga och rika
Under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet ägde stora sociala och politiska
förändringar rum i Göteborg. Industri och handel expanderade.  Bara 37 000 personer bodde i
staden 1860.  År 1915 hade Göteborgs befolkning vuxit till 180 000 och 1930 till 242 000. Detta
ledde till arbetslöshet, trångboddhet, fattigdom och spritmissbruk, vilket skapade en marknad för
välgörenhet. Vid sekelskiftet hade nästan tio procent av befolkningen någon form av understöd från
fattigvården och många fler levde farligt nära svältgränsen utan att vara bidragsberättigade. Göteborg
är en från början segregerad stad. Bland de allra fattigaste stadsdelarna var Haga, Redbergslid och
Majorna.

Robert Dicksons stiftelse.
Stadens bättre bemedlade bekymrade sig över bristen på bostäder och bildade Styrelsen öfver
arbetarbostäder i Göteborg, med syfte att bygga billiga, trevliga och sunda bostäder ” …innan
proletärernas antal så ökas, och eländet stiger till den höjd, att det inte kan afhjälpas, utan
blir ett ondt, som hotar samhällets lugn och säkerhet”, som saken uttrycktes i ett anförande i
rådsstugan 1847.  Styrelsen fick en donation på 150 000 riksdaler av Robert Dickson. Enligt
donatorn skulle hyresvinsten till nio tiondelar användas till byggandet av nya hus och en tiondel, den
så kallade tioprocentsfonden, skulle användas till ”... sådana nyttiga och behöfliga inrättningar ,
som afse arbetarklassens förmån och förbättring i gudsfruktan, sedlighet och kunskaper…”.
Vid Robert Dicksons död 1858 fick styrelsen ytterligare 180 000 och ändrade då namn till Robert
Dicksons stiftelse.
Göteborgs folkbibibliotekshistoria började vid Robert Dicksons stiftelses möte den 8 maj 1861. I
protokollet står att ” … hr. Edw. Dickson vid åtskilliga tillfällen omnämnt, att hans broder,
brukspatronen James Dickson, hade för afsikt att inrätta ett ”Folk-Bibliotek”,
hufvudsakligen för arbetareklassen….” Göteborgs Stads Folk-Bibliothek på Haga Östergata
invigdes på nyårsafton 1861. James Dickson stod för bibliotekets kostnader till sin död 1873,
varefter Robert Dicksons Stiftelse fick ansvaret och i enlighet med James Dicksons testamente och
med medel även från tioprocentfonden uppfördes 1897 ”en för biblioteket passande byggnad” vid
Södra Allégatan, nuvarande Allégården, Skandinaviens första folkbiblioteksbygge.
År 1861 startade även den verksamhet som idag är Göteborgs Universitetsbibliotek, och som fram
till 1961 hette Göteborgs Stadsbibliotek och var kommunalt finansierad. År 1900 invigdes
Stadsbibliotekets nya byggnad, nuvarande Kurs- och tidningsbiblioteket på Vasagatan. Dessa båda



imponerande bibliotekshus, skapade samtidigt av samma arkitekt och samma donatorer, geografiskt
ganska nära varandra, var avsedda för vitt skilda samhällsklasser. Lars Wåhlin var Stadsbibliotekets
överbibliotekarie 1891–1927. I kraft av sitt ämbete och kompetens blev han självklart inspektör för
såväl folk- som skolbibliotek och läsrum, allteftersom dessa biblioteksverksamheter för de mindre
bemedlade kom till.

Åter till frågan om spriten
I ett betänkande angående åtgärder mot dryckenskapen 1900 föreslogs en stor mängd insatser vad
gällde ”kulturella förströelser för den stora allmänheten och särskildt arbetareklassen” och
folkbibliotek i fler stadsdelar och ytterligare läsrumsverksamhet. Motiveringen för fler bibliotek är
kort och auktoritativ: ”filialer av folkbibliotek borde enligt beredningens förmenande upprättas
inom olika stadsdelar, varigenom det redan mycket anlitade bibliotekets gagn för de mindre
bemedlade i samhället skulle kunna mångfaldigas. Lämpligheten af nämnda åtgärd torde
vara obestridlig”.

Det var aldrig tal om att för filialerna bygga vördnadsbjudande biblioteksslott som i Haga, utan
det gällde att hitta billiga lösningar, lokaler som kunde uppfattas lika vardagliga och enkla att slinka in
i som de rikligt förekommande krogarna. Redbergslids bibliotek öppnade hösten 1902 och majornas
våren 1903. De bekostades av vinsten från stadens brännvinsmonopol och tioprocentsfonden.

Fröken Hedvig Ouchterlony anställdes som föreståndarinna för Majornas folkbibliotek. Hon
hade tidigare varit gymnastikdirektör, ett av de yrken som det var öppet för kvinnor att utbilda sig till.
Hon var född i Hongkong. Modern var från St Petersburg och fadern svensk sjökapten.

Föreståndarinna vid Redbergslids folkbibliotek blev fröken Maria Larsen, som kom från
Stockholm, där hon på 1890-talet drivit ett kommersiellt lånebibliotek, vilket dock gått i konkurs.
Föreståndarinnorna anställdes på ettårskontrakt med tre månaders ömsesidig uppsägningstid. Lönen
var 600 riksdaler om året samt fri bostad och värme. Vaktmästarna fick 500 riksdaler och fri bostad
och värme, men arbetade bara på eftermiddagarna, medan föreståndarinnorna  arbetade över fyrtio
timmar, alla sju dagar i veckan  till nio.

Männens bibliotek
Dessa folkbibliotek grundades alltså av samhällets makthavande män för att uppfostra och

diciplinera underklassens män och detta skulle göras av bildade kvinnor. Under hösten 1902
utfärdades 322 lånekort vid Redbergslids folkbibliotek, varav 251 till män.  573 lånekort skrevs ut
under Majornas biblioteks första verksamhetsår varav 383 för män. Det var helt klart
arbetarklassens män som dominerade bland lånekortsinnehavarna.
Den sociala fördelningen förblev ungefär den samma en bit in på tjugotalet då  registreringen av yrke
slopades. Man förde även statistik över hur många böcker som användes för läsning på plats. Redan
från början var de som besökte biblioteken betydligt fler än de som lånade böcker och så är det
alltjämt

Från 1902 till 1918 fördes statistik över besökare i läsesal och tidningsrum uppdelad på män
och kvinnor. Från början är kvinnorna en försvinnande liten del i båda de nya biblioteken. Så
småningom stiger deras andel av läsesalsbesökarna långsamt och ojämnt till närmare tjugo procent i
Redbergslid och trettio i Majorna. Tidningsläserskorna förblir några hundra bland tusentals män i
Majorna och i Redbergslid försvinner de nästan helt, är bara en handfull när statistiken upphör. Vad
som blir uppenbart då man i Redbergslid 1918 och Majorna 1923 börjar med indelningen gossar
och flickor är att dessa tidiga biblioteks besökare dominerades av gossar, ett faktum som går att
utläsa även ur årsberättelserna redan under de första åren i Haga och som man anpassade
verksamheten till genom att ge mer utrymme åt ungdomarna och så småningom, något motvilligt,
sänka lånekortsåldern.



Det sista året denna könsuppdelade statistik förs, 1929, är läsesalssiffrorna för Redbergslid 6
546 vuxna, 20 340 gossar, 3 840 flickor och 17 886 besök i tidningssalen.  Majornas sista år, 1928,
med motsvarande statistik ger följande siffror 17 542 gossar, 6 973 flickor, 3 865 män och 760
kvinnor.
Dessa första biblioteksfilialer blev mycket omskrivna i Göteborgspressen. Artikelförfattarna delar
helt de värderingar som låg till grund för öppnandet av folkbiblioteksfilialerna. Men tror på läsningens
uppfostrande och bildande effekt och att biblioteken bidrar till att minska supandet och andra mindre
lämpliga sysselsättningar, samt skingra tankarna på den trista och tunga vardagen. I någon artikel
beklagar man att inte fler arbeterskor tar sig tid att nyttja biblioteket.

Öppna hyllor
I annonsen för ny föreståndarinna till Majornas bibliotek 1924 ställdes krav på ”fullständigt läroverk
för flickor” eller att kunna styrka motsvarande kunskaper. Dessutom förutsattes att anställningen
skulle börja med att den tillträdande föreståndarinnan genomgick den nya utbildning för
folkbibliotekarier som då fanns i landet. Det var den så kallade konsulenternas kurs som anordnades
av Kungliga Skolöverstyrelsens bibliotekskonsulenter. Tjänsten söktes av trettiosju kvinnor och av
dem valdes Svea Bredal, godsägardotter med lärarinneexamen och parktik från ett
församlingsbibliotek i Stockholm.
År 1925 kunde flyttade Majornas folkbibliotek till nya rymliga lokaler i före detta bryggeriet Kronans
på Karl Johansgatan 23–25. De nya större lokalerna var efterlängtade och på kort tid skrevs över
tusen nya lånekort, vilket innebar en trettioprocentig ökning. I och med flytten blev Majornas
bibliotek  först bland folkbiblioteken i Göteborg med att låta låntagarna själva botanisera fritt bland
böckerna. Dittills hade man varit tvungen att beställa med hjälp av katalogen varefter personalen
plockade fram det önskade från hyllorna bakom disken. Denna nyordning med öppna hyllor, som
det kallades, både ökade utlåningen och minskade personalens arbete. Den enda kritik som
framfördes mot systemet med öppna hyllor var att personalens inflytande över vad som lånades
minskade.

År 1928 renoverades Redbergslids bibliotek, öppna hyllor infördes och lånekortsåldern
sänktes från 17 till 13 år. Alla lånekort vid Redbergslids folkbibliotek skrevs om och sammanlagt
fanns 1928  nästan tvåtusen vuxenkort, femhundra ungdomskort och trehundra studiekort som gav
rätt att låna ett större antal fackböcker. Någon uppdelning på män och kvinnor är inte angiven.

Följande år skrivs över femtonhundra nya lånekort därav över hälften för ungdomar, samtidigt
kan man konstatera att av de nästan tjugofemtusen besöken i ungdomsläsesalen är inte ens fyratusen
gjorda av flickor. Man kan ana genom notiser och anteckningar att flickorna helt enkelt inte klarade
kampen om det begränsade utrymmet trots att personalen var medveten om problemet och försökte
ordna köer och fördela platserna rättvist.

Kvinnor och barn
Varken Dicksonska folkbiblioteket eller de mindre folkbiblioteken var från början avsedda för barn.
Tack vare en privat donation kunde Majornas bibliotek i slutet av tjugotalet öppna en
barnavdelning.Ett rum för ”28 småttingar” inreddes och över tusen nya böcker köpas in. I denna nya
avdelning fanns ingen nedre åldersgräns för tillträde, men för att få låna hem måste man vara nio år.
Snart följde de andra biblioteken efter och allt fler och mindre barn, med sina mammor, sökte sig till
biblioteken och till den högläsning, bildvisning, teater med mera som bjöds här.

Folkbiblioteken, som från början inrättats för att hålla männen borta från sprit och revolution
och ynglingarna från gatans busliv, kom så småningom, under 1950-talet, att utnyttjas till lika stor del
av kvinnor. Detta blev möjligt då hemarbetet blev lättare när bostäderna moderniserades, då fler
flickor utbildade sig och då religionen släppte sitt grepp.



Från inspektör till centralbibliotekarie
När Lars Wåhlin pensionerades från Stadsbiblioteket och avgick som ledamot av Robert Dicksons
stiftelses biblioteksnämn och inspektör 1927, blev Ernst Jungen, som även var ordförande i Robert
Dicksons stiftelses styrelse, hans efterträdare. Ernst Jungen var ordförande i biblioteksnämnden till
1939. Han var under femton år ordförande i ABF och stadsfullmäktiges ordförande 1934–1962.

Den ekonomiska krisen i början av trettiotalet innebar att avkastningen från de donationer som
betytt så mycket för kommunens ekonomi minskade och alltmer finansierades skattevägen.  År 1920
var kommunens budgetomslutning 80 miljoner, 1950 var den 250 miljoner. Välgörenheten ersattes
av socialpolitik. Inom det kulturella området hade dock donationerna fortsatt stor betydelse.
I samband med ansökan om uppdraget som centralbibliotek konstaterades att bibliotekssystemet var
alltför splittrat  och man förordade centralisering av bland annat inköp och katalogisering. Dessutom
föreslogs att en ny tjänst som chef för samtliga folkbibliotek i Göteborg skulle inrättas och därmed
blev uppdraget som inspektör obehövligt.
År 1932 blev Dicksonska folkbiblioteket centralbibliotek för Göteborgs och Bohus län. Till
innehavare av den nya tjänsten som centralbibliotekarie och chef för de göteborgska folkbiblioteken
utsågs stadsbibliotekarien i Gävle, Nils Genell som var filosofie magister och därmed den förste
akademiskt utbildade inom Göteborgs folkbibliotek.

Föreståndarinnor trotjänarinnor
Den 6 november 1934 öppnade Dicksonska folkbiblioteket efter en omfattande renovering. I
samband med att detta avtackades Maria Larsen som gick i pension efter trettiotvå tjänsteår, varav
tjugonio som föreståndarinna för Dicksonska folkbiblioteket. Hon efterträddes av Svea Bredal som
sedan innehade tjänsten till sin pensionering 1960. Sammanlagd förestod dessa två kvinnor
verksamheten i Dicksonska biblioteket under femtiofem av de åttio år biblioteket existerade, till en
början under inspektören och sedan centralbibliotekarien. Tillsammans med de två nuvarande
cheferna för Redbergslids och Majornas bibliotek täcker de in hundra år av Göteborgs
bibliotekshistoria ur föreståndarinneperspektiv. Därför har vi valt att låta dessa fyra kvinnor
framträda i boken med denna historik som bakgrund.

Kommunaliseringen
Inte bara den dåliga ekonomin utan även den tungrodda tudelade administrationen och
beslutsprocessen via Robert Dicksons stiftelse hämmade biblioteksutvecklingen under flera
decennier.  År 1950 övertogs förvaltningen av Göteborgs stads folkbibliotek av en kommunal
nämnd, dock med en representant för Dicksonska familjen, utöver de politiskt tillsatta. Den första
och länge enda kvinnan i nämnden valdes in under slutet av fyrtiotalet och det blev hon som sedan
representerade den Dicksonska stiftelsen efter omorganisationen. Första kvinnliga ordförande i
biblioteksnämnden var socialdemokraten Barbro Jansson i slutet av sjuttiotalet.

Folkhemsbygget fortsätter
Efterkrigstidens högkonjunktur, de så kallade rekordåren, varade fram till 1974. Perioden
kännetecknades i Göteborg av de stora industriernas och varvens expansion, intensivt
bostadsbyggande och import av arbetskraft såväl från resten av Sverige som från andra länder.
Genom inkorporering femdubblades Göteborgs areal mellan 1950 och 1974. Rekordårens
byggande ledde till en accentuering av Göteborg som en mycket segregerad stad.
Det ekonomiska utrymmet för denna enorma expansion av den kommunala ekonomin minskade i
mitten av sjuttiotalet, då den ekonomiska krisen kom. Kvar var behoven och kostnaderna, vilket
ledde till en förödande obalans i stadens budget.



Ny profil
I april 1955 avled Nils Genell. Den nye chefen Sigurd Möhlenbrock hade hunnit vara både
sekreterare och ordförande i Svenska folkbibliotekarieföreningen, sekreterare i den statliga
folkbiblioteksutredningen i slutet av 40-talet och stadsbibliotekarie först i Varberg och sedan i
Norrköping. Under sina tjugotre år som stadsbibliotekarie i Göteborg engagerade sig Sigurd
Möhlenbrock även i kommunalpolitiken, bland annat som sekreterare i den socialdemokratiska
fullmäktigegruppen och som ordförande i ABF.
Att ha fått tillgång till tomten vid Götaplatsen är enligt Sigurd Möhlenbrocks egen bedömning hans
viktigaste insats i Göteborgs bibliotekshistoria. När det nya huvudbiblioteket stod klart 1967 var den
Dicksonska donationen i princip slut och familjen fick inte längre någon självklar plats i
biblioteksnämnden, som därmed till sist blev en helt vanlig kommunal nämnd. Det nya
huvudbiblioteket fick namnet Stadsbiblioteket, ett namn som blivit ledigt då det tidigare
Stadsbiblioteket sedan några år bytt namn till Göteborgs Universitetsbibliotek och flyttat till
Näckrosdammen. Återigen låg de två bibliotekssystemens mäktiga huvudbiblioteksbyggnader nära
varandra, denna gång vid Götaplatsen, stadens nya kulturella tyngdpunkt.

Fler läser mer
Under de expansiva åren 1950–1966 växte det samlade mediabeståndet från  cirka 260 000 band
till drygt 800 000 band. Utlåningen ökade från  drygt en  miljon band till  nästan tre miljoner. 1950
bar göteborgaren i snitt hem 2,6 böcker och 1966 var utlåningen 6,8 volymer per invånare. En
stickprovsundersökning våren 1963 visade att av det lånade var 24 procent facklitteratur, 41,5
procent skönlitteratur och 34,5 procent litteratur för barn. När man 1967 skrev om alla lånekort
visade det sig att 25 procent av göteborgarna var låntagare, en ökning med drygt tio procent sedan
1950.

Fyrtio år och lika många bibliotek
Till Sigurd Möhlenbrocks efterträdare utnämndes 1978 chefen för stadskontoret civilingenjör Sten
Cedergren som i sin första årsberättelse konstaterade att det är ”svårt att banta skinn och ben”
något som han dock tvingades göra under de närmast kommande åren. Sten Cedergren efterträddes
1986 av Inger Eide-Jensen som var Göteborgs första kvinnliga förvaltningschef och dess sista
stadsbibliotekarie, åtminstone under förra seklet.
Under de fyrtio år, 1950 till 1990 som folkbiblioteken i Göteborg hade en egen politisk nämnd
invigdes i snitt en ny bibliotekslokal om året. Endast Redbergslids bibliotek finns fortfarande kvar i
samma lokal som före 1950. Antalet anställda ökade från drygt 50 årsarbetare 1950 till över 350
fyrtio år senare.
Trots sjuttio- och åttiotalets kärva kommunala ekonomi var det bibliotekssystem, som 1990
ekonomiskt och organisatoriskt delades upp på tjugoen stadsdelnämnder och nämnden för
Stadsbiblioteket, jämfört med andra stora städers av mycket god standard och vida känt för sin
effektivitet. År 1991 låg Göteborgs kommun på plats nr 104 om man rangordnar landets 289
kommuner efter hur mycket man satsar per invånare på folkbibliotek. År 2000 hade man skurit ner
så mycket att man rasat ner till plats 226.

Stadens nya utkanter
Om Redbergslids och Majornas bibliotek bidragit till minskat supande eller förhindrat någon
revolution är svårt att avgöra. Alkoholkonsumtionen lär vara den högsta på hundra år och andra
droger har tillkommit. Tilltron till det demokratiska systemet sviktar, valdeltagandet minskar och
många väljer andra vägar att påverka än den parlamentariska.



Men att folkbiblioteken fyller en stor och nödvändig funktion i det moderna samhället och är en
självklar del av de flestas vardag är uppenbart. Över fyra miljoner besök görs årligen i stadens
folkbibliotek. Av de tyvärr alltför få som gav sig tid att besvara den brukarenkät som gjordes hösten
2002 i alla stadens folkbibliotek var cirka 40 procent män och 60 procent kvinnor.
Av de cirka tre och en halv miljon bibliotekslån som registreras varje år vid stadens folkbibliotek är
andelen förströelseläsning, här tolkat som skönlitteratur, i dag mindre än andelen facklitteratur. De
ökande kraven på utbildning och kompetens innebär att folkbiblioteken är mer folkbildande än
någonsin. Folkbiblioteks stora betydelse för integration i det numera mångkulturella Sverige och dess
folkbildande uppgift när det gäller modern IT har vidgat bibliotekets samhällsuppdrag ytterligare.
Dessvärre är dagens makthavare inte lika insiktsfulla, eller rädda, som de för hundra år sedan. I
stadens nuvarande utkanter, de som nu har sociala problem att brottas med, har man valt att lägga
ner eller kraftigt begränsa biblioteksverksamheten. Gårdstens, Tynnereds och Norra Biskopsgårdens
bibliotek är stängda för gott och andra i liknande områden går på sparlåga. Nyligen har beslut fattats
om att lägga ner Lövgärdets bibliotek. I dessa stadsdelar där många är trångbodda, lågutbildade,
arbetslösa och har svårigheter med det svenska språket bedrar snålheten visheten just nu.

Bibliotekarieyrket – ett inre sekulariserat missionsprojekt

Yrket som folkbibliotekarie blev mycket tidigt kvinnodominerat och en del i maktstrukturer där
kvinnor underställdes manliga beslutsfattare, det visar våra studier av förhållandena i Göteborg under
de gångna hundra åren mycket tydligt. Feminiseringen har påverkat verksamheten på flera sätt.
Historikern Christina Florin gjorde 1987 en pionjärstudie om den svenska folkskolans lärarkår
1860-1906 och hon har senare diskuterat kvinnliga tjänstemän i manliga institutioner mer generellt.1

Florins analyser har teoretiskt inspirerat min egen preliminära problematisering av biblioteksområdet i
avslutningen till Männens bibliotek – en kvinnosak, som jag här kort refererar.

Borgerskapet behövde lämpliga försörjningsmöjligheter för ett växande antal ogifta döttrar.
Samtidigt ökade antalet tjänstemän i vårt land. Statens större inblandning i befolkningens liv ledde
både till ny verksamhet och till att tidigare åtaganden utvidgades. Florin visar hur viktigt det är att
observera hur både klass och kön fungerar strukturerande för att förstå de förändringar som skedde
under perioden. Hon urskiljer tre processer som på ett komplicerat sätt är sammanflätade: en
feminiseringsprocess, en professionaliseringsprocess och en byråkratiseringsprocess.

Feminiseringen är lika med att många av de nya tjänstemännen var kvinnor. En stor del var
sådana som ”fyllde på nerifrån” och fick utföra rutinartat kontorsarbete eller ingick i
kvinnodominerade grupper som småskollärarinnor, sjuksköterskor och postfröknar. Andra krävde
att få stå på samma nivå som männen, till exempel folkskollärarinnor och kvinnliga akademiker.

En orsak till att arbetsgivarna anställde kvinnor var av ekonomisk art – man kunde ge dem låga
löner. Men det fanns även orsaker av ideologisk art. De dygder kvinnor ansågs ha –
samvetsgrannhet, flit, tålamod och att bildade flickor inte brukade strejka, gjorde dem lämpliga att
anställa. Men även kvinnornas vilja att själva söka sig till dessa tjänsteyrken var en viktig faktor,
anser Florin. Kvinnor kämpade för att bli betraktade som fullvärdiga medborgare och då fanns
många uppgifter inom staten där kvinnor kunde visa sin duglighet. Många drömde också om att få bli
till exempel lärarinnor eller sjuksköterskor för att kunna bidra till bättre liv för andra. I jämförelse
med arbete på fabrik eller i hushåll hade yrken inom tjänstesektorn också hög status. Florin påpekar
att utbildning kunde användas som en kvinnlig strategi och fortsätter:

                                                                
1 Christina Florin, Kampen om katedern. Feminiserings- och professionaliseringsprocesser inom den svenska
folkskolans lärarkår 1860-1906. Umeå 1987 och tillexempel den artikel som här används: ”Kvinnliga tjänstemän i
manliga institutioner” i Kvinnohistoria. Stockholm 1992



Tjänstemannakvinnor med flickskoleutbildning i bagaget rekryterades under 1800-
talet oftast ur ett borgerligt skikt. Med den borgerliga utbildningen följde ett ’språk’,
ett sätt att föra sig, en förmåga att formulera sig som kvinnorna själva kunde utnyttja.
De kunde skapa sig en slags ’maktsfär’ på lägre nivåer i tjänstemannavärlden, där de
kunde konkurrera med män eller kvinnor från andra samhällsklasser.2

Dessa kvinnor utvecklade olika strategier och skapade sina olika kvinnokulturer. En sådan finns i
sjuksköterskeyrket, som från mitten av 1800-talet dominerades av medel- och överklasskvinnor.
Yrket var ett kall och knappast några systrar var gifta. Fram till 1940-talet bodde de flesta i
anslutning till arbetet. Deras professionaliseringsstrategi har betecknats som ”borgerlig maternalism”,
något som innebar att de värnade om sin högre utbildning och sin plats i hierarkin, där de var
arbetsledare.3

Anglosaxisk biblioteksforskning har visat hur folkbibliotekarieyrket i de amerikanska
biblioteken, som i början av 1900-talet var förebilder i vårt land, snabbt feminiserades. I en
banbrytande uppsats har biblioteksforskaren Dee Garrison skisserat den utvecklingen. Då utbildade
kvinnor mötte motstånd inom mer etablerade professioner, drogs de till detta nya
verksamhetsområde. Den främsta anledningen till att de välkomnades av manliga biblioteksansvariga
var att de accepterade låga löner. Myten om kvinnans sfär och speciella egenskaper bidrog till att
kvinnorna sökte sig till vårdande områden. Att vårda Kulturen med stort K föll inom en traditionell
syn och var något som väl passade en kvinna som måste försörja sig. Med föreställningar om de
borgerliga kvinnornas förfining och höga moral följde att deras andliga inflytande ansågs kunna hjälpa
till att sprida viktiga värden. Det kvinnliga inflytandet kunde även ge biblioteken en hemlik atmosfär
som gjorde dem välkomnande. Den store amerikanske biblioteksmannen Melvil Dewey lockade
kvinnor till bibliotekarieyrket med att det gav mer utrymme för en altruistisk, självuppoffrande gärning
än prästens eller lärarens yrken. Då han 1887 startade den första biblioteksutbildningen antogs 17
kvinnor och 3 män.4

Tidigare generationers kristna kvinnor, som ville göra en altruistisk insats, hade givit sig ut på
missionsresor till andra kontinenter. Här öppnades en möjlighet att engagera sig i något av ett inre
sekulariserat missionsprojekt. Ellen Key, som i början av 1900-talet hade stort inflytande inom delar
av folkbildningen i vårt land, formulerade deltagandet på ett språk som lånade uttryck från en religiös
sfär. Folkbibliotekspionjären Maria Larsen, som jag studerat, betecknar sig själv som Ellen Keys
andliga dotter. Valfrid Palmgren i Stockholm och Maria Larsen i Göteborg delade, trots andra
olikheter, övertygelsen att folkets bildningsnivå borde höjas genom mötet med ”stor” litteratur. Deras
engagemang rör definitivt en ”smakfostran” med elitistiska förtecken.5

Kvinnor mot kvinnor
När fler unga kvinnor tog studenten och en del kunde skaffa sig en akademisk utbildning fanns en
grupp utbildade kvinnor att tillgå. De utgjorde en kvalificerad arbetskraftsreserv som erbjöds
yrkesutbildning. Kvinnor var i majoritet bland studenterna vid biblioteksskolan i Stockholm efter dess
start 1926.

                                                                
2 Florin (1992) s 138
3 Agneta Emanuelsson, Pionjärer i vitt. Professionella och fackliga strategier bland svenska sjuksköterskor och
sjukvårdsbiträden 1851-1939. Stockholm 1990, s 89 f.
4 Dee Garrison, ”The Tender Technicians: The Feminization of Public Librarianship, 1876–1905” i antologin The
Role of Women in Librarianship, 1876-1976. Phoenix Az 1979
5 Jfr Per Sundberg,  Smakfostran. En attityd i folkbildning och kulturliv. (Idéhistoriska uppsatser nr 38)
Stockholm 2001



När verksamheten expanderat och tillräckligt många utbildade fanns att tillgå, blir det
utbildningen, som blir avgörande vid den uppdelning som skedde mellan bibliotekarier och kanslister,
då utbildade bibliotekarier tog över mindre folkrörelse- och kommunbibliotek. Under denna period
accentueras nya frågor som förutom utbildning även rör skillnader mellan gifta och ogifta kvinnor. De
tidiga föreståndarinnorna vi studerat var ogifta. En ny form av skiktning började senare. Den hade en
tydlig klassprägel, eftersom akademisk utbildning i stort var förbehållen de välbeställda. Kvinnor
ställdes ofta mot kvinnor i denna yrkeskultur, medan män behöll makten i bakgrunden. Man skulle
kanske här, liksom det gjorts vad gäller sjuksköterskorna, kunna tala om en ”borgerlig maternalism”.
För föreståndarinnorna gällde det att få underställd personal att följa regler och rutiner och lojalt
underordna sig de ledande männen

I sin artikel om de amerikanska biblioteken visar Dee Garrison att redan kring 1905 hade
biblioteksutbildningarna utvecklats kring Deweys uppläggning. Den koncentrerades till praktiska
instruktioner av rutinkaraktär för i huvudsak kvinnliga deltagare. Den inriktningen blev bestående och
gjorde det möjligt för de ledande männen, menar Garrison, att på andra nivåer behålla en auktoritativ
position. Det utvecklades en administrativ struktur där regler och principer betonades och det bidrog
till att de anställdas handlingsfrihet begränsades. Garrison visar också, med några citat ur en debatt
bland stora biblioteksmän i början av 1900-talet, hur de är eniga om att geniala bibliotekarier inte
behövde formell utbildning – de bästa var födda sådana, underförstått till män. En sådan stor
biblioteksman var Sigurd Möhlenbrock som genomförde stora rationaliseringar i de göteborgska
folkbiblioteken. Utvecklingen där under 1950- och 60-talen väcker många frågor som även är
intressanta ur ett klassperspektiv.

I början av 1970-talet kunde de två kvinnliga cheferna i Göteborg, som själva skriver i boken,
mycket tack vare den nya arbetslagstiftningen, kombinera yrke och barn. Så lång tid tog det för en
grupp akademiskt utbildade kvinnor att få en möjlighet till någorlunda lika villkor som män inom ett
yrkesområde.

Folkbildning och rättvisa institutioner

Vi anser att  detta  historiska material  kan tjäna som grund för den reflexion som idag borde pågå
kring de svenska bibliotekens framtida inriktning. Har  folkbildningen  spelat ut sin roll i biblioteken? 
Är det enda ideal vi idag har att välja mellan, att efter förebild av framgångrika manligt dominerade
professioner enhetligt forma bibliotekarieyrket efter en modell som utgår från att "experten vet bäst"
eller den förment neutrala, kanske mer kvinnliga rollen, att vara till lags, att ge kunden vad kunden vill
ha?
       Det ”neutrala”, det som förutsätts som något självklart, har varit ett honnörsord för
folkbibiblioteken under 100 år. Men illusionen att det skulle finnas en neutral kunskap eller
information är nu vederlagd. Men kan framtidens folkbibliotek vara mer öppna för olika perspektiv
än de hittills varit? Kan den förmyndarattityd som delvis präglat folkbiblioteken som institutioner
ersättas av ett medvetet förhållningssätt för att aktivt lyfta fram nya röster och stödja grupper som
söker emancipation? Yttrandefriheten och rätten att skapa avtryck inom till exempel olika
konstformer speglar idag långtifrån alla befolkningsgruppers erfarenheter. Inom media finns en stark
koncentration där ägarmakten ligger i ett fåtals händer. Inom filmindustrin är till exempel kvinnor som
regissörer och producenter en försvinnande minoritet. I en värld av överflöd på information är det
kanske inte längre kvantiteten som är intressant utan de kvaliteter som är förknippade med de
perspektiv som inte ryms inom en allt mer storskalig kommersialiserad mediavärld. Folkbiblioteken
skulle kunna bidra med verktyg till en lokal produktion av budskap i olika media. Som
representanter för det allmänna skulle de genom att ge utrymme för grupper som söker emancipation



kunna ge legitimitet åt deras strävanden. Folkbiblioteken som offentliga vardagsrum skulle bildlikt
behöva rymma mer än en soffa där man passivt sitter och tittar på TV, film eller läser en bok. Om
folkbiblioteken skall fungera som rum för samtal och skapande behöver de på flera sätt öppna sina
dörrar för andra intressenter och i samarbete med idéburna rörelser verka för att bli de
samlingspunkter, som behövs i en framtida demokratisk samhällsutveckling. En del av projekt skulle
vara att skapa och samla kunskap tillsammans med grupper som står utanför de eliter som dominerar
för att lyfta fram nya röster i det demokratiska samtalet och inom konsten. Samtalen skulle kunna
röra sig om existentiella frågor likaväl som det som vanligtvis betecknats som politiska frågor – idag
blir gränserna allt svårare att dra. Allt handlar istället om villkoren att vara människa i världen, att ha
rätt att delta och att ta ansvar för sina handlingar.


