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Abstract: The aim of our Master´s thesis is to investigate the development of the different 

libraries in the former communities of Flisby and Lofta during the former part of 

the twentieth century. We ask the following questions: 

 

How did the libraries in Flisby and Lofta develop between the years of 1905 and 

1952? 

 

How can we understand the libraries’ dependency of funding of different kinds?  

 

We have used case study as a method, and we have adopted a source criticism 

approach. We have mainly used our local archives and among other things we 

have investigated various sorts of protocols, annual reports, auditor’s reports and 

the accounts that were sent to the Board of Education. We have also visited the 

Government Archives, located in Stockholm. We have worked with the theory of 

Geir Vestheim, the cultural/political triangle, but we have modified it so that we 

only use two of the three corners of this triangle, and these are the economi-

cal/political system and the producers of culture and the disseminators or media-

tors of culture. We use Vestheim’s model of the different fields of tension be-

tween the economical/political system and the mediators of culture as well. We 

do this in order to see how the different libraries and the people involved in their 

maintenance were dependant of various kinds of funding, and to see what kinds 

of roles the people running the libraries played. We have come to the conclusion 

that the field of tension has increased, as the governmental regulation has grown 

stronger. 

 

Nyckelord: 1900-talet, bibliotekshistoria, fallstudie, Flisby, folkrörelsebibliotek, Lofta, stu-
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1. Inledning 
 

Den första halvan av 1900-talet var förändringens tid. Det är ändå inte så länge sedan men känns ändå oer-

hört avlägset när vi betänker den stora förändring vårt samhälle har genomgått sedan förra sekelskiftet. In-

ledningen av 1900-talet präglades av revolutioner, strejker och världskrig. Fyra av Europas kejsardömen föll 

samman, nya politiska rörelser uppstod och kampen för demokratin vann slag efter slag. I Sverige fick vi 

rösträtt och folkhemsbygget påbörjades. Våra folkrörelser frodades och med dem studiecirklar med tillhö-

rande bibliotek. Folkbildningen skulle lägga grunden till det rationella och vetenskapliga samhället. Det mo-

derna projektet och utbyggnaden av välfärdsystemet tog fart. Staten började stödja folkbildningen bland an-

nat genom bidrag till folkbiblioteken och så småningom studiecirkelsbiblioteken. Detta blåste liv de i vissa 

fall avsomnade sockenbiblioteken ute i landskommunerna. Inom ämnet bibliotekshistoria finns en hel del 

beskrivet kring sockenbiblioteken, men vi har inte sett lika många beskrivningar av utvecklingen efter sekel-

skiftet 1900. Detta väckte vår nyfikenhet och vi ville med anledning av vårt lokalhistoriska intresse under-

söka hur utvecklingen av bibliotek sett ut ute på landbygden, i de små landkommuner som då kännetecknade 

den kommunala indelningen i Sverige. När vi började undersöka vilka bibliotek i Flisby och Lofta kommu-

ner som hade fått statsbidrag, upptäckte vi att biblioteken fick flera andra bidrag men även att de inte alltid 

sökte statsbidrag. Detta fick oss att undra hur mycket statsbidragen inverkade på verksamheten i förhållande 

till de andra bidragen. Bidragen kom från flera håll, i varierande storlek och frekvens.  

 

Uttalandet att statsbidragen har betytt mycket för folkbibliotekens utveckling har vi läst på flera ställen, och 

detta fick oss också att fundera på vad andra bidrag kan ha betytt under perioden 1905 till 1952, alltså från 

det att statsbidrag startade till att nämnda kommuner försvann, i samband med storkommunreformen. Upp-

fattningen om statsbidragens stora betydelse för bibliotekens utveckling ville vi pröva på det lokalhistoriska 

planet, genom att titta på effekterna av statsbidragen till biblioteken och dess regelverk när de förändrades 

åren 1905, 1912 och 1930.  

 

Denna uppsats fokuserar alltså på de lokala bibliotekens utveckling i landskommunerna, de olika bidrag de 

mottog och om och hur detta påverkade biblioteken. Just de här aspekterna har inte behandlats på detta sätt 

tidigare, efter vad vi har kunnat utröna. Vår ambition har varit att göra ett försök att tillämpa ett nytt per-

spektiv på lokal bibliotekshistoria. Vi vill med vår uppsats också bidra till historieskrivningen, med en liten 

pusselbit i bibliotekshistorien. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att beskriva biblioteksutvecklingen på lokal nivå mellan åren 1905 till 1952, både 

som en deskriptiv fallstudie men även en instrumentell fallstudie, genom att pröva att applicera en teoretisk 

ram på vårt material.  

 

De frågeställningar vi har arbetat med är följande: 

 

Hur har biblioteken i Flisby och Lofta vuxit fram mellan åren 1905 och 1952? 

 

Hur kan vi förstå bibliotekens beroende av anslag från olika håll? 

 

Biblioteken har gått från att vara lokalt (från kommunen, folkrörelser, privat, kyrkan) finansierade, till att få 

bidrag från både lokalt och statligt håll, vidare till att uppgå i kommunalt och statligt bekostade bibliotek, för 

att senare enbart bli kommunalt finansierade.  
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Med hjälp av en modell baserad på Geir Vestheims modell om spänningen mellan autonomi och beroende, 

gör vi ett försök till ett nytt sätt att tolka materialet. Vi menar att det kunde vara givande att utgå från teorin 

om autonomi gentemot beroende, mellan det kulturförmedlande fältet och det ekonomiska/politiska fältet, 

för att sätta folkbiblioteksutvecklingen i ett annat perspektiv. Vårt bidrag till ämnet består i att pröva att ap-

plicera vår teoretiska modell på vårt material – bidragen till folkbiblioteken i Flisby och Lofta kommuner 

1905-1952, då biblioteksverksamheten utvecklades. Genom att applicera vår modell på detta avgränsade 

tema vill vi visa bibliotekens autonomi och beroende över tiden 1905-1952. 

1.2 Avgränsningar 
Geografiskt har vi avgränsat oss till Flisby kommun och Lofta kommun som administrativt existerade mel-

lan 1863 till 1952. Dessa kommuner och deras namn försvann vid storkommunreformen 1952, då de uppgick 

i större kommuner.  

 

Den tidsmässiga avgränsningen har vi bestämt till tiden mellan 1905 och 1952 för vår uppsats. Vår under-

sökning tar upp hur statsbidragen påverkade bibliotekens utveckling i de kommuner vi har valt, därför börjar 

vår undersökning vid året då det första statsbidraget till biblioteken utgick 1905. Vid storkommunreformen 

1952 upphörde Flisby och Lofta kommuner att existera som egna kommuner och är en naturlig avgränsning 

av tiden.  

 

Vi har tvingats avgränsa oss på olika sätt på grund av brister i material och tillgänglighet. Vi har även be-

gränsat oss till att bara undersöka de bibliotek inom Flisby och Lofta kommuner och de folkrörelsebibliotek 

knutna till de fyra stora riksorganisationerna, som hade rätt att söka statsbidrag. De studiecirkelsbibliotek 

som vi tar upp i analysen tillhör NTO, IOGT och ABF.  Även BBF hade rätt att söka bidrag, men av brister i 

källdokument och åtkomlighet har vi tvingats välja bort BBF bibliotek i vår analys. SLS studie-

cirkelsbibliotek fanns både i Flisby och Lofta, och nämns ofta i materialet, därför nämner vi SLS i både bak-

grund och reslutat för en bredare bild av folkrörelsernas bibliotek i våra kommuner. De uppgifter vi har på-

träffat om SLS bibliotek i Flisby är hur mycket de fick i kommunala anslag från Flisbys kommun, de här 

uppgifterna fann vi i kommunalnämndens protokoll. SLS i Lofta finns beskrivet i en hembygdsbok och 

framställs som lika betydande som folkbiblioteket. 

1.3 Disposition 
I det inledande kapitlet har vi berättat varför vi har valt den ansats vi utgår ifrån i vår undersökning och för-

sökt att placera uppsatsen i en kontext. Syfte och frågeställningar har presenterats och vi har klargjort vilka 

avgränsningar vi har gjort, samt uppsatsens disposition. I det 2:a kapitlet gör vi en kort översikt över den 

litteratur som är central för vår uppsats. I kapitel 3 beskriver vi de metoder vi har använt oss av, vilka är fall-

studier och källkritik, samt hur vi har gått tillväga vid sökning i olika arkiv. I 4:e kapitlet redogör vi för 

Vestheims teoretiska modell och vilka delar vi kommer att använda i vår modell för att analysera materialet. 

Därefter kommer vi i kapitel 5 att ge en bakgrund till begreppet kulturpolitik, samt folkbibliotekens, kom-

munernas och folkrörelsernas historia, på nationell och lokal nivå. I kapitel 6 redovisas resultatet från under-

sökningen utifrån de perioder som initieras av statsbidragens författningar 1905, 1912 och 1930, och vi gör 

en analys genom att använda vår modell. I kapitel 7 diskuteras resultatet för att komma fram till våra slutsat-

ser. Här gör vi också en kort reflektion över undersökningen och ger förslag till framtida forskning. Kapitel 8 

innehåller en sammanfattning av uppsatsen. Efter källförteckningen finns bilagor med tabeller som visar 

bidragsfördelningen i tre av biblioteken, samt en lista över förkortningar som används i uppsatsen. 
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2. Litteratur 
 

I det här kapitlet berättar vi kort om den litteratur som är central för vår undersökning. Litteraturen har vi 

använt för att ge en bred bakgrund till vår uppsats men även för att förankra vår undersökning och våra reso-

nemang.  

 

För bakgrunden till begreppet kulturpolitik har vi valt att använda Kulturens nya vägar (2003) av Sven Nils-

son, som redogör för utvecklingen av kulturen i Sverige och härtill relaterade företeelser. Dessutom förklaras 

diverse kulturella begrepp. Sven Nilsson är docent i litteraturvetenskap. Anders Frenander är docent i idé- 

och lärdomshistoria vid Högskolan i Borås. Hans bok Kulturen som kulturpolitikens stora problem: diskus-

sionen om svensk kulturpolitik under 1900-talet (2005) har varit oss till hjälp för att finna bra definitioner på 

kultur och kulturpolitik, samt utvecklingen av densamma.  Frenanders text använder vi alltså framför allt för 

att redogöra för de här begreppsförklaringarna, och beskriva den kulturpolitiska utvecklingen. 

 

Litteraturen om kommunernas utveckling hämtas till stor del från Erik Wångmar, (2005) Att skriva stads- 

och kommunhistoria: en handledning för forskning med stads- och kommunhistoriskt källmaterial. Wångmar 

menar att det finns ett behov av komparativa studier och att det finns behov av fler vetenskapliga studier av 

förhållanden i landskommunerna, både övergripande och inom specifika områden. Den här boken är som 

titeln säger en handledning och tar i kapitel 17 upp bibliotekens roll i kommunerna och ger förslag på både 

tid och rumsavdelning liksom metod och analysverktyg. Han ger också en bild av hur källmaterialet kan se 

ut och vilka svårigheter som kan uppstå när man söker material. Boken har också fungerat som en introduk-

tion och vägledning till arkivsökningar. Vi har även använt oss av Wångmars avhandling Från sockenkom-

mun till storkommun. En analys av storkommunreformens genomförande1939-1952 i en nationell och lokal 

kontext. (2003). Han tar upp forskning kring de bakomliggande orsakerna till storkommunreformen, som ger 

oss en bild av hur situationen var, för landets kommuner under första halvan av århundradet. Bilden av hur 

reformerna mottogs på det lokala planet är att kommunernas inställning varierade. I vissa fanns inte särskilt 

mycket motstånd, medan det i andra kommuner fanns en större opposition (Wångmar 2003, s. 30). Wångmar 

belyser statens och kommunernas samspel, hur större samhällsförändringar har påverkat staten, samt statens 

roll som producent av offentlig service (Wångmar 2003, s. 55). Wångmars text har bidragit till en större för-

ståelse för hur relationen mellan stat och kommun såg ut under den vid studerar, och belyser situationen för 

kommunerna under samma tid. 

 

Till bakgrunden om folkbibliotekens utveckling har vi bland annat läst Jan Ristarps och Lars G Anderssons 

bok Mitt i byn! Om det moderna folkbibliotekets framväxt (2001), som ger en bred översikt över folkbiblio-

tekens framväxt i Sverige. Boken tar upp den svenska biblioteksutvecklingen liksom Magnus Torstenssons 

licentiatavhandling Att analysera genombrottet för de moderna folkbiblioteksidéerna. Exemplet Sverige och 

några jämförelser med USA (1996), där han skriver om den omvandling som svenska folkbibliotek genom-

gick under perioden runt 1890 – 1915. Vi har även använt oss av Torstenssons artikel Etableringen av ett 

folkbiblioteksfält i Sverige i början av 1900-talet (2005, 25-26 augusti). I den här artikeln, diskuterar 

Torstensson bland annat folkbiblioteksbegreppet och undersöker de föregående förslag och motioner som 

föregick beslutet om att ge bidrag till folkbiblioteken och hur argumenten för detta förändrades över tid. 

Torstensson har också skrivit När BOKEN kom till bygden: Om folkrörelsebiblioteken (1994). Här beskriver 

han bland annat hur folkrörelsebiblioteken utvecklades och vad som påverkade denna utveckling. Torstens-

son är universitetslektor. 

 

För att ge en bakgrund till de folkrörelser vi beskriver i vår undersökning har vi använt Bo Anderssons av-

handling Folkbildning i perspektiv. Studieförbunden 1870-2000. Organisering, etablering och profilering 

(1980). Boken beskriver ingående folkrörelserna och deras utveckling. Andersson förklarar hur nykterhetsfö-
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respråkare, människor engagerade i arbetarrörelsen samt de som engagerat sig i religiösa frågor bildade stu-

dieförbund och studiecirkelbibliotek. Han förklarar också hur och varför utvecklingen såg ut som den gjorde 

under olika epoker, samt vilken påverkan statsbidragen hade på utvecklingen av folkrörelserna och deras 

cirkelbibliotek.  

 



 

5 

 

3. Tillvägagångssätt 
 

Nedan vill vi ge en kort reflektion över olika sätt att se på historisk forskning. Därefter ger vi ett referat av 

litteratur om fallstudier och källkritik vi har använt oss av samt tar upp den delen av vårt arbete som handlar 

om att söka i olika arkiv. Sist ger vi en kort källkritisk överblick över vad för typ av otryckt material vi har 

använt oss av i arkiven och på Internet. 

 

Ofta är det först när man börjar sin bana som sökare efter kunskap om det förflutna, som skillnaden mellan 

det förflutna och den förmedlade bilden av det förflutna, får verklig betydelse. Anders Florén var professor i 

historia och Henrik Ågren är historieforskare. De har skrivit boken Historiska undersökningar: Grunder i 

historisk teori, metod och förhållningssätt (1998). Författarna hänvisar till Stanford, 1995, s. 18, när de häv-

dar att ordet historia har två innebörder; det kan användas om det förflutna kort och gott, men det betyder 

även läran om det förflutna, med andra ord ”vår strävan efter kunskap och förmedling av kunskap om den tid 

som en gång varit” (Florén & Ågren 1998, s. 12). Författarna menar att den här distinktionen ofta inte har 

någon större betydelse, de flesta är medvetna om ordets båda betydelser, även om de för det mesta inte fun-

derar på det.  Författarna påpekar att många olika discipliner ligger nära historievetenskapen, som exempel-

vis idéhistoria och ekonomisk historia. Det går inte heller att tydligt skilja mellan historia och andra ämnes-

områden utifrån deras metoder eller perspektiv, som exempelvis inom kyrkohistoria och rättshistoria, där 

samma metoder och perspektiv som i historia används (ibid. s.16). Florén & Ågren betonar att t.ex. discipli-

ner som kyrkohistoria och rättshistoria närmast uppkommit som ett komplement till teologin och juridiken, 

och inte till historievetenskapen (ibid.).  

 

John Tosh, författare till Historisk teori och metod (2000), menar att historisk forskning är ett hybridämne av 

humanistisk och samhällsvetenskaplig karaktär (2000, s. 52). När det gäller metod finns det två sätt att när-

ma sig historien, skriver Tosh. Det ena är ett induktivt förhållningssätt, där källornas innehåll bestämmer 

forskningens karaktär, medan det andra deduktiva sättet har en problemorienterad ansats (Tosh 2000, s.77). 

Vi har låtit materialet vi funnit i arkiven till viss del styra vår undersöknings utformning, vi kan säga att vi 

alltså använt oss av ett induktivt arbetssätt. Magnus Torstensson menar att man genom att skriva biblioteks-

historia, kan lära sig något om samhällsutvecklingen i sin helhet (Torstensson 1996, s.7). Han använder två 

olika perspektiv i sin forskning, för att analysera folkbiblioteksutveckling; dels ett strukturperspektiv, och 

dels ett aktörsperspektiv. Svårigheten är att värdera både aktörernas och strukturernas betydelse (Torstensson 

1996, s. 34).  Vi berör dessa implicit genom Vestheims begrepp i teorikapitlet. 

3.1 Fallstudier 
Vi har valt att göra två fallstudier över biblioteksverksamheten i de tidigare kommunerna Flisby och Lofta 

för att få material till vår teoretiska diskussion.  Fallstudier passade vårt syfte, eftersom vi arbetar med två 

kommuner i våra respektive hembygder. Dock gör vi inte några regelrätta jämförelser mellan kommunerna 

eftersom det inte är vårt syfte med uppsatsen. 

 

När det gäller fallstudier som metod har vi använt oss av Sharan B Merriams bok Fallstudien som forsk-

ningsmetod (1994). Merriam ger exempel på fallstudier som har tydliga gränslinjer, som markerar ett av-

gränsat system, det kan vara en bestämd skola, lärare eller metodik. Det finns alltså också exempel på fall-

studier där det avgränsade systemet inte är lika tydligt urskiljbart, till exempel när man undersöker en speci-

fik situation (Merriam 1994, s. 24). Vårt exempel med de verksamma biblioteken i två förutvarande kom-

muner är ett väl avgränsat system, egentligen två sådana, alltså de två kommunerna, Flisby och Lofta.  

 

Vår studie är en historisk inriktad fallstudie, vilket är vanligt när man ska redogöra för hur en institution har 

utvecklats under en särskild tidsperiod. Enligt Merriam skiljer man i historiskt inriktade fallstudier mellan 
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teknik och redogörelse/rapport (1994, s. 38). Forskaren skiljer på primär- och sekundärkällor, och bearbetar 

materialet på ett systematiskt sätt (ibid.). Merriam betonar att vare sig det gäller organisationer eller några 

andra enheter, som undersöks med historiska fallstudier, gäller det att studera fenomenet som undersöks un-

der en längre tid. Forskaren försöker ge en holistisk beskrivning och analys av ett visst fenomen, alltså själva 

fallet, från en historisk synvinkel (Merriam 1994, s. 38). Vår undersökning sträcker sig över en period av 47 

år. 

 

Robert K. Yins Case Study Research. Design and Methods (2003) har vi också använt oss av, för förståelsen 

av fallstudier. När man väljer sin forskningsmetod, bör man, enligt Yin, utgå från sin forskningsfråga. Bero-

ende på vad för slags fråga forskaren ställer, kan en lämplig metod väljas. Om man har inriktat sig på att 

använda en viss forskningsmetod, kan frågan få anpassas, så att den passar strategin som används. När man 

ställer ”hur” och ”varför” frågor, kan fallstudier eller fältstudier vara särskilt användbara metoder, enligt 

författaren. En annan sak att ha i åtanke är om man vill fokusera på samtida eller historiska händelser. När 

inga nu levande personer finns tillgängliga att fråga, måste man som forskare förlita sig på primära doku-

ment, sekundära dokument, samt kulturella och fysiska föremål, som sina huvudsakliga källor (Yin 2003, 

s.7). Vi har använt oss av primära dokument, protokollen är exempel på det, samt sekundära dokument, som 

exempelvis monografier. 

 

När vi ville ha mer inblick i vad man bör tänka på när man utför en fallstudie använde vi oss också av pro-

fessorn i kriminologi Bruce L. Bergs bok, Quality Research Methods for the Social Sciences (2000). Han 

beskriver hur man kan gå tillväga genom att använda sig av intervjuer, antingen av en enstaka person eller av 

flera, beroende på forskningsfrågan, samt dagboksanteckningar. Brev, självbiografier, minnesanteckningar 

med mera är också användbara liksom i vissa fall fotografier och videoinspelningar (Berg 2000, s. 227f.). 

Berg menar att värdet av att studera sådana personliga dokument har undervärderats i många moderna forsk-

ningstexter och kurser. Han skriver att trots att sådana här dokument verkligen är ytterst subjektiva, behöver 

det inte ses som någon nackdel. Det är tvärtom, precis det faktum att de är subjektiva och återspeglar de per-

sonliga åsikterna hos de som skapat dem, som gör dem till värdefulla källor i en fallstudie (Berg 2000, s. 

228f.). Detta ger oss alltså en unik insikt i hur personen ifråga uppfattar och upplever saker och händelser 

(ibid.) Vi använder oss delvis av den här typen av dokument för att få en lokal bakgrund till våra respektive 

kommuners utveckling.  

 

Berg hänvisar också till Stake 1994 och 1995, som delar in fallstudier i tre olika kategorier: intrinsic, instru-

mental, och collective (2000, s. 229). Intrinsic case studies används när forskaren vill nå en bättre förståelse 

för ett speciellt fall. Detta görs inte för att fallet är representativt även för andra fall (det är alltså inget typex-

empel), eller för att det illustrerar ett speciellt problem eller dylikt. Det är däremot på grund av det unika 

eller det allmängiltiga med fallet ifråga, som fallet blir intressant att studera (ibid.). Instrumental case studies 

kan ge insikter i en fråga eller den kan förbättra en teoretisk förklaring, skriver Berg, och hänvisar här till 

Stake, 1994 (ibid.). I dessa situationer blir fallet i sig mindre viktigt, det fungerar bara som en bakgrund, ett 

stöd mot vilket den egentliga forskningen utspelar sig. Instrumentella fallstudier är ofta mycket detaljerade, 

men inte bara i avsikt att utveckla fallet i sig. Däremot är avsikten att ge forskaren en ökad förståelse för 

något externt teoretiskt problem eller spörsmål. Instrumentella fallstudier kan i vissa fall ses som typexem-

pel, och i andra kan de inte det. I vilket fall som helst, väljs fallet på grund av att forskaren tror att det kom-

mer att ge honom eller henne en ökad kunskap om något annat forskningsintresse (ibid.).  

 

Berg refererar åter till Stake 1994, när han påpekar att man inte kan dra en skarp gräns mellan intrinsic och 

instrumental case studies, eftersom forskare ofta har flera intressen i åtanke (Berg 2000, s. 229). Eftersom vi 

vill pröva en teoretisk modell på det material vi undersöker, tycker vi att vårt arbete ligger närmast intru-

mental case studies. Vår undersökning ligger dessutom nära intrinsic case studies. 
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Collective case studies omfattar ett omfattande studium av flera instrumentella fall. Urvalet av fall är avsett 

att ge en bättre förståelse eller ge ökade möjligheter att teoretisera i ett större sammanhang (Berg 2000, s. 

229).  

 

Berg förklarar att det finns olika designtyper för fallstudier, och hänvisar till Yin 1994 och Winston 1997 

(2000, s.229). Fallstudier kan vara utforskande (exploratory), förklarande (explanatory), samt deskrip-

tiva/beskrivande (descriptive). Dessa kan vara baserade antingen på enstaka fall eller på flera fall (Berg 

2000, s. 229f).  

 

Exploratory case studies kan vara det första steget i en stor samhällsvetenskaplig undersökning. När man ska 

göra en stor och omfattande undersökning kan det vara mycket användbart att göra en pilotundersökning 

först. När man gör en utforskande fallstudie kan man börja med att samla in data och göra fältarbetet, innan 

man formulerar sin forskningsfråga, men man bör ändå ha organiserat sitt arbete inom vissa ramar från bör-

jan (Berg 2000, s. 230).  

 

Explanatory case studies kan vara användbart om man är intresserad av att göra en undersökning om vad 

som är orsaken till olika förhållanden. Förklarande fallstudier kan vara speciellt lämpligt om man vill göra 

sammansatta undersökningar av exempelvis organisationer eller samhällen. Man kan då använda sig av mul-

tivariata fall för att granska flera olika möjliga influenser. Berg skriver om hur forskaren kan göra för att 

försöka uppnå detta, genom att använda sig av en mönstermatchande teknik, (pattern-matching) som Yin 

och Moore föreslagit 1988. Den här mönstermatchande tekniken kan man använda för att relatera flera olika 

bitar information från ett och samma fall till ett teoretiskt anslag (Berg 2000, s. 230). 

 

Descriptive case studies kräver att man som forskare för fram en deskriptiv teori. Denna bör slå fast vilka 

förutsättningar man kommer att arbeta efter när man genomför sin undersökning. Forskaren måste alltså bör-

ja med att forma en duglig teoretisk grund innan han eller hon kan formulera sina frågor. Forskaren måste 

också slå fast vilka analysenheter han eller hon ska arbeta med, innan forskningen påbörjas. Här hänvisar 

Berg ännu en gång till Yin 1994, som rekommenderar fem beståndsdelar, som man kan använda sig av, när 

man vill skapa en formell design för fallstudieundersökningar. Dessa fem beståndsdelar är:  

 

 Undersökningsfrågor 

 Undersökningsförslag, om sådana ska användas, eller teoretiskt ramverk 

 Identifiering av analysenhet eller analysenheter. 

 Den logiska kopplingen mellan de data man har och undersökningsförslagen eller teorin 

 Tolkningskriterier för resultaten 

(Berg 2000, s. 230, vår översättning) 

 

Berg menar att forskningsfrågorna i en undersökning, vanligtvis är av typen ’hur’ eller ’varför’ (ibid.). Dessa 

måste man som forskare formulera först. I vissa fall har forskaren en teori, som i sin tur ger vissa förslag till 

hur saker förhåller sig (propositions), men detta gäller inte alla undersökningar. En utforskande fallstudie 

kan istället ha ett uttalat syfte som utgör grunden för undersökningens ramar. Analysenheterna definierar vad 

fallstudiens fokus är, exempelvis en stad, en individ, en organisation, eller en grupp. Berg påpekar också att 

Yin 1994 har hävdat, att förbindelsen mellan de data man får fram, de kriterier man använder sig av för att 

tolka dessa, och den teori man tillämpat, är det som är minst utvecklat när fallstudier bedrivs (Berg 2000, s. 

231). Beskrivande fallstudier är det arbetssätt som påminner mest om vårt, då vi har en teoretisk ram och vi 

menar att vi uppfyller några av ovanstående punkter.  
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3.2 Källkritik 
Eftersom vi har valt att skriva en uppsats inom bibliotekshistoria är det naturligt att vi använder oss av käll-

kritisk metod under arbetet. Kärnan i traditionell historisk forskning kan man säga är en källkritisk metod 

och en narrativ presentation av resultatet. Ofta sker analysen i samband med att forskaren sammanställer och 

skriver, så kallad heuristisk metod. Enligt Florén och Ågren är källkritik eller källvärdering en grundläggan-

de metod för historisk forskning. Som historiker är forskaren hänvisad till förmedlade uppgifter, forskaren 

har inte själv varit med om de händelser som hon/han behandlar. Historikern ifrågasätter därför källans tro-

värdighet, han/hon frågar sig om det finns fog för att lita på uppgifterna. Dessutom handlar källkritik om 

andra förhållanden som avgör hur stor tyngd man bör lägga vid uppgifterna ifråga (Florén & Ågren 1998, s 

64). 

 

Pernilla Hultén är civilekonom, Jens Hultman är också civilekonom och Lars Torsten Eriksson är professor. 

De är författare till Kritiskt tänkande (2007). Enligt Hultén, Hultman och Eriksson har källkritiken utvecklats 

inom historievetenskapen. Källkritiken används för att granska hur pass korrekta olika uttalanden om verk-

ligheten är, fakta ska registreras på ett korrekt sätt, och det ska även refererandet av källorna (2007, s. 40f.). 

Källkritik har grundats på ett naturvetenskapligt arbetssätt, vad det gäller faktagranskning, och författarna 

vill utvidga synen på både källkritiken och det kritiska tänkandet. Författarna menar att den humanistiska 

och samhällsvetenskapliga kunskapsutvecklingen, bidragit till att utveckla även det naturvetenskapliga ar-

betssättet, och att man nu tenderar att se människan mera som en aktör och mindre som ett objekt (Hultén, 

Hultman & Eriksson 2007, s.41.).  

 

Torsten Thurén har skrivit Orientering i källkritik: är det verkligen sant? (1986), samt Källkritik (1997) och 

(2005). Thurén beskriver källkritik som en samling metodregler, och att källor är ursprunget till vår kunskap, 

de kan vara skriftliga, muntliga eller materiella. Man skiljer på primärkälla, vilket är en ursprunglig källa, 

och sekundärkälla vilken har återberättats (Thurén 2005, s. 53). För att kunna värdera källorna krävs ett käll-

kritiskt tänkande, för att kunna besvara vad som har hänt eller hur det gått till (Thurén 2005, s. 9). Det som 

betraktas som sanning idag, kan bli motbevisat när som helst. Sanningen beror på hur tolkningen av källorna 

görs, vilket inte bara kräver att man är rationell och logisk men även har fantasi och reflekterar över källorna 

(Thurén 2005, s. 11). Först måste man veta vilken fråga som ska besvaras, menar Thurén, och definiera ord 

och begrepp. Om man förbiser detta blir det svårt att reda ut vad som ska göras (Thurén 2005, s. 15). ”En 

berättelse kan inte bli mer än en mycket ofullständig skiss av verkligheten” menar Thurén (2005, s.87) och 

man måste göra ett urval. Det omöjligt att ge helt uttömmande redogörelser för något, men det finns ändå 

principer för hur urvalet bör göras (ibid.). Genom att välja ur vilket perspektiv källorna ska tolkas, gör man 

ett urval. Thurén nämner tre regler: 

 
Ett urval är skevt om fakta undanhålls som är relevant utifrån det valda perspektivet. 

Ett urval är skevt om den som gjort urvalet har anledning att dölja hur urvalet är gjort. 

Et urval är skevt om ytterligare information ändrar helhetsbilden. 

(Thurén 2005, s. 89) 

 

Principen för reglerna är samma. ”För att kunna bedöma hur urvalet är gjort måste man känna till utifrån 

vilket perspektiv det är gjort. Utifrån perspektivet kan man avgöra vilka fakta som är relevanta”, menar för-

fattaren (Thurén 2005, s. 90). Om relevanta fakta döljs kan en detalj förändra hela tolkningen. Ett medvetet 

vinklat urval kallas urvalsförfalskning, men det kan också vara svårt att få fram alla fakta, eller partiskhet 

kan förekomma helt omedvetet (Thurén 2005, s. 89). Att välja ett perspektiv är avgörande för sammanhanget 

och för att ha en möjlighet att avgöra relevansen (Thurén 2005, s. 88) Kvarlevor betraktas som teknisk be-

visning, en rest (Thurén 2005, s.97). Skriftliga källor är även berättande källor, eftersom vi väljer ur vilket 

perspektiv vi tolkar dem, som en kvarleva eller som en berättelse (Thurén 2005, s. 100). En speciell sorts 

kvarlevor är skriftliga källor som t.ex. beslutsprotokoll, köpekontrakt eller betyg. Dessa kallas för perfor-

mativer, efter det engelska uttrycket ’to perform’ att utföra. Performativer är samtidigt en kvarleva och del 
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av den händelse den beskriver. Källan avger ett löfte, men det betyder inte att vi alltid kan lita på att löftet 

uppfyllts (Thurén 2005, s.103). Bara för att ett beslut är taget och nedskrivet i ett protokoll, behöver det inte 

betyda att beslutet genomdrevs i verkligheten.  

 

Thurén nämner fyra kriterier man kan använda sig av när man vill göra en källkritisk bedömning: äkthet, 

tidssamband, beroende och tendens (Thurén 1986, s.70).  

 

Det första kriteriet, äkthet, måste kontrolleras vare sig man har med en kvarleva eller en berättande källa att 

göra och man ska vara medveten om att allt kan vara förfalskning (Thurén 2005, s. 29). Gäller det en kvar-

leva, kan man fråga sig om det är en äkta vara eller en förfalskning, om foton har retuscherats och så vidare. 

Om det är fråga om berättande källor kan man exempelvis fundera på om en intervjuad person själv uttryckt 

sig på det vis, som det står i artikeln, om det är frågan om en dagbok kan man tänka på att den kanske skri-

vits av någon annan än den person som uppges som författare, eller om den skrivits i efterhand. Thurén på-

pekar också att gränserna mellan sant och falskt inte alltid är fullständigt klara (Thurén 1986, s.70). Thurén 

menar att kvarlevornas suveränitet ytterligare kan påvisas genom att det endast är det första kriteriet, äkthet, 

som behöver kontrolleras när man har med kvarlevor att göra, medan alla fyra kriterierna måste beaktas när 

man arbetar med berättande källor (Thurén 1986, s. 72). 

 

Det andra kriteriet, tidssamband, använder man när man har med berättande källor att göra. Detta innebär att 

ju längre tid som gått mellan att händelserna i fråga utspelade sig, och någon nertecknat dem, desto mindre 

pålitlig anses källan vara (Thurén 1986, s.71). En källa är mer trovärdig ju mer samtida den är (Thurén 2005, 

s. 30). 

 

Det tredje kriteriet, beroende, gäller även det berättande källor. En bra berättande källa bör vara oberoende 

av påverkan utifrån. Thurén skriver att det bästa är när berättaren själv har varit med om tilldragelsen ifråga, 

och efter det inte talat med någon annan om den. Värdet av berättelsen sjunker om berättelsen har gått i flera 

led, och den som berättar inte själv varit med om händelsen. Värdet sjunker också om berättaren har varit i 

förbindelse och diskuterat händelsen i fråga med någon annan (Thurén 1986, s. 71). 

 

Det fjärde kriteriet, tendens, gäller också berättande källor. De flesta berättelser innehåller någon form av 

tendens, enligt Thurén (1986, s.71). Man skulle ju helst se att en källa är helt opartisk, vilket tyvärr troligtvis 

är ganska ovanligt. Tendensen behöver nämligen inte vara medveten, som exempelvis propaganda, utan man 

kan omedvetet omvandla sina sinnesintryck så att de passar bättre in med ens egna uppfattningar (Thurén 

1986, s. 71f). ”Källkritiken är cynisk och misstänker att alla som har intresse av att ljuga, också gör det” 

(Thurén 2005, s. 66). Thurén säger att ”Om man misstänker att en källa är tendentiös måste den kompletteras 

med minst en annan källa med motsatt tendens (eller utan tendens) för att uppgiften ska anses som trovärdig 

(kan vara svårt att finna)” (Thurén 2005, s. 67). Han fortsätter ”Man kan ur en ensamstående källa utan ten-

dens tro på huvuddragen, medan en ensamstående tendentiös källa anses vara värdelös!” (ibid.). Även om 

man kan hitta tendens i nästan alla källor, behöver det inte betyda att den är ointressant menar Thurén (2005, 

s. 86). 

 

Thurén skriver att vissa saker kan vara både kvarlevor och berättelser: 

 
Också skrifter – böcker, tidningar, dagböcker, protokoll – är kvarlevor, lämningar från det förflutna, samtidigt 

som de kan vara berättelser om det förflutna. Beträffande skriftliga källor handlar det därför inte om att avgöra om 

de är kvarlevor eller berättelser. Vad det handlar om är att bestämma ur vilken aspekt man vill läsa dem – kvarle-

veaspekten eller berättelseaspekten. (Thurén 1997, s. 89). 

 

Vi använder protokollen både som kvarleva och som berättande källor, som alltså är performativer.  Vi är 

dels intresserade av vad som har hänt, och då använder vi oss av protokollen som berättande källor. Dess-
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utom vill vi veta vad som har ansetts viktigt, och vilka som uttalat sig, och då använder vi dem som kvarle-

vor. När det gäller det första källkritiska kriteriet äkthet, utgår vi från att protokollen är äkta. Detta grundar 

vi på att vi inte ser någon anledning till varför någon skulle ha något att vinna på att förfalska kommunal-

nämndsprotokoll från en liten kommun i Sverige, i början av 1900-talet. Det är inga speciellt häpnadsväck-

ande eller kontroversiella saker som avhandlas här. Protokollen är undertecknade av de personer som var 

närvarande under sammanträdena. Vi har stött på blyertsanteckningar i protokollen vilka räknas som infor-

mella handlingar, men när de står i protokoll kan man se dem som ganska tillförlitliga ändå.  

 

Thurén menar att det andra källkritiska kriteriet tidssamband gäller berättande källor, och att ju mer tid som 

förflutit mellan en händelse och nertecknandet av densamma, ju mer osäker kan man vara på att källan är 

tillförlitlig (Thurén 1986, s. 71) och (Thurén 1997, s. 26). Eftersom det står i slutet av protokollen ”dag som 

ovan”, precis innan underskrifterna, tolkar vi det som att protokollen skrevs ner under tiden sammanträdet 

pågick, eller åtminstone senare samma dag. När det gäller det tredje källkritiska kriteriet, oberoende, som 

man bör tänka på när det rör sig om berättande källor, tycker vi inte att vi kan säga att protokollen är helt 

oberoende. Sekreterarna som skriver ner dem är i och för sig själva närvarande vid sammanträdena, på så vis 

kanske man kan säga att de är oberoende, sekreterarna är med när ärenden diskuteras. Samtidigt är det just 

det som också gör att protokollen från kommunalnämnden är beroende, därför att under dessa sammanträden 

diskuteras det en hel del om de olika ärenden man skulle avhandla.   

 

Som exempel har vi funnit att både Flisby och Lofta kommuner haft personer med flera olika roller i sam-

hället, som Gustel Bügel i Flisby som satt i biblioteksstyrelsen för ABF:s studiecirkelbibliotek, som de hade 

gemensamt med IOGT, som yrkade på lika anslag till alla de verksamma biblioteken, vid kommunalnämn-

dens sammanträde. Flera av kommunalnämndens män verkar ha varit aktiva både i folkrörelserna och i 

kommunernas nämnder, om vi utgår från de namn som kommer igen i de olika protokollen. I Lofta var det 

Karl Söderberg som var bibliotekarie för folkbiblioteket, som också satt i kommunalnämnden och kyrkorå-

det.  Detta för oss in på det fjärde källkritiska kriteriet, tendens. Vi hävdar att protokollen är tendentiösa. 

Kommunalnämndens ledamöter har starka intressen i de beslut som kommunalfullmäktige sedan ska fatta. 

Det märks i olika avsnitt i protokollen, personliga åsikter kommer fram i diskussionerna, på ett flertal ställen. 

Andra typer av dokument vi har använt ur arkiven är årsberättelser, ekonomiska årsredovisningar, redovis-

ningar till skolöverstyrelsen och förteckningar över bokinköp och så vidare. I riksarkivet har vi använt oss av 

olika register och liggare som källor. 

 

En annan typ av källor vi har valt att använda till att teckna bakgrunden till våra landskommuner är socken-

beskrivningar och jubileumsskrifter samt ett arbete i samhällskunskap. Ett bekymmer med denna typ av käl-

lor är egentligen alla kriterierna äkthet, tidssamband, beroende och tendens. Här finns sällan referenser till 

uppgifter i texten, och det har gått lång tid mellan händelse och återberättandet. Personen som skriver en 

sockenbeskrivning eller jubileumsskrift får man också räkna som subjektiv i sitt berättande, och författaren 

har sannolikt diskuterat innehållet i skriften med många personer för att få en så utförlig beskrivning som 

möjligt vilket också gör berättaren beroende av påverkan utifrån. Detta sammantaget gör denna typ av texter 

till osäkra källor om man inte kan verifiera fakta i andra källor. Vi har haft detta i beaktande men ändå valt 

att använda denna typ av källor till vår bakgrund för att få en bredare och mer levande bild av de kommuner 

vi undersöker.  

 

Elektroniska källor har vi använt i viss utsträckning. Offentliga organisationers hemsidor som Riksarkivet, 

Nationalencyklopedin och Nordisk Familjebok räknar vi som tillförlitliga källor, till skillnad mot privata 

hemsidor med hembygdsmaterial. De förra ser vi som relativt objektiva källor, till skillnad mot privata hem-

bygdsidor. Dessa har samma problem som t.ex. jubileumsskrifter, om inte ännu mer. Vem som är ansvarig 

för hemsidan, uppdatering, noggrannhet, layout, reklam och kontaktuppgifter är kriterier som måste beaktas. 

Här är det viktigt som Thurén skriver, att kontrollera mot flera källor för att kunna bedöma materialet. Vi har 

valt att använda en privat hembygdssida som källa på samma grund som sockenbeskrivningar och jubile-
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umsskrifter, att ge en djupare förståelse för bygden. Vi har också jämfört dessa källor mot källmaterialet i 

arkiven.  

3.3 Arkivsökning 
I det här kapitlet vill vi redogöra för tillvägagångssättet under insamlandet av vårt material, vad vi har upp-

täckt och vilka svårigheter som vi har upplevt under arbetets gång, samt kort belysa villkoren för att söka i 

arkiv.  

 

I boken Att skriva stads- och kommunhistoria (2005) skriver Erik Wångmar om källmaterialet gällande bib-

lioteken under början av 1900-talet. Han menar att om kommunerna redan tidigt inrättade särskilda biblio-

teksstyrelser, så är det lättare för en forskare att undersöka det kommunala källmaterialet (Wångmar 2003, s. 

246). Han påpekar att det var vanligt förkommande med biblioteksstyrelser i städerna redan i början av 

1900-talet, men att man väntade till efter storkommunreformen, år 1952, i flera av landskommunerna, ibland 

inrättades biblioteksstyrelserna ännu senare. Detta kunde antingen bero på att kommunen saknade ett bibli-

otek, eller att något annat kommunalt organ hade ansvaret. För att ta reda på detta kan man leta i arkivför-

teckningen, eller i protokoll och andra handlingar som härrör från budgetbehandlingen i fullmäktige eller 

kommunalstämman. I mötesprotokollen kan man söka efter den tidpunkt då frågan om eventuella biblioteks-

anslag, antingen till kommunala bibliotek eller till bibliotek med annan huvudman, framlades för första 

gången. Arbetet kan vara tidsödande, särskilt när man studerar en stad eller en större landskommun, enligt 

Wångmar (ibid.). Ibland styrdes de kommunala biblioteken av kommunalnämnd, eller drätselkammare, och 

ibland av skolstyrelsen, på grund av anknytningen till skolbiblioteken. Men även andra kommunala organ 

har haft ansvaret för biblioteket i en del fall. I vissa fall styrdes biblioteken av kyrkan fram till 1960-talet, 

vilket kan leda till vissa svårigheter för den som vill studera de tidiga folkbiblioteken, enligt Wångmar 

(ibid.). Det syns i det kommunhistoriska källmaterialet om den borgerliga kommunen lämnat ekonomiskt 

bidrag till kyrkan. Ibland kan man finna handlingar i de kommunala arkiven, även om det fanns en särskild 

biblioteksstyrelse inom församlingen. I vanliga fall återfinns dock dessa handlingar i landsarkiven, i de fall 

biblioteket sorterade direkt under kyrkorådet. Om skolrådet hade ansvar för biblioteket, är det mest sannoli-

ka att materialet finns i landsarkiven, men visst material kan också återfinnas i stads- och kommunarkiven, 

menar Wångmar (ibid.).  

 

Vi vill nedan ge en kort beskrivning av arkivbegrepp för att tydliggöra de förutsättningar sökandet i arkiven 

bjuder på. För oss har det varit vikigt att förstå hur arkiven är uppbyggda för att kunna söka material på ett 

adekvat sätt. 

 

Arkiv kan betyda både en dokumentsamling, arkivlokal och arkivinstitution. Standardiseringskommissionens 

definition är ”de handlingar som tillkommit i en arkivbildares verksamhet och som arkiverats hos denne” 

skriver Jan Appelquist i sin bok Arkivvård (2000, s.12). Till arkivbildare räknas organisationer, myndigheter, 

företag, föreningar, privatpersoner och så vidare, med andra ord i de verksamheter som skapar arkivhand-

lingar med en ”urskiljbar verksamhet och viss varaktighet” (Appelquist 2000, s.17). I Sverige ordnas arkiv 

enligt proveniensprincipen. Den betyder att olika arkivbildare hålls isär och den inre ordningen behålls. Att 

hålla isär olika arkivbildare kan tyckas självklart, men i praktiken kan det vara svårare. I äldre arkiv kan 

istället finnas konstruerade ämnessamlingar, som kan göra sökarbetet mycket besvärligt då sökingångarna är 

otidsenliga. När det gäller den inre ordningen bevaras handlingarna i den ordning som de tillkommit, efter-

som detta också är en källkritisk aspekt (Appelquist 2000, s.16). För att skapa sökingångar till arkivmateria-

let används i Sverige det allmänna arkivschemat. För varje arkiv skapas en arkivförteckning som innehåller 

fem delar, försättsblad, innehållsförteckning, historik, förteckningsblad och eventuella bilagor. Den förteck-

ningsplan som gäller för statliga myndigheter har följande huvudavdelningar: 
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A Protokoll 

B Arkivexemplar av utgående handlingar 

C Diarier 

D Register och Liggare 

E Inkomna handlingar 

F Handlingar ordnade efter ämne 

G Räkenskaper 

Ö Övriga handlingar 

(Appelquist 2000, s.69) 

 

Med utgångspunkten i biblioteken i våra hemkommuner och förändringen av dessa under kommunsamman-

slagningarna, började vi att söka material i våra kommunbibliotek. Det fanns nästan inget material alls där 

och vi fortsatte till våra respektive kommunarkiv för att skaffa oss en översikt av vad som fanns. Genom att 

gå igenom arkivförteckningar över de kommuner som fanns före 1952 kunde vi se att det hade funnits bibli-

oteksstyrelser, men långtifrån hos alla. Eftersom det var fråga om 20 kommuner i Västerviks nuvarande 

kommun och 11 kommuner i Nässjö kommun, beslöt vi att avgränsa oss till de kommuner vars namn upp-

hörde vid kommunreformen 1952. Vi tänkte oss att de kommuner vars namn försvann, eventuellt skulle ha 

något mer diskussioner kring sammanslagningarna i sitt material. Detta innebar att vi då hade totalt nio 

kommuner att undersöka, Almesåkra, Barkeryd, Bringetofta och Flisby, som senare uppgick i nuvarande 

Nässjö kommun, samt Dalhem, Lofta, Odensvi, Törnsfall och Västrum, vilka så småningom att ingå i Väs-

terviks kommun. Efter det åkte vi till Skolöverstyrelsens arkiv på riksarkivet i Stockholm, eftersom det var 

den myndighet som hade översynen av folkbiblioteken. Där gick vi igenom de kommuner som försvann vid 

kommunreformen 1952, nio stycken.  

 

Skolöverstyrelsens arkiv är placerat i Riksarkivet i Arninge utanför Täby i Stockholm. SÖ existerade som 

myndighet från 1919 till 1996 (Riksarkivet 2002). En del av detta arkiv innehåller bibliotekssektionen. Den-

na arkivenhet för folk- och skolbiblioteksfrågor har hållits samman under nittonhundratalets organisa-

tionsförändringar. Arkivet innehåller material från 1886 till 1996.  

  

Vi sökte i bibliotekssektionens arkiv, register över bibliotek, avställda kort (kortregister) där vi fann 

handskriven information om vilka olika bibliotek som fanns i de olika kommunerna, som skolbibliotek, 

folkbibliotek, studiecirkelbibliotek och även, i vissa fall, vilka personer som ansvarade för biblioteken. Det 

finns även noteringar om lokaler och kataloger. Vi sökte även i liggare över bokleveranser till folk- och 

skolbibliotek. Där fanns en förteckning över kommuner med och utan bibliotek, som gav oss ledtrådar vilket 

material vi skulle kunna förvänta oss att finna i våra lokala kommunarkiv samt folkrörelsearkiv. I liggarna 

fanns även uppgifter om hur stora bidrag varje bibliotek fick fram till 1930, därefter står inte summan angi-

ven, endast noterat om de fått bidrag eller inte. Vi tittade även på bokförings- och statistikliggare för skol- 

och folkbibliotek, ett volymmässigt stort material, som vi inte hade tid att gå igenom vid besöket. Vi har 

varit begränsade både tidsmässigt och ekonomiskt i vårt sökarbete, vilket har varit en av svårigheterna med 

vårt arbete och tvingat oss att avgränsa och byta linje flera gånger. Det vi fann här gav oss dock en bra bak-

grund och ingångar till fortsatt sökning i arkiven i våra kommuner. Om själva kommunsammanslagningarna 

saknades material, förutom en del diskussioner om hur biblioteken skulle skötas efter att Flisby inlemmats i 

storkommunen. 

 

För att få tag i mer material om själva kommunsammanslagningsprocessen tog vi också kontakt med länssty-

relserna i Jönköpings och Kalmar län. Där upplystes vi om att arkivmaterialet från den tiden var placerat hos 

inrikesdepartementets arkiv i riksarkivet i Marieberg i Stockholm. Vi valde att besöka riksarkivet där över en 

dag, för att få en uppfattning över arkivmaterialet och se om detta skulle vara en möjlig väg för oss att fort-

sätta på. Detta material tog oss den hel dag att bara få en översikt av. Det bestod av konseljakter från inri-

kesdepartementet med handlingar från länsstyrelserna 1946-1950, kammarkollegiet 1948-1950, inrikesde-
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partementet 1949-1950 samt städer, köpingar och landskommuner 1946-1950 om den nya kommunala in-

delningen enligt följande: 31 mars 1950 nr 22 i Jönköpings län och 31 mars 1950 nr 23 i Kalmar län. 

 

Kalmar länsstyrelses arkiv var väl ordnat i ett tjugotal volymer, medan Jönköpings länsstyrelses arkiv var 

ihopsamlat utan förteckning, i 6 volymer, vilket gjorde att vi gav upp detta spår, eftersom det skulle tagit för 

mycket av vår begränsade tid och resurser att gå igenom. Enbart detta material skulle nog kunna vara mate-

rial för en uppsats. På riksarkivets hemsida fanns information om möjligheter till att få låna hem material till 

kommunbiblioteket, men vår förfrågan avslogs tyvärr. Detta föranledde oss att byta perspektiv till hur stats-

bidragen påverkat utvecklingen av biblioteksverksamheten i våra nio kommuner, med det material vi tagit 

del av i SÖ:s arkiv om statsbidragen, som grund. Vi valde en bredare tidsmässig avgränsning till 1905-1952, 

och vi valde också att välja ut två av de nio kommunerna, eftersom vi nu beslöt oss för att göra en djupare 

fallstudie av biblioteksverksamhetens utveckling.  

 

Nästa steg var att söka djupare i våra kommunarkiv och även folkrörelsearkivet i Jönköping samt Norra 

Kalmar Läns föreningsarkiv. Nässjös kommunarkiv är uppdelat på två ställen, nyare material finns samlat i 

stadshusets källare, medan det äldre är förlagt till det så kallade ”berget”. Vi har funnit mycket material i 

arkiven, framför allt i Jönköpings läns Folkrörelsearkiv (JFA). Det finns mycket som relaterar till folkrörel-

sernas studiecirkelbibliotek, alltså har vi, av framför allt tidsskäl, varit tvungna att sovra, och vi vill på inget 

sätt påstå att vi lyckats täcka allt om Flisby och Lofta bibliotek under den aktuella perioden. Vi vet att det 

finns mer information, bland annat insprängt i protokollsböckerna. I föreningsarkivet i Västervik har det 

varit lite mindre mängd material. Men vi påträffade till exempel arkivet efter Lofta församlingsbibliotek i 

föreningsarkivet, men inte biblioteksstyrelsens protokoll. Vi kontaktade även landsarkivet i Vadstena, för att 

undersöka möjligheterna att finna information om kommunernas bibliotek i kyrkans arkiv men valde bort det 

av tidsskäl.  
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4. Teori 
 

Under förberedelsefasen till vårt arbete, har vi undersökt flera olika möjliga teoretiska ingångar till vårt ma-

terial. Efterhand som vi varit tvungna att avgränsa oss har vi också fått byta ansats och perspektiv, därför har 

vi fått överge dessa teoretiska modeller. Teorier och tolkningsramar vi har gått igenom är kulturgeografi, 

diskursanalys, argumentationsanalys, Wångmars tolkningsramar, samt Torstenssons aktör- och strukturper-

spektiv. Vårt fokus har från början varit lokala bibliotek där vi först tittade på våra hemkommuners stads-

bibliotek i ett utvecklingshistoriskt perspektiv. Genom att se utvecklingen genom kulturgeografiska glasögon 

tänkte vi oss få en bild av hur de geografiska strukturerna kan ha påverkat utvecklingen av biblioteken. Näs-

sjö är känt som en betydelsefull järnvägsknut, med småskalig industri och jordbruk. Västervik är en gammal 

sjöstad med mindre industrier. För att få ett hanterbart uppsatsmaterial har vi fått göra flera avgränsningar 

och detta har medfört ändringar i vårt perspektiv. En annan infallsvinkel som vi undersökt är textanalys, 

diskurs- alternativt argumentationsanalys, då vi prövade möjligheterna att undersöka kommunsammanslag-

ningarna 1952 och 1971. Vår tanke var att se hur diskussionen och argumenten kring folkbibliotekens funk-

tion såg ut i samband med de strukturella förändringarna, men vi fick överge detta helt enkelt för att det inte 

fanns tillräckligt med material i arkiven. Under samma ansats tittade vi även på Wångmars kommunhisto-

riska forskning och de tolkningsramar han beskriver, konflikt och konsensus, politisk kultur, praxis, hege-

moni, och koalitionsbildning. Torstenssons aktör och strukturperspektiv har legat nära till hands innan vi 

slutligen valde den inriktning vårt arbete nu har, på biblioteken i landskommunerna Flisby och Lofta under 

första halvan av 1900-talet.  Vårt arbete tenderar aktörer och strukturer, även om vi inte alltid använder just 

de här specifika begreppen. Samtidigt ville vi gärna få försöka oss på en lite mera oprövad synvinkel i detta 

sammanhang. Vi har under arbetets gång läst om folkrörelsernas och statsbidragens betydelse för folkbibli-

otekens framväxt, och om kulturpolitikens förändring. Därför vi har valt att använda Geir Vestheims kultur-

politiska triangel och teoretiska modell över det spänningsfält de offentliga kulturinstitutionerna befinner sig 

i, som utgångspunkt. Detta beskriver han i ett paper publicerat vid den tredje nordiska konferensen om kul-

turpolitikforskning den 23 och 24 augusti 2007: Offentliga kulturinstitutioner – mellan beroende och auto-

nomi. 

 

Vi kommer att i korthet återge huvuddragen ur detta paper som är relevanta för vår uppsats. Därefter kom-

mer vi att förklara hur vi har valt ut de begrepp och delar av modellen som vi sedan anpassat till vår fråge-

ställning och vårt material, för att ge en ram till analysen och diskussionen av vår undersökning. 

 

Vestheim diskuterar spänningsfältet mellan det kulturella fältet och det ekonomiska/politiska fältet som of-

fentliga kulturinstitutioner befinner sig i. Olika rationalitetstraditioner
1
 skapar motsättningar mellan det kul-

turella fältets idétradition om autonomi och oberoende, och det ekonomiska/politiska fältets krav på lojalitet. 

Genom att analysera hur dessa bryts mot varandra vill Vestheim också ge en teoretisk utgångspunkt i en em-

pirisk undersökning inom ABM-institutionerna (Vestheim 2007, s. 1).  

 

Autonomiproblematiken är betydande för idén om yttrandefrihet och demokrati. Idéhistoriskt har föreställ-

ningen om den autonoma oberoende konsten och kulturen sina rötter i Kants verk om estetiken, Kritik av 

omdömeskraften, från 1790. Hos demokratiska länder är detta starkt kopplat till yttrandefriheten, och i de 

nordiska länderna är denna princip klart formulerad i kulturpolitiska författningar. Staten ska stödja och ska-

                                                 
1
 Begreppet rationalitet är enligt Nationalencyklopedin ”förnuftighet, ofta i betydelsen att man medvetet och metodiskt väljer de 

bästa medlen för att uppnå sina mål. Inom beteendevetenskap och nationalekonomi utgår man ibland ifrån att allt mänskligt bete-

ende kan förstås som styrt av rationella val.” Vestheim uppfattar begreppet på ett mer mångsidigt sätt som är knutet till yttre fysis-

ka orsakssamband, till social handling, till logik, till vilja, önskningar och behov samt till sanning och värderingar (Vestheim 

1997, s. 404). 
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pa förutsättningar men inte påverka innehållet. Kopplingen mellan kulturen, yttrandefrihet och demokrati 

gör kulturens autonomi oundvikligen till en politisk fråga. Förmedlare av konst och kultur är i detta sam-

manhang ABM-institutionerna; arkiv, bibliotek och museer. Dessa offentliga kulturinstitutioner förefaller 

befinna sig i en skärningspunkt mellan de kulturella och ekonomiska/politiska rationalitetstraditionerna, 

samtidigt som de är bundna till publiken. Relationer mellan dessa illustreras av Geir Vestheim med den kul-

turpolitiska triangeln (Vestheim 2007, s. 1f.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A påverkar C och även B i förlängningen. De olika hörnen består av: 

 
A) 

 Det kulturpolitiska systemet: folkvald församling, departement/förvaltning och myndigheter finns på tre nivåer; natio-

nellt, regionalt och lokalt.  

 Det privatekonomiska systemet: näringslivet och den privata marknaden 

 Intresseorganisationer: fackliga, ekonomiska, eller ideella. 

 Stiftelser: offentliga eller privata. 

B) 

 Publiken; medborgarna, delas in i den reella publiken, de faktiska användarna, och de potentiella användarna. 

C) 

 Kulturproducenter, kulturförmedlare: Enskilda individer som konstnärer, kritiker, akademiska experter, kuratorer, biblio-

tekarier. Institutioner som ABM-institutioner eller ideella organisationer som folkbildningsorganisationer, fritidsor-

ganisationer och ungdomsklubbar osv.  

 

I sin diskussion behandlar inte Vestheim B, publiken, vilket inte heller vi kommer att ta upp då det inte till-

hör vårt fokus. Vestheim beskriver också de olika styrinstrument som finns till hands. Det kan vara ekono-

miska bidrag, lagstiftning, kulturpolitik, organisation, ideologi och information, vilka ofta kombineras. Vi 

kommer att ta upp de styrinstrument som vi har sett i vårt material, längre fram, i den mån de visat sig i un-

dersökning. 

  

För att förklara vilka typer av resonemang och rationaliteter som medverkar till föreställningen om kulturens 

autonomi i förhållande till politiska och ekonomiska värden använder sig Vestheim av Bourdieus sociolo-

giska teorier om sociala fält, framför allt kulturens och konstens fält (Vestheim 2007, s. 4). Detta kopplar 

han till statsvetenskaplig förvaltningsteori med inriktning på beslutsfattande organ samt det professionella 

verkställandet av besluten (Vestheim 2007, s. 5). Dessa teorier kommer vi inte att fördjupa oss i inom ramen 

för vår uppsats. De är nog så intressanta men ligger ändå utanför vårt fokus. 

 

C 

A

 

B 

                                       (Vestheim 2007, s. 2) 
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Vestheim utgår från att de som arbetar vid de offentliga kulturinstitutionerna är förbundna med den huma-

nistiska och konstnärliga rationalitetsteorin, genom sin utbildning inom de konstnärliga, humanistiska och 

samhällsvetenskapliga traditionerna. Även genom sin profession förvaltar de ett kulturellt kapital (Vestheim 

2007, s. 4). Samtidigt tjänstgör de i institutioner som har en politisk myndighet som uppdragsgivare och 

måste arbeta inom de ramar som lagar, regler och principer för med sig. Detta medför en inneboende drag-

kamp mellan olika värden (Vestheim 2007, s. 3f.). För att illustrera överlappningszonen mellan det kulturella 

fältet och det ekonomiska/politiska fältet utgår Vestheim från en annan teoretisk modell från Bourdieu i sin 

egen modell, anpassad till kulturinstitutionernas trängda läge, mellan idén om kulturens autonomi och politi-

kens och ekonomins fält. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestheims modell (2007, s. 10) 

 

Bourdieus modell illustrerar och analyserar skönlitteraturens fält i en historisk och sociologisk utveckling, 

genom att beskriva ”estetiska, sociala, politiska och ekonomiska strukturer och mönster som styrde den 

skönlitterära utvecklingen” under 1800-talets andra hälft (Vestheim 2007, s. 8). Denna modell är ofta använd 

inom andra konstområden inom forskarvärlden. I Vestheims egen modell placerar han ’kulturen’ i det vänst-

ra fältet och ’politiken och ekonomin’ i det högra fältet, och däremellan en överlappningszon där de offentli-

ga kulturinstitutionerna befinner sig. Han beskriver de offentliga kulturinstitutionerna som ”… en sorts hy-

brid organisation der den politisk-byråkratiska och ekonomiska rationaliteten drar åt ett håll och den estetisk-

humanistiska åt ett annat … ” (Vestheim 2007, s. 10).  

 

Denna konflikt är oundviklig, enligt Vestheim, eftersom de offentliga kulturinstitutionerna har en demokra-

tiskt vald huvudman och uppdragsgivare. Beroende på vilken finansiering, offentlig eller privat institutionen 

har, följer varierande åtaganden, mot kulturpolitik, religion, ideologi eller ekonomi. Om institutionen är pri-

vatfinansierad blir den å andra sidan bunden till andra intressen, som kan vara av ekonomisk, ideologisk, 

eller religiös art. Vilka också är beroende av kontexten de befinner sig i, som historiska, geografiska och 

sociala, dessa värden reglerar handlingsutrymmet inom överlappningszonen (Vestheim 2007, s. 11). 

 

Bibliotekariernas vetenskapliga identitet tillhör den kulturella humanistiska rationaliteten, menar Vestheim, 

vilken är grunden till deras professionella utövande. Från denna synvinkel blir det byråkratiska regelverket 

mindre angeläget så att självständigt och professionellt agerande får mer utrymme. Också intresseorganisa-

tioner och nätverk har betydelse för hur självständigt kulturinstitutionernas tjänstemän kan agera. Starka 

nätverk och organisationer kan påverka i både beredningsfas och implementering av politiska beslut. Det 

starkaste argumentet för autonomin är yttrandefriheten, som i svensk kulturpolitik är det överordnande syftet 

(Vestheim 2007, s. 17f. ). 

 

Nedan diskuterar vi de olika fälten och de personer och institutioner vi har placerat in där och motiverar var-

för vi har valt denna indelning.  

 

 

 

 

Kulturens fält Överlappningszon 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomins och 

politikens fält 
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Genom att utgå från Vestheims modell över spänningsfältet mellan kulturens fält och ekonomins/politikens 

fält och använda de kategorier som finns i den kulturpolitiska triangelns två hörn, A (kulturpolitiska och pri-

vatekonomiska systemet samt intresseorganisationer och stiftelser) och punkt C (kulturproducenter och kul-

turförmedlare), har vi skapat en egen anpassad modell som vi vill använda i analysen.  

 

De kategorier som Vestheim tar upp inom A är det kulturpolitiska systemet med folkvald församling, de-

partement/förvaltning och myndigheter som finns på tre nivåer, nationellt, regionalt och lokalt. Inom A tar 

han också upp det privatekonomiska systemet med näringslivet och den privata marknaden, liksom intresse-

organisationer som kan vara fackliga, ekonomiska, eller ideella, samt stiftelser, offentliga eller privata.  

 

Inom det kulturpolitiska systemet tar vi i vår undersökning upp, ecklesiastikdepartementet och skolöversty-

relsen, landstinget, kyrkan, kommunstyrelser/nämnd eller motsvarande. Inom det privatekonomiska systemet 

har vi placerat lokalt företagande. Dessa kategorier kallar vi ’ekonomi/politik’ i vår modell. Intresseorganisa-

tioner och stiftelser har vi inte stött på i vårt material. 

 

Inom kulturproducenter och kulturförmedlare (C) placerar Vestheim kategorier som enskilda individer som 

konstnärer, kritiker, akademiska experter, kuratorer, bibliotekarier, liksom institutioner som ABM-institutio-

ner eller ideella organisationer som folkbildningsorganisationer, fritidsorganisationer och ungdomsklubbar 

och så vidare.  

 

De typer av kulturförmedlare vi har noterat är enskilda individer som bibliotekarier, men även skollärare och 

kantor. Folkbiblioteken och studiecirkelsbiblioteken sätter vi inom ABM-institutioner och ideella organisa-

tioner representeras av IOGT, NTO och ABF som riksorganisationer. Dessa placerar vi i ’kulturens fält’. 

 

Vi har satt in dem i Vestheims egen modell ovan, på respektive fält, ekonomins/politikens fält, och på kultu-

rens fält. Vi hoppas att genom att använda dessa kategorier kanske vi kan få en bild över det spänningsfältet 

mellan kulturfördelare å ena sidan och ekonomi/politik å andra sidan, som Vestheim problematiserar; på en 

lokal nivå. 

 

 

 

Kulturens fält 

 

 

enskilda individer som  

bibliotekarie, lärare och kantor 

 

folkrörelsernas  

studiecirkelsbibliotek 

 

kommunala folkbiblioteken 

 

ideella organisationer som 

folkrörelsernas  

riksorganisationer 

 

 

Överlappningszon 

 

 

Ekonomins och Politikens 

fält 

 

ecklesiastikdepartementet och 

skolöverstyrelsen 

 

kommunala styrorganen 

 

kyrkan 

 

landstinget 

 

lokal industri och företagande 
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De enskilda aktörerna i vår undersökning menar vi, har alla sin grund i den humanistiska rationalitetstradi-

tionen. De institutioner som vi ser i vårt material inom kulturens fält är folkrörelsernas studiecirkelsbibliotek 

och de kommunala folkbiblioteken. 

 

Av de styrinstrument som Vestheim nämner; bidrag, organisation, kulturpolitik, ideologi, information och 

lagstiftning, är bidrag och lagstiftning explicita medan vi kan se de övriga mer eller mindre implicit i materi-

alet. Vi kommer att ta upp de explicita styrinstrumenten i vår analys, och i någon mån diskutera de implicita 

styrinstrumenten. 
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5. Bakgrund 
 

I det här kapitlet vill vi ge en bakgrund till vår undersökning, genom att vi först utvecklar begreppet kultur-

politik, då vår teoretiska modell berör kulturpolitik.  Sedan tar vi upp kommunhistoria, på nationell nivå för 

att sätta in våra kommuner Flisby och Lofta på den lokala nivån. Vi tar även upp bibliotekshistoria, natio-

nellt och lokalt. Slutligen beskriver vi folkrörelserna i Sveriges utveckling, på nationell och sedan också på 

lokal nivå. 

5.1 Kulturpolitik 
Frenander skriver i Kulturen som kulturpolitikens stora problem (2005) att man kan dela in den kulturpoli-

tiska diskursens historiska utveckling i fyra perioder. De två första utspelar sig under den period som är ak-

tuella för vår del. Den första perioden kallar författaren förhistorien, och den börjar vid sekelskiftet 1899-

1900, och fortsätter till andra världskriget (Frenander 2005, s. 203). Under denna period talade man om bild-

ningspolitik i vid bemärkelse, termen kulturpolitik talades det inte om. Det humanistiska idealet, och inrikt-

ningen på självbildning, som hade förekommit i början av perioden fick så småningom ge vika för medbor-

garbildningen, som blev viktigare i bland annat ABF:s verksamhet (ibid.) 

  

Frenander förklarar att det tydligaste kulturpolitiska inlägget under perioden var Demokratisk kulturpolitik 

(1938), en broschyr av Arthur Engberg. Det rörde sig här om ett estetiskt, borgerligt finkulturbegrepp, lik-

nande det arnoldska kulturbegreppet, som härrör från den brittiske liberale författaren Matthew Arnold. Fre-

nander beskriver hur detta uppstod (Frenander 2005, s. 43f.). År 1869 publicerades Arnolds essä Culture and 

Anarchy, där han analyserade Englands sociala och politiska situation där den liberala borgerlighetens posi-

tion hotades av arbetarklassen, som var på stark frammarsch. Arnold menade att man riskerade andlig och 

social anarki, och att man bäst kunde motverka detta med hjälp av kulturen. Kulturen, menade Arnold, var 

perfektion ur en mängd olika aspekter, och den skulle få människor att leva i en anda av ljus och mildhet, 

förklarar Frenander (ibid.). Detta borde, enligt Engberg, spridas till alla lager i samhället, särskilt till arbetar-

klassen, och detta skulle uppnås via en utbyggnad av undervisningen, och det rörde sig om satsning på bred 

front, allt ifrån folkskolan till forskningen (Frenander 2005, s. 204). 

 

Den andra perioden kallar Frenander för ”en spirande debatt” (2005, s. 204). Den börjar cirka 1945, vid 

andra världskrigets slut och nästan 15 år framåt i tiden, till cirka 1958. Nu började man använda termen kul-

turpolitik allt mer. Kulturpolitiska frågor fick mer och mer utrymme. Det första kulturpolitiska programmet 

Kulturen och folket kom år 1946 och var ett initiativ taget av Sveriges Kommunistiska Parti. I centrum stod 

fackliga krav, och Frenander nämner exempel som ”utbyggnad av konsertlokaler och konstnärsateljéer, ökat 

statligt stöd till teater och film och så vidare” (ibid.). Kulturbegreppet var fortfarande det arnoldska estetiska 

begreppet, men nu skedde en tydlig förändring från den tidigare diskursen. Kring år 1930, hade ett försök 

gjorts att introducera en särskild arbetarkultur, med ett bredare innehåll. Tanken på ett alternativt kulturbe-

grepp stötte på kraftig kritik från socialdemokratiskt håll, och avlägsnades från diskursen. Effekten av detta 

förhållande speglas i SKP:s program från år 1946, enligt Frenander (ibid.). 

 

Socialdemokratiska Arbetarpartiet framförde några år senare ett visionärt kulturprogram med ett mycket 

vidare, antropologiskt orienterat kulturbegrepp, som var ett försök att göra en kritisk samtidsanalys. Deras 

definition av begreppet kultur var alltså betydligt mer omfattande än det arnoldska kulturbegreppet vi mötte i 

det kommunistiska programmet från 1946. Frenander menar att effekten av det socialdemokratiska pro-

grammet blev begränsat, kanske för att man var före sin tid. De här tankarna togs upp på nytt senare, vid 

mitten av 1960-talet (Frenander 2005, s. 204). 
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Folkrörelserna engagerade sig också och 1946 anordnade man en gemensam konferens där kulturdebattörer 

och intellektuella tillsammans med representanter från nykterhets-, arbetar- och bildningsrörelserna deltog. 

Här hade man intagit en position där man framhöll det arnoldska kulturbegreppet, enligt Frenander (2005, s. 

205).  

 

Arbetarnas Bildningsförbund gav år 1947 ut skriften Arbetarrörelsens kulturuppgifter. Här var det den bor-

gerliga finkulturen som framhölls och man gjorde inga försök att ifrågasätta denna. Inom bonderörelsen an-

vände man sig dock av ett antropologiskt kulturbegrepp, när man debatterade förekomsten av en speciell 

bondekultur, under den här perioden. Samtidigt som välfärdsstaten expanderade blev de kulturpolitiska frå-

gorna allt viktigare, och de innefattade då även skola och utbildning (Frenander 2005, s. 205). 

  

Nilsson påpekar att viktiga kulturpolitiska resultat i början av 1900-talet uppnåddes, när man upprättade en 

fungerande kulturmarknad samt en kulturell offentlighet (Nilsson 2003, s. 235). Enligt Nilsson har kulturpo-

litiken långa traditioner, och det har varit samhällsutvecklingen i stort som varit avgörande för vilka kultur-

politiska satsningar som förekommit. Det gamla klassamhället hade sina levnadsvillkor, de olika grupperna i 

detta samhälle hade sina respektive traditioner, vilka i sin tur grundade sig på de olika ekonomiska och soci-

ala omständigheterna. Enligt författaren gjorde de snabba förändringarna under 1900-talet och de förbättrade 

levnadsvillkoren att vi fick en uppdelning av livsstilarna, mönstren var inte längre lika påtagliga som tidigare 

utan skillnaderna blev mera nyanserade. Nilsson påpekar att också de mönster som är socialt och historiskt 

avhängiga, förefaller uppstå ur valfrihet, i det enorma utbudet av aktiviteter och de många tillfällen till per-

sonlig utveckling som vi har fått tillgång till (2003, s. 231).  

 

Nilsson menar att början till ett kulturpolitiskt fält fanns redan före det moderna samhället, och att de mest 

påtagliga exemplen härrör från hovet och kungahuset, med kungliga teatrar, bibliotek och museer. Inom bor-

gerligheten formades en kulturell krets med hemmet och familjen som medelpunkt, och småningom utöka-

des dessa till offentliga kulturinstitutioner, till exempel bibliotek, museer, teatrar och symfoniorkestrar. Se-

nare organiserade sig arbetarklassen i ett försök att skapa en proletär motoffentlighet, men denna kunde inte 

bli autonom, utan denna arbetarklassens strävan kom sedermera att hamna inom den offentliga sektorn, en-

ligt Nilsson (2003, s. 231f.) 

 

Under 1800-talet hade, enligt Nilsson, en sorts överhetskultur blivit förhärskande, männen var de som räk-

nades här, och kvinnor var inte inkluderade i högre utbildningar, professioner samt i offentligheten (2003, s. 

232). Under 1900-talet kom de nya massmedierna i konflikt med denna kulturella offentlighet, i och med att 

den nya tekniken möjliggjorde en stark kulturmarknad med dagspress och populärpress, samt bokmarknad 

(ibid.).  

 

Nilsson nämner att Sverige anslöt sig till Bernkonventionen år 1904, vilket medförde att författarnas upp-

hovsrätt skyddades. Året därpå, 1905, infördes det statliga bidraget till de lokala folkbiblioteken, men enligt 

författaren var inget av detta resultat av en ”mer aktiv kulturpolitisk hållning från statens sida” (Nilsson 

2003, s. 233). Folkrörelserna hade som grundläggande tanke att fattiga människor kunde förändra sina liv 

genom hårt arbete, läsning, disciplin och organisation. Den sociala kontrollen spelade också en betydande 

roll. Ofta var det en självklarhet att direkt när man startat till exempel en socialdemokratisk förening, star-

tade man också ett bibliotek eller en orkester (ibid.). När vi arbetat med exempelvis ABF:s protokoll, blir det 

som Nilsson nämner ovan tydligt, alltså att bibliotek var betydelsefulla för bland andra ABF. 

 

Trots att det inte fanns någon uttalad kulturpolitik under den period vi undersöker använder vi begreppet, 

eftersom vi menar att de statliga bidragen med dess regleringar var ett uttryck av pragmatisk kulturpolitik. 
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5.2 Kommunhistoria 
Grunden till kommunernas indelning var de gamla socknarna som inrättades i samband med kristendomens 

införande i Sverige under tidig medeltid. De människor som besökte samma kyrka utgjorde socknen och 

sockenmännens ägor utgjorde den geografiska socknen på landbygden. Städerna bildade egna socknar. Det 

lokala styresskicket förändrades genom reformationen och kungen tog över den makt biskopen haft och 

socknens representanter kom att verka på uppdrag av staten (Wångmar 2003, s. 63).  

 

Den industriella utvecklingen tog fart i mitten av 1800-talet. Efterfrågan på svenska exportprodukter som trä, 

järn och malm ökade, och efterfrågan ökade även nationellt. Tillgången på riskkapitel ökade och större inve-

steringar kunde genomföras. Järnvägen började byggas ut som en konsekvens av detta. Både staten och pri-

vata aktörer byggde järnvägar (Wångmar 2003, s. 8). Dessa ekonomiska strukturförändringar ställde ökade 

krav på kommunerna och deras organisation. De liberala ansåg att en reform av kommunernas självstyrelse 

var nödvändig, och de konservativa motsatte sig inte detta. De hade dock olika utgångspunkter i synen på 

kommunernas funktion i förhållande till staten. De liberala såg kommunerna ur ett naturrättsligt perspektiv 

och likställda med staten medan de konservativa mer såg kommunerna som en förlängning av staten, skriver 

Lars Strömberg och Jörgen Westerståhl i De nya kommunerna. En sammanfattning av den kommunaldemo-

kratiska forskningsgruppens undersökningar (1983, s. 11). Wångmar skriver att den demokratiska utveck-

lingen var det som drev de liberala krafterna att argumentera för en reformation av självstyrelsen, medan de 

konservativa såg det mer som ett sätt att bevara stabiliteten lokalt (2003, s.65). 1842 infördes den nya folk-

skolestadgan som innebar i stora drag att i varje socken skulle det finnas minst en skola och en lärare. Nya 

förordningar om sockenstämmor, sockennämnder och kyrkoråd infördes 1843, som klargjorde socknens 

uppdrag, som dock tog lång tid att genomföra (Wångmar 2003, s. 64). 

 

Vid tiden för 1862 års kommunalförordningar var Sverige ett utpräglat jordbruksland. Nio av tio bodde på 

landbygden och hade sin utkomst av den. Indelningen av socknar, städer och köpingar kom att utgöra grun-

den för kommunreformen (Strömberg & Westerståhl 1983, s. 14). Enligt Wångmar fanns det år 1863 vid 

reformens start, 2453 primärkommuner, det vill säga 2358 landskommuner, 88 städer och 7 köpingar (2003, 

s. 72). Kommunerna fick genom reformen en betydligt större självstyrelse genom beskattningsrätt, rätt att 

fastställa ett beslutande organ och att alla mantalsskrivna fick kommunmedlemskap. Rösträtten var dock 

begränsad till de som proportionellt bidrog ekonomiskt till kommunen (Strömberg & Westerståhl 1983, s. 

12). Så småningom infördes kommunfullmäktige i landets kommuner men det kom att dröja ända in på 

1950-talet innan det blev obligatoriskt (Strömberg & Westerståhl 1983, s. 13).  

 

Wångmar förklarar att kommunbegreppet uppstod genom kommunreformen år 1862. Det fanns vid denna tid 

tre olika sorters primärkommuner, nämligen städer, landskommuner samt köpingar, som var egna kommuner 

– köpingskommuner (Wångmar 2005, s. 20). Detta var en uppdelning man behöll fram till årsskiftet 

1970/1971, när man införde ett enhetligt kommunbegrepp, nu kallas alla svenska primärkommuner endast 

för kommun. Detta gäller även de kommuner som återtagit stadsbegreppet i sina namn, detta har dock ingen 

formell eller juridisk betydelse. Landskommunerna var kommuner utan större tätorter och därför var det inte 

lika höga krav som ställdes på dessa som på städer, köpingar och municipalsamhällen, enligt Wångmar 

(2005, s. 21). Flisby och Lofta är exempel på två landskommuner. 

 

År 1900 hade andelen verksamma inom jordbruket sjunkit till hälften av befolkningen och 1950 var andelen 

nere i en fjärdedel (Wångmar 2003, s. 7) Tillväxten var snabb jämfört med resten av världen vid den här 

tiden, trots krisen under slutet av tjugo- och början av trettiotalet (Wångmar 2003, s. 9). Befolkningen ökade 

stort i storstadsområden och i övre Norrland, medan i andra delar av landet minskade eller stod befolknings-

antalet still (Wångmar 2003, s. 10). 
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När välståndet ökade i Sverige ökade också klassklyftorna vilket så småningom föranledde lagstiftning inom 

det sociala området. Innan den socialdemokratiska regeringen tillträdde 1932 låg Sverige efter andra länder 

gällande sociallagstiftningen. Den socialdemokratiska regeringens vision om demokrati, medborgarskap och 

modernitet utmynnade i det svenska folkhemsbygget och de sociala reformerna beskrivs ofta som ett sy-

stemskifte menar Wångmar (2003, s. 13). Industrin tvingades genomgå stora strukturella förändringar under 

de båda världskrigen men under efterkrigstiden och 20 år framåt var den ekonomiska tillväxten mycket hög, 

samtidigt som staten mer aktivt försökte dämpa konjunktursvängningarna (Wångmar 2003, s. 8f.). Moder-

nitet var ledordet, medan konservatism och traditionalism inte fick mycket utrymme och 1950 hade Sverige 

nått en levnadsstandard som var bland de högsta i världen (Wångmar 2003, s. 13). 

 

Från början var fattigvården kommunernas största ansvar, men efter sekelskiftet utökades ansvarsområdet 

alltmer till flera olika verksamheter. Kraven kom både från statligt håll, men även från lokala politiska initi-

ativ. Urbaniseringen och industrins expansion krävde och drev på kommunernas anpassning till de nya ti-

derna (Strömberg & Westerståhl 1983, s. 16). De båda världskrigen påverkade också kommunernas ekonomi 

eftersom de då fick ett ökande ansvar för människors försörjning men även andra utgifter i samband med 

mobiliseringen (Wångmar 2003, s. 11). Demokratiseringen och nya förordningar drev på utvecklingen och 

kommunernas alltmer växande verksamheter. Rösträtt till kommunalvalen infördes 1918, och 1930 kom en 

ny lag om kommunalstyrelse i landskommunerna, som gjorde det möjligt för köpingar att bilda egna kom-

muner. I samma lag gavs möjlighet för kommunen att under vissa förutsättningar överta ansvaret för folk-

skolan, trots det var det vanligt att kyrkan fortsatte att ha ansvaret för skolan in på 1950-talet (Wångmar 

2003, s. 71). Alla dessa aspekter ledde till att kommunerna fick svårt att klara av de nya kraven, ekonomiskt 

och organisatoriskt. 

 

Teoretiskt kunde man lösa detta på fyra olika sätt, menar Strömberg och Westerståhl (1983, s. 17), och de tre 

första hade använts i olika utsträckning före 1950. 

 

 Förstatligande av den kommunala verksamheten eller i varje fall överföring av uppgifter från primär-

kommunerna till staten eller till landstinget. 

 Ökade statsbidrag 

 Interkommunalt samarbete eller 

 Sammanläggning av småkommuner till större kommuner. 

 

En kommunindelningskommitté tillsattes 1943 och 1945 lämnade den sitt förslag till indelning. Riksdagen 

beslutade att kommunerna skulle bestå av 3000 innevånare, men man kunde sträcka sig till ett lägsta antal av 

2000 innevånare. I förslaget beskrevs fördelarna med ett större skatteunderlag, och ett urval av tjänstemän 

med högre kompetens inom den större kommunen. Länsstyrelsernas förberedelser tog fyra år innan riksda-

gen beslutade om en ny primärkommunindelning och 1952 implementerades den. Kommunernas antal mins-

kade från 2498 till 1037 (Strömberg & Westerståhl 1983, s. 18).  

 

Sammanslagningens förespråkare menade att fördelarna var att effektiviteten skulle öka, minskning av för-

valtningskostnaderna och större möjligheter till att samordna olika kommunala verksamheter. Strömberg och 

Westerståhl (1983, s. 23) menar att man kan se detta som ett implicit sätt att argumentera för den kommu-

nala självstyrelsen. 

 

Demokratiargumentet anfördes av kommunsammanslagningens motståndare som menade att det lokala in-

flytandet skulle minska med färre kommunpolitiker och närheten till lekmännen minska. Detta skulle inne-

bära en tjänstemannaförvaltning och öka kommunens kostnader (Strömberg & Westerståhl 1983, s.24). 

Denna kritik resulterade i att det infördes ett suppleantsystem, och det gavs även möjlighet att ekonomiskt 

stödja lokalpolitisk verksamhet (ibid.). Wångmar poängterar att de små kommunerna var måna om sin själv-
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ständighet och grundar detta på att det var ovanligt med frivilliga sammanslagningar av kommuner före 

kommunreformen 1952, trots att många kommuner var mycket små (2003, s. 73). 

5.3 Lokal kommunhistoria 

5.3.1 Flisby 

I bokserien Då och Nu i Nässjöbygden samsas de olika socknarnas hembygdsföreningar i Nässjö kommun. 

Serien är utgiven av Nässjöbygdens hembygdsråd, med visst stöd av Nässjö kommuns kulturnämnd. Första 

boken kom ut år 1976, och fram till och med år 1985 kom det ut en bok om året i serien, men sedan dess 

kommer den ut vartannat år. I essäer av olika författare beskrivs och behandlas många olika ämnen.  

 

Ur ett källkritiskt perspektiv kan man bland annat tänka på att en del av dessa essäer är sekundärkällor, me-

dan andra är primärkällor, skrivna av dem som var med och upplevde det som beskrivs under sin barndom, 

till exempel. Angående detta har Thurén hänvisat till historikern Göran B. Nilsson, som hävdat att en sentida 

primärkälla faktiskt kan vara mindre tillförlitlig än en samtida sekundärkälla, detta på grund av att glömska 

kan spela en stor roll, när man nedtecknar något i efterhand, om många år förflutit sedan händelserna ifråga 

(Thurén 1997, s. 34). 

 

I Då och Nu i Nässjöbygden. 1979 finns en essä med, skriven av Per Rickardsson. Den heter ”Flisby sta-

tionssamhälle och industri” (s. 47-55.) och är av intresse om man vill ta reda på samhällets historia. Rick-

ardsson är uppvuxen i Flisby, och detta är alltså delvis en primärkälla, när han skriver om sina barndoms-

minnen, men han berättar också en del om det sena 1800-talet, och då måste det räknas som sekundärkälla 

också.  

 

Rickardsson berättar att torvströindustrin var viktig för Flisby, och att stambanan som ledde till både Tranås 

och Nässjö var betydelsefull, liksom de grusvägar som ledde till Eksjö, Solberga och Anneberg. Enligt för-

fattaren var det självklart att ha sin arbetsplats nära inpå och han påpekar att pendling var ”ett okänt be-

grepp” (Rickardsson 1979, s. 47). En del fick visserligen gå en bra bit till arbetet med maten i en unikabox, 

men många hann äta både frukost och middag hemma under sina raster.  

 

Järnvägen var som nämnts ovan mycket viktig, Rickardsson betonar betydelsen av den starkt. Författaren 

hävdar att Flisby, i bemärkelsen samhälle, var ett okänt begrepp innan södra stambanan dragits fram av ral-

larna. Södra stambanan drogs fram där Syredas, Givarps och Naskarps ägor möttes, och han förklarar att det 

hade varit en hundraårig strid mellan bönderna i Syreda och Givarp från mitten av 1700-talet, om det stycke 

mark där sedan merparten av Flisby stationssamhälle kom att ligga (Rickardsson 1979, s. 47). 

 

Flisby som samhällsbildning kan alltså dateras till år 1874, när järnvägen mellan Nässjö och Katrineholm 

var färdig. Samhället växte snabbt och 1905 uppgick befolkningen till 1 651 innevånare
2
. Samtidigt som 

järnvägen var klar öppnade handlare Sidwall den första speceriaffären, och efter diverse ägarbyten var den 

vid tiden när Rickardsson skrev sin essä ännu i drift, med Gösta Norss som innehavare. Rickardsson minns 

hur affären såg ut på 30-talet, och att det var ”en intim och gemytlig affär med sin dörrpingla av malm och 

rödlackerade kaffekvarn på disken” (1979, s. 47). Den kallades på den tiden för ”Jocka-boa” (ibid.). År 1930 

hade invånarantalet ökat till 1 699
3
.  

 

Efter hand startades flera affärer i samhället, och en som Rickardsson nämner är Ruben Carlssons, som vid 

tiden för uppsatsens tillkomst fortfarande var igång. En intressant detalj är att författaren nämner att ”hand-

lare Bügels en gång så blomstrande handel är nu blott en öde rivningstomt” (Rickardsson 1979, s. 48), detta 

                                                 
2
 Uppgift enligt telefonsamtal med SCB:s bibliotek.  

3
 Uppgift enligt telefonsamtal med SCB:s bibliotek. 
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eftersom vi tror att det är samme Bügel som är med i Flisby kommunalnämnd, och som vi läst om i proto-

kollen därifrån. Konsumbutiken i Flisby var också nedlagd, enligt författaren (ibid.). Rickardsson nämner 

också att den allra första affären antagligen kom i rallarnas spår, och det var en handelsrörelse i Givarp 

(Rickardsson 1979, s. 49). 

 

Toffelverkstaden och sågen i Flisby grundades år 1879, av I A Johansson. Enligt författaren, drevs toffelfa-

briken till en början helt hantverksmässigt, de tillverkade trätofflor, som snabbt fick en ökad efterfrågan, 

vilket bidrog till att man skaffade en såg och sedan också en kraftstation, som även försåg invånarna i Flisby 

och områdena häromkring med elektricitet.  

 

En annan industri som var viktig i Flisby var tegeltillverkning. I sydvästra utkanten av Syredas utmarker 

uppförde man Flisby Tegelbruk år 1884. Här fanns gott om kärr i omgivningarna med lera i djupa lager, den 

eftertraktade blåleran låg djupt nere. Rickardsson beskriver tegelbruket i Flisby så här: 

 
Från en blygsam start, då man körde upp leran i vanliga ”gödselhäckar” på hösten och förvintern och brände det 

handslagna teglet i milor på marken, växte så småningom upp en relativt stor industri med ringugn, som rymde  

90. 000 tegel och en egen ”järnväg”, vilken med en ombyggd T-ford som lok kunde dra sex tippvagnar samtidigt 

upp till maskinhuset med ”kranen”, vars ginungagap svalde innehållet i en sådan vagn på ett fåtal minuter. 

(Rickardsson 1979, s. 49) 

 

Rickardsson beskriver arbetet i tegelbruket som tungt, man behövde vara snabb och stark, om man arbetade 

här. När man gjort teglet torkades och brändes det, och en hästdragen spårvagn fraktade det färdiga teglet till 

den riktiga järnvägen (Rickardsson 1979, s. 49 - 52.). 

 

I Flisby fanns även en torvströfabrik, som startats ungefär i början av 1900-talet, av AB Ryttaren, och den 

var igång till någon gång på 1970-talet (Rickardsson 1979, s. 53). Enligt författaren var detta en bra arbets-

plats på så vis att både män, kvinnor och även barnen kunde hjälpa till här. Rickardsson påpekar att vaga-

bonder trivdes med det fria arbetet på mossen och de stannade under kortare eller längre perioder, de fick bo 

i en barack i hagen utanför fabriken (1979, s. 52).    

 

Rickardsson räknar upp flera mindre industrier och rörelser som varit verksamma i Flisby, till exempel Josef 

Karlssons snickeri- och möbelverkstad, när Rickardsson skrev essän kallades firman Webo inredningar. 

Andra industrier som nämns är Flisby borstträindustri, Gåvans slöjd- och snickerifabrik, Nils Anderssons såg 

och Flisby Cementindustri. Rickardsson skriver också att flera verksamheter har försvunnit, mejeri, slaktare, 

fiskaffär, smidesverkstad, hovslageri och skrotaffär (1979, s. 52). Under efterkrigstiden minskade antalet 

innevånare i Flisby och 1952 bodde det 1 294 stycken i samhället
4
. 

 

Författaren nämner också att institutionen Betesda, ett hem för utvecklingsstörda, är en viktig arbetsgivare 

och att många kvinnor har arbetat här (Rickardsson 1979, s. 52). 

 

När Rickardsson beskriver hur han upplever Flisby, vid uppsatsens tillkomst, beskriver han att det inte är 

något ”brusande liv precis, inget slammer från stora kugghjul i tegelbrukets valsar och ingen gäll ångvissla, 

som blåser av arbetet borta vid sågen” (1979, s. 52). 

 

Torvströfabriken är öde. Här arbetade Rickardsson som barn, han minns när han gick på torvmossen och 

vände och kuvade torv, för han ville tjäna ihop till gymnastikskor och blåbyxor. Tegelbruket är också en 

ruin, enligt författaren inte en vacker sådan, men han tycker att den ändå har sin charm, och att den fungerar 

                                                 
4
 Uppgift enligt telefonsamtal med SCB:s bibliotek. 
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som en påminnelse om gångna tiders arbete. I träskofabriken arbetade polska invandrare, när Rickardsson 

skrev uppsatsen (1979, s. 53f.).  

 

Rickardsson avslutar sin uppsats med att säga att han känner ett visst vemod över att det ”sjudande arbetsliv” 

(1979, s. 54) han minns sedan sin barndom, inte längre existerar. Han saknar tegelbruket mest, och tycker att 

det borde gå att rusta upp tegelugnen och vals- och pressverket, så att man ska kunna tillverka handformat 

enkupigt taktegel och mursten, som man kan använda vid restaurering av äldre byggnader (ibid.). 

 

När man ser att Flisby under början av 1900-talet hade en omfattande tillverkningsindustri, förstår man att 

ABF fick en stark förankring bland människorna här i trakten. Intressant är att se namnet Bügel nämnas i 

Rickardssons text. Det stärker vår uppfattning att vissa starka aktörer, var driftiga på många sätt, och hade 

del i mycket av vad som försiggick i bygden. Ett växande samhälle kräver ökad samhällsservice, och det 

märks när vi ser samband mellan samhällsutvecklingen och studiecirkelbibliotekens expansion. 

5.3.2 Lofta 

Lofta socken ligger i Tjust härad vilket är en del av norra Kalmar län. Häradet som administrativ funktion 

har för längesen upphört, men namnet Tjust används flitigt i olika sammanhang för att beskriva norra delen 

av Kalmar Län. Sexton av de ursprungliga tjugo socknarna ligger i nuvarande Västerviks kommun. I sock-

enbeskrivningen i Tjustbygden 9 (1952) säger författaren Thomas Linderoth att namnet Tjust ska ha funnits 

redan under forntiden och betyder ”dån” eller ”våldsamhet” och de äldsta socknarna är namngivna som Tris-

rum, Okna och Lopta (1952, s.60). Av detta kan vi sluta oss till att Lofta socken bildats vid kristendomens 

införande som tidigare nämnts, under den tidigare medeltiden.  

 

Trakten är rik på fornlämningar och då särskilt området kring Lofta. Då var Östersjöns vikar djupare och 

längre och utgjorde naturliga hamnar som lockade vikingar. Detta visar de många vikingagravar och runste-

nar som finns i området (Linderoth 1952, s.72). Själva namnet Lofta finns dokumenterat i ett testamente från 

1333, då en kanik vid namn Herman ska ha skänkt en äng till i Svinhult till Lopta skriver Claes-Göran Peter-

sen i Socknar och gårdar i Tjust (1999, s. 345). Vissa uppgifter gör gällande att det redan då fanns både kyr-

ka och kyrkoherde etablerad i Lofta socken sedan ett sekel tillbaka, men några säkra källor vi har inte funnit. 

Under medeltiden var Lofta en stor socken och i en jordebok från 1544 redovisas inte mindre än 91 gårdar 

(Petersen 1999, s. 347). Frälsegodsen dominerade Tjust under medeltiden och behöll sin starka ställning 

ända in på 1800-talet, då de flesta godsen tagits över av brukspatronerna i Tjust (Petersen 1999, s.12). 

Många adelssläkter var representerade som ägare till godsen. Kända namn bland andra var Gyllenstjärna, 

Grip, Trolle och Sparre vilka stod som ägare till de största godsen i Tjust under 1500-1600 talet (Linderoth 

1952, s.61).  

 

Den industriella revolutionen påverkade inte Tjustbygden i lika stor utsträckning som i många andra delar av 

landet. Jordbruket fortsatte att vara den huvudsakliga verksamheten. Lerjorden gjorde det möjligt att anlägga 

tegelbruk i anslutning till ett par gods under 1700-talet och senare under 1800-talet anlades ett varv och någ-

ra skepp byggdes. Sedermera anlades en tändstickfabrik på samma område (Petersen 1999, s. 355). Ett un-

dantag är bruket i Överum där ett järnbruk etablerades under mitten av 1600-talet och man började gjuta 

kanoner (Petersen 1999, s. 351). I mitten av 1800-talet övergick man till att tillverka jordbruksredskap, 

främst plogar. Järnvägen kom dock till socknen och invigdes 1879 och Överum fick ett stationshus (Petersen 

1999, s. 356). 

 

1842 infördes den nya folkskolestadgan och Ivan Svanström berättar i sin bok Socknen i mitt hjärta (1974) 

om en sockenstämma 1843 då den nya förordningen om folkundervisning diskuterades. Olika förslag togs 

upp om hur detta skulle ordnas. Man diskuterade om en enda skola skulle inrättas dit alla barn skulle ta sig, 

eller om var det bättre med en ambulerande lärare, eller bådadera. Det slutade med att man tillsatte ett skol-
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råd för att utreda uppdraget (Svanström 1974, s. 132). Det kom att dröja till 1845 innan en skola inrättades i 

sockenstugan och 1859 anställdes flera så kallade roteskollärare i socknen (Svanström 1974, s. 133).  

 

Nationellt hade den delen av befolkningen som hade sin utkomst av jordbruket minskat med 50 % år 1900. 

Urbaniseringen innebar för Lofta, som inte hade någon större industri som höll kvar människorna, en be-

folkningsminskning. Ivan Svanström skriver också att Lofta var en utpräglad jordbrukssocken som inte hade 

någon industri att tala om. Befolkningen i socknen minskade därför under 1900-talet, mycket beroende på 

rationaliseringar i jordbruket som minskat arbetstillfällena i sin tur (Svanström 1974 s. 205). 1925 hade Lof-

ta enligt Nordisk Familjebok (1925, s 271), cirka 3000 innevånare och 1938 hade antalet sjunkit till runt 

2000 skriver Barbro Magnusson i en artikel i Tjustbygdens årsbok från 2007 (s.64). 

 

Förändringen i lagen om kommunalstyrelse 1930 gjorde det möjligt för köpingar att bilda egna kommuner 

och 1931 bröt sig Överum ur Lofta socken för att bilda en egen kommun. Förlaget om ny kommunindelning 

1945 orsakade livliga protester i Lofta och kommunerna intill, enligt Svanström, som tar upp de förslag som 

länsstyrelsen hade lagt till ny kommunindelning. Sockenborna menade att socknarna var tillräckligt stora i 

trakten (Svanström 1974, s. 196). Detta överrensstämmer med vad Wångmar tar upp i sin bok om kommun-

reformen (2003, s. 73), där han menar att kommunerna var måna om sin självständighet. 1947 nämner Svan-

ström att länsstyrelsens utredningsman har lämnat sitt förslag till länsstyrelsen, och han förvånar sig över hur 

lite denne har följt folkmeningen och att självstyrelsen blir mer och mer kringskuren enligt författaren (Svan-

ström 1974, s. 204). 

 

Vid kommunreformen 1952 slogs kommunerna Lofta, Odensvi och Gamleby ihop, och kommunen fick heta 

Gamleby kommun och antalet innevånare i den nya kommunen blev 6054 (Linderoth 1952, s.82). Den så 

kallade kommundöden vid kommunreformen 1952 firades trots protesterna under festliga former, och det 

tillverkades olika minnesföremål i olika kommuner, skriver Linderoth. I Tjust härad minskades antalet 

kommuner från 19 stycken till 9 stycken (Linderoth 1952, s.60).   

5.4 Bibliotekshistoria 
När det gäller begreppet folkbibliotek skriver Torstensson att detta kan stå för flera olika sorters bibliotek. 

Han påpekar att det kan röra sig om mycket små boksamlingar på några hundra band. Dessa kan dessutom 

vara åtkomliga bara någon timme i veckan. De kan vara uppställda i lokaler som ursprungligen inte alls varit 

ämnade för bibliotek, och personalen kanske inte har någon adekvat utbildning. De kan framför allt vara 

avsedda för det som förr kallades de bredare folklagren, alltså så benämnda av de etablerade i samhället. De 

svenska folk- och sockenbiblioteken var så beskaffade under lång tid, enligt författaren (Torstensson 1996, s. 

111). I en handbok Den nya biblioteksförfattningen (1930) skriven av bibliotekskonsulent Knut Tynell, skri-

ver han i samband med 1930 års statsbidragsbestämmelser om vilka bibliotek som definieras som folkbibli-

otek. Dessa var bibliotek som hade den borgerliga eller kyrkliga kommunen som huvudman, men de kunde 

även tillhöra en förening. Till folkbibliotek räknades även bibliotek anslutna till stora riksförbund med stu-

diecirkels- och biblioteksverksamhet men även studiecirkelsbibliotek i fristående studiecirklar, om de upp-

fyller kraven för bidrag (Tynell 1930, s. 4). 

 

Nilsson skriver i Kulturens nya vägar (2003) att det under en lång tid var svårt att komma åt böcker, de bib-

liotek som fanns var privata eller tillhörde lärda samfund. Nilsson påpekar att man menade att vanligt folk 

inte hade någon nytta av böcker förutom de religiösa böcker som man enligt kyrkan behövde för att klara sig 

på till exempel husförhören (Nilsson 2003, s. 167). Det fanns dock en del privata bibliotek där man hyrde ut 

böcker mot avgift. Nilsson tar upp en rad punkter som bidrog till utvecklingen av folkbiblioteken, med de 

begynnande initiativ som växte fram under 1800-talet:  
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 de moderna och liberala grupper som medverkade till att folkskolan inrättades och som gynnade inrättandet av sock-

enbibliotek  

 de bildningsliberala grupper som startade föreläsningsföreningar och arbetarinstitut med biblioteksverksamhet som 

en del av programmet  

 folkrörelserna, vilka såg biblioteken som en viktig och integrerad del av bildningsverksamheten 

               (Nilsson 2003, s. 166).  

 

Bibliotek upprättades inom alla dessa grupper. Grunden för sockenbiblioteksrörelsen kan spåras till den för-

sta folkskolestadgan från år 1842. Man menade att sockenbiblioteken skulle innebära en möjlighet för män-

niskor att upprätthålla de kunskaper man fått i skolan och att de dessutom skulle befrämja kristlig bildning. 

Det var prästerna som skulle se till att sockenbiblioteken upprättades och att lämpliga böcker anskaffades. 

En biskop vid namn Agardh, bosatt i Värmland hade startat en framgångsrik verksamhet, och sågs som en 

förebild. Vid denna tid hade vi i Sverige cirka 2 500 socknar och de följande decennierna inrättades ungefär 

1 500 sockenbibliotek, trots att det ännu inte fanns några statsbidrag för ändamålet. Eftersom man hade 

knappa ekonomiska resurser var boksamlingarna mestadels anspråkslösa. Kyrkans inverkan var väsentlig 

ända fram till år 1867. Då tog kommunalstämman över ansvaret. Så småningom minskade intresset för sock-

enbiblioteket hos både allmänheten och myndigheterna, bland annat på grund av de begränsade resurserna 

och de ensidigt religiösa böckerna. I de mindre kommunerna utgjorde sockenbiblioteken likväl grunden för 

de moderna folkbiblioteken. De små biblioteksfilialer som existerar än idag, i lokaler som inte är avsedda för 

ändamålet, med modest öppethållande, är ett arv från sockenbiblioteken (Nilsson 2003, s.166f.).  

 

När skolhus började byggas, flyttade man böckerna dit, efter att de varit samlade i kyrkan eller sockenstu-

gan. Romaner och annan världslig litteratur började vinna terräng på bekostnad av de religiösa böckerna. Vid 

förra sekelskiftet var det genomsnittliga anslaget för bokinköp 50 kronor per år. Nilsson skriver: ”Att vara 

bibliotekarie var ett rent förtroendeuppdrag, även om det började förekomma arvoden” (2003, s. 167). På 

landet fanns som nämnts ovan, sockenbiblioteken, men i städerna var det föreläsningsföreningar och liberala 

arbetarföreningar som drev biblioteksfrågan, som en del i folkbildningen. Detta öppnade upp en ingång till 

det etablerade samhället, enligt Nilsson (ibid.). Kommunala bibliotek förespråkades också bland annat av 

bildningsliberala borgare. Under 1860-talet inrättades stadsbibliotek i exempelvis Lund, Lidingö och Kristi-

anstad. Följande decennier fick även Borås, Ystad, Sundsvall och Landskrona med flera stadsbibliotek. I 

Malmö gav stadsfullmäktige i uppdrag åt föreläsningsföreningen att bygga ut sitt bibliotek för att driva det 

som offentligt folkbibliotek, och 1927 övertogs sedan folkbiblioteksverksamheten av staden (Nilsson 2003, 

s. 167f.).  

 

I artikeln Att analysera folkbiblioteksutveckling – exemplet Sverige och några jämförelser med USA, skriver 

Torstensson att det han här syftar på är bibliotek av ”public library" typ (1996, s. 111). Denna nya typ av 

folkbibliotek började från mitten av 1800-talet byggas i England och USA. Dessa bibliotek hade stora utlå-

ningsavdelningar och referensbestånd, och de var avsedda för alla medborgare. Byggnaderna var många 

gånger från början planerade för biblioteksverksamhet, och öppettiderna var ofta 10 till 12 timmar om dagen. 

Ett par decennier efter detta började man inrätta filialbibliotek i de större städerna. Man införde särskilda 

barnavdelningar och utlåningsverksamhet från så kallade öppna hyllor, på 1890-talet. Det var dessa bibliotek 

som kallades och alltjämnt kallas ”public libraries” i den engelskspråkiga världen (ibid.).  

 

Utvecklingen i USA och England nådde oss ungefär 50 år efter att den startat där, alltså lite efter sekelskiftet 

1900. Här i Sverige grundades Sveriges allmänna biblioteksförening, SAB, år 1915. Biblioteksföreningar 

hade grundats redan år 1876 i USA och år 1877 i England. Biblioteksidéerna hade lite svårare att slå igenom 

i Sverige, men de var kända här långt innan de slog igenom. Vår folkbiblioteksutveckling var i flera aspekter 

cirka 40 till 50 år efter USA, enligt Torstensson. Bibliotekarieutbildningen initierades först 1926 i Sverige, 

och i USA hade man infört utbildning av bibliotekarier redan år 1887 (Torstensson 1996, s. 113). 
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1905 infördes de första statsanslagen för folkbiblioteksväsendet i Sverige. I biblioteksförfattningen kan vi 

läsa att bidrag med högst 75 kronor kunde sökas för upprättande och underhåll av församlingsbibliotek, 

kommunbibliotek samt till lokala föreningar och föreningsbibliotek. Bidragens sammanlagda belopp fick 

inte överstiga 75 kr inom samma kommun, liksom skoldistrikt. Föreningsbibliotek måste ha en styrelse be-

stående av fem personer valda av föreningens ledamöter och en föreståndare eller bibliotekarie måste utses 

av biblioteksstyrelsen. Biblioteken skulle ha regelbundna öppettider i en ändamålsenlig lokal, kostnadsfritt 

eller mot låg avgift. Vi kan notera att osedliga böcker ej fick införlivas med biblioteket. Statsbidraget fick 

endast användas till inköp av böcker och tryckning av katalog. Förutsättningen för att kunna erhålla bidraget 

var också att biblioteket måste få bidrag från annat håll med minst samma summa som statsbidraget. Biblio-

teken skulle också vara underkastade inspektioner av folkskoleinspektörerna (SFS 1905:29, s. 8). 

 

Torstensson menar att den som framför allt arbetade för att vi i Sverige skulle få folkbibliotek av samma typ 

som i USA och England, och som genomsyrades av public library idéerna, var en kvinna vid namn Valfrid 

Palmgren, senare gift Munch Petersen (1996, s. 112).  Också Nilsson betonar vikten av Valfrid Palmgrens 

insatser för folkbiblioteken. Han menar att Valfrid Palmgren, som för övrigt var anställd vid Kungliga bib-

lioteket, var en förgrundsfigur när det gäller folkbibliotekens utveckling i det här landet. Efter att hon gjort 

en studieresa i USA skrev hon ner sina upplevelser i en skrift, Bibliotek och folkbildning år 1909 enligt Nils-

son (2003, s.166). 

 

År 1911 lade Valfrid Palmgren fram en utredning; Förslag angående de åtgärder som från statens sida bör 

vidtagas för främjandet av det allmänna biblioteksväsendet i Sverige. Här skrev hon hur hon ville att svens-

ka folkbibliotek skulle utvecklas. Bland annat propagerade hon för att invånarna i alla Sveriges kommuner 

skulle få fri tillgång till allmänna offentliga bibliotek, välbelägna, välförsedda och välordnade. Valfrid 

Palmgren betonade samtidigt vikten av välutbildad bibliotekspersonal. Detta ledde, enligt Torstensson, till 

1912 års förordning om ett utvidgat statligt stöd till dels folkbibliotek, men också skolbibliotek samt stu-

diecirkelbibliotek (Torstensson 1996, s. 112).  I den tidiga argumentationen för folkbibliotek använde man 

sig ofta av den betydelse dessa kunde få, i och med att vi fick en utvidgad rösträtt (ibid.).  

 

Våra svenska folkbibliotek är alltså direkt inspirerade av de amerikanska biblioteken. Nilsson påpekar också, 

precis som Torstensson nämner, att Valfrid Palmgren egentligen tyckte att våra bibliotek skulle benämnas 

offentliga bibliotek, eftersom prefixet ’folk’ hade konnotationer som förde tankarna till sämre bemedlade, 

under det tidiga 1900-talet. Palmgrens visioner om det öppna biblioteket var positiva och konkreta, enligt 

Nilsson (2003, s. 166).  

 

1912 utökades bidraget till minst 40 kr och högst 400 kr till bibliotek inom den kyrkliga eller borgerliga 

kommunen. Bidragen kunde i undantagsfall användas till bibliotekslokalens uppvärmning, belysning och 

renhållning om det innebar en kontant avgift för biblioteket. Statsbidraget kunde nu endast uppbäras i form 

av bundna böcker, valda ur ecklesiastikdepartementets kataloger och förmedlade till biblioteket av statsun-

derstödd förmedlingsanstalt. Lånen skulle vara kostnadsfria. I övrigt gällde samma regler för statsbidraget 

som tidigare. Från 1912 fick också riksförbunden bidrag där riksförbunden hade minst 20 000 medlemmar, 

till studiecirklar eller sammanslutningar med liknande syfte. Riksförbundet skulle stå för minst det dubbla av 

statsbidraget och bidraget var maximalt 400 kr. För statsbidraget fick böcker endast införskaffas från eckle-

siastikdepartementets katalog eller från riksförbundet eller studiecirklarna. I övrigt gällde samma regler som 

för folkbiblioteken, men studiecirklarnas bibliotek hade rätt att ta ut en låg avgift (SFS 1912:229, s.569ff).  

 

Jan Ristarp och Lars Andersson menar att den idé som kommit att forma den svenska biblioteksutvecklingen 

är en synergi av den anglosaxiska modellen public libraries – bibliotek öppna för alla – och den svenska 

folkbildningstraditionen (2001, s. 19). Genom det statliga stödet till biblioteksområdet 1912, kom studiecir-

kelsbiblioteken att jämställas med de kommunala biblioteken, vilket fick till följd att folkbiblioteken kom att 

placeras i folkrörelsekulturen. De tar även upp olika perspektiv på begreppet ’kulturarv’. Det ena perspekti-
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vet kommer från folkrörelsetraditionen och det andra kommer från den borgerliga kulturtraditionen (Ristarp 

& Andersson 2001, s. 21). 

 

Torstensson skriver i ”Studiecirkelbiblioteken – ett viktigt inslag i den halländska bildningshistorien” 

(1994) om studiecirklarna och de tidiga cirkelbiblioteken som uppstod. Torstensson menade att statsbidragen 

som riksdagen beslutade kunde tillfalla även studiecirkelbibliotek år 1912, starkt bidrog till att biblioteken 

utvecklades snabbt under 1910-talet (1994, s. 16). Torstensson förklarar att flera landsting och kommuner 

också började ge bidrag till studiecirkelbibliotek både inom IOGT och andra liknande organisationer, som 

snart också startade sin verksamhet. Torstensson påpekar att det var en direkt konsekvens av statsbidragsbe-

stämmelserna år 1912, som ABF bildades samma år. Det krävdes att arbetarrörelsens biblioteksverksamhet 

integrerades i en organisation, för att få statsbidrag (Torstensson 1994, s. 17). 

 

Valfrid Palmgren, som nämnts ovan, förespråkade statsbidrag för studiecirkelbibliotek, i betänkandet år 

1911 (Torstensson 1994, s. 17). Palmgren baserade sina åsikter på erfarenheterna från studiecirkelbibliote-

ken inom IOGT, och menade att studiecirklarna borde tillhöra en riksorganisation av bestämd storlek, för att 

kunna få bidrag till biblioteksstöd. Detta var, enligt Torstensson, för att motverka alltför mycket splittring 

(ibid.). Torstensson vidareutvecklar: 

 
Statsbidragsbestämmelserna från år 1912 gav, som framgått ovan, möjlighet för studiecirkelbiblioteken att få hälf-

ten av de på annat sätt satsade medlen för bokinköp, inbindning och tryckning av katalog i statsbidrag. Detta var 

sämre villkor än för de s k egentliga folkbiblioteken men ändå en bra början  

(Torstensson 1994, s. 17). 

 

Antalet statsunderstödda bibliotek ökade från cirka 2000 till runt 6000 stycken mellan åren 1912 och 1930. 

1920 tillsattes fem sakkunniga av regeringen, för att utreda det fria och frivilliga folkbildningsarbetet (Tynell 

1930, s. 4). Den nya författningen från 1930 såg i stora drag ut så här: 

 

De kommunala folkbiblioteken tillhörde den borgerliga eller kyrkliga kommunen, men de kunde även till-

höra en förening, men endast ett folkbibliotek med filialer kunde få statsbidrag i varje kommun. Bidraget var 

lägst 400 kr och högst 5000 kr. Ortsbidraget skulle utgå kontant och avse verkliga avgifter med undantag av 

bibliotekslokal som upplåtits gratis, för denna kunde man få ett belopp motsvarande skälig hyra i bidrag. Det 

skulle finnas styrelse och utsedd bibliotekarie, som hade rätt att närvara och få sin åsikt nedtecknad i proto-

kollet även om han inte satt i biblioteksstyrelsen. Biblioteket måste hålla öppet varje vecka med undantag för 

sommarmånaderna (SFS 1930:15, s.25ff).  

 

De allmänna villkoren för statsunderstöd var som tidigare; gratis utlåning, lämplig lokal, öppethållande 

minst en gång i veckan samt ett tillfredställande bokbestånd. De nytillkomna villkoren var dels en skärpt 

kontroll av bibliotekariens kompetens i bibliotek med understöd över 2000 kr, dels godkännandet av nya 

lokaler om hyresvärdet uppgick till minst 400 kr. Folkbiblioteket skulle även understödja statsunderstödd 

populärvetenskaplig föreläsningsverksamhet genom att anskaffa litteratur som hade samband med föreläs-

ningarna, samt anordna bokutlåning vid föreläsningarna om det var möjligt (Tynell 1930, s. 5).  

 

Tilläggstöd kunde beviljas av två orsaker; om det tillhandahölls handbokssamling och läsrum eller om bibli-

otekarien hade en kompetens godkänd av skolöverstyrelsen. Villkoren för folkbiblioteksverksamhet i sam-

band med studiecirkelsarbete var samma som för folkbiblioteken. Riksförbund med 20 000 medlemmar samt 

utgifter med minst 6000 kr till biblioteksändamål fick statsunderstöd. Det sammanlagda bidraget till statsun-

derstödda studiecirkelsbibliotek var minst 400 kronor om det sammanlagda ortsbidraget var minst 400 kro-

nor. Gemensamma bestämmelser var att sammanlagda beloppet var som högst 10 000 kronor för biblioteks-

verksamhet i en kommun. Bibliotekarierna i kommunen skulle två gånger om året sammanträda med biblio-

tekarien i det kommunala folkbiblioteket för överläggning av bokinköpsförslag, tryckning av gemensam 

katalog och andra frågor rörande samverkan (SFS 1930:15 s.25ff ).  
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Av studiecirkelsbiblioteken var det år1930 fyra riksförbund som åtnjöt stöd. Dessa var; Arbetarnas bild-

ningsförbund, Godtemplarorden, Nationaltemplarorden och Sveriges blåbandsförening. Bibliotek anslutet till 

dessa förbund, oavsett om en arbetande studiecirkel var ansluten till biblioteket eller inte, fick bidrag (Tynell 

1930, s.7). 

 

Torstensson berättar vidare om en utredning av ”Folkbibliotekssakkunniga”
5
, som år 1949 lade fram ett be-

tänkande, som hade att göra med bland annat studiecirkelbiblioteken. I denna utredning framhöll man att 

folkbiblioteken borde rustas upp så att även de olika studiecirklarnas behov kunde tillgodoses där. Man ville 

alltså minska anslagen till studiecirkelbiblioteken undan för undan, under en period av som mest 10 år, för 

att sedan sluta ge bidrag helt och hållet (Torstensson 1994, s. 18).  Detta förslag drevs inte igenom, men 

Torstensson påpekar att det var en livlig debatt om dessa frågor åren runt 1950 (ibid.).  

 

Torstensson förklarar att riksdagsbeslutet från år 1947
6
, hade haft stor effekt på studiecirkelbiblioteken. De 

kunde få bidrag även till annat än studiecirkelbibliotekens böcker, reformen medverkade också till att folk-

bildningsanslaget (till folkbibliotek, föreläsningsföreningar, folkhögskolor och studieförbund), nästan för-

dubblades (Torstensson 1994, s. 18). Torstensson skriver också att reformen år 1947 medförde att andra an-

slag än de som var avsedda för studiecirkelbiblioteken blev viktigare för studieförbunden. Detta bidrog till 

avvecklingen av studiecirkelbiblioteken, trots att de fortsatte att få statsbidrag under ytterligare åtminstone 

20 års tid (Torstensson 1994, s. 19). Torstensson menar att för studieförbunden började nu en mycket snabb-

växande period, men att själva studiecirkelbiblioteken mer och mer hamnade i skymundan (ibid.). 

 

Gösta Ottervik och Sigurd Möhlenbrock har skrivit Bibliotek i Sverige: vägledning för besökare, låntagare, 

biblioteksaspiranter (1964). Studiecirkelbiblioteken var enligt Ottervik och Möhlenbrock unika för Sverige. 

De menar att studiecirklarnas verksamhet var stöttepelaren i det frivilliga bildningsarbetet (Ottervik & Möh-

lenbrock 1964, s. 111). Man kan vidare läsa att: 

 
Förutom IOGT arbetar idag följande bildningsorganisationer med statligt stöd: Arbetarnas bildningsförbund 

(ABF), Folkuniversitetet, Frikyrkliga studieförbundet, Studiefrämjandet, KFUK:s och KFUM:s studieförbund, Li-

berala studieförbundet (LiS), Nationaltemplarordens studieförbund (NTO), Studieförbundet Medborgarskolan 

(SMF), Svenska landsbygdens studieförbund (SLS), Blåbandsrörelsens studieförbund (BSF), Sveriges kyrkliga 

studieförbund, Tjänstemännens bildningsverksamhet (TBV) 

(Ottervik & Möhlenbrock 1964, s. 111). 

 

Detta citat publicerades alltså 1964, och man ser att det var många studieförbund som erhöll statsbidrag. De 

första studiecirkelbiblioteken började med donerade böcker som medlemmar i studiecirklarna använt under 

sina egna studier. De vanliga folkbiblioteken hade i början av 1900-talet inte resurser nog att tillgodose stu-

diecirklarnas behov. Allt fler studiecirkelbibliotek grundlades och i mitten av 1940-talet fanns det cirka 

5 000 bibliotek. Från att i huvudsak ha varit inriktade på studiecirklarnas verksamhet, utvecklades de mer 

och mer åt folkbibliotekens håll. Bibliotekens resurser blev splittrade på flera små enheter inom en och 

samma ort. Biblioteken blev mindre effektiva och många dubbelinköp gjordes till de olika små biblioteken. 

Studiecirkelbiblioteken skulle vara offentliga, och tillgängliga för alla innevånare på orten, men eftersom de 

ofta var inrymda i föreningslokaler, kunde man ändå få en känsla av att de främst var avsedda för medlem-

marna i respektive förening. Dessutom sammanföll ofta bokutlåningen med föreningarnas möten, vilket ock-

så bidrog till detta (Ottervik & Möhlenbrock 1964, s. 112). 

                                                 
5
 Folk- och skolbibliotek: Betänkande och förslag avgivet av Folkbibliotekssakkunniga (1949). 

Stockholm: Ecklesiastikdepartementet (Statens offentliga utredningar (SOU), 1949:28). 

 
6
 Kungl. Maj:ts kungörelse angående statsbidrag till det fria och frivilliga 

folkbildningsarbetet. Given den 30 juni 1947. Stockholm, 1947. S. 1237- 

1245. (Svensk författningssamling ; 1947:508). 
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I Statens offentliga utredningar utreddes frågan närmare under 1940-talet, närmare bestämt i Folk- och skol-

bibliotek
7
. Man diskuterade här om studiecirkelbiblioteken borde inordnas i det kommunala bibliotekssyste-

met. Ottervik och Möhlenbrock utvecklar att resultatet av den beslutade integreringen blev att antalet studie-

cirkelbibliotek minskades ner till cirka 1 300 stycken. De studiecirkelbibliotek som lades ner av bildningsor-

ganisationerna, överfördes till kommunal regi, och blev många gånger filialer till kommunens bibliotek (Ot-

tervik & Möhlenbrock 1964, s. 112).  

 

Författarna påpekar att det var den tidigare satsningen på det kommunala biblioteksväsendet som möjliggjort 

att de kommunala folkbiblioteken alltmer kunnat tillgodose även bildningsorganisationernas behov. Dess-

utom ville studieförbunden ofta fokusera sina resurser på själva studiearbetet (Ottervik & Möhlenbrock 

1964, s. 112f.). 

 

När Ottervik och Möhlenbrock skrev detta, började de kvarvarande studiecirkelbiblioteken samarbeta, i 

mindre eller större utsträckning, med sina respektive folkbibliotek, enligt författarna (Ottervik & Möhlenb-

rock 1964, s. 113). De hävdar att kommunaliseringen stärkte banden mellan bildningsarbetet och folkbiblio-

teken, dessutom såg centralbiblioteken många gånger till att ha audiovisuellt material tillgängligt, vilket ofta 

användes i bildningsarbetet. Vid denna tid började man också att vid planläggningen för nya bibliotek, pla-

nera in föreläsningssalar och grupprum, som gjorde att studieförbunden kunde använda sig av allt material 

folkbiblioteken hade att erbjuda, och dessutom hade tillgång till sakkunnig personal. Detta, menade förfat-

tarna, gjorde att biblioteket åter blivit den ”naturliga miljön för studiearbete” (ibid.). 

 

Kommunblocksreformen innebar att alla kommunbibliotek fick heltidsanställd personal och så småningom 

även utbildad personal. 1900-talets indelningsreformer har haft stor betydelse för de kommunala bibliote-

kens utformning. Kvalitetshöjning och centralisering är kännetecknande för förändringen och också att själ-

va biblioteksbyggnaderna har blivit statussymboler. 1996 antogs en bibliotekslag, efter att frågan hade disku-

terats i många år. Wångmar menar att behovet av lagstiftning egentligen varit större vid tidigare tillfällen 

under nittonhundratalet (2005, s. 242). Bibliotekens arbete har styrts av biblioteksstyrelser, kulturnämnder 

eller nämnden för skol- och barnomsorg, i olika omfattning vid olika tidpunkter (Wångmar 2005, s. 243). 

Detta är ett exempel på hur genomgripande kommunsammanslagningar påverkade även bibliotekens verk-

samhet.  

5.5 Lokal bibliotekshistoria 
I detta avsnitt beskriver vi en del av det vi funnit om bibliotekens utveckling i Flisby och Loftas kommuner. 

5.5.1 Flisby 

När vi sökt efter bakgrundsinformation om Flisby, påträffade vi ett dokument: 

”Fördjupningsarbete i samhällskunskap Flisby sockens bibliotek då och nu”  

”Materialet sammanställt av Kenneth Klaesson Flisby Förs.-Hem. 578 00 Aneby.”  

Vi har varit i kontakt med Nässjö stadsbibliotek och frågat om vilket årtal texten publicerades, men detta är 

inte känt.  

 

Klaesson, som skrivit denna text, var ansvarig för bokutlåningen vid kyrkskolan i Flisby. Han skriver bland 

annat i sin introduktion: 

 
Genom att interjuva [sic] äldre i Flisby socken och genom att ha hittat en del av Flisbys gamla socken bibliotek i 

kyrktornet i Flisby kyrka har bilden växt fram från svunna tider. Tack vare att utlåningsjournalen och kassa redo-

                                                 
7
 SOU 1949:28 
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visningen var intakt, kunde detta ge värdefull information. Ett tack till Ulf Moberg Nässjö Kommunbibliotek med 

medarbetare som har varit mig till hjälp med viktig information om Nässjö bokbuss (Klaesson 19-, s. 1). 

 

Klaesson har fokuserat på 1800-talet, han skriver bland annat ” I Flisby socken fanns från 1858 ett socken 

bibliotek. Det finansierades genom en avgift som lades för den lånade boken” (Klaesson 19-, s. 2).  

 

Klaesson skriver vidare att den snabba utvecklingen av lantbruk och industrier, medförde ett ökat behov av 

information och utbildning, med ett växande behov av faktaböcker. Han förklarar att arbetarrörelsen hade 

vandringsbibliotek, som medlemmarna i Flisby socken fick nytta av. Klaesson skriver: ”De kom till järn-

vägsstationen och vidare ut till arbetarna på torvmossen, tegelbruket och statarna på gårdarna” (Klaesson 19-

, s. 4). Detta är ett exempel på att arbetarna på tegelbruket efterfrågade litteratur, och det anknyter på så sätt 

också till Rickardssons text om Flisby samhällsutveckling vi skriver om ovan. Klaesson berättar också att 

SLU, Sveriges Landsbygds Ungdom hade ett eget bibliotek. Detta hade som målsättning att förmedla infor-

mation om hur man fick jordbruket lönsamt, samt om hygien och matlagning. Klaesson förklarar att denna 

utlåning var gratis (ibid.).  

 

Kring 1950 fanns fem utlåningsställen i Flisby socken, genom skolan, folkrörelserna och kommunen, enligt 

författaren. Flera av de små skolorna lades ner, när Flisby och Norra Solberga socken slogs ihop till en 1951, 

och ett flertal av dessa gamla skolor blev biblioteksfilialer, när nya moderna skolor byggdes. Biblioteksfili-

aler skapades i Sunneränga, Skullaryd, Kyrkskolan (Församlingshemmet) och i Flisby samhälle (Klaesson 

19- s. 4). Detta stöder de uppgifter vi funnit i arkiven. 

 

Enligt Klaesson började man diskutera om man kunde ersätta de små filialerna med en bokbuss, efter kom-

munsammanslagningen med Nässjö. Detta debatterades i flera år, enligt Klaesson, som själv var ansvarig för 

utlåningen vid Kyrkskolan. Trots att flera centerpartister var kritiska till vad de menade var en försämring av 

servicen på landsbygden, såg Klaesson detta som en utveckling. Klaesson menar att detta gjorde att man fick 

ett väsentligt utökat utbud (Klaesson 19-, s.4). Här ser vi ännu ett exempel på att kommunsammanslagning-

arna påverkade biblioteken. 

5.5.2 Lofta 

I Lofta har det funnits flera bibliotek, både sockenbibliotek, det som senare kallades för församlingsbibliotek 

och från 1933 döptes om till Lofta folkbibliotek då den borgerliga kommunen tog över ansvaret. Lars Cor-

nell står bakom en hemsida om historik i Tjust, där vi har hämtat vissa uppgifter för att få en lite bredare bild 

av Lofta och dess folkrörelser och bibliotek. Uppgifterna där har inga referenser, men vi väljer att använda 

dem ändå (Cornell 1999). Där kan man läsa att en donation av en kammarherre A.F. Liljenstolpe i Stock-

holm har donerat 56 band av skiftande innehåll till pastorsämbetet i Lofta, år 1860. Vidare uppgifter om 

sockenbiblioteket har vi inte stött på förrän i ett protokoll från Lofta kommunalstämma 1906 där styrelsen 

för församlingsbiblioteket söker bidrag från hundskatten för upprättande av biblioteket.  

 

Anna Uppman skriver i Biblioteken i Tjust 100 år (2008) att Församlingsbiblioteket startade i Lofta kyrk-

skola 1906. Det hade öppet ett par timmar på söndagar efter högmässan och var gratis, men lämnades en bok 

in försent blev det böter på 10 öre. Bidrag till biblioteket kom från kommunen, staten, kyrkstämman och 

någon gång från Lofta sparbank (bilaga 2). Enligt Uppman fick bibliotekarien lön från 1906 med 50 kronor 

om året. Biblioteket bestod även av boklådor i flera byar, Nygårds, Vindekulla, Fårö, Vinö och Segersgärde 

(Uppman 2008, s.121). På 30-talet var biblioteket placerat i bostadshuset intill skolan och förfogade över 35 

kvadrat. Ansvaret för församlingsbiblioteket hade kyrkoherden, som ordförande i sockenstämman fram till 

1933, då ansvaret övergick till den borgerliga kommunen och namnet ändrades till Lofta Folkbibliotek 

(Magnusson 2007, s. 63). Bibliotekarie var kantorn Karl Söderberg från 1912 till 1950, alltså närmare 40 år 

av bibliotekets existens. Söderberg var även folkskollärare, kamrer, och ledamot av både kommunalfullmäk-

tige och kyrkofullmäktige. 1949 mottog han en medalj ”för medborgerlig förtjänst” (Uppman 2008, s.122).  
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I protokollen från 1932 och 1933 från Lofta Församlingsbibliotek kan man läsa att de samarbetade med 

andra bibliotek som NTO och SLU samt att de rekommenderat litteratur åt föreläsningsföreningen i Lofta. 

1951 sökte styrelsen för Lofta Folkbibliotek extra anlag för inflyttning i nya lokaler samt komplettering av 

bokbeståndet. De beviljades 800 kr för år 1951. I Lofta folkbiblioteks arkiv finns biblioteksstyrelseprotokoll 

1949-51 där flytten tas upp. Efter kommunreformen 1952 blev Lofta folkbibliotek en filial till det nya kom-

munbiblioteket i Gamleby. Bokbeståndet hade ökat från 512 böcker år 1912 till nästan 2000 band vid kom-

munreformen 1952 (Uppman 2008, s.121). 

 

NTO:s studiecirkel Skölden 1204, drev ett bibliotek från 1918 enligt SÖ och en förvärvskatalog i NTO Lof-

tas arkiv finns från 1926. Detta bibliotek kom att bli långlivat och bokförvärven slutade inte förrän 1971 då 

bidragen i princip upphörde. Bidragen varierade över åren och bestod av statsbidrag, kommunalt anslag, 

landstingsbidrag, studieförbundets anslag samt distriktsanslag. 1938 valdes NTO:s bibliotekarie Harald Jo-

hansson in i styrelsen till folkbiblioteket. 1968 kommer sista statsbidraget, 1972 sista bidraget från kommu-

nen, och 1978 förekom ingen verksamhet på grund av att inga anslag kom in. 1970 flyttades pensionärsbo-

endet från Björnsholm till Gamleby och utlåningen sjönk drastiskt. 1976 kom en skrivelse om att böcker från 

nedlagda bibliotek skulle skickas till Hornsögården för att böckerna skulle komma medlemmarna tillgodo. 

Bokbeståndet uppgick då till 600 band. 

 

Om IOGT grundlogen nr 485 Borgen Lofta, har vi sett både ofullständiga och motsägelsefulla uppgifter. 

Skolöverstyrelsens arkiv hade anteckningar om ett studiecirkelsbibliotek som upptog åren 1917 och 1930-

35.  I IOGT:s arkiv finns en förvärvskatalog för ”Logen Borgen 485 bibliotek N: r 1220 1923-50 som visar 

att Borgens bibliotek varje år har köpt in böcker från och med 1924 till 1950.  Sista mötesprotokollet är från 

1946, och innehåller ingen information om logens fortsättning eller bibliotekets verksamhet. 

 

Vi vill också nämna SLS-biblioteket i Lofta, som vi tyvärr inte kunde undersöka i samband med vår uppsats. 

Magnusson berättar om SLS-biblioteket som bildades 1938 i Lofta. Biblioteket fanns inrymt på Hycklige 

gård där bibliotekets initiativtagare och bibliotekarie bodde, vid namn Gunnar Carlsson. Biblioteket fanns 

kvar på gården fram till 2004, då det överlämnades till hembygdsförningen (Magnusson 2007, s. 60). Gunnar 

Carlsson fungerade även som sekreterare, cirkeldeltagare och cirkelledare för SLS i Lofta. Bokbeståndet 

bestod av romaner men också av fackböcker främst inom lantbruket. Magnusson menar att SLS-biblioteket 

fungerade som ett komplement till folkbiblioteket i Lofta (2007, s.63). SLS-biblioteket fortsatte sin verk-

samhet efter kommunreformen 1952 och även efter storkommunreformen 1971 fortsatte biblioteket sin verk-

samhet. Biblioteket fanns kvar på Hycklinge gård fram till 2004, då det fördes över till hembygdsföreningen 

i Lofta (Magnusson 2007, s.61). 

 

I bibliotekssektionen i SÖ:s arkiv över Flisby och Lofta, finns en notering om ett bibliotek som skulle ha 

drivits av Svenska Blåbandsföreningen i Flisby och i Lofta. Vi har sökt mera information om detta, men det 

har vi tyvärr inte kunnat finna. Däremot vet vi från kommunalnämndens protokoll att Flisby Blå-

bandsförening fick sporadiska anslag.  

5.6 Folkrörelser historik 
I följande kapitel behandlas folkrörelsernas utveckling i Sverige, och efter detta följer en beskrivning av hur 

det har sett ut i Flisby och Lofta kommuner. Vi tar även upp några organisationer som vi inte berör i själva 

undersökningen, men ändå är intressanta i sammanhanget för ge en mer nyanserad bild av folkrörelsernas 

utveckling.  
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Bildningsbehovet föder behov av bibliotek. Som vi har sett i andra sammanhang, dels i exempelvis Klaes-

sons text och dels i arkivmaterialet vi läst, hade folkrörelserna och de anknutna studiecirkelbiblioteken, stor 

betydelse för folkbildningen under vår undersökningsperiod.  

5.6.1 Nykterhetsrörelsen 

Folkrörelserna har haft olika målsättningar och diverse ideologier har legat till grund för de folkrörelser som 

uppstått. Nykterhetsrörelsen är en av dessa, som Bo Andersson skriver om i sin bok Folkbildning i perspek-

tiv. Studieförbunden 1870-2000. Organisering, etablering och profilering (1980). Han skriver bland annat 

att nykterhetsrörelsen är en idérörelse. Den har alltså en allomfattande och missionerande strävan, med syftet 

att få ett nyktert samhälle. Man vill inte företräda ekonomiska, fackliga eller andra gruppintressen, enligt 

författaren. För att uppnå sitt mål krävdes kringresande nykterhetstalare och en spridning av nykterhets-

skrifter (Andersson 1980, s. 61).   

 

En inflytelserik person var kyrkoherden Peter Wieselgren, som fått namnge den Wieselgrenska nykterhetsrö-

relsen. Det fanns en hel mängd lokala, helt självständiga nykterhetsföreningar, men år 1837 skapades en 

riksorganisation, kallad Svenska nykterhetssällskapet.  Det var generallöjtnant Frank Sparre som var initia-

tivtagare till detta (Andersson 1980, s.61). Svenska nykterhetssällskapet blev en maktfaktor att räkna med 

redan från början, genom att den fick anknytningar till samhällets ledande skikt, och genom att man bedrev 

ett samordnat fältarbete (ibid.). Till Tjust kom den Wieselgrenska rörelsen under 1800-talet nämner Arthur 

Söderhult i sin minnesskrift om ABF i Västervik (1974, s.27). 

 

Den Wieselgrenska nykterhetsrörelsen betonade vikten av föreläsningar och spridning av skrifter. Andersson 

förklarar att inom den Wieselgrenska nykterhetsrörelsen var det vanligt med patriarkala strukturer; man hade 

ofta välutbildade ledare, och många gånger var församlingsprästen företrädare för den lokala nykterhetsföre-

ningen. Här stod den interna utbildningen av medlemmarna inte särskilt högt på dagordningen. Detta gällde 

dock inte godtemplarrörelsen
8
, som hade en betydligt bredare social förankring, enligt Andersson (1980, 

s.63). I de lägre sociala skikten var utbildningsbehoven stora, och godtemplarrörelsen lade ner mycket kraft 

på internutbildning, vilket så småningom ledde till en fastare organisation. Godtemplarordens egen studieor-

ganisation grundlades vid storlogemötet år 1894. En studiekommitté på fem personer sattes samman, och 

deras uppgift skulle vara att föreslå passande studiekurser. En av kommittéledamöterna hette Edvard Wav-

rinsky, han var dessutom ordenschef. Wavrinsky menade att kunskap är makt, och att man behövde utbilda-

de missionärer för att effektivt kunna sprida budskapet (ibid.). Andersson skriver dock att det även tidigare 

(från tidigt 1880-tal), förekommit en omfattande och regelbunden mötesverksamhet på lokal nivå inom lo-

gerna, där man ofta hade möten varje vecka (ibid.). Om dessa möten skriver Andersson bland annat: 

 
Dessa sammankomster blev ofta nog regelrätta diskussionsmöten, där också annat än nykterhetsfrågor diskutera-

des. Rikspolitiska problem och jämlikhetsspörsmål kunde då diskuteras, och det inträffade vidare, att regelrätt un-

dervisning i elementära ämnen som läsning och skrivning förmedlades och att viss samverkan med andra organi-

sationer med intresse för bildningsfrågorna utvecklades. Det konkreta bildningsbehovet framträdde tidigast och 

mest markerat på den lägsta rörelsenivån 

(Andersson 1980, s. 63f.). 

 

År 1928 bildades Godtemplarordens studieförbund, efter ett beslut av storlogen, och meningen var att detta 

förbund skulle ha hand om hela den ordensanknutna studieverksamheten, enligt Andersson (Andersson 

1980, s. 64).  

 

Enligt Andersson bildades Templarorden (TO) som genom ett misstag år 1884 (1980, s.65). TO har sitt ur-

sprung i Göteborg och något som kallades templet 1 Emanuel. Andersson förklarar att en amerikan med 

svenska anor, Adolph Peterson, fick en fullmakt att grunda en skandinavisk storloge av Godtemplarorden. 

                                                 
8
 Independent Order of Good Templars,(IOGT) bildades i USA 1852, och kom till Sverige 1879. 
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Senare drogs denna fullmakt in, vilket medförde att Peterson i stället skapade en egen rörelse, Templar of 

temperance, som i Sverige är känd under beteckningen Templarorden (TO). Denna orden var starkt påverkad 

av Godtemplarorden, både beträffande sin organisation och även sin målsättning. Sveriges stortempel bilda-

des år 1885, och då blev också rörelsen en riksorganisation (Andersson 1980, s. 65f.). 

 

Templarordens studieverksamhet var främst inriktad på internutbildning av ungdomarna inom rörelsen. Nyk-

terhetsskolor organiserades från år 1897 och dessa leddes av en skolchef. Man hade skollärare som ledde 

undervisningen, och verksamheten påminde mycket om godtemplarordens.  Studieverksamheten byggdes 

målmedvetet upp runt om i landet, arbetet organiserades av skolchef August Ljunggren. En programrevision 

genomfördes innan nationaltempelmötet 1918, och den förebådade sammanslagningen med Nationalgod-

templarorden år 1922 (Andersson 1980, s.66). 

 

År 1888 bröt sig Nationalgodtemplarorden (NGTO) ut ur Godtemplarorden. NGTO hade fortfarande likhe-

ter, vad gällde organisationen och verksamheten, med Godtemplarorden. NGTO liknade också på flera sätt 

Templarorden. Båda hade många ungdomar som medlemmar, och tidigt startade man nykterhetsskolor för de 

här ungdomarna (Andersson 1980, s. 65). Andersson menar att det tog tid att strukturera upp studieverksam-

heten. Mer planmässig och mer gedigen studieverksamhet, även för vuxna, började man inte se ansatser till 

förrän år 1901. Detta år grundades också ungdomsförbundet Heimdal. Studiecirklar startades och bibliotek 

och läsrum inrättades, ungdomsförbundet utsåg också en egen studieledare (ibid.). Det förekom en del mot-

sättningar mellan ungdomsförbundet och nationallogen hos NGTO. Nationallogen valde vice ordenschefen 

Daniel Granström till studieledare år 1906, och i och med det var studieorganisationen bildad. Under de föl-

jande åren utvidgades samarbetet med ungdomsförbundet, och år 1909 samordnade man verksamheten 

(ibid.). 

 

När Nationalgodtemplarorden (NGTO) och Templarorden (TO) slogs ihop 1922 bildades dessutom ett 

gemensamt studieförbund, förbunden kallades Nationaltemplarorden (NTO) och Nationaltemplarordens stu-

dieförbund (Andersson 1980, s.66).  

 

Blåbandsrörelsen var starkt religiöst påverkad, eftersom den startades av en irländare som emigrerade till 

Amerika, och som hade fått en religiös omvändelse, efter att ha missbrukat alkohol. Denne irländare hette 

Francis Murphy, och i Sverige kallades rörelsen Sveriges blåbandsförening, SBF. Den som införde Blå-

bandsrörelsen här i landet, år 1883, hette Oskar Eklund, och var en av godtemplarordens ledande gestalter. 

Han började ge ut och redigera tidningen Blå bandet och han var dessutom redaktör för tidningen Svenska 

good templar (Andersson 1980, s.66). Den personliga omvändelsen var alltså central för Blåbandsrörelsen. 

År 1886 bildades Sveriges Blåbandsförening (SBF), och precis som de andra nykterhetsrörelserna fungerade 

de som en samlande riksorganisation för en mängd lokala föreningar (Andersson 1980, s.67). Andersson 

förklarar att det i alla folkrörelser var från ungdomarna initiativen till studier kom, och år 1907 grundades 

Sveriges blåbandsförenings ungdomsförbund (ibid.). 

 

Förordningen från år 1905, slog fast att föreningsbiblioteken skulle jämställas med skol- och kommunbibli-

oteken vad gällde anslag. Detta hade en positiv verkan på vandringsbibliotekens utveckling. Uppsala stu-

denters blåbandförening fortsatte stå för den ambulerande biblioteksverksamheten, i samarbete med ung-

domsförbundet och riksorganisationen. Dessutom samverkade man med Sällskapet för nykterhet och folk-

uppfostran, som var en efterföljare till den Wieselgrenska nykterhetsrörelsen, vilka var flitigt involverade i 

upplysningsarbete genom bokspridning med hjälp av vandringsbibliotek (Andersson 1980, s. 67) 

 

Blåbandsrörelsens studieverksamhet hade diskuterats redan vid årskonferensen 1900, men det dröjde till 

1909-1910 innan man kunde enas om målet, när det gällde ett mer organiserat studiearbete för rörelsen som 

helhet. Benämningen Blåbandsrörelsens studieverksamhet introducerades och studieverksamheten reorgani-
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serades formellt år 1947 (Andersson 1980, s. 67). Vi har funnit vissa uppgifter i kommunalnämnden i Flis-

bys protokoll, om att BBF
9
 fått bidrag från kommunen ibland. BBF nämns också i SÖ:s dokument. 

 

Andersson förklarar att statsbidragsbestämmelserna från år 1947 gynnade verksamhetsstora studieförbund 

(Andersson 1980, s. 81f.). Detta ledde till att många mindre nykterhetsförbund så småningom anslöt sig till 

IOGT:s studieförbund, vilket bidrog till avprofilering och man riktade sig till en allt bredare målgrupp. Man 

blev mer och mer inriktad på att skapa ett enat förbund, en enad studieverksamhet för hela nykterhetsrörel-

sen skulle medföra kostnadsbesparingar, samt en mer effektiv administration, förutom fördelarna beträffande 

bidrag. Inte förrän år 1954 blev studiesamverkan påtaglig (ibid.). 

 

Nykterhetsorden Verdandi (NOV), bildades 1896, när de bröt sig ut ur godtemplarorden (Andersson 1980, 

s.83). NOV hade en annan syn på nykterhet och drogs åt socialismen. Så småningom beslöt de att ansluta sig 

till Arbetarnas bildningsförbund (Andersson 1980 s. 249). NOV ska ha funnits i Lofta mellan åren 1909 och 

1915, med som mest 49 medlemmar (Söderhult 1974, s.49). 

5.6.2 Väckelserörelsen 

Under 1800-talets senare hälft uppstod väckelserörelserna, som hade en stark folklig förankring. Bo Anders-

son beskriver utvecklingen av de kristna initiativen till folkbildning och studiecirklar, eftersom man inom 

dessa kretsar arbetade för ett kristet samhälle. Andersson skriver att den religiösa verksamheten var missio-

nerande, precis som nykterhetsrörelsens. Den här verksamheten hade också som målsättning att involvera 

hela samhället, på samma sätt som nykterhetsrörelsen, alla behövde informeras om Bibeln och kristendomen. 

Enligt Andersson var syftet att få ett kristet samhälle, och man ville inte gynna vissa grupper, utan alla skulle 

få ta del av budskapet (1980, s. 99). 

 

Andersson förklarar vidare att bibelstudiet har mycket gamla anor bland kristna, men trots detta har två av de 

tre kristna studieförbunden som är nu är verksamma, sina rötter i väckelserörelsens studiebehov (Andersson 

1980, s.99). Varje rörelse ordnade till att börja med sina egen kristna studier, var och en på sitt håll. Så små-

ningom började man samarbeta rörelserna emellan, och studiearbetet institutionaliserades. Man började bilda 

samorganisationer rörelserna emellan, så också mellan studieverksamheter, i vissa fall gjordes sammanslag-

ningar. Andersson berättar att Sveriges kristliga bildningsförbund bildades år 1931, och detta var alltså en 

samorganisation för i stort sett allt kristet bildningsarbete vid denna tid. Samarbetsnämnden för kristligt 

bildningsarbete bildades år 1947 och blev en sorts motsvarighet till det föregående (Andersson 1980, s. 99). 

 

Andersson menar vidare att allt eftersom tiden gick och studiebehoven ökade och blev mer specialiserade, så 

ökade också behovet av en starkare organisering av studieverksamheten. Han menar att utvecklingen liknade 

den som nykterhetsrörelserna genomgick över tid (Andersson 1980, s. 100). År 1947 var ett viktigt år, för då 

förstärktes anslagen till icke-propagandistiskt folkbildningsarbete (ibid.).   

 

Vi har sett att det fanns en baptistförsamling som hade verksamhet i Flisby, men inga tecken på att haft nå-

got bibliotek, av vad vi kunnat utläsa av materialet.  

5.6.3 Politiska och fackliga rörelser 

När det gäller arbetarrörelsen skriver Andersson att ABF
10

 grundades 1912/1913. Han menar att det är själv-

klart att arbetare hade lika stora behov av studier som väckelsekristna och nykterister, men att arbetarnas 

bildning redan börjat organiseras under den liberala arbetarrörelsens ledning (Andersson 1980, s. 158-159). 

 

                                                 
9
 I Skolöverstyrelsens arkiv har Svenska blåbandförening förkortningen BBF. 

10
 Arbetarnas bildningsförbund 
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Inom den liberala arbetarideologin hävdades att arbetare måste få tillfälle att själva förbättra sina villkor. 

Bristfällig utbildning ansågs vara grunden till arbetarnas bekymmer, och en bättre utbildning skulle leda till 

bättre anseende, och bättre, mer välavlönat arbete. Detta skulle i sin tur leda till ett större politiskt inflytande, 

eftersom både rösträtt och valbarhet i politiska sammanhang värderades finansiellt (Andersson 1980, s. 159).  

 

Den socialistiska arbetarrörelsen hade lite annorlunda prioriteringar, i alla fall i början, då man menade att 

det första som skulle åtgärdas var arbetarnas situation. Trots detta bildades, som nämnts ovan, ABF tidigt. 

Andersson pekar på flera faktorer som bidrog till detta, det fanns studiebehov, och man ville skapa en mot-

vikt mot liberalernas arbetarbildning och dessutom medverkade den frikostigare anslagspolitiken till detta 

(1980, s. 159). Både den politiska och den fackliga delen av den socialistiska arbetarrörelsen fanns inom 

ABF. Angående detta faktum förklarar Andersson att andra grupper ville balansera ABF. Det tog dock tid 

för liberalismen, konservatismen, den fackliga tjänstemannarörelsen, jordbrukarnas föreningsrörelse som 

den politiska bonderörelsen, att skapa egna studieorganisationer (ibid.). 

 

På landsbygden försökte bonderörelsen utforma en motsvarighet till ABF, och detta tog sin början i ung-

domsrörelserna. Både inom Jordbrukare-ungdomens förbund, JUF, 1918, och även inom Svenska landsbyg-

dens ungdomsförbund, 1919, organiserade man sin studieverksamhet, och år 1930 fick de båda studieför-

bundskaraktär. Svenska landsbygdens studieförbund SLS grundades 1930, och Liberala studieförbundet 

grundades år 1948 (Andersson 1980, s. 159). SLS hade ett studiecirkelsbibliotek i Flisby, och det fick årliga 

anslag, enligt kommunalnämndens protokoll. Även Lofta hade ett SLS-bibliotek. 

 

Bonderörelsen hade en bred folkrörelsekaraktär enligt Andersson, med uppenbara påtagliga studiebehov, 

vilket tidigt gav upphov till strävan att organisera sin studieverksamhet (1980, s. 159). Samhällets förändring 

avspeglade sig i Bonderörelsens utveckling. Andersson påpekar att förändringar i världskonjunkturen för 

skogs- och jordbruksprodukter, folkets avflyttning från landsbygden, samt hushållens minskningar av area-

len under krigsåren, brist på livsmedel och annat, exempelvis fattigdom lade grunden för jord-

brukarungdomens organisering på 1910-talet. Man hade stark känsla för sin hembygd och sitt fosterland, 

man fick dessutom inspiration från utlandet, främst USA och detta tillsammans med personliga initiativ bi-

drog till viljan att organisera sig (Andersson 1980, s. 161). Möjligheten att få statsanslag var dock den vikti-

gaste drivkraften på kort sikt, enligt Andersson. De båda grenarna, JUF och SLU, hade ideologiska skillna-

der, JUF ansåg sig vara mindre politiserade än SLU. Det var statsbidragen som dels bidrog till att de båda 

studieorganisationerna uppstod, och dels ledde till diskussioner om en eventuell sammanslagning. En sådan 

skedde aldrig, de ideologiska skillnaderna kunde inte överbryggas av ekonomiska fördelar (ibid.). 

 

Tjänstemännens bildningsverksamhet, TBV, bildades 1935, och omfattade den fackliga tjänstemannarörel-

sens organiserade studieverksamhet. Detta studieförbund bildades som en motvikt till det fackliga och poli-

tiska arbetarkollektivets. Andersson menar att detsamma kan sägas om den politiska liberalismen och kon-

servatismen, de satsade på ungdomsverksamhet och etablerade sina studieförbund på 1940-talet (1980, s. 

159). Högerns medborgarskola i Gimo, 1935, var förstadiet till Studieförbundet medborgarskolan, etablerat 

1940. År 1948 instiftades Liberala studieförbundet, LiS, som hade sina rötter i Folkpartiets ungdomsförbund, 

1934 (ibid.).  

 

Andersson talar också mycket om balansen, som ansågs vara viktig. Bildningsbehoven hos till exempel 

tjänstemän, de liberala och konservativa, var inte speciellt eftersatta. De hade som regel möjlighet att skaffa 

sig en bra utbildning på egen hand. Men eftersom man kunde få statsbidrag, tyckte man inte att det enbart 

skulle gå till socialister. Det blev viktigt att få motvikt. Som Andersson påpekar, fick bidragen nu karaktären 

av propagandastöd (1980, s. 160).  Han skriver att socialismen ansågs vara motståndarideologin framför 

andra, och därför krävdes egna studieorganisationer som motvikter till denna. Kriget och den återuppväckta 



 

38 

 

nationalismen och kärleken till fosterlandet, skapade gynnsamma förutsättningar för grundandet av studie-

förbundet Medborgarskolan
11

, enligt Andersson (ibid.). 

 

Liberalismen hade starka kopplingar till nykterhets- och väckelserörelserna, alltså hade man möjligheter att 

få sina bildningsbehov tillfredsställda där, till viss del. Det tog därför tid innan den politiska liberalismen 

organiserade sin egen studieverksamhet. Bildningsfrågan hade ingen större prioritet, hos de liberaler som 

inte var anknutna till väckelse- eller nykterhetsrörelserna (Andersson 1980, s. 161). När arbetarnas villkor 

småningom förbättrades började kulturen betonas i klasskampen. Statsanslagen skulle utgå till riksorganisa-

tioner, vilket medverkade till att politiska och fackliga socialister, SAP och LO, och konsumentkooperatörer, 

KF, verkade inom samma studieorganisation, ABF (Andersson 1980, s. 160).  

 

Andersson betonar vikten av att ha en fast organiserad studieverksamhet, när man skulle ansöka om bidrag, 

och det blev viktigt hur man betecknande sin studieverksamhet. De första studieorganisationerna kallades 

inte studieförbund, utan detta kom senare, när man av anslagsskäl tydligt måste visa att studieverksamheten 

som sådan, var noggrant åtskild från rörelsen ifråga. Man måste också visa att studieverksamheten var 

grundligt organiserad (Andersson 1980, s. 81). 

5.7 Folkrörelser historik lokalt 

5.7.1 Flisby 

Vad gäller folkrörelsers verksamhet i Flisby kommun under vår undersökningsperiod finner vi att ABF i 

Flisby var en livskraftig förening med biblioteksverksamhet. Vi har i ABF:s protokollsbok funnit att ABF:s 

lokalavdelning i Flisby bildades den 29 april 1936. Dessutom framgår det av kommunalnämndens protokoll, 

att biblioteket fick bidrag från 1941 och till och med 1951. 

 

Vad gäller logen Wega av IOGT var föreningen verksam i Flisby under vår undersökningsperiod och hade 

sitt bibliotek uppställt tillsammans med ABF. I kommunalnämndens protokoll ser vi att de fick bidrag mel-

lan åren 1939 och till och med 1951.  

 

Vi vet också att SLS hade ett bibliotek tack vare att det nämns år för år vilka bidrag det mottog i Flisbys 

kommunalnämnds protokoll, vilket var mellan åren 1940 till och med 1951. Annars har vi inte påträffat nå-

got mer om just SLS. Dessutom nämns BBF också lite varstans i kommunalnämndsprotokollen, de verkar ha 

fått lite bidrag vissa år men inte regelbundet. Vi har inte heller anträffat mer information om BBF. Det 

nämns dock i SÖ:s dokumentation att BBF i Flisby ska ha haft ett bibliotek. Här finner man "register över 

bibliotek, avställda kort", Flisby BBL 1941-51, så ett bibliotek ska ha funnits åtminstone under den här tio-

årsperioden.   

 

Röda korset hade också en lokalförening i Flisby under de här åren, vi fann uppgifter om att man bland annat 

ägnade sig åt beredskapsutbildning i händelse av krig, och en del annat. Bibliotek har vi trots det inte funnit 

några uppgifter om, vad Röda Korset beträffar. 

 

Flisbys baptistförsamling hade också en ungdomsförening Framtidshopp, och en söndagsskola, samt Flisby 

baptistförsamlings juniorförening Vårblomman, men här nämns heller inget bibliotek. 

5.7.2 Lofta 

I minnesskriften om ABF skriver Söderhult att den Wieselgrenska rörelsen tidigt fick fäste i Tjust under 

1800-talet (1974, s.27). Dock har vi inte funnit något som bekräftar det i de dokument vi har läst. Senare 

                                                 
11

 Bildat av Högerns riksorganisation, Högerns kvinnoförbund och Högerns ungdomsförbund 1940 (Andersson 1980, s. 114) 
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grundades NTO logen 309 Skölden av lärare Haller. Föreningen hade samma år 97 medlemmar och möten 

hölls i Fårö skola fram till 1900 då en ny lokal inköptes (Cornell 1999). Enligt Lars Cornell som står bakom 

informationen på hemsidan var det den första föreningen i Lofta. När det gäller NTO:s verksamhet i Lofta är 

det befintliga materialet mer sporadiskt. Den tidigaste anteckningen finns i bibliotekssektionen i SÖ:s arkiv i 

Stockholm, från 1918 och i föreningsarkivet i Västervik finns en förvärvskatalog för bibliotekets böcker da-

terad från 1926.  

 

Ivan Svanström skriver om Lofta föreläsningsförening som bildades i början av seklet och att man byggde 

en föreläsningslokal. Denna lokal användes även till andra aktiviteter som fester, valföredrag, valförrättning, 

till och med ett kringresande cirkussällskap i mitten av tjugotalet. Byggnaden hyste även telefonväxel och 

poststationen (Svanström 1974, s.71). Det finns också omnämnt att NOV (Nykterhets-Organisationen Ver-

dandi) [sic] ska ha funnits i Lofta . Logen nr 686 Enighet ska ha funnits 1907 i Lofta med 41 medlemmar 

(Söderhult 1974, s.50).  IOGT är dokumenterat i arkiven sedan 1906, dock kan man läsa om att det har före-

kommit föregående möten vilket vi tolkar som att IOGT har haft en verksamhet igång före 1906. I arkivet 

finns det sista protokollet daterat 1947, men det finns ingen anteckning om att föreningen skulle läggas ner. 

Böcker har köpts in till studiecirkelsbiblioteket fram till 1950.  

 

Lofta arbetarekommun bildades 1921 av skollärare Lars V Lindén (Söderhult 1974, s.49). Det ska, enligt 

anteckningar i SÖ:s arkiv, ha funnits en ABF-förening redan 1923 till 1924, men några ytterligare stöd för 

det har vi inte sett. Det finns en notering angående en rapport om studiecirkel/ar ABF i Lofta 1944-53 (Sö-

derhult 1974, s.139). Norra Kalmar Läns Föreningsarkiv har arkivet efter ABF Lofta 1958-1970. 

 

Tecken på att Svenska Blåbandsrörelsen ska har varit verksam i Lofta finns även i SÖ:s arkiv mellan 1939 

till 1951. Vi har sökt efter dokument från föreningen i Norra Kalmar läns föreningsarkiv och även kontaktat 

arkivarien på Kalmar läns arkivförbund men inte lyckats få tag i det.  

 

SLS bildades 1938 i Lofta och dess bibliotek levde kvar till 2004. 
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6. Resultat och Analys 
 

Våra frågor vi ställer i kapitel 1 är följande: 

 

Hur har biblioteken i Flisby och Lofta vuxit fram mellan åren 1905 och 1952? 

 

Hur kan vi förstå bibliotekens beroende av anslag från olika håll? 

 

Vi kommer i detta kapitel att redovisa och analysera resultatet och göra ett försök att besvara frågorna ge-

nom att återknyta till den teoretiska modell vi har beskrivit i kapitel 4. Vår modell har vi baserat på Vesthe-

ims teoretiska modeller, och anpassat till vårt material och syfte. Vestheim beskriver spänningsfältet mellan 

det kulturella fältet och det ekonomiska/politiska fältet. Detta spänningsfält vill vi undersöka. Om det fanns 

och hur det såg ut i de landskommuner vi har undersökt, alltså Flisby och Lofta kommuner, till exempel om 

det fanns motsättningar eller samarbete. Genom att placera vilka personer och institutioner som passar i de 

olika fälten vill vi försöka belysa vad det har betytt för utvecklingen av de lokala biblioteken under 1905 och 

1952.  

 

 

Kulturens fält 

 

enskilda individer som  

bibliotekarie, lärare och kantor 

 

folkrörelsernas  

studiecirkelsbibliotek 

 

kommunala folkbiblioteken 

 

ideella organisationer som 

folkrörelsernas  

riksorganisationer 

 

 

Överlappningszon 

 

 

Ekonomins och Politikens 

fält 

 

ecklesiastikdepartementet och 

skolöverstyrelsen 

 

kommunala styrorganen 

 

kyrkan 

 

landstinget 

 

lokal industri och företagande 

 

 

 

 

I kapitel 4 diskuterade vi de olika fälten och de personer och institutioner vi har placerat in i vår modell och 

motiverade varför vi har valt denna indelning. De personer och institutioner vi har placerat i de olika fälten 

är de vi har funnit i vårt material. Vi har sett att det förkommer personer som har innehaft flera olika positio-

ner i samhället. Vår ambition är att göra ett försök att belysa vad det kan ha betytt för bibliotekens utveck-

ling i våra landskommuner. Genom att relatera till de explicita styrinstrument vi sett, vill vi också undersöka 

om, och hur de påverkade utvecklingen av biblioteken. Dessa styrinstrument tar vi upp i analysen för att tyd-

liggöra sambanden mellan dessa, och diskuterar även de styrinstrument som implicit förekommer. 

 

Vi kommer att i följande kapitel diskutera hur detta kan ha påverkat bibliotekens utveckling och relatera mot 

den bakgrund vi har skissat i tidigare kapitel om våra samhällens utveckling och behov av utbildning och 

bibliotek. 
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I nästa kapitel knyter vi ihop och diskuterar spänningsfältet mellan rationaliteterna med avseende på det kul-

turella fältets idétradition om autonomi och oberoende och det ekonomiska/politiska fältets krav på lojalitet i 

en sammanfattande diskussion. 

6.1 Perioden 1905-1912  

6.1.1 Flisby 

När det gäller Flisby har vi inte påträffat speciellt mycket material från perioden 1905 till och med 1912. 

IOGT Logen Wega bildades 1909 enligt de protokoll vi funnit. Bland kommunalnämndens sammanträdes-

protokoll, varav det första daterats den 15 januari 1907 fann vi inget av intresse angående biblioteken under 

denna period. Godtemplarrörelsen IOGT, grundat år 1887 var framgångrika, som vi sett i kapitel 5.6.1  ovan, 

och som Andersson skrivit om (1980, s.61). Samhället växte snabbt och det var viktigt att få ut sitt budskap 

och målet var ett nyktert samhälle, man ville att alla skulle få ta del av undervisningen, och få insikt om vik-

ten av ett nyktert leverne (Andersson 1980, s. 61). Det är alltså föga förvånande att Flisby Logen Wega 

grundades redan år 1909, menar vi.  

 

Vi vet att det fanns ett aktivt sockenbibliotek genom Klaesson (19-), men något övrigt källmaterial som styr-

ker detta har vi inte tagit del av. Som Nilsson nämner, växte sockenbibliotek upp på landsbygden, för att folk 

skulle kunna erhålla kristlig skolning och kunna upprätthålla de kunskaper de lärt i folkskolan.  Det socken-

bibliotek som Klaesson nämnde, från 1858, är ett tydligt exempel tycker vi (Klaesson, 19-, s. 1f.). Socken-

biblioteken är dessutom grunden till folkbiblioteken, och ett arv från denna tid är små biblioteksfilialer, en-

ligt Nilsson (2003, s. 166f.). Sockenbiblioteket i Flisby, blev som Klaesson nämner, senare filialer (19-, s. 4). 

Dessa ersattes sedermera med en biblioteksbuss.  Här ser man tydligt utvecklingen, hur det ena leder till det 

andra. 

 

I SÖ:s arkiv fanns ingen notering om bibliotek i Flisby från den här perioden. Vi kan konstatera att statsbi-

dragets tillkomst 1905 inte hade någon större inverkan på sockenbiblioteket i Flisby, och något annat bibli-

otek har vi ej påträffat. 

 

Vi kan placera sockenbiblioteket och IOGT i kategorin för kulturförmedlare. I kategorin ekonomi/politik 

sätter vi statsbidraget, men då lokala källor saknas för kategorin, kan vi inte påvisa något spänningsfält på 

det lokala planet.  

6.1.2 Lofta 

I ett protokoll från Lofta kommunalstämma i november 1906 kan vi läsa att styrelsen för församlingsbiblio-

teket söker bidrag från hundskatten för församlingsbibliotekets upprättande. Stämman beslutar att överlämna 

200 kronor. Vår tolkning är att det tidigare sockenbiblioteket inte har bedrivit någon aktivitet att tala om då 

både kommunalstämman och bibliotekets senare redogörelser anger att församlingsbiblioteket upprättades 

1906. Dock finns inget dokument som visar att biblioteket skulle ha sökt statsbidraget redan då. Däremot 

visar en handskriven revisionsberättelse från 1912 att statsbidrag har mottagits för 1911, alltså före det ut-

ökade bidraget som beslutades 1912. I Skolöverstyrelsens arkiv fann vi inga noteringar om utbetalning av 

statsbidrag till något bibliotek före 1912, i de arkivalier vi undersökte. Det är mycket möjligt att det finns i 

ett annat arkiv, ansvaret för biblioteken var delat mellan ecklesiastikdepartementet och skolöverstyrelsen.  

Lofta kommunalstämma lämnade bidrag till församlingsbiblioteket med medel från hundskatten enligt den 

revisionsberättelse som nämnts.  

 

NTO logen 309 Skölden i Lofta som bildades 1883 av lärare Haller var den första föreningsrörelsen i Lofta. 

Samma år noterades 97 medlemmar. Fårö skola fungerade som möteslokal fram till 1900 då en lokal i Lin-
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desberg köptes in (Cornell 1999).  För perioden 1905-1912 har vi inga uppgifter om något studiecirkelsbibli-

otek. 

 

Det första mötet som finns antecknat i den äldsta protokollsboken är från 26 april 1906, för IOGT grundlo-

gen nr 485 Borgen Lofta. Där skriver de att ”föregående mötesprotokoll lästes upp…”. Detta tolkar vi som 

att verksamheten har startat tidigare, eftersom detta inte är ett konstitutionerande möte. Vi har tyvärr inte 

funnit mer material som bekräftar det. Inte heller finns det någon anteckning rörande bibliotek. Vi har note-

rat att Lofta föreläsningsförening startade 1906, då föreläsningsföreningar fick bidrag från staten från 1905. 

 

För den här perioden är materialet om Lofta fragmenterat och svårttolkat så att det är vanskligt att göra några 

genomgripande reflektioner. Att beslutet att införa statsbidrag, troligtvis har bidragit till starten av Lofta för-

samlingsbibliotek, ser vi som sannolikt. Vi har inte heller sett något som tyder på att något mer bibliotek ska 

ha funnits under den här perioden. Vi kan ändå se några kategorier som vi har i vår teoretiska modell. För-

samlingsbiblioteket och de två nykterhetsrörelserna, som ideella organisationer, placerar vi under kulturför-

medlare, trots att nykterhetsrörelserna inte än har något bibliotek. Vi anser att de ändå spelar roll som kultur-

förmedlare i samhället. I fältet för ekonomi/poltik placerar sig beslutet om statsbidrag från 1905, liksom 

kommunalstämman. Under den här perioden kan vi knappast se något tecken på det spänningsfält som 

Vestheim beskriver i sitt paper. Det vi kan konstatera är att beslutet om statsbidrag troligtvis medverkade till 

nystarten av församlingsbiblioteket.  

6.2 Perioden 1912-1930 

6.2.1 Flisby 

Under perioden 1912 till 1930 har vi endast funnit material om Flisby IOGT Logen 4043 Wega, förutom det 

vi vet från Klaessons text.  IOGT i Flisby startade enligt det tidigaste protokollet 1906, som vi nämnt tidi-

gare, men vad vi har kunnat se i arkivmaterialet har de inte haft någon studiecirkelsverksamhet och inte hel-

ler något bibliotek, under denna period. Det finns protokoll för 1909-1930, medlemsmatriklar för 1909-1943 

och räkenskaper för 1914-1959. Det finns också en kassabok för 1914 – 1932. Det ser av dokumenten ut 

som att de hade försäljning av tidskrifter mellan 1914 till tiden runt 1925, som exempelvis Reformatorn. 

 

Trots att vi inte funnit något om bibliotek inom Flisby i de lokala arkiven, finns IOGT:s bibliotek 1929 till 

1951 antecknat hos SÖ. Som vi nämnt ovan bildades Godtemplarordens studieförbund år 1928, för att ta 

ansvaret för den ordensanknutna studieverksamheten (Andersson 1980, s. 64). Detta är alltså precis före år 

1929, som är tidpunkten som nämns hos SÖ, som året när grundandet av IOGT logen Wegas bibliotek verk-

ställdes. Vi har dock i senare dokument funnit, att logen Wega firade tioårsjubileum år 1937, se nedan. En-

ligt dessa uppgifter är det troligt att biblioteket grundades år 1927. I så fall kan det innebära att de ansvariga 

för biblioteket inte gjorde någon ansökan om bidrag förrän år 1929.  

 

Det vi funnit i arkiven, från början av den här perioden, är en revisionsberättelse över Logen 4043 Wega i 

Flisby under kvartalet november till januari åren 1914 och 1915. Här står inte något om bibliotek.  

 

Nykterhetsrörelsen var, som vi nämnt tidigare, av en propagerande karaktär, och vi tror att man bör ha haft 

behov av ett bibliotek ganska omgående för att förmedla information till medlemmarna i logen Wega av 

IOGT Vi har också funnit belägg för att IOGT:s bibliotek stod uppställt tillsammans med ABF:s bibliotek. 

Under en del av den här perioden pågick första världskriget mellan åren 1914 till 1918, och export och im-

port påverkades negativt, man fick införa ransonering. Trots detta utvecklades folkrörelserna och utvidgade 

sitt bildningsarbete. Folkbildningen i Sverige var på frammarsch.  
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Dessutom har vi ett sockenbibliotek som är i bruk även under den här tidsperioden, enligt Klaesson (Klaes-

son, 19-). Här har man också kunnat låna böcker vid behov. Det skulle vara intressant att veta hur många 

boklån som gjordes i sockenbiblioteket under perioden 1912 – 1930.  

 

Inte heller den här perioden 1912-1930 erbjuder mycket material att analysera från Flisby. Vi placerar sock-

enbiblioteket och IOGT i kategorin för kulturförmedlare. I kategorin ekonomi/politik sätter vi statsbidraget, 

och vi kommer till samma slutsats som i förra perioden 1905-1912 att vi inte kan påvisa något spänningsfält 

på det lokala planet.  

6.2.2 Lofta  

I den handskrivna årsberättelsen från 1912 kan man läsa att Lofta församlingsbibliotek vid årets början be-

stod av 491 band och under året har inköpts ytterligare 57 band genom Svenska Sällskapet för nykterhet och 

folkuppfostran. Varför man valde att köpa in böckerna därifrån vet vi inte, men som vi nämnt tidigare var 

den Wieselgrenska nykterhetsrörelsen stark i Tjust.  Vid årets slut fanns det alltså 548 band. Antalet boklån 

under år 1910 var 2006 stycken, år 1911 var boklånen 2319 stycken, mot 1967 stycken utlån år 1912. En 

fullständig katalog trycktes också. Statsbidraget för 1911 var 75 kronor, och bestod vid den här tiden av 

böcker. Biblioteket har utöver detta köpt in böcker för 35,90 kr. Alltså var en knapp tredjedel av bokinköpet 

inte direkt styrt av statsbidraget. I biblioteksförfattningen från 1912 står det ”att böcker af osedligt innehåll ej 

få införlivas med biblioteket”. Vilket betydde att man ändå inte hade fria händer vid bokinköpen för andra 

bidrag. Vid den här tiden är det tydigt att staten vill ha kontroll på utbudet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsberättelsen är undertecknad av K.A. Söderberg, bibliotekarien som då var nytillträdd, var även kassör 

och medlem av biblioteksstyrelsen, poster han innehade fram till 1950, alltså en stor del av bibliotekets exi-

stens. Söderberg var också folkskollärare, kamrer och kantor, ledamot av kommunfullmäktige och kyrko-

fullmäktige med mera (Uppman 2008, s.122). Det är intressant att se hur en person i kommunen sitter på 

flera olika poster i samhället. Det borde rimligtvis innebära att Söderberg fick gehör för sina egna idéer och 

kunde genomföra dessa i egenskap av de olika roller han innehade. För att relatera detta till vår modell måste 

vi placera honom i alla fält, dels som bibliotekarie, lärare och kantor i fältet kulturförmedlare och dels som 

ledamot av biblioteksstyrelse, och kommun- och kyrkofullmäktige i fältet ekonomi/politik. Det är frågan om 

man kan utläsa ett spänningsfält här i en och samma person. Frågan är om han själv skulle upplevt detta som 

en konflikt. I ett litet samhälle där det inte fanns något stort urval av individer med den kompetens som 

krävdes, är det tveksamt om det fanns någon motsättning i detta förhållande.  

 

Biblioteket höll till i kommunalrummet på Lofta kyrkskola. Ingen låneavgift togs men däremot fick man 

böta 10 öre om boken kom in försent. Inkomsterna (bilaga 2) bestod av kommunala och statliga bidrag men 

bidrag kom även från kyrkostämman, och då och då från Lofta Sparbank, under tjugotalet (Uppman 2008, 

s.122). I revisionsberättelserna är statsbidrag noterat för 1911 fram till 1937. Uppgifterna från SÖ visar att 

Församlingsbiblioteket har fått bidrag 1913 till 1952 med undantag för åren 1915 och 1935-1938.  

 

Inkomster  Utgifter  

Behållning från 1911 

Statsbidrag för 1911 

Hundskattemedel f. 1911 

Böter och för katalogen 

Förskotterat till 1913 

40,08 

75,00 

116,67 

11,15 

13,98 

Bokinköp 

Tryckning av katalog 

Bibliotekariearvode 

Eldning och städning 

Materiel 

Frakter och porton 

115,90 

68,25 

50,00 

10,00 

8,40 

4,33 

Summa kronor 256,88 Summa kronor 256,88 
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Vi placerar folkbiblioteket i fältet kulturförmedlare och statsbidragen, kommun- och kyrkofullmäktige och 

Lofta sparbank i fältet ekonomi/politik. Här finns möjligheter att se ett spänningsfält mellan fälten, men då 

vi vet att bibliotekarien Söderberg är representerad i båda fälten blir det svårt att uttolka om det alls fanns 

någon konflikt. Vi har inte sett några tecken på detta i arkivmaterialet. Revisionsberättelserna är tyvärr inte 

kompletta, men de uppgifter vi har sett visar ändå att bidragen har varit relativt jämt fördelade från de olika 

bidragsgivarna. Uppgifterna från SÖ är inte helt samstämmiga vad gäller vilka år bidrag utbetalades. 

 

När vi har sökt uppgifter kring IOGT grundlogen nr 485 Borgen Lofta, för perioden 1912-1930, har materi-

alet varit fragmenterat och inkonsekvent. Skolöverstyrelsens arkiv hade anteckningar om ett studiecirkels-

bibliotek som upptog åren 1917 och 1930-35. I föreningsarkivet kan man se i ett protokoll från 16 maj 1915 

om förslag till att bilda en studiecirkel, förslaget bordlades, för att vid nästa möte avslås, liksom 21 oktober 

1917, togs frågan om studiecirkel upp igen, bordlades och avslogs vid nästa möte 18 november. 1930 finns 

en revisionsberättelse från IOGT Borgens Studiecirkel nr 1220, men det nämns inget om något bibliotek. 

Varför SÖ har antecknat att Borgen hade ett studiecirkelbibliotek 1917, är svårt att säga. Vi kan bara kon-

statera att arkiven ger oss motstridiga uppgifter. I första protokollsboken för IOGT Borgen Lofta finns en-

staka knapphändiga revisionsberättelser. Namnet Ivar Strand är återkommande i protokollen, han verkar vara 

en drivande kraft. Han gick med som medlem 10 mars 1918. Mellan 1923-1927 saknas protokoll. Det finns 

en förteckning över böcker och författare från 31/12 1940. Den är handskriven i alfabetisk ordning på för-

fattare. Arkivvolymen innehåller även en förvärvskatalog för Logen Borgen 485 bibliotek N: r 1220 1923-

50. I förvärvskatalogen finns följande anteckningar: 

 
1924 16/9 notering av statsanslag 6 st böcker 

1926 15/1 notering av statsanslag 8 st böcker och 7 st böcker 

1927 1/10 notering av statsanslag 5 st böcker 

(Norra Kalmar läns föreningsarkiv, IOGT Borgen Lofta, Vol 2, D2) 

 

Detta bekräftar SÖ:s uppgifter om att bibliotek har funnits trots allt. Lofta IOGT är lite mer svårtolkad i det 

material vi har undersökt eftersom det är fragmentariskt. Vi tolkar det som om att Lofta IOGT har haft ett 

studiecirkelsbibliotek enligt vad förvärvskatalogen visar mellan åren 1924 och 1950. Statsbidrag har utbeta-

lats intermittent. Här skulle kunna tolkas in en konflikt mellan fälten. Vi vet inte om IOGT har sökt bidrag 

men inte beviljats, eller de ens har sökt för de tillfällen vi har sett i källorna. Det finns en möjlighet att tolka 

in en spänning här. Vi vet att studiecirkelbiblioteket hade möjlighet att söka, men det kan har varit så att Lof-

ta IOGT inte uppfyllde kraven. Vi kan se att det är bara ett fåtal böcker som köpts in vilket kan tyda på svå-

righeter att uppnå de ekonomiska krav som statsbidragen krävde. De kategorier vi sett är IOGT med dess 

bibliotekarie Ivar Strand som kulturförmedlare och statsbidragen inom det ekonomiska/politiska fältet. 

 

I SÖ:s kortregister över bibliotek finns NTO Lofta åren 1918-20, 24-29, 1930-47, 49-51, med bidrag 1919-

22, 24-27 samt tryckning av katalog 1927. Dessa datum stämmer inte riktigt överens med Sköldens för-

värvskatalog. I förvärvskatalogen för studiecirkel Skölden 1204, står det 1926 på originaletiketten men på en 

senare arkivetikett står det ”förvärvskatalog studiecirklar åren 1926-1971”. Här finns anteckningar om bi-

drag mellan åren 1926 till 1935.  Från första året 1926 finns en anteckning om att böckerna införskaffades 

genom statsbidrag (8 st) landstingsbidrag (13 kr) distriktsanslag (5 kr). Beträffande NTO i Lofta är svårt att 

få en mer hel bild av om och hur bidrag mottogs. Som tidigare nämnts bildades NTO på riksplanet av NGTO 

och TO år 1922 som då bildade en gemensam studieorganisation. Det finns en kassabok för studiecirkeln 

och dess bibliotek där det står att från 1926 till 1935, införskaffades böcker för statsbidrag, kommunalt an-

slag, landstingsbidrag, studieförbundets anslag, distriktsanslag, kretsanslag, och medlemsanslag (bilaga 1). 

Här är bidragen mer ojämnt fördelade och vissa år är inga bidrag redovisade alls. Som mest finns fem bi-

dragsgivare år 1928.  

 

1912 års biblioteksförfattning kom även att innefatta riksförbunden med minst 20 000 medlemmar som hade 

möjlighet att ansöka om statsbidrag för studiecirkelsbibliotek. Enligt SÖ:s arkiv har NTO fått bidrag under 
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den här perioden 1912-1930, med vissa avbrott. Även här är bokinköpen blygsamma, vilket vi skulle kunna 

tolka som att NTO hade små medel till förfogande, men när vi ser på hur många olika bidrag de mottog, 

stämmer inte den tolkningen. Här är svårt att se orsaker till varför fördelningen av bidrag är ojämnt fördelad 

både över tid och bidragsgivare. I denna ojämnhet kan man sannolikt se ett spänningsfält. Som kulturför-

medlare har vi bara NTO, och i fältet ekonomi/politik finner vi fler, staten, kommunen, landstinget, riksför-

bundet, distriktet, kretsen och bidrag från medlemmar.  

6.3 Perioden 1930-1952 

6.3.1 Flisby  

Det vi fått reda på om Flisbys folkbibliotek vid undersökningen av arkivmaterialet är bland annat att Flisbys 

kommunalnämnd föreslog att folkbiblioteket skulle få anslag, enligt följande:1939 med 50 :- 1940 med 50 :-, 

men år 1941 fick man anslag med 100:-. År 1942 till och med år 1946 fick man anslag med 50 :- om året, 

men åren 1947 till och med år 1951 fick folkbiblioteket anslag med 100 :- per år.   

 

Tabell över de inom kommunen verksamma biblioteken, och de bidrag de mottog från kommunen. 

 
År Folkbibliotek ABF bibl. IOGT (Wega) bibl. SLS bibl. 

1939  50:- Ingen uppgift  50 :- Ingen uppgift 

1940  50:- Ingen uppgift  50 :-  25 :- 

1941 100:-  25 :-  50 :-  25 :- 

1942  50 :-  50 :-  50 :-  50 :- 

1943  50 :-  50 :-  50 :-  50 :- 

1944  50 :-  50 :-  50 :-  50 :- 

1945  50 :-  50:-  50 :-  50 :- 

1946  50 :-  50 :-  50:-  50 :- 

1947  50 :-  50 :-  50 :-  50 :- 

1948 100 :- 100 :- 100 :- 100 :- 

1949 100 :- 100 :- 100 :-  100 :- 

1950 100 :- 100 :- 100 :- 100 :- 

1951 100 :- 100:- 100 :- 100 :- 

 

 

Under 1939 har folkbiblioteket sökt bidrag för utgifter beräknade till 200 kr. Man har dock bara beviljat 100 

kr från Flisby kommunalfullmäktige. De beräknade utgifterna utgjordes av inköp och inbindning av böcker, 

180:-, samt brandförsäkringsavgift och förbrukningsmaterial med mera för 20 :-, tillsammans blir detta en 

summa av 200 :-, vilket också är överstruket och 100 :- har skrivits dit istället. Året efter har folkbiblioteket 

återigen sökt bidrag med 200 kr, men bara fått 100 kr beviljat.  

 

Gustel Bügel reserverade sig mot att de bibliotek som verkade inom kommunen, (som vid denna tid förutom 

folkbiblioteket även innefattade ABF:s bibliotek, logen Wega av IOGT:s bibliotek, samt SLS:s studiebibli-

otek), inte fick lika mycket pengar att disponera. Han ville att de fyra biblioteken skulle erhålla anslag på 50 

:- vardera. Så blev också fallet under de kommande åren, enligt vad man kan utläsa av kommunalnämndens 

protokoll. 

 

I ”Protokoll fört vid sammanträde med Flisby kommunalnämnd den 16 mars 1941.” står det att styrelsen för 

folkbiblioteket ansökt om 60:- kr. för inköp av ett nytt skåp.  Kommunalfullmäktige föreslogs bordlägga 

frågan till oktobersammanträdet, men sedan har ”Ja” skrivits till med blyerts. I ”Protokoll fört vid samman-

träde med Flisby Kommunalnämnd den 23 sept. 1941”, kan man läsa att inför år 1942 förslogs 50:- till Flis-

by folkbibliotek, och dessutom föreslogs 100:- till Flisby folkbibliotek för anskaffande av nytt bokskåp. Här 

står det dessutom om folkbibliotekets statförslag. Inkomsterna innefattade ett beräknat anslag från Flisby 
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kommun på 150 kr, samt ett beräknat statanslag på 135 kr, vilket utgjorde summa 285 kr. Utgifterna utgjor-

des av inköp och inbindning av böcker på 170 kr, brandförsäkringsavgift och material 12 kr, ett inköp av 

nytt bokskåp för 100:- samt något svårläst, troligen ”Brist” 1941, förskott av ordförande på 3 kr. Detta ut-

gjorde en summa på 285 kr. I december samma år föreslås omval till styrelsen för folkbiblioteket av Eric 

Lindkvist, Prästgården, Efraim Carlsson, Skullaryd, Torsten Rygert, Kyrkskolan, Erik Johansson, Berg, Karl 

Gustavsson, Sunneränga, Efraim Odengren, Odensberg, Nils Nej, Dala samt Eskil Ring, Strandsberg. 1942 

begärs ett extra anslag till ett bokskåp, vilket tillstyrktes, samt att pengarna för detta ändamål skulle tas ur 

tillgängliga medel i kommunalkassan. Som tidigare föreslogs 50 kr i bidrag till folkbiblioteket. 

 

I protokollet, daterat den 25 september 1943, kan man läsa att kommunalnämnden beslutade föreslå ett an-

slag till Flisby folkbibliotek 50:-, för kommande år, 1944, och i november 1943 avhandlades frågan om hur 

många man tyckte skulle sitta i folkbiblioteksstyrelsen: 

 
 Kommunalnämnden föreslår, att antalet ledamöter i styrelsen för folkbiblioteket fastställes till 7 st. coh [sic.] fö-

reslås omval av Widen [ditskrivet med blyerts] Torsten Rygert, Kyrkskolan Blomkvist Lars [ditskrivet med bly-

erts] Efr. Carlsson, Skullaryd [överstruket] Eric Johansson, Berg Nils Nej, Dala och Eskil Ring, Strandsberg samt 

nyval av Kyrkoherden Karl K:son Blomqvist och fru Gerd Brötje, Brötjehaga. Valen avse åren 1944- 1947.  

(Nässjö kommunarkiv, Flisby kommunalnämnds protokoll, 1943-11-20) 

 

I ett protokoll daterat den 23 september 1944, står att till Flisby folkbibliotek skulle ett anslag föreslås med 

50:-, för året därpå, 1945. Samma år, kan man bland annat läsa att kommunalnämnden föreslog att bordlägga 

ett fyllnadsval till folkbibliotekets styrelse efter kantor T. Rygert, som flyttat, till oktobersammanträdet 1945, 

eftersom en ny kantor då borde vara vald. 1945 föreslogs kantor R. Widén till ny ledamot i styrelsen för 

folkbiblioteket. Då hade man följaktligen lyckats hitta en ny kantor som kunde ersätta tidigare kantorn och 

ledamoten i folkbiblioteksstyrelsen T. Rygert.  

 

I protokollet daterat den 28 september 1946 kan man bland annat läsa under ”Kommunalnämndens statför-

slag för år 1947.”, under utgiftsposterna ”Till Folkbiblioteket, S.L.S.-, A.B.F- och Logen Vegas bibliotek 

50:- kr. vardera ›› 200:- [överkryssat] 400 [ditskrivet efteråt med blyerts]” (s. 87).  Att det ser ut så här gör 

att man blir osäker på hur fördelningen mellan de fyra verksamma biblioteken i kommunen ser ut. Man kan 

kanske anta att det ser ut som för de följande åren, nämligen år 1948 till och med år 1951, att man har delat 

ut 100 :- till varje bibliotek.  

 

Året efter står om kommunalnämndens statförslag för år 1948, och folkbiblioteket föreslogs få ett anslag av 

100 :- för år 1948. I protokollet daterat den 14 november 1947 står om folkbibliotekets styrelse. I Kommu-

nalnämnden föreslog man att antalet ledamöter i styrelsen för folkbiblioteket skulle fastställas till 7 personer. 

Man föreslog omval av följande ledamöter: Ragnvald Widen, Kyrkskolan, Karl Blomkvist, Larstorp, Eric 

Johansson, Berg, Nils Nej, Dahla, Eskil Ring, Strandsberg, Carl K-son Blomquist, Prästgården och Gerd 

Brötje, Brötjehaga. Valet av dessa ledamöter avsåg fyra år, från 1948 till och med 1951. Under dessa år an-

slogs 100 kr åt folkbiblioteket varje år. 

 

I SÖ:s arkiv har vi funnit att folkbiblioteket har fått bidrag från 1924 till 1952 utom 1931. Bidraget har varit 

100 kr varje år till och med 1934, därefter står inte summa angivet i SÖ:s dokument som vi har tagit del av. 

Säkerligen finns det i arkivet, men vi har haft begränsat med tid att undersöka det stora antal arkivalier som 

finns. Dessutom har det betalats ut bidrag till skolbiblioteket under samma period med i stort sett samma 

belopp. 

 

I fältet för kulturförmedlare finns folkbiblioteket och dess bibliotekarie och det vi har funnit av källmateria-

let är att staten och kommunen kan placeras i fältet ekonomi/politik. Det verkar som om biblioteken var vik-

tiga, och att personerna i kommunalnämnden var engagerade i biblioteksfrågor. Det tycks som om man dis-

kuterat bidragens storlek och vilka bibliotek som ska få bidrag emellanåt. När vi tittar på materialet från de 
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olika arkiven ser vi ett tydligt mönster, samma personer hade en tendens att vara engagerade i mycket av det 

som hände i kommunen. Som vi ska se, återkommer flera av namnen på de verksamma i kommunalnämnden 

även som verksamma i folkrörelserna.  

 

Informationen om ABF:s bibliotek har vi hämtat från två håll, dels Folkrörelsearkivet i Jönköping, JFA, och 

dels från Flisby kommunalnämnds protokoll. Från kommunalnämndens protokoll är det främst uppgifterna 

om anslag från kommunen som vi påträffat. När det gäller anslagen från kommunen så ser de ut på följande 

vis: år 1941 fick man 25 :- i anslag, från och med 1942 till och med 1946 fick man 50 :- i anslag om året och 

från och med 1947 till och med 1951 fick man 100 :- i anslag om året.  

 

Flisbys A.B.F. bildades den 29 april 1936 och då är det första protokollet skrivet. Man valde bibliotekarier, 

nämligen herrarna Einar Johansson, Ragnar Viktor, Artur Visén, Gunnar Säll och Eskil Ring, och man valde 

även suppleanter, närmare bestämt Bengt Viktor och Sven Forsberg. Einar Johansson utsågs till bokförmed-

lare. Samma år berättades om ett cirkulär från Jönköpings biblioteksförening, med uppmaningen om att 

ABF:s bibliotek borde ansluta sig till länets biblioteksförening. Frågan bordlades emellertid tills vidare. Man 

kan också läsa om vissa studiecirklar som man planerade för, till exempel en i organisationskunskap och en i 

kommunalkunskap.  

 

Måndagen den 10 maj 1937 var det dags för ABF:s årsmöte. I det här protokollet får man veta att man valde 

styrelsen till att också vara med i biblioteksstyrelsen för ABF:s bibliotek. Suppleanter valdes också och des-

sa var Bengt Wicktor och Sven Forsberg och till bokförmedlare omvaldes Ejnar [sic] Johansson. Tidskriften 

Folklig Kultur beslöt man sig för att prenumerera på. Studiecirkeln i kommunalkunskap hade varit lyckad, 

men skulle ha blivit ännu bättre om man kunnat skaffa en kvalificerad lärare. Studiecirkeln i organi-

sationskunskap var godkänd, men bättre resultat kunde uppnås, enligt protokollet. Medlemmar i denna stu-

diecirkel hade varit för få.  

 

I protokollet från den 25 maj 1939, kan man läsa att biblioteket då hade 59 band, och att 85 boklån förmed-

lats under året. Kassan omslöt 62,30 kronor och man hade under det gångna året fått en behållning på 19,05 

kronor. Angående biblioteksfrågor, kan man läsa i protokollet från den 28 augusti 1939 att Ejnar [sic] Jo-

hansson valts till ombud för bibliotekskurs i Jönköping. 

 

Den 11 augusti 1941 står det i protokollet att ABF fått ett anslag av landstinget på 10 kronor, och man be-

stämde på mötet att anslå 15 kronor till ABF:s bibliotek. Den 11 juni 1942 läser vi att man återigen anslog 

15 kronor till biblioteket.  

 

I årsmötesprotokollet daterat den 15 juni 1943 framkommer att Einar Johansson blev vald till bibliotekarie 

igen och vice bibliotekarie blev Allan Lundkvist. Man beslöt även att bibliotekarien skulle få ett arvode av 

25 kronor per år. Allan Lundkvist valdes också till bokförmedlare och styrelsen valdes åter till bibliotekssty-

relse. Biblioteket fick ett anslag på 15 kronor, och man beslöt att till kommande höst anordna en paketauk-

tion, tror vi att det står. Denna auktion skulle alltså hållas till förmån för respektive bibliotek. 

 

I en volym, som innehåller ABF i Flisbys protokoll, mellan åren 1936 – 1957, finns en rapport över under-

sökning av bibliotek, som är daterad i Huskvarna den 6 augusti 1939. Det står bland annat att ABF:s biblio-

tek och IOGT:s är uppställda tillsammans, men att IOGT:s bibliotek, vid denna tid, uppbär kommunalt an-

slag, medan ABF:s inte gör det, vilket kanske kan tyckas anmärkningsvärt. Det framgår inte varför bara ett 

av biblioteken fick bidrag. I de olika rapporterna från ABF:s lokalavdelnings verksamhet kan man läsa att 

utgifterna för år 1938-1939 var för studiecirkelsverksamhet 1,95 kronor och utgifterna för bibliotek nr 

1125:s verksamhet var 10 kronor. Enligt kommunalnämndens protokoll fick ABF bidrag av kommunen från 

1941. 
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Från ABF Flisbys mötesprotokoll den 1 augusti 1955 kan man läsa sig till att man hade vissa synpunkter på 

kommunaliseringen av biblioteken. Det står så här i tredje paragrafen: 

 
Frågan om bibliotekens kommunalisering upptogs till behandling och diskuterades livligt varefter beslöts att om 

kommunfullmäktige beslutar kommunalisera biblioteken skall ABF:s Nr 1125 i Flisby överlåtas till kommunen 

under förutsättning 

1. Att biblioteket skall vara placerat i Flisby stationssamhälle. 

2. Att ABF avdelningen erhåller en representant i den kommande biblioteksstyrelsen. 

(AI:1. ABF Flisby Protokoll 1936-1957) 

 

Som ombud för distriktets årsmöte valdes Einar Johansson. Detta kan kanske vara värt att notera, för det 

visar att han var en riktig eldsjäl när det gällde ABF, eftersom han fortfarande var aktiv år 1955, och vi fann 

honom redan när ABF Flisby grundlades år 1936, alltså en period av minst 19 år. Man beslöt under mötet 

den 1 augusti 1955 också att begära ett kommunalt anslag till studiearbete på 150 kronor, hos kommunfull-

mäktige. 

 

I SÖ:s arkiv finns studiecirkelsbibliotek ABF noterat 1932, 1934, 1936, samt 1939-1951. Det framgår inte 

om ABF beviljats bidrag. ABF och dess bibliotekarie kan vi placera i fältet kulturförmedlare och i det eko-

nomiska/politiska fältet vill vi sätta kommunen och riksorganisationen, tveksamt om staten finns med här. 

 

Det är lätt att förstå att man ville behålla biblioteket i Flisby och ha en representant med i styrelsen, med 

tanke på allt jobb som de starka aktörerna lagt ner på biblioteket. Det vi tycker märks tydligt är att det fanns 

flera personer, som verkligen var engagerade i ABF och dess bibliotek. Två av dessa tror vi var Eskil Ring 

samt Einar Johansson som också var bokförmedlare och gick på bibliotekskurs i Jönköping. Eskil Ring satt 

ju även i kommunalnämnden, och han satt också i folkbibliotekets styrelse. Einar Johansson var bibliotekarie 

i nitton år. Här ser vi alltså exempel på det vi nämner ovan, att flera personer var aktiva och engagerade i 

både kommunala frågor och folkrörelser och folkbildning. 

 

Logen Wegas av IOGT:s biblioteks uppgifter om kommunala anslag har vi hämtat från kommunalnämndens 

protokoll. Följande anslag fick de av kommunen: från och med år 1939 till och med år 1946 fick de 50:- om 

året och från och med år 1947 till och med år 1951 fick de 100:- om året. 

 

Det finns protokollsböcker bevarade från IOGT, och det första protokollet är daterat den 6 oktober år 1936. 

När det gäller bibliotek kan man läsa i protokollet från den 24 november 1936, att en man vid namn Ring, 

får ”handelsfrihet” [sic] att ansluta logen Wegas bibliotek i Flisby till Jönköpings läns biblioteksförening i 

Jönköping. Vi tror att denna E. Ring är densamma som Eskil Ring, som avses i avsnittet om ABF ovan, med 

tanke på samarbetet mellan IOGT och ABF, vad gällde böckerna i biblioteket. Vid årsmötet den 8 februari 

1937, nämns biblioteket åter. Här ser man att bokbeståndet vid denna tid var 332 band. Vidare kan man se 

att 1877 boklån gjorts under året av 139 låntagare. Det står också följande: ”Inkomster och utgifter 186,50 

rapporten godkändes”.  

 

Revisionsberättelsen lästes och godkändes och E. Ring omvaldes som bibliotekarie, medan Allan Lundkvist 

och Gustaf Fritiof valdes som biträdande bibliotekarier. Man valde också Gustel Bügel, Folke Pettersson och 

Gustaf Fritiof till att sitta i biblioteksstyrelsen, H. Törnkvist valdes som suppleant. Med anledning av ”bibli-

otekets 10 åriga förvarv” [sic] höll Ring en historik över dess verksamhet. Fritiof föreslog att Ring skulle få 

ett årsarvode på 25 kronor, vilket också beviljades. Med hjälp av ”KASSABOK för biblioteket i Logen 4043 

Vega Flisby” har vi skapat en tabell över bidragen åren 1934-44 (bilaga 3).   

 

De olika betalade fakturorna som finns sparade är intressanta på så vis att de ger en inblick i tidens prissätt-

ning, och vilken typ av böcker man valde att köpa in. Palles och Pålles äventyrliga sommar. av signaturen 
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Edgar Bohge, vilken författaren Gerda Ghobé låg bakom, och som kostade 1,50 kronor, är ett exempel. Man 

kan från denna faktura även utläsa att man fick 20 % biblioteksrabatt. 

 

En liten kupong med statsbidrag, finns bevarad, den är ställd på ett belopp av 68,40 kronor. Den har utbeta-

lats från Sveriges storloge av IOGT i Stockholm som ”Statsanslag 1941 till IOGT:s Bibliotek nr 666”. En 

reversal finns också på 1943 års ”statsunderstöd” på 137 kronor. Här ser man också att ett avdrag görs för 

Folklig Kultur på 4 kronor. 

 

Nykterhetsförbunden hade egna bokförlag, och som lite kuriosa kan nämnas att de, i Jönköpings folkrörelse-

arkiv, sparat en bok från Wegas bibliotek: NYKTERHETSFOLKETS SÅNGBOK UTGIVEN AV I.O.G.T och 

N.T.O. (1931) Stockholm: Oskar Eklunds bokförlag A-B. Det finns en lila stämpel i boken: ”Logen Wegas 

Bibliotek FLISBY”. 

 

I SÖ:s arkiv finns studiecirkelbibliotek för IOGT noterat 1929-1951 och vi noterar att bidrag har kommit 

från riksförbundet och kommunen, vilka vi placerar i fältet ekonomi/politik. Som kulturförmedlare finns 

IOGT och dess bibliotekarier. Här ser vi att Gustel Bügel från kommunalnämnden är engagerad även i IOGT 

logen Wega. Som vi nämner ovan finner vi också att Eskil Ring från kommunalnämnden och ABF är en av 

de drivande krafterna inom IOGT. Det är tydligt även här att statsbidragens regelverk ökar samarbetet mel-

lan biblioteken under den här perioden 1930-1952. Det täta samarbetet mellan biblioteken som vi ser gör det 

svårt att se något spänningsfält specifikt för IOGT, då vi tror att samarbetet var det överskuggande. 

  

Som vi också berört ovan skriver Ottervik och Möhlenbrock att det under den här perioden startades allt fler 

studiecirkelbibliotek, och att det i mitten av 1940-talet fanns cirka 5 000 bibliotek (Ottervik & Möhlenbrock 

1964, s. 112). Det vi kan utläsa från arkivdokumenten ger en bild av en livlig verksamhet inom studiecirk-

larna och deras bibliotek, under den här perioden mellan 1930 och 1952.  

 

Även SLS och BBF fick bidrag från kommunen, men de biblioteken faller utanför våra avgränsningar. 

6.3.2 Lofta  

Efter 1930 blir det tydligare hur statsbidragen påverkar de olika bibliotekens verksamhet genom att samar-

betet ökar till följd av att reglerna för statsbidragen förändras. I bibliotekets redogörelser till skolöverstyrel-

sen kan man också läsa att man samarbetade med andra bibliotek från och med 1932 men med vilka står inte 

angivet. Samarbetet bestod av två sammanträden där man utbytte kataloger och förteckningar av nyrekvisi-

tioner, samt förslag till nyrekvisitioner.  I samma redogörelse från 1932 står det också att ”Vid föreläsningar 

under vårterminen har bibliotekets litteratur i ämnet rekommenderats. Under höstterminen har föreläsnings-

verksamheten varit inställd”. Vi förutsätter att det är Lofta Föreläsningsförenings föreläsningar man syftar 

på. I Lofta kommunalfullmäktiges protokoll från november 1933 står det att det är NTO logen Skölden som 

samarbetat med folkbiblioteket, och i redogörelserna från 1940 är det redovisat att NTO Sköldens biblioteka-

rie Harald Johansson sitter i biblioteksstyrelsen för folkbiblioteket. 

 

Ur ett protokoll från ett möte i Lofta kommunalfullmäktige i april 1933 kan man läsa att ”Folkskolestyrelsen 

anmälde att kyrkstämman i december 1932 valt ledamöter i biblioteksstyrelsen, valet förrättades av kommu-

nalfullmäktige, som nu lämnar bibliotekets anslag. Folkskolestyrelsen föreslog att fullmäktige ville fastställa 

styrelsevalet samt förändra bibliotekets namn till att vara Lofta folkbibliotek”. Kommunalnämnden biföll. 

Folkbiblioteket har alltså bytt huvudman från kyrkan till den borgerliga kommunen. Nästa val till Lofta 

folkbiblioteksstyrelse var 1938, enligt kommunalfullmäktiges protokoll. För åren 1939-1943 valdes herr  F 

A Söderberg  Lofta, f  Hagling, Hägg, fkr Carlholm, Fridhem, Harald Johansson (NTO) Björnsholm och 

Ivan Svanström Trostad. I december 1942 hölls nästa val. I folkbibliotekets redogörelse från 1946 finns en 

anteckning om samarbete med SLU. 

 



 

50 

 

1951 sökte styrelsen för Lofta folkbiblioteket extra anlag för inflyttning i nya lokaler samt komplettering av 

bokbeståndet. De beviljades 800 kr för år 1951. I folkbibliotekets arkiv finns biblioteksstyrelseprotokoll 

1949-51 där flytten tas upp. Här finns även dokument över korrespondens i biblioteksskötsel 1939-40 samt 

en förteckning över böcker 1915-18, 1920-21, 1926, 1930, 1947,1949. 

 

Vi kan tydligt se hur reglerna för statsbidraget påverkade folkbiblioteket genom ett ökat samarbete med 

NTO, enligt bidragets föreskrifter. Inom fältet kulturförmedlare finns som förut folkbiblioteket och dess bib-

liotekarie, och i fältet ekonomi/politik finns statsbidragen, kommunen men inte kyrkan eller Lofta sparbank 

längre. Här vill vi även placera bibliotekarierna från NTO och IOGT, då de satt med i folkbibliotekets sty-

relse. Vi kan föreställa oss en ökad styrning av folkbiblioteket både från staten, men även de hänsyn som 

måste tas till studiecirklarnas bibliotekariers åsikter.  

 

I Lofta IOGT år 1933 väljs revisorer till biblioteksstyrelsen, Helge Wilson och Ivar Strand. Det är svårt att 

tolka dessa knapphändiga uppgifter och vi är inte säkra på om den styrelse som avses är IOGT:s men vi tol-

kar det så.  Efter 1927 finns ingen notering om statsbidrag, trots att böcker köpts in med jämna mellanrum 

varje år, det går inte att utläsa om det varit med statsanslag eller ej. Troligtvis kom de nya reglerna för stats-

bidragen att innebära att IOGT inte hade möjlighet att söka bidrag. 1949 är 3 böcker antecknade inköpta för 

statsanslag men sedan överkryssat med blyerts. Sista inköpet är noterat 1950. Förvärvskatalogen visar att 

IOGT Borgens bibliotek varje år har köpt in böcker från 1924 till 1950.  Sista mötet som är nedskrivet 1946 

innehåller ingen information om logens fortsättning eller bibliotekets verksamhet.  

 

För den här perioden 1930-1952 har Lofta IOGT haft ett studiecirkelsbibliotek enligt förvärvskatalogen mel-

lan åren 1924 och 1950. Enligt SÖ:s arkiv har bidrag betalats ut 1930 till 1935 . Som kulturförmedlare har vi 

IOGT:s bibliotek, men vi har endast några års bidrag från staten som kan placeras i det ekonomiska/politiska 

fältet.  

 

I SÖ:s kortregister över bibliotek finns NTO Lofta åren 1930-47, 49-51, men inte med bidrag. I förvärvska-

talogen för studiecirkelsbiblioteket finns inga anteckningar om bidrag efter 1935, men bokförvärven fortsatte 

till 1971. NTO samarbetar med folkbiblioteket och NTO:s bibliotekarie väljs in i folkbibliotekets styrelse 

1938. 
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7. Diskussion och slutsatser 
 

De frågeställningar vi har arbetat med är följande: 

 

Hur har biblioteken i Flisby och Lofta vuxit fram mellan åren 1905 och 1952? 

 

Hur kan vi förstå bibliotekens beroende av anslag från olika håll? 

 

Angående den första frågeställningen, ger vi en beskrivning av de verksamma bibliotekens framväxt i Lofta 

och Flisby under perioden 1905 till 1952 med utgångspunkt i det material vi funnit i arkiven samt i diverse 

böcker. Vi vill dock inte hävda att vi har uttömt ämnet fullständigt, men våra resultat ser vi ändå som en 

ganska bra början. 

 

Angående den andra frågeställningen belyser vi bibliotekens beroende av anslag, från olika håll, som exem-

pelvis statsanslag och kommunala anslag. Vi menar att biblioteksutvecklingen och folkbildningen i Sverige 

haft väldigt mycket att tacka den anslagspolitik som växte fram under perioden för. Det har ansetts som vik-

tigt med folkbildning, och att alla ska kunna få tillgång till god litteratur. Arbetet har inte varit helt kompli-

kationsfritt. Det har varit många funderingar och olika tillvägagångssätt vi provat innan vi kände att vi slutli-

gen hittade rätt. 

 

När vi till slut kom fram till att vi ville modifiera Geir Vestheims modell för att passa vårt material, kom 

många funderingar runt detta. Bland annat har vi begrundat spänningsfältet mellan det kulturella fältet och 

det ekonomiska/politiska fältet, som vi också tagit upp i kapitel 4. När vi undersökt vårt material har vi sett 

att många personer i våra små kommuner har suttit på två eller flera stolar. Ett par personer har varit starka 

aktörer, somliga har varit verksamma både inom exempelvis kommunalnämnden och även suttit med i folk-

bibliotekets styrelse. Vissa har dessutom varit engagerade i folkrörelserna och deras studiecirkelbibliotek.  

Detta gör att de haft ett ganska stort inflytande inom både det kulturella fältet och det ekonomiska/politiska 

fältet. Detta skulle ha varit intressant att kunna fråga vederbörande om hur de såg på sin balanserande roll.  

 

Den inneboende dragkamp som förekom mellan olika värden, som vi beskriver i kapitel 4, kanske var något 

dessa personer tänkte på. Det kan också ha varit så att de inte tänkte riktigt i de här banorna. Eftersom de 

verkar ha varit inflytelserika personer i sina respektive kommuner, kanske de inte reflekterade särskilt över 

att de kunde påverka både politiken, genom kommunalnämnden till exempel, och de folkrörelser de var 

medlemmar i. Flisby och Lofta hade inte särskilt många innevånare, och de personer som var företagsamma 

borde ha haft förutsättningar för att vara starka aktörer i samhället på olika plan. 

 

Vi har undrat över vilka andra intressen våra bibliotek var bundna till. Vi tror, när det gäller studiecirkelbib-

lioteken, att de till viss del var styrda av exempelvis de organisationer de tillhörde. Exempelvis var IOGT 

knutet till Storlogen, så de hade en del inflytande, efter vad vi förstått. Den bevarade kupong med statsbi-

drag: ”Statsanslag 1941 till IOGT:s Bibliotek nr 666”, på ett belopp av 68, 40 kronor, som vi nämnt ovan, 

har alltså utbetalats från Sveriges storloge av IOGT i Stockholm.  Att man hade egna bokförlag knutna till 

rörelsen, tyder också på en viss centralstyrning. Det vi nämner här är också något som vi kan anknyta till 

kapitel 5. Våra bibliotekarier är alltså, menar vi, förbundna till de respektive förbunden och föreningarna på 

nationell nivå. Einar Johansson blev vald till ombud och fick gå en bibliotekskurs i Jönköping, till exempel. 

ABF studiecirkelsbibliotek anslöt sig nämligen till Jönköpings biblioteksförening någon gång mellan 1936 

och 1939. Detta kan också ha varit en sorts bindning till det kulturella fältet. 
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7.1 Perioden 1905-1912 

7.1.1 Flisby 

Flisby kommun var under denna period påverkat av den industriella utvecklingen, som Wångmar beskriver 

(2003, s. 9). Utbyggnaden av järnvägen och etableringen av små företag som följde på det är tydliga exem-

pel på detta. Järnvägen och torvbrytningen, toffelfabriken och tegelbruket gav arbetstillfällen och människor 

utifrån kom för att arbeta och en handelsbod etablerades, med flera efterföljare. Samhället växte snabbt till 

runt 1600 bofasta. Hur efterfrågan av böcker såg ut vet vi inte, men troligtvis kunde inte sockenbiblioteket 

möta någon större efterfrågan då vi vet att sockenbiblioteken fört en tynande tillvaro i slutet av 1800-talet 

(Nilsson 2003, s.166f.), fram till att statsbidrag infördes. Vi har sett att IOGT varit etablerat i Flisby sedan 

1909 och kan ses som ett svar på utvecklingen i Flisby, liksom i hela landet då det gamla klassamhället för-

ändrades (Nilsson, 2003, s. 231). Vi kan föreställa oss att när Flisby upplevde tidens förändringar så ökade 

också behovet att behålla den sociala kontrollen med hjälp av nykterhetsrörelsen (Nilsson, 2003, s. 233). 

 

Under perioden 1905-1912 då det första statsbidraget till bibliotek kom, har inte det spänningsfält vi vill 

undersöka, etablerats på lokal nivå. Vi har funnit mycket lite material i avseende på de kategorier vi vill 

kunna placera i det kulturförmedlande fältet och det ekonomiska/politiska fältet. I Flisby kan vi bara kon-

statera att ett sockenbibliotek och IOGT har funnits under perioden.  

7.1.2 Lofta 

Lofta påverkades inte lika tydligt av den industriella utvecklingen vid den här tiden. Antalet innevånare 

minskade visserligen till följd av rationaliseringar inom jordbruket, men då Lofta var relativt sett en stor 

kommun fanns ändå underlag för föreningsverksamhet. Om vi ser de många godsägarna som representanter 

för den borgerliga kulturen, vilken fanns sedan lång tid tillbaka, som Nilsson förklarar, (2003, s. 231f.), kan 

det möjligen ha haft en inverkan på den kulturella verksamheten i kommunen. Någon uttalad kulturpolitik 

fanns inte som vi sett, men däremot var begreppet bildningspolitik vedertaget som Frenander skriver (2005, 

s. 203). Vi har sett att den Wieselgrenska nykterhetsrörelsen och NTO sedan länge var etablerade i Lofta.  

1906 nybildades församlingsbiblioteket, Lofta föreläsningsförening startades samma år och NOV etablera-

des 1907. Även IOGT finns 1906, men kan ha grundats tidigare. Här vill vi se statsbidragen som en utlösan-

de faktor. Statbidragets tillkomst 1905 påverkade sannolikt nybildandet av Lofta Församlingsbibliotek, men 

något annat bibliotek finns inte. Vi kan ändå se några kategorier som passar in i vår teoretiska modell. För-

samlingsbiblioteket och nykterhetsrörelserna, som ideella organisationer, placerar vi under kulturförmedlare, 

trots att nykterhetsrörelserna inte än hade något bibliotek. Vi anser att de ändå spelar roll som kulturförmed-

lare i samhället. I det ekonomiska/politiska fältet placerar sig beslutet om statsbidrag från 1905, liksom 

kommunalstämman.  

 

7.2 Perioden 1912-1930 

7.2.1 Flisby 

Under perioden 1912-1930 utökades statsbidraget till högst 400 kr och som även kom att omfatta studiecir-

kelsbiblioteken. Bidraget bestod nu enbart av inbundna böcker som tillhandahölls ur ecklesiastikdeparte-

mentets katalog. Torstensson skriver att detta gav en stor påverkan på utvecklingen av studiecirkelsbibliotek 

och att kommuner och landsting började ge bidrag till biblioteken (1994, s. 16). Antalet statsunderstödda 

bibliotek ökade från ungefär 2000 till 6000 under denna period, enligt Tynell (1930, s. 4). 

 

Första världskriget pressade industrin till strukturella förändringar och påverkade kommunernas ekonomi 

(Wångmar 2003, s. 8f.).  Demonstrationer och strejker blossade upp och drev på den demokratiska utveck-
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lingen. Här spelade folkrörelserna en betydande roll. Fortfarande var det den gamla arnoldska synen på kul-

turen som gällde (Frenander 2005, s. 43f.). Kulturen skulle motverka andlig och social anarki.  

 

Flisby kommun fortsatte att utvecklas med industrialiseringen och flera små industrier och verksamheter 

etablerades och befolkningen ökade ytterligare. Vi har inte kunnat se om kommunen berördes av orolighe-

terna ute i världen eller i landet. Inte heller grundades någon ny folkrörelse. Däremot kom IOGT att starta ett 

studiecirkelsbibliotek 1927, och de sökte bidrag år 1929, sannolikt med anledning av att IOGT:s bildnings-

förbund inrättades 1928.  

 

Enligt SÖ fick folkbiblioteket statsbidrag från 1924, vilket betyder att de måste ha fått bidrag från kommu-

nen. I Flisby kommun saknas det spänningsfält vi ville undersöka även i den här perioden, även om vi kan 

konstatera att IOGT:s studiecirkelsbibliotek statas i slutet av perioden. Vi kan placera Flisbys folkbibliotek 

och IOGT i kategorin för kulturförmedlare. I kategorin ekonomi/politik sätter vi staten och kommunen men 

vi kan inte påvisa något tecken till spänningsfält.  

7.2.2 Lofta 

Lofta kommun var också relativt opåverkat av världskrig och strejker, åtminstone har vi inte sett det explicit 

i de handlingar vi undersökt. Befolkningen fortsatte att minska då jordbruken i trakten inte kunde erbjuda 

arbete åt alla och inte tillräckligt många större industrier skapades inom kommunen. Det finns tecken på att 

den socialistiska arbetarrörelsen fanns i Lofta kommun mellan 1909 till 1915 genom NOV som senare kom 

att ansluta sig till ABF, enligt Andersson (1980 s. 249).  I SÖ:s arkiv finns ABF noterat 1912-1913 i Lofta. 

 

Församlingsbiblioteket fick bidrag från staten, kommun- och kyrkofullmäktige samt sporadiskt från Lofta 

sparbank. Dessa bidragsgivare hamnar i fältet ekonomi/politik. Vi vet att bibliotekarien Söderberg är repre-

senterad i båda fälten genom hans engagemang i kommun och kyrkofullmäktige, vilket gör det svårt att ut-

tolka om det alls fanns någon konflikt. Vi kan föreställa oss att Söderberg inte själv upplevde denna konflikt, 

utan tvärtom. Som en man av sin tid tror vi att den kulturella rationalitet han tillhörde var den arnoldska, då 

han hade flera högre befattningar i samhället och troligtvis representerade den borgerliga bildningen.  

 

Eftersom studiecirkelbibliotek hade möjlighet att söka bidrag, kan Lofta IOGT sökt, men inte uppfyllt kra-

ven. Vi kan se att det är bara ett fåtal böcker som köpts in från och med 1923, vilket kan tyda på svårigheter 

att uppnå de ekonomiska krav som statsbidragen ställde. De kategorier vi sett är IOGT med dess biblioteka-

rie Ivar Strand som kulturförmedlare och statsbidragen inom det ekonomiska/politiska fältet. 

 

NTO studiecirkelsbibliotek i Lofta däremot har fått bidrag under den här perioden med början 1926, med 

vissa avbrott. Även här är bokinköpen blygsamma, vilket vi skulle kunna tolka som att NTO hade små medel 

till förfogande, men när vi ser på hur många olika bidrag de mottog, stämmer inte den tolkningen. De fick 

bidrag från staten, kommunen, landstinget, riksförbundet, distriktet, kretsen och bidrag från medlemmar. 

Bidragens ökade antal är också något som Torstensson tar upp (1994, s. 17).  Alla dessa hamnar inom fältet 

ekonomi/politik. Bidragen är ojämnt fördelade i storlek och regelbundenhet. Vad denna ojämnhet kan ha 

berott på är svårt att säga, men vi kan tolka in ett spänningsfält här. NTO:s studiecirkelsbibliotek och dess 

bibliotekarie placeras inom det kulturella fältet.  

 

Efter att den nya biblioteksförfattningen kom 1912 ökade biblioteksverksamheten i Lofta kommun, från ett 

till tre bibliotek och det fanns också två bibliotek som fick statsbidrag. Detta överrensstämmer med den ök-

ning av bibliotek som också Torstensson beskriver (1994, s. 16). Huruvida den kulturella rationaliteten fanns 

representerad i biblioteken är svårt att säga. De som arbetade med biblioteken hade också lojaliteter till den 

ekonomiska och politiska rationaliteten. Eftersom kommunerna var små med få innevånare, skulle ett even-

tuellt spänningsfält främst finnas inom biblioteken och dess föreståndare. Den kulturella rationalitetens idé 

om oberoende från statens styrning ser vi inget explicit uttryck för hos något bibliotek. Men vi skulle kunna 
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se de många olika bidragen som till exempel NTO fick, som ett uttryck för detta. Ju fler bidragsgivare, ju 

mindre var de bundna till en enstaka lojalitet. Inte heller IOGT är knuten särskilt hårt till det ekonomis-

ka/politiska fältet genom bidrag. Under denna period av snabb samhällsförändring och demokratins utveck-

ling kan vi också tolka det som ett medvetet val av studiecirkelsbiblioteken för att behålla sin autonomi.  

7.3 Perioden 1930-1952 
Under den sista perioden 1930 -1952 utökades statsbidragen, men kom samtidigt med en stramare reglering 

och påbud om samarbete mellan biblioteken inom kommunen. Bidraget höjdes till maximalt 10 000 kronor 

per kommun och bibliotekarierna i alla bibliotek skulle sammanträda två gånger om året för att samråda om 

bokinköp, tryckning av katalog och övriga gemensamma frågor. Folkbiblioteket skulle också bidra med litte-

ratur i samband med föreläsningar anordnade av statsunderstödda föreläsningsföreningar. Den idé som är 

beskriven i dagens kulturpolitiska författningar, om att staten ska stödja och skapa möjligheter utan att på-

verka innehållet, finns inte alls i regelverket för bibliotekens statsbidrag. Här finns en tydlig styrning av in-

nehåll och utformning, med hjälp av bokkatalogen och inspektioner som verktyg. 

 

Denna period är liksom den förra präglad av krig och stora samhällsförändringar. Socialdemokraterna kom-

mer till makten och påbörjar sitt folkhemsbygge, som Wångmar beskriver (2003 s. 13). De sociala reformer-

na påbörjas och det nya modeordet är modernitet (ibid.). Nya tankar kring kulturbegreppet uppstod men det 

arnoldska kulturbegreppet var seglivat.  

 

7.3.1 Flisby 

Flisby kommun dominerades av järnvägen och den småskaliga industrin. Flera små rörelser som snickeri- 

och möbelverkstad, cementindustri, borstträindustri, smidesverkstad, mejeri, slakteri och så vidare, blomst-

rade. Krigets påverkan har vi inte sett i de dokument vi undersökt. I de små landkommunerna kan självhus-

hållning och dess geografiska läge gjort dessa mindre påverkade av kriget. Även av de stora samhällsföränd-

ringar som pågick, som Wångmar (2003, s. 8f.) och Strömberg och Westerståhl (1983, s. 16) beskriver, 

märktes de sannolikt först i de större städerna, innan man kunde se det i landskommunerna. Befolkningen 

hade dock minskat till 1294 innevånare år 1952. 

 

Vi ser ett uppsving för biblioteksverksamheten i Flisby kommun. IOGT startar ett studiecirkelsbibliotek 

1927 och får från 1929 statsbidrag. I SÖ:s arkiv finns studiecirkelbibliotek för IOGT noterat 1929-1951 och 

vi noterar att bidrag har kommit från riksförbundet och kommunen, vilka vi placerar i fältet ekonomi/politik. 

Som kulturförmedlare finns IOGT och dess bibliotekarier. Här ser vi att Gustel Bügel från kommunalnämn-

den är engagerad även i IOGT logen Wega. Som vi nämner ovan finner vi också att Eskil Ring från kommu-

nalnämnden och ABF är en av de drivande krafterna inom IOGT.   

 

ABF bildades 1936 i Flisby och även ett bibliotek inrättades samma år, men tog inte emot statsbidrag, där-

emot har landstinget och kommunen lämnat bidrag. Det fanns flera personer, som verkligen var engagerade i 

ABF och dess bibliotek. Två av dessa tror vi var Eskil Ring samt Einar Johansson. Eskil Ring satt även i 

kommunalnämnden, och han satt också i folkbibliotekets styrelse. Einar Johansson var bibliotekarie i nitton 

år. Här ser vi alltså exempel på det vi nämner ovan, att flera personer var aktiva och engagerade i både 

kommunala frågor och folkrörelser och folkbildning. Hur vi ska värdera dessa personers insatser är inte helt 

lätt som Torstensson (1996, s. 34) menar, men vi ser dem i våra kommuner som stora drivkrafter till biblio-

tekens utveckling. 

 

IOGT:s och ABF:s bibliotek stod uppställda tillsammans och samarbete mellan biblioteken frodades. Vi har 

av arkivmaterialets karaktär ingen komplett information om bidragsgivare men staten, landstinget och kom-

munen kan placeras i fältet ekonomi/politik. I fältet för kulturförmedlare placerar vi folkbiblioteket och stu-
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diecirkelsbiblioteken och respektive bibliotekarier. När vi tittar på materialet från de olika arkiven ser vi ett 

tydligt mönster, samma personer hade en tendens att vara engagerade i mycket av det som hände i kommu-

nen.  

 

Vi tolkar bildandet av biblioteken som en direkt följd av de ökade bidragen och bestämmelserna från 1930. 

Det är tydligt även här att statsbidragens regelverk, ökar samarbetet mellan biblioteken, under den här perio-

den 1930-1952. Det täta samarbetet mellan biblioteken som vi ser, gör det svårt att se något spänningsfält för 

ett enskilt bibliotek, då vi tror att samarbetet var det överskuggande. Däremot kan man tolka samarbetet mel-

lan biblioteken som en ökad medvetenhet eller ställningstagande för sin självständighet. Kommunens jämli-

ka fördelning av bidrag kan ses som en eftergift åt biblioteken och att folkrörelsernas engagerade företrädare 

hade tydlig inverkan på beslutsfattandet i kommunen.  

7.3.2 Lofta 

Befolkningen fortsatte att minska i Lofta kommun och dessutom kom Överum att bryta sig ur och bilda en 

egen kommun 1931, som en följd av förändringen av kommunallagen 1930 (Wångmar 2003, s. 71). Vi tror 

att omvärldens påverkan under denna period, liksom i Lofta var mindre omvälvande, i motsats till större 

orter.  

 

Församlingsbiblioteket bytte år 1933 huvudman från kyrkan till kommunen och byter också namn till Lofta 

Folkbibliotek, vilket kan vara en konsekvens av den nya kommunallagen från 1930. Från 1935 inkommer 

bidrag endast från stat och kommun. Det är också tydligt hur statsbidragen påverkar de olika bibliotekens 

verksamhet genom att samarbetet ökar till följd av att reglerna för statsbidragen förändras (SFS 1930:15, 

s.25ff). I folkbibliotekets redogörelser till skolöverstyrelsen kan man också läsa att man samarbetade med 

NTO:s bibliotek från och med 1932. Samarbetet bestod av två sammanträden där man utbytte kataloger och 

förteckningar av nyrekvisitioner, samt förslag. Det finns även dokumenterat att folkbiblioteket har stött Lofta 

föreläsningsförening med litteraturförslag och utlåning, i linje med föreskrifterna (Tynell 1930, s. 5). 

 

Inom fältet kulturförmedlare finns som förut folkbiblioteket och dess bibliotekarie, och i fältet eko-

nomi/politik finns statsbidragen och kommunen men inte kyrkan eller Lofta sparbank längre. Bidragsgivar-

nas antal har alltså minskat. Här vill vi även placera bibliotekarien från NTO, då han satt med i folkbibliote-

kets styrelse. Vi kan föreställa oss en ökad styrning av folkbiblioteket från staten, men även de hänsyn som 

måste tas till samarbetet med studiecirklarnas bibliotek. 

 

Lofta IOGT har haft ett studiecirkelsbibliotek enligt förvärvskatalogen mellan åren 1924 och 1950. Det är 

svårt att se om statsbidrag mottagits. SÖ har en notering om Lofta IOGT mellan 1930 till 1935. Med anled-

ning av de förmånligare statsbidragen kan IOGT ha sökt och fått bidrag för dessa år. Sista protokollet från 

1947 är från samma år som bidragen utökades till andra verksamheter för folkrörelserna, som innebar att 

satsningen på bibliotek minskade (Torstensson 1994, s. 19). Det kan vara denna avveckling vi ser av IOGT:s 

bibliotek då dokumenten inte visar på någon biblioteksverksamhet efter 1950. Som kulturförmedlare har vi 

IOGT:s bibliotek, men vi har inga säkra källor som visar något att placera i det ekonomiska/politiska fältet. 

Vi kan heller inte se att de samarbetat med folkbiblioteket. 

 

Folkbiblioteket och NTO samarbetade och även med SLS finns noterat samarbete. Några år efter 1930 finner 

vi inga anteckningar om statsbidrag hos varken NTO eller IOGT. Det kan också bero på att bidragen redovi-

sats i dokument som ej bevarats i arkivet. Dock finns noterade hos i SÖ:s arkiv för statsbidrag, NTO för åren 

1930 till 1935 och IOGT mellan 1930 till 1951 med några avbrott. I tabellerna (bilaga 1 och 2) kan vi också 

notera att antalet bidragsgivare minskar för folkbiblioteket och de som finns kvar efter 30-talet är kommunen 

och staten. Bidragen minskar även för NTO. Här skulle man kunna se ett ökat spänningsfält, då bidragsgi-

varna blir färre och kommunen och statens bidrag blir viktigare. Begränsningar i bokinköp kan också ses 

som ett resultat av samarbetet som anslagsreglerna föreskriver.  
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Biblioteksutvecklingen i Flisby och Lofta kommuner har varit delvis beroende av statliga bidrag, men det 

har inte varit avgörande för utvecklingen. Faktorer som kommunernas storlek och näringsliv har sannolikt 

varit bidragande faktorer, liksom de personer som drivit frågor om bibliotek och folkbildning i kommunen. 

Folkrörelserna har i landskommunerna varit små men starka drivkrafter för bibliotekens utveckling. I Flisby 

kommun har vi kunnat se att trots statsbidragens tillkomst 1905, 1912 och 1930 har det inte uppstått biblio-

tek i direkt anknytning till dessa tidpunkter. Bibliotekens etablering i Flisby är tydligast i perioden 1930 till 

1952, och kännetecknas starkt av samarbete. I Lofta ser vi en tydligare koppling till statsbidragen och dess 

förändringar. Under första perioden 1905 till 1912 se vi ett aktivt folkrörelseliv, som flera nykterhetsföre-

ningar och Lofta föreläsningsförening. Under andra perioden 1912 till 1930 etableras två studiecirkelsbibli-

otek som också får vissa bidrag. Den sista perioden finns samarbete mellan biblioteken, men bara så mycket 

som statsbidragsreglerna föreskriver. Kommunen minskar befolkningsmässigt och de starka drivkrafter som 

fanns under mellanperioden, avtar.  

 

Efter 1930 års biblioteksförfattning blir statens påverkan på biblioteksverksamheterna i Flisby och Lofta 

kommun större. Samarbetet ökar, och bidragsgivarnas antal minskar. Vi menar att nu börjar spänningsfältet 

också bli tydligare. Statens påverkan ökar och kravet på lojalitet mot den ekonomiska/politiska rationaliteten 

blir starkare även på det lokala planet. Hur det kulturella fältets rationalitet uttrycks är svårare att se. Möj-

ligtvis kan bibliotekariernas samarbete ha styrkt dessa idéer hos dessa personer. Man skulle kunna se de stu-

diecirkelbiblioteken som inte hade statsbidrag som ett uttryck för detta, att inte vilja styras av staten. Sam-

manfattningsvis kan vi se hur spänningsfältet mellan kulturförmedlare och ekonomi/politik har vuxit fram i 

takt med statens ökade styrning med hjälp av bidrag och regelverk i våra kommuner Flisby och Lofta. 

 

Under den första träffen med vår handledare diskuterade vi en mängd förslag och ingångar på vårt ämne. Så 

här efteråt kan vi känna att vi blev lite frustrerade och det tog ett bra tag innan vi kunde komma fram till vad 

vi ville göra egentligen. Vi hade läst en del handböcker och en del kulturgeografi, men kommit fram till att 

kulturgeografi inte riktigt passade vår undersökning. Då kändes det som att ta sig vatten över huvudet att 

använda det i vår uppsats eftersom det ändå inte är det vi ska behandla egentligen. Ämnet ”eldsjälar” var 

intressant och ganska lättillgängligt eftersom det blir naturligt avgränsat kring en person och dess verksam-

het och tid. Kulturpolitik var också intressant i detta sammanhang.  

 

Vi har fått ypperlig hjälp vid Nässjös kommunarkiv, samt också vid JFA, Jönköpings läns folkrörelsearkiv. 

Här finns mängder av information om diverse folkrörelser, och det är sparat på ett bra sätt. Mycket av mate-

rialet är sökbart genom den nationella arkivdatabasen (NAD). Man får god hjälp att hitta det man söker och 

öppettiderna är generösa så att man kan sitta flera timmar per dag. Det skulle vara roligt om någon student 

blev intresserad och undersökte arkivet i Jönköping ännu mer ingående i framtiden, för det är en riktig 

”guldgruva”. Man skulle kunna tänka sig att någon blir intresserad av de bibliotek vi valde bort som SLS 

bibliotek eller någon av de närliggande kommuner vi valt bort. Skolöverstyrelsens arkiv är också intressant 

att undersöka vidare då mycket detaljerat material finns bevarat om biblioteken. Vår upplevelse av val av 

uppsatsämne är att det outtömligt, och det svåraste med att söka och undersöka är att kunna avgränsa på ett 

adekvat sätt. Vi hoppas ändå inspirera till flera lokalhistoriska uppsatser.  

 



 

57 

 

8. Sammanfattning 
Med anledning av vårt intresse för lokal bibliotekshistoria, och funderingar över hur biblioteken i kommu-

nerna Flisby och Lofta växte fram under början av 1900-talet, beslöt vi att undersöka bibliotekens utveckling 

utifrån vilken påverkan statsbidragen hade på bibliotekens utveckling. Genom att se vilka eventuella spän-

ningar som kunde finnas mellan det kulturförmedlande fältet och det ekonomiska/politiska fältet, hoppades 

vi kunna se biblioteksutvecklingen ur ett delvis nytt perspektiv. Syftet med vår uppsats var att undersöka hur 

utvecklingen av biblioteken i Flisby och Lofta kommuner sett under första halvan av 1900-talet. Våra fråge-

ställningar var 

 

Hur har biblioteken i Flisby och Lofta vuxit fram mellan åren 1905 och 1952? 

 

Hur kan vi förstå bibliotekens beroende av anslag från olika håll? 

 

Vi har använt oss av fallstudie som metod för att få material till vår under sökning, och ett källkritiskt för-

hållningssätt. Vi har till största delen använt oss av lokala arkiv och undersökt bland annat olika protokoll, 

årsberättelser, revisionsberättelser, redovisningar till skolöverstyrelsen, dessutom har vi besökt Riksarkivet i 

Stockholm vid ett par tillfällen och sökt i bibliotekssektionen i skolöverstyrelsens arkiv. Våra två bibliotek 

är två fall, och vår undersökning är alltså en historiskt inriktad fallstudie, eftersom vi har arbetat med tidspe-

rioden 1905-1952. 

 

Vi har utgått från Geir Vestheims teori, den kulturpolitiska triangeln, men vi använder bara två av de tre 

hörnen i denna triangel, A) det kulturpolitiska systemet samt C) kulturproducenter, kulturförmedlare, och 

även Vestheims modell över spänningsfältet mellan det kulturpolitiska systemet och kulturförmedlare. Detta 

för att förstå hur de olika biblioteken och de som var verksamma inom dem, var beroende av olika anslag, 

och vilken roll de som var verksamma inom biblioteken intog. 

 

Vi ger också en bakgrund till utvecklingen i Sverige inom det kommunala området, biblioteksutvecklingen 

och folkrörelsernas framväxt, och beskriver även samma utveckling på det lokala planet inom de kommuner 

som är föremål för vår studie. Detta för att ge en ram åt vårt material. 

 

Vi redovisar och analyserar det material vi hittat en period i taget, grundat på att år 1905 kom det första 

statsbidraget. 1912 utökades bidraget och år 1930 kom åter nya regler. För varje period försöker vi se var 

personer och organisationer hamnar, och vissa av dem hamnar i båda kategorierna, både inom kulturens fält 

och inom ekonomins/politikens fält. De sitter exempelvis i kommunalnämnden och är samtidigt verksamma 

inom folkrörelserna, och engagerar sig i folkrörelsebiblioteken. Det vi kan se är hur spänningsfältet både 

inom biblioteken och dess personal och mellan kulturförmedlare och ekonomi/politik har vuxit fram i takt 

med statens ökade styrning med hjälp av bidrag och regelverk i våra kommuner Flisby och Lofta. Vi ser 

även att vissa studiecirkelbibliotek ställer sig utanför statens bidrag och styrning. Biblioteksverksamheten i 

Flisby och Lofta kommun påverkas allt mer av staten efter 1930 års biblioteksförfattning. Hur det kulturella 

fältet visar sig är i stora delar svårt att uttyda, men vi skulle kunna tolka bibliotekens samarbete som ett yt-

tryck för detta. Bidragsgivarnas antal minskar, samarbetet ökar, och spänningsfältet blir allt tydligare. På det 

lokala planet stärks kravet på lojalitet mot den ekonomiska/politiska rationaliteten.  
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Bilagor 

Bilaga 1. 

NTO. Kassabok för cirkeln 1204 Skölden, Lofta 

 
1926 Statsbidrag 26.82  

 Kommunalt anslag -  

 Landstingsbidrag 13:-  

 Studieförbundets 
anslag 

9 kr  

 Distriktsanslag 13:-  

 Kretsanslag 5:-  

 Medlemsanslag 1:-  

1927 Kommunalt anslag 100:-  

1928 Statsanslag (böcker) 75.25  

 Kommunalt anslag 50:-  

 Landstingsbidrag 14:-  

 Distriktsanslag 5:-  

 Kretsens anslag 5:-  

1929 Statsanslag (böcker) 34.45  

 Kommunalt anslag 50:-  

 Landstingsbidrag 14:-  

 Distriktsanslag 5:-  

 Kretsens anslag -  

1930 Statsanslag   Cirkelavg. Böcker Kurt Karlssons bokhandel 59.80(?) 

 Kommunalt anslag 50:-  

 Landstingsbidrag 15.40  

 Distriktsanslag   

 Kretsens anslag   

1931 Statsanslag (böcker) 94.50  

 Kommunalt anslag 50:-  

 Landstingsbidrag 16:-  

 Distriktsanslag 5:-  

 Kretsens anslag -  

1932 Statsanslag  24.70  

 Kommunalt anslag 50:-  

 Landstingsbidrag 16.80  

 Distriktsanslag   

 Kretsens anslag   

1933 Statsanslag  40.46  

 Kommunalt anslag 50:-  

 Landstingsbidrag 14:-  

 Distriktsanslag 5:-  

 Kretsens anslag   

1934 Statsanslag    

 Kommunalt anslag 50:-  

 Landstingsbidrag 14:-  

 Distriktsanslag   

 Kretsens anslag   

 NTO studieförbund 5:-  

1935 Statsanslag (1930)? 56.75  

 Kommunalt anslag 50:-  

 Landstingsbidrag 14:-  

 Distriktsanslag 5:-  

 Kretsens anslag   
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Bilaga 2. 
 

Lofta församlingsbibliotek. Revisionsberättelse åren 1913, 15-16, 19-23, 26, (30?) 35-38, 40, de olika bidra-

gen har varierat över åren. 
 

För Rev Bidrag Kr kommentar 

1912 1913 Hundskatt   

     

1914 1915 Hundskatt 60  

  Statsbidrag 6   

 1916   Statsbidraget inte inkommit förrän 1917 

     

1918 1919 Statsbidrag 60  

  Hundskatt 60  

  kyrkstämman 150  

1919 1920 Statsbidrag  150  

  Kyrkstämma 150  

1920 1921 Statsbidrag 150  

  ”Nöjesmedel” 100  

1921 1922 Statsbidrag  150  

  Kyrkstämma 150 För 1921 

  Kyrkstämma 150 För 1922 

  Lofta sparbank 100  

1922 1923 Statsbidrag  150  

  Kyrkstämma 150 För 1923 

     

 1925 Statsbidrag 200  

  Kyrkstämma 200 För 1926 

  Kommunfullm. 
nöjesink. 

100  

     

 1935 Statsbidrag  165  

  Kommunanslag 200  

 1936 Kommunanslag 200  

 1937 Statsanslag  233.75 För 1936 

  Kommunanslag 200  

 1938 Statsanslag 275 För 1937 

  Kommunanslag 200  

     

 1940 Kommunalt 
anslag 

300  
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Bilaga 3. 
KASSABOK för biblioteket i Logen 4043 Vega Flisby  
1934 Anslag från Flisby kommun 25,00  

 Storlogens anslag 10,00  

 Distriktslogens anslag 15,00  

 Landstingets anslag 10,00  

 Statsanslag 74,20  

 Bokstugan, 1 ex. 2,75  

 Anslag från logen  53,58  

1935 Anslag från Flisby kommun 25,00  

 Statsanslag  55,80  

 Landstingsanslag 20,00  

 Distriktslogen 2,75  

 Anslag från logen Vega 52,35  

1936 Anslag från Flisby kommun 50,00  

 Statsanslag  63,00  

 Landstinget 10,00  

 Distriktslogens anslag 7,75  

 Anslag från logen Vega 55,75  

1937  Landstinget 10,00  

 Anslag från Flisby kommun 50,00  

 Distriktslogens anslag 3,00  

 Statsanslag 75,65  

 Anslag från logen Vega 73,85  

1938 Anslag från distriktslogen 3,00  

 Anslag från Flisby kommun 50,00  

 Landstingsanslag 10,00  

 Statsanslag 112,00  

 Pliktavgifter 9,30  

 Anslag från logen Vega 91,24  

1939 Anslag från distriktslogen 3,00  

 Anslag från Flisby kommun 50,00  

 Landstingsanslag 10,00  

 Statsanslag 120,08  

 Anslag från logen Vega 72,08  

1940 Anslag från Flisby kommun 50,00  

 Statsanslag 145,00  

 Landstingsanslag 10,00  

 Anslag från logen Vega 44,90  

1941 Diverse inkomst (?)  38,15  

 Anslag från Flisby kommun 50,00  

 Statsanslag  114,00  

 Anslag från fest 25,00  

 Anslag från logen 40,00  

1942 Saldo från 1941 33,22  

 Anslag från Flisby kommun 50,00  

 Statsanslag 68,40  

 Anslag från fest 35,00  

 Anslag från logen Vega 52,43  

1943 Anslag från Flisby kommun 50,00  

 Statsanslag 77,90  

 Anslag från fest 50,00  

 Anslag från logen Vega 50,00  

1944 Saldo från 1943 5,30  

 Anslag från Flisby kommun 50,00  

 Statsanslag 137,00  

 Anslag från fest 75,00  

 Anslag från logen Vega 65,00  

 Av bibliotekarien förskotterat 10,66  
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Bilaga 4.  

 
Förkortningar som används i uppsatsen. 

 

ABF = Arbetarnas bildningsförbund 

 

BBF =  Blåbandsförbundet 

 

IOGT =  Independent Order of Good Templars, numera International Organisation of Good Templars. 

 

NBV =  Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet 

 

NGTO =  Nationalgodtemplarorden  

 

NOV =  Nykterhetsorden Verdandi 

 

NTO =  Nationaltemplarorden, sammanslutning av N.G.T.O. och T.O. år 1922 

 

SLS =  Svenska Landsbygdens Studieförbund 

 

SLU =  Svenska Landsbygdens ungdomsförbund 

 

TO =  Templarorden 

 

 


