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1. Inledning 
 

Att stadsbefolkningen i Sundsvall för ca 130 år sedan benämner den båt som gick över 

Selångersån med orden ”Charons färja”, kan vid en snabb reflektion tyda på en bildad 

befolkning med god kännedom om den grekiska mytologin – till och med så god att man 

applicerade dess berättelse i vardagslivets närhet. Protokollen från Sundsvalls 

stadsfullmäktiges möten vid slutet av 1880-talet innehåller bilagor med skrivelser från 

Sundsvallsbor vilka önskar en satsning från fullmäktiges sida på en ordentlig bro över 

Selångersån. En ny bro skulle underlätta kommunikationerna betydligt inom staden jämfört 

med ”Charons färja”. Fullmäktige tog till sig önskemålen och sensommaren 1890 stod den 

nya bron klar nedanför restaurang Tivoli. Spår av bron finns idag kvar bredvid den nuvarande 

Tivolibron.  

Med denna korta inledande berättelse vill jag dels ge en bild av tidsandan i Sundsvalls stad 

vid denna tid och dels väcka frågan kring bildning som begrepp. Sundsvall befann sig i en 

expansiv fas efter branden 1888 och det fanns en nära dialog mellan invånare och 

beslutsfattare kring satsningar i olika verksamheter. Även om det var långt ifrån alla som fick 

komma till tals kan man ändå se i protokollen från stadsfullmäktige och drätselkammaren att 

de diskuterade skrivelser från en bred samhällsgrupp: kvinnor som män, arbetare som högt 

uppsatta handelsmän. Och frågorna kunde variera från större ideologiska spörsmål till mer 

praktiska frågeställningar.  

Kan man dra slutsatsen att Sundsvallsbefolkningen torde ha varit högt bildade med tanke på 

benämningen ”Charons färja”? Följdfrågorna blir då dels om det ansågs vid denna tid, 

omkring 1880-talet, att man var bildad i och med att man kunde hänvisa till den klassiska 

litteraturen eller ansåg man det vara elementärt? Och dels om det är i ett nutida Sverige som 

kunskaper i den klassiska litteraturen anses tillhöra den högre bildningen? 

Hur jag väljer att definiera bildning som begrepp och därtill bildningssträvanden blir 

avgörande för hur jag tolkar de primärkällor jag kommer i kontakt med. 

Perioden 1860-1920 var en omvälvande tid på flera sätt. Industrialismens genomslag och med 

den urbaniseringen, borgerskapets frammarsch inom den statliga och kommunala styrningen, 

upplysningsidéernas påverkan på samhällsutvecklingen och en tro på individens frihet inom 

olika rörelser för ”folket” är exempel på drivkrafter och förändringar som skapar ett expansivt 

och dynamiskt tidevarv. 
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Det skrevs och producerades tidningar, böcker och broschyrer som aldrig förr och samhället 

såg för första gången hur den makt över informationskanaler som tidigare i stort sett endast 

kyrka och kung haft når ut till fler som får möjligheten att trycka texter och sprida sina 

budskap till det läsande folket. I syfte att motverka att ”folket” påverkades av en världsbild 

från ”vem som helst” försökte olika typer av samhällsgrupperingar styra bildningsivern 

utifrån deras syn på det bästa för samhället i stort – samhällsgrupperingar som lärarkåren och 

arbetareföreningar och därefter arbetarrörelsen, samt från stat och kommun. 

Sundsvall vid samma tid var en stad i kraftig förändring. Staden utgjorde centrum för ett av 

världens största trävarudistrikt.1 Den inhemska marknaden för trävaror var inte tillräcklig stor 

för att ta till vara det som skogen producerade, därför satsades det på transporter och 

kommunikationer med flera länder. Ett exempel på stadens internationella prägel är att år 

1880 fanns det vice konsul/konsul från nio länder stationerade i staden, bl.a. från USA, 

Ryssland, Storbritannien, Tyskland. Sjöfarten utgjorde ett betydande inslag i samhället i nära 

förhållande med sågverken. Stadens invånarantal steg dramatiskt under1800-talets andra hälft, 

från 4 400 år 1860 till närmare 15 000 år 1900 och gick från plats 26 år 1860 till plats 11 år 

1890 i den svenska stadshierarkin. Stadsfullmäktige dominerades helt av inflyttande 

framgångsrika företagare och ämbetsmän. Av samtliga 182 stadsfullmäktigeledamöter 1863-

1921 var endast 14% infödda Sundsvallsbor. På trettio år gick distriktet från jordbruk till 

industri.1850 var 54% av den yrkesverksamma befolkningen inom distriktet sysselsatta inom 

jordbruket medan 15% hade sin sysselsättning inom industri och hantverk – trettio år senare 

var 11% sysselsatta inom jordbruket och 74% inom industri och hantverk.2 

Sundsvall utgjorde ett centrum för en industrisektor nationellt/internationellt och hade att 

hantera en stor befolkningsökning samtidigt som maktstrukturen inom stadsförvaltningen 

genomgick en förändring. Därtill påverkades lokalsamhället av nationella strömningar utifrån 

upplysningens idéer och boströmianismens filosofi, med ”bildningsborgerskapet” som 

förgrundsgestalter. Lokalsamhället påverkades också av arbetarrörelsens och socialismens 

spridning. Hur såg bildningssträvandena ut i en samhällskontext motsvarande Sundsvall vid 

denna tid? Med den frågan som inledande utgångspunkt tar jag mig an arbetet med denna 

uppsats. 

                                                           
1 Tedebrand, 1997 s.101 
2 Svedin, 2015 s.109 
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2. Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att tydliggöra bildningssträvanden i Sundsvall under perioden1860-

1920 genom att fokusera på bildningsaktiviteter med koppling till biblioteksverksamheter 

under nämnda period. Utifrån de tre olika biblioteksverksamheterna arbetarbiblioteken, 

kommunens allmänna bibliotek och läroverkets bibliotek studerar jag de tre samhällssfärerna 

som dessa bibliotek befinner sig inom och försöker ge en bild av hur bildningssträvandena såg 

ut inom dessa tre sfärer.  

 

3. Begrepp och frågeställning 
 

Begreppet ”bildningssträvanden” har använts i litteraturen tämligen fritt. Begreppet 

förekommer i avhandlingar som till exempel i Björn Norlins avhandling från 2010 ”Bildning i 

skuggan av läroverket”, där han likställer föreningars verksamheter med bildningssträvanden 

vilka blir kanaler för folkbildningen.3 Även ”det litterära och historiska arvet” visar Norlin 

som centralt för bildningssträvandet.4 ”Bildningssträvande” som begrepp finns också med i de 

kulturpolitiska målen från 1990-tal då kulturpolitiken hade ”att främja 

bildningssträvandena”, men någon beskrivning vad som menas med begreppet gavs inte i den 

kulturutredning från 2009 som jag har ögnat igenom. 5 Det närmaste man kommer en 

beskrivning är i kulturutredningens del 2 där folkbiblioteken nämns som ett exempel på 

bildningssträvande i ett kapitel om folkbildningen.6  

Begreppet ”bildningssträvanden” förekommer även i texter från tidigt 1900-tal i sammanhang 

som studiecirklar och folkbibliotek men också i studier kring svensk-amerikanernas syn på 

bildningssträvanden inom svenska språket efter att de bosatt sig i USA. Ytterligare ett 

exempel på hur begreppet använts är den korta film som Kooperativa förbundet producerade 

1942 med titeln ”Boken och ordet: en exposé över bildningssträvandet i Sverige”. 

Kooperativa förbundet ville med filmen uppmärksamma de 100 år som gått sedan 

folkskolestadgans tillblivelse och ge en summering av hundra års bildningssträvanden.7 

                                                           
3 Norlin, 2010 s.76 
4 Ibid, s.126 
5 SOU 2009:16, del 3, s.194 
6 SOU 2009:16 del 2, s.83 
7 Boken och ordet (1942) http://www.filmarkivet.se/sv/Film/?movieid=600  

http://www.filmarkivet.se/sv/Film/?movieid=600
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Begreppet ”bildningsaktiviteter” är hämtat från ovan nämnda avhandling av Björn Norlin. 

Norlin ger dock inte någon definition av begreppet men skriver att han i avhandlingen 

undersöker ”gymnasisters självständiga organisering och bildningsaktiviteter vid svenska 

läroverk från 1800-talets mitt [---]”8 Jag har sökt efter ytterligare litteratur som använt sig av 

begreppet, med hjälp av databaserna: LIBRIS, DiVA och Artikelsök. Men sökningarnas 

träfflistor blir mycket korta och består som mest av två referenser: Norlins avhandling och en 

artikel från 1940 av författaren Helmer Grundström. Att använda sökordet 

”bildningsaktiviteter” i en Google-sökning visar att begreppet förekommer vid föreningars 

beskrivningar av deras utbildningsverksamheter och vid myndigheters beskrivningar av hur 

deras verksamheter bidrar med bildningsaktiviteter kopplade till folkbildningen. 

Högskoleverkets rapport ”Bildning i svensk högre utbildning: en översikt med exempel på 34 

lärosäten”9 från 2002 finns med i träfflistan vid Google-sökningen. I rapporten har man valt 

att rubricera avsnittet där lärosätena bidrar med sina exempel som ”Lärosätenas 

bildningsaktiviteter”. Umeå universitet tar bl.a. upp att man har för avsikt att införa en ny 

studieplan för tandläkarutbildningen och införa 1p skönlitteratur per kurs vilket omvandlas till 

att studenterna ska läsa två skönlitterära verk per termin.10 Karlstads universitet tar bland 

annat upp en obligatorisk 10p kurs för kemi/biologistudenter där kunskapens historiska 

föränderlighet är en central aspekt i kursinnehållet.11 

Av ovan korta och mycket grova analys av de båda begreppen kan man dock se en viss nyans 

av skillnad dem emellan. Bildningssträvanden används som benämning på något mer 

övergripande och diffust medan bildningsaktiviteter står för konkreta exempel på aktiviteter 

kopplade till en bildningsverksamhet. En större och mer djupgående analys av begreppen 

skulle kunna leda till en annan slutledning men jag nöjer mig att stanna där, då syftet för mig 

har varit att tydliggöra en skillnad mellan begreppen vilket hjälper mig vidare i analysarbetet 

av det studerade materialet för min uppsats. 

Jag använder begreppen utifrån olika verkningsgrad. Bildningssträvanden definierar jag som 

större skeenden eller processer vilka har en riktning, och till sin hjälp att drivas framåt i den 

riktningen används konkreta och precisa bildningsaktiviteter.  

                                                           
8 Norlin, 2010 s.11f 
9 Med tanke på valet av ämne för min uppsats är det intressant att notera att Mittuniversitetet saknas i listan 
över de 34 lärosäten som deltar i rapporten. 
10 Agélli, 2002 s.117 
11 Ibid. s.77f 
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Hur ser de samhällssfärer ut som jag valt att studera? Läroverkets bibliotek har sin hemvist 

inom läroverkets verksamhet och det är kollegiet och rektor vid läroverket som styr över de 

aktiviteter där biblioteket kan medverka. Kommunens allmänna bibliotek har sin hemvist 

inom kommunens administration och förläggs inom utgiftsposten ”Utbildning” och styrs av 

stadsfullmäktige vad gäller budget och av en inom kommunen vald biblioteksstyrelse. 

Arbetarbiblioteket uppstår och försvinner vid flera tillfällen under den studerade perioden. 

Det första arbetarbiblioteket bildas inom Arbetarföreningen som är en förening av mer burgna 

medlemmar för arbetare, den ansåg sig inte ha någon politisk tillhörighet utan ville verka för 

och stödja arbetarnas bildning. Det andra arbetarbiblioteket hade sin hemvist i Arbetarklubben 

som politiskt tog ställning för socialdemokratin och benämns i olika sammanhang som 

socialistiskt. Det tredje arbetarbiblioteket tillhörde Sundsvalls arbetarkommun. Trots den 

politiska skillnad som fanns mellan dessa tre ”arbetarföreningar” väljer jag att se dem som en 

samhällssfär vari arbetarbiblioteken verkade. Syftet med uppsatsen är att se 

bildningssträvanden med fokusering på tre olika biblioteksverksamheter och de tre 

arbetarbiblioteken rör sig med ett tydligt budskap inom en gemensam samhällssfär med 

målgruppen arbetare.  

De tre samhällssfärerna blir därmed följande: 

 läroverket 

 kommunen 

 ”arbetarföreningarna” 

Vilka bildningssträvanden kan skönjas utifrån de tre samhällssfärerna jag har valt att studera? 

För att få svar på den frågan försöker jag finna bildningsaktiviteter kopplade till 

biblioteksverksamheter inom respektive sfär, varpå jag analyserar hur dessa aktiviteter drivs 

framåt. Bildningsaktiviteter kan vara att skapa rum och verktyg för befolkningens egen 

kunskapsinhämtning, att erbjuda föreläsningar, att upprätthålla kanaler för 

omvärldsbevakning och spridning av nya idéer kring aktiviteter för befolkningens 

bildningsbehov. 

När jag söker efter bildningssträvanden och tillhörande bildningsaktiviteter i Sundsvall under 

perioden 1860-1920 så söker jag utanför den formella skolgången inom folkskola och 

läroverk. Bildningsaktiviteterna ska ha som målgrupp en bredd av befolkningen med 

avseende på ålder och yrke. Bildningssträvandena kan därmed utgöras av samtliga tre 

bildningsideal som Bernt Gustavsson belyser i sin avhandling ”Bildningens väg”: 
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nyhumanismens personlighetsbildande ideal, upplysningens medborgarbildningsideal och 

självbildningsidealet som driver idén om studiecirkeln. 12 

 

3.1 Avgränsning och val av tidsperiod 
 

Den stora förändring inom samhället som jag kort beskriver i inledningen ligger till grund för 

valet av tidsperiod. Ytterligare en aspekt är att både arbetarbiblioteken och folkbiblioteken 

startade sina verksamheter under nämnda tid och det fanns ett ökat intresse för att starta 

läsestugor och bibliotek framför allt inom föreningsverksamheten men också i kommunal 

regi. Arbetarbiblioteket kom till vid slutet av 1870-talet och kommunens allmänna 

folkbibliotek öppnade 1895. Läroverkets bibliotek fanns sedan tidigare.   

Geografiskt begränsar jag mig till stadskommunen Sundsvalls stad. Anledningen till den 

begränsningen är att jag vill studera ett geografiskt område där samtliga bildningssträvanden 

och bildningsaktiviteter figurerar och att de därmed kan påverka samma målgrupp, i och med 

att de syns med sina respektive aktiviteter i målgruppens närhet. Det medför att motsvarande 

aktiviteter som återfinns vid t.ex. sågverken inte tas upp i min studie annat än ifall de påverkar 

aktiviteterna i Sundsvalls stad. Det medför också att jag utesluter eventuella 

bildningsaktiviteter som kan skönjas utifrån Medelpads folkhögskolas biblioteksverksamhet. 

Medelpads folkhögskola drevs fram via ”folkmöten” i angränsande socknar13 och vid dess 

tillkomst 1873 beslöts att skolan skulle vara flyttande. Första året hölls man i Selånger, andra 

året i Stöde och tredje i Liden och så vidare. 

 

3.2 Källor 
 

Vad gäller de första arbetarbiblioteken och till viss del även de första åren av folkbibliotekets 

verksamhet gick det mesta av protokoll och övrigt material upp i rök i samband med branden 

1888. För dessa verksamheters första år har jag att till största del tillgå dagstidningarnas texter 

och därutöver andrahandskällor i form av studier gjorda i början av 1900-talet. Även protokoll 

från Godtemplarorganisationens Sundsvallslogers första år har studerats i och med att jag fann 

en nära koppling mellan arbetarbiblioteket och Godtemplarorganisationen. 

                                                           
12 Gustavsson, 1991 s.17 och s.125 
13 Nordgren, 1923 s.8f 
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För läroverkets verksamhet finns källor bevarade, som t.ex. årsberättelser och mötesprotokoll.  

En stor informativ källa utgör drätselkammarens protokoll och fullmäktigeprotokoll.14 

Jag har även tagit del av Sundsvalls skollärareförenings protokoll från dess start 1883 och 

framåt i syfte att finna någon diskussion kring biblioteksverksamheter och aktiviteter kopplat 

till dessa. 

De dagstidningar som studerats är Sundsvalls tidning, Norrländska korrespondenten och 

Sundsvallsposten. 

Sundsvalls kommuns webbportal ”Sundsvallsminnen”, med digitaliserat material av 

dagstidningar och protokoll m.m. har fungerat som ett kompletterande stöd vid inhämtande av 

texter från den undersökta tidsperioden. 

4. Teori och metod  
 

Jag utgår från en hermeneutisk ansats. En text skapas av en författare utifrån den verklighet 

som författaren befinner sig. För att texten ska få mening hos läsaren tolkas textens innehåll 

av läsaren. Hur texten tolkas beror på den verklighet som läsaren befinner sig i. Som läsare 

kan jag inte befinna mig utanför min egen tid och förstå det texten beskriver utifrån 

författarens tidevarv. En person som tagit del av ursprungskällor och som skriver om en 

händelse som skett flera hundra år tidigare kan inte återge händelsen exakt som det hände och 

upplevdes – historikern kan tolka källorna och återge en berättelse av händelsen som läses av 

andra vilka i sin tur tolkar innehållet utifrån sina egna erfarenheter och kunskaper. Att ”fakta” 

kan tolkas på detta vis är inte något negativt utan tvärtom grundläggande för att vi ska kunna 

förklara och förstå.  

Paul Ricoeur, fransk filosof, analyserar och formulerar komplexiteten kring tolkningen av 

texter utifrån ett för mig grundläggande perspektiv, att vi är människor och som människor 

behöver vi den berättande formen för att kunna närma oss en beskrivning av ett skeende. 

                                                           
14 Vissa dokument lyckades man skydda från branden. Stadsfullmäktiges protokoll förvarades tillfälligt i 
stadsingenjören Emil Rydbecks kassavalv i stadshuset. När stadshuset hotades av lågorna visade Rydbeck ”prov 
på en högst föredömlig rådighet, varigenom alla i hans förvaringsvalv befintliga handlingar räddades åt 
eftervärlden. Stadsingenjören Emil Rydbeck ställde nämligen, då elden kastade sig över Stadshuset, en balja 
med vatten i mellanrummet mellan de dubbeldörrar, som ledde till valvet. Sedan byggnaden övertänts och 
hettan därinne blev enorm kom vattnet i baljan att bilda en formlig ridå av vattenånga. Genom denna ridå 
kunde elden och hettan icke tränga, och på så sätt räddades de dyrbara papperen, i motsats till vad som blev 
fallet med de i magistratens arkiv förvarade.” (Feuk, s.45f) 
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Även om en text i sig inte är narrativ så måste en viss mått av berättelse in i mötet med texten. 

Att läsaren, för att förstå, behöver omvandla det skrivna till en berättande form. ”History, 

Ricoeur argued, has a narrative character – indeed, it would not be history if there were no 

connection to the basic human ability to follow a story. Even those histories that seem distant 

from the narrative form remain bound to narrative understanding, since narrativity is the 

gurantor that the representation ’contains’ meaning.”15 

Vid en första anblick kan den berättande formen anses vara en metod anpassad för just 

historieämnet och på sin höjd humaniora i stort, men inte tillämpbar för de 

naturvetenskapliga/tekniska disciplinerna vilka mer bygger på analyser av data utifrån 

laborativa mätningar. Men funderar man vidare kring frågan så kan man se att Ricoeurs tes 

om människans förmåga att nå förståelse via en berättande form även är av största vikt inom 

naturvetenskapliga och tekniska discipliner. Den vetenskapliga artikeln inom 

naturvetenskapliga och tekniska områden följer en strikt form, med en inledning, metod, 

resultat, analys och diskussion samt slutsats – som man kan se som en berättande form vilken 

ska underlätta för läsaren att nå en förklaring och förståelse av resultatet.   

Det som tilltalar mig inom hermeneutiken och av de texter jag läst av Ricoeur är vikten av att 

använda sig av både naturvetenskapens ”förklara-aspekt” och humanioras ”förstå-aspekt” för 

att kunna nå ny kunskap. En viktig funktion inom hermeneutiken är att ”övervinna den 

förödande dikotomin mellan ’förklara’ och ’förstå’ som den ärvt från Dilthey”16 Strävan att 

förklara världen är en metodologi från naturvetenskapen och Ricouer lyfter fram den som en 

viktig ingrediens - att så långt som möjligt objektifiera texten tills man når en förståelse av 

texten utifrån ”saken” som talar i den. ”Textens sak är inte det som en naiv läsning av texten 

avslöjar, utan det som förmedlas via textens formella uppbyggnad. Om det verkligen förhåller 

sig så utgör sanning och metod inte två varandra uteslutande alternativ utan en dialektisk 

process.”17 

Vidare menar Ricoeur ”att förstå är inte att låta sig speglas i texten, utan att utsätta sig för 

texten”. Det är en mycket viktig aspekt. Att så långt som möjligt inte läsa in skeenden eller 

påståenden utifrån en icke offentliggjord personlig filtrering, och att ta till sig hela textens 

innebörd, inte endast valda delar. Med ”icke offentliggjord personlig filtrering” menar jag att 

                                                           
15 Clark 2004, s.90 
16 Ricoeur, 1993 s.152 
17 Ibid. s.153 
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vi ständigt använder oss av en personlig filtrering – hermeneutiken och tolkning av texter 

utgår från att det finns en förförståelse hos läsaren vilken deltar i tolkningen av texten – men 

att vi så långt det är möjligt bör sträva efter att offentliggöra för oss själva och för de som 

kommer att ta del av vårt studieresultat vilka förförståelseparametrar som kan finnas med i 

analys- och diskussionsprocessen.   

Tolkningen är en komplicerad process som använder sig av både ”förklara” och ”förstå” 

samtidigt som vi rör oss från helheten till delarna och från delarna till helheten. Vi tolkar 

delarna utifrån en förförståelse samtidigt som vi har att utsätta oss för delarna så att de i sin 

tur förändrar vårt sätt att förstå helheten – vi hamnar i den hermeneutiska cirkeln. Dock 

fungerar cirkeln mer som en spiral eftersom det inte går att komma tillbaka till en 

förförståelse man tidigare haft efter att man nått ny kunskap.18 

Med hermeneutiken som bas och Ricoeurs tydliggörande av tolkningsprocessen utifrån en 

ambition att så långt som möjligt undvika att okontrollerbart färga texterna jag läser, utan 

istället låta texterna tillföra sitt innehåll genom en dialektisk process mellan förklara och 

förstå samt en dialektisk process utifrån min förförståelse och det nya jag inte haft kunskaper 

om tidigare, har jag en teoretisk ansats att utgå ifrån.  

För att stödja en objektifiering av texterna så långt det är möjligt behöver jag en metod. 

Algirdas Julien Greimas, litausisk lingvist, var intresserad av att sammanlänka 

naturvetenskapens logik med humanvetenskapens studier. I inledningen till boken “Structural 

Semantics” beskrivs hur Greimas definierar ”the human sciences by rigorously applying the 

logic of science to humanistic studies”. Greimas arbetade fram en metod som skulle vara 

universellt fungerande i syfte att finna meningen i en berättelse.  ”[---] he is attempting to 

bring to semantics a systematic attention that will cross science and humanism, the precision 

and impersonality of ’mathematical logic and logic itself’ and the ‘qualitative references’ of 

literature and history.”19 Greimas utgår från Vladimir Propps analysmetod av ryska folksagor 

utifrån aktanter (den onde, den hjälpande, den sökta m.fl.) och utifrån Étienne Souriaus analys 

av drama vilken liksom Propp använder sig av aktanter men i en mer övergripande form. 

Greimas kombinerar Propps och Souriaus aktanter med två diskursiva kategorier – subjekt 

och objekt – i syfte att finna en universell metod för tolkning av berättelser.20  

                                                           
18 Ödman, 2007 s.104 
19 Greimas, 1984 s. XV  
20 Ibid. s.200 ff 



10 
 

 

sender – object       receiver 

 

helper       subject       opponent  21 

 

Beroende på vilken drift man tillägnar subjektet öppnas olika vägar för att nå meningen med 

en text. Om driften är att söka kunskap kan subjektet vara filosofen och världen är objektet. 

Om driften är ideologisk kan subjektet vara en människa som har som objekt ett klasslöst 

samhälle.  

Jag är medveten om att Ricoeur var kritisk till Greimas semiotik. Orla Vigsøs skrift från 1993 

”Interpretationsbegrebet i hermeneutikken og semiotikken: Paul Ricoeur & A.J. Greimas”, 

vilken är en omarbetad text av Vigsøs avhandling, visar på hur Ricoeurs och Greimas 

beskrivning av interpretationsbegreppet bygger på två olika teoretiska utgångspunkter, men 

att det för den skull ändå går att sammanföra de båda. Läsningen och tolkningen av en text är 

en dialektisk process för hermeneutiken. För den greimasianske semiotiken är det annorlunda, 

tolkningen ses inte som ett problem – tolkningen (interpretationen) existerar men intar inte en 

så stor betydelse som inom hermeneutiken. Tolkningen utgör en inbyggd logisk aspekt i 

läsningen av en text.22 

Aktantmodellen används främst som en metod att analysera texter, men kan också appliceras 

på andra områden där ett skeende ska beskrivas. Anna Johansson beskriver modellen som 

bestående av motsatspar bestående av två semantiska axlar: projektaxel och 

kommunikationsaxel. ”På projektaxeln finner man alltid ett subjekt som strävar efter att 

uppnå något – ett objekt. Det är subjektets strävan, dess projekt, som sätter igång handlingen. 

Det kan handla om en brist eller en önskan. För att projektet skall kunna lyckas måste det 

finnas en mottagare och sändare i var sin ände av kommunikationsaxeln. [---] Under 

handlingens lopp kommer subjektet att möta en hjälpare respektive motståndare, som man 

finner längs konfliktaxeln.” 23 

 

                                                           
21 Modellen är hämtad från s.207 i Greimas’ Structural semantics och i den bilden finns inte någon riktning på 
pilen mellan sändare och objekt, vilket finns i den övriga litteraturen jag läst som tar upp modellen som ett 
verktyg där pilen riktar sig från sändare till objektet. Det är troligen ett tryckfel eftersom Greimas beskriver i 
texten hur objektet kommuniceras från sändare till mottagare. 
22 Vigsø, 1993 s.116 
23 Johansson 2005, s.158 
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Johansson beskriver hur litteraturforskaren Suzanne Keen använder sig av aktantmodellen för 

att analysera Jane Austins roman Stolthet och fördom: 

 

 

Bild från: Johansson 2005, s.159. 

 

 

Greimas visar på hur modellen t.ex. skulle kunna se ut utifrån en Militants analys av 

marxistisk ideologi: 

 

 

Bild från: Greimas 1984, s.208 
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Ett intressant tillvägagångsätt ger Jesper Lee Jyderup vid Köpenhamns universitet som 

använder aktantmodellen för att beskriva utvecklingsprocesser: 

 

 

Bild från: Jyderup, 2010. 

 

En aktant kan bestå av flera ting/aktörer och likaså kan samma ting/aktant finnas på flera 

ställen i modellen men då utifrån olika funktioner i händelsen. Det gör inte modellen mindre 

värdefull med denna flexibilitet utan tvärtom tillför analysen ett dynamiskt inslag. Beroende 

på vilka funktioner aktanterna ges stiger olika tolkningar av en berättelse fram. 

Med hjälp av Greimas aktantmodell hoppas jag nå en systematik i tolkningen av de texter jag 

ska studerar. Med hjälp av modellen närmar jag mig texterna utifrån en gemensam 

”förklaringsmetod” och därur når en förståelse av bildningssträvandena utifrån de 

bildningsaktiviteter jag studerar.  

 

5. Bildning 
 

Ordet ”bildning” har i svenskt avseende sitt direkta historiska ursprung i tyskt 1700-tal. Själva 

begreppet bildning går dock tillbaka till antika Grekland och kanske ännu längre tillbaks i 

tiden.24 Sven-Eric Liedman beskriver i Nationalencyklopedin hur en förändring kring synen 

på bildningsbegreppet kom till stånd under 1700-talet i England och i Skottland. Där växte en 

borgerlig kultur fram i form av klubbar, salonger och tidskrifter och den belevade 

                                                           
24 Liedman, [u.å.] 
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gentlemannen med ett mångsidigt kunnande blev idealet. I Tyskland vid samma tid 

inspirerades filosofer av antikens Grekland och av samtidens England och Frankrike varpå de 

definierade en innebörd av ordet bildning som vi påverkades starkt av i Sverige under tidigt 

1800-tal, och som vi än idag är påverkade av.  

Ordet bildning har ingen direkt motsvarighet i engelskan eller i romanska språken. Liberal 

education eller general education ligger närmast även om de främst används i diskussioner 

om den högre utbildningen.25 Om man vill ha en motsvarighet till svenskans folkbildning blir 

det worker’s education vilket är den vanliga beteckningen på folkets bildning i England.26  

Att svenskans ”folk” i folkbildning inte står för en homogen grupp blir man tidigt varse om i 

litteraturen kring folkbildning och Sveriges 1800-tal. Ordet ”folkbildning” började användas i 

Sverige omkring 1805.27 I det tidiga 1800-talet åsyftades bönder och allmogen när satsningar 

inom folkbildningen skulle genomföras, det var denna grupp som samhällets maktutövare 

önskade upplysa till en bättre tillvaro i sitt arbete ute på landsbygden.  

I städerna blev folkbildningsförsöken vid 1840-talet knutna till hantverkarna. Dessa första 

försök kan enligt Gustavsson karaktäriseras som en ”folkbildning påförd folket uppifrån i den 

meningen att några personer genomför bildningsförsök för begränsade grupper av 

befolkningen.”28  

När industrialismen vunnit större landvinningar i Sverige under senare delen av 1800-talet tog 

folkrörelserna initiativ till bildningsaktiviteter. Beroende på vilken ”rörelse” det gällde var det 

även här delar av befolkningen man ville nå.  

I den litteratur jag tagit del av inför uppsatskursen29 utgår flera av författarna från den 

hermeneutiska traditionen vid en analys av bildningsbegreppet. Med hjälp av hermeneutiken 

kan man tydliggöra begreppets innebörd oavsett om man vill göra det utifrån en kulturell, 

nationell eller global kontext. Bildning är vidare en del av identitetsskapandet mer än en 

formell utbildning, det likställs med en personlig process som utvecklas genom samspel med 

andra människor.  

 

                                                           
25 Ibid. 
26 Gustavsson, 1991 s.28 
27 Ibid., s.55 
28 Ibid., s.59 
29 T.ex. i antologin Bildningens förvandlingar, 2007   
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Moira von Wright förklarar skillnaden mellan bildning och den kunskap man erhåller via 

formell utbildning genom att bildning får sin mening och betydelse mellan människor som – 

på gott och ont – erkänner och bekräftar bildningen. Kunskapen däremot kan dokumenteras 

och passera gränser som inte bildningen kan överträda.30 Samtidigt finns bildningen utanför 

utbildningens hierarkier och är den som kan ifrågasätta och föra utbildningen framåt. Ett 

symbiotiskt förhållande kan man säga, utan utbildning ingen bildning och utan bildning ingen 

utbildning. 

Att vara bildad innebär att man har friheten att kunna begränsa sig och att ha kunskapen att 

tolka utifrån ett vitt spektra samt att ha tillgång till ett språk som kan väcka intresse hos andra 

till nya tolkningar. von Wright visar på ett par strömningar som ofta debatteras när 

bildningsbegreppet ska analyseras. von Wright benämner debatten som ”ett ständigt 

pedagogiskt tvistefrö”. ”En del anser att det [bildning] i första hand är en fråga om att 

erbjuda tillgång till en viss kunskapsbank och kanon, till en gemensam fond av bildning. 

Andra menar att det handlar om själens kultivering och om konstnärlig utveckling och att den 

fria bildningsprocessen behöver ges utrymme.”31 Till det personliga synsättet lägger von 

Wright till att ”ytterligare några menar att det viktiga är att utbildningen gör det möjligt för 

var och en att utveckla som personlighet och fungerande problemlösningsstrategier. De 

uppfattar att förmågan att koppla sitt eget liv till nutida samhällspolitiska skeenden ger 

individen kognitiva förutsättningar för en livslång bildningsprocess.”32 Här ser vi en 

beskrivning av det som utbildningsinstitutioner under de senaste decennierna arbetat med, det 

vill säga att forma utbildningen för det livslånga lärandet.33 

I min iver att finna ytterligare perspektiv på bildningsbegreppet hamnade jag på 

Utbildningsradions serie ”Lärandets historia” och filmen ”Vad är bildning?” från 2013. I 

filmen medverkar Ronny Ambjörnsson, Zygmunt Bauman, Donald Broady, Anders Burman, 

Sven-Eric Liedman och Sharon Rider. Rider menar att vi inte är överens om vad det är att 

vara bildad. Det moderna bildningsbegreppet skapades av Wilhelm von Humboldt i början på 

1800-talet och bland det nya i bildningstanken var att man inte kunde veta i förväg vart 

                                                           
30 Gustavsson, 2007,  s.42 
31 Ibid, s.28 
32 Ibid 
33 Nyligen, januari 2016, publicerades en debattartikel på regeringens webbplats med synpunkter kring hur det 
livslånga lärandet ska stärkas. http://www.regeringen.se/debattartiklar/2016/01/livslanga-larandet-ska-
starkas/   

http://www.regeringen.se/debattartiklar/2016/01/livslanga-larandet-ska-starkas/
http://www.regeringen.se/debattartiklar/2016/01/livslanga-larandet-ska-starkas/
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bildningen skulle leda. Detta synsätt utmanade aristokratin, kyrkan och kungamakten. 

Liedman tar upp att bildning under 1800-talet innehöll tre viktiga delar: 

 språk: en omfångsrik kunskap i språk ansågs öppna upp för ett tydligare tänkande 

 matematik: vilket gav kunskap i att tänka i strukturer 

 historia: vilket gav kunskap i att se historiska mönster. 

 

Bildning och vetenskap var samma sak. Rider förklarar bildningen som något som är 

framåtriktad. Liedman poängterar också bildning som en livsprocess. Det går inte att se i 

förväg vart livet och bildningen ska leda. Resultatet av livet är döden. Det väsentliga i livet är 

en process, enligt Liedman som fortsätter med att konstatera att det är detsamma med 

kunskap: ”behöver jag inte lära mig något mer är jag död”. Synen på vad bildning är har 

blivit svårare i dagens samhälle. Dels finns en misstro till att bildning kan leda till något gott, 

eftersom krigen fortsatte i förödande styrka under 1900-talet, och dels finns andra mer 

målinriktade ideal vid universiteten idag som har att rikta verksamheten mot 

anställningsbarhet samt att utbildningen och forskningen ska vara till nytta. Tänkandet får inte 

plats i vår kultur, enligt Rider. Bauman tar också upp den problematiken och kallar vårt 

samhälle för ”Nu-kultur” där allt ska vara flexibelt och vi ska utbildas till något som 

arbetsmarknaden behöver. Ordet flexibilitet betyder egentligen avsaknad av ryggrad och att 

något är böjligt. Det som utbildningarna behöver, enligt Bauman, är att kompletteras med 

djupare bildningsinslag så studenterna står starka inför framtida flexibla arbetsmarknader. 

Diskussionerna i filmen visar hur bildningsbegreppet ständigt är i rörelse. Sharon Rider 

avslutar med att ”varje kultur får den bildning de förtjänar,” 34 Det är en intressant aspekt 

med tanke på mitt syfte och frågeställning i denna uppsats. Med det citatet i minnet blir det 

också mycket intressant att ta del av vad Rider och hennes forskarkollegor kommer fram till 

år 2016 i det forskningsprojekt som Rider leder och Vetenskapsrådet stödjer, ett 

forskningsprojekt med titeln: ”Vad ska en svensk kunna?”35 

 

 

                                                           
34 Vad är bildning? UR http://www.ur.se/Produkter/176800-Larandets-idehistoria-Vad-ar-bildning [2015-03-09] 
35 Vad ska en svensk kunna? Vetenskapsrådet 
http://www.vr.se/amnesomraden/amnesomraden/utbildningsvetenskap/forskningpagaraktuellaprojektinomut
bildningsvetenskap/forskningpagarpagaendeprojekt/vadskaensvenskkunna.4.5a947f0d145b21c170989a.html 
[2015-03-09] 

http://www.ur.se/Produkter/176800-Larandets-idehistoria-Vad-ar-bildning
http://www.vr.se/amnesomraden/amnesomraden/utbildningsvetenskap/forskningpagaraktuellaprojektinomutbildningsvetenskap/forskningpagarpagaendeprojekt/vadskaensvenskkunna.4.5a947f0d145b21c170989a.html
http://www.vr.se/amnesomraden/amnesomraden/utbildningsvetenskap/forskningpagaraktuellaprojektinomutbildningsvetenskap/forskningpagarpagaendeprojekt/vadskaensvenskkunna.4.5a947f0d145b21c170989a.html
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5.1 Bildning och svenskt 1800-tal 
 

Bernt Gustavsson beskriver i sin avhandling hur begreppet bildning växte fram under 

industrialismen och den borgerliga revolutionen, en utveckling som påverkade och 

påverkades av den brytning som skedde mellan den gamla och den moderna världen. ”I det 

starkt traditionsstyrda samhället som föregick franska revolutionen, var uppfostran och 

kunskap i huvudsak knutna till hemmet och till det samhällsstånd man var född in i. Skolan 

var till för ett fåtal och nära förbunden med kyrkan, som tillhandahöll den huvudsakliga 

orienteringen om världen. [---] De stora ekonomiska och sociala förändringar som inträffade 

under 1800-talet innebar bl.a. att statsmaktens betydelse ökade och att den rationaliserades. 

Staten fick ett allt större ansvar för den uppfostran och undervisning som skulle komma allt 

fler till del.”36  

I en mycket översiktlig bild ger Gustavsson en sammanfattning över bildningens historia som 

kan karakteriseras ”så att själva utkristalliseringen av dess föreställningsvärld sker under 

perioden 1760-1820. Därefter vidtar en institutionalisering och differentiering av bildningen i 

det tyska skolsystemet. Genom 1825-28 års skolkommitté, den s.k. snillekommittén, fördes den 

tyska föreställningen om bildningstänkandet över till Sverige.”37 Tanken om likvärdig 

utbildning för alla, en tanke som härstammade från franska revolutionen, motarbetades i och 

med att det tyska skolsystemet organiserades i lärda skolor, gymnasierna, som blev 

bildningens säte, och folkskolor, där katekes och disciplin stod i centrum. Gunnar Richardson 

menar dock, i sin avhandling från 1963, att undervisningen i folkskolan var den viktigaste 

orsaken till folkrörelsernas snabba utveckling och på längre sikt samhällets demokratisering.38 

Gustavsson beskriver hur man något förenklat kan visa på en tudelning av bildningsidealets 

idétradition. På ena sidan har vi nyhumanismens personlighetsbildande ideal och på den andra 

upplysningstidens medborgarideal.39 Inom den formella utbildningen visade sig debatten 

mellan de två synsätten under 1800-talet, där den ena utgår från elevens individuella förmåga 

och den andra utgår från att det finns en gemensam kunskapsmassa som alla kan ta del av. Än 

i dag diskuteras dessa olika utgångspunkter inom skolväsendet vilket beskrivs i 

Nationalencyklopedin enligt följande: ”Det har länge funnits två dominerande uppfattningar 

om kunskap och skola. Enligt den ena, som kallats den progressiva, måste varje kunskap 

                                                           
36 Gustavsson, 1991, s40ff 
37 Ibid 
38 Richardson, 1963, s78 
39 Gustavsson, 1991, s.15 
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sättas i samband med den enskilda eleven och dennes erfarenhet och intresse. Den subjektiva 

komponenten betonas. Enligt den motsatta uppfattningen skall kunskaper betraktas som 

objektiva storheter, vilka elever och studenter oavsett bakgrund och motivation skall tillägna 

sig. Renodlade synes båda dessa uppfattningar ohållbara. Liedman avslutar stycket med att 

begreppet bildning borde ses utifrån en sinnrik kombination av objektiva och subjektiva 

inslag.40   

En representant för nyhumanismen utgör Arthur Engberg41, enligt Gustavsson, som inom 

arbetarrörelsen stod för en konservativ och elitistisk syn på bildningen, vidare nämner 

Gustavsson Rickard Sandler42 som representant för medborgaridealet även om det finns en 

viss nyhumanism hos honom också. Det är folkhögskolorna som får symbolisera 

medborgaridealet.43 

Gustavsson tycker sig även se ett tredje bildningsideal som han belyser i sin avhandling: 

självbildningsidealet. Här återfinns Oscar Olsson44 och studiecirklarna, med utgångspunkt i 

den tyska kulturen 1760-1820. Självbildningsidealet växte fram ur nykterhetsrörelsen där man 

laborerade med olika slags arbetsformer som blev studiecirkeln. Självbildningsidealet vilar på 

idén att varje människa har slumrande resurser som kan väckas till liv och sedan utvecklas i 

en oändlig process som varar livet ut. Idéer härstammar från Rousseau och Kant. 

Nykantinismen växte fram på 1860-talet Lund och hade en stark ställning där under 1880-

talet. Kantianismen delade sig i två strömningar: den ena i Uppsala och den andra i Lund. 

Olika bildningsideal utvecklades: teologerna på ena sidan och anhängare av utvecklingsläran 

på andra. I Sundsvall bestod kollegiet vid läroverket till största delen av lärare utbildade vid 

Uppsala universitet. 

De första folkhögskolorna bidrar också till en institutionalisering av bildningsbegreppet i 

Sverige. Idén om folkhögskolan härstammar från Danmark tidigt 1800-tal i och med att 

prästen N.F.S. Grundtvig (1783-1872) ville skapa ett kultur- och bildningsideal som skulle 

återge det danska folket dess nationella identitet. Nationalitetsprogrammet grundades på 

                                                           
40 Liedman, [u.å.]  
41 Arthur Engberg var politiker (socialdemokrat) och tidningsman, ecklesiastikminister 1932–36 och 1936–39, 
riksdagsledamot 1918–41 (andra kammaren) och 1941–44 (första kammaren). (Nationalencyklopedin) 
42 Rickard Sandler var politiker (socialdemokrat), konsultativt statsråd och finansminister i Brantings första 
regering 1920, handelsminister 1924–25, statsminister 1925–26 och utrikesminister 1932–39 (med uppehåll 
sommaren 1936). Sandler var även folkhögskollärare vid Hola och Brunnsvik 1905-26. (Nationalencyklopedin) 
43 Gustavsson, 1991 s.15f 
44 Oscar Olsson grundade 1902 i Lund landets första studiecirkel. Olsson var politiker (socialdemokrat), till yrket 
seminarielärare, riksdagsman (första kammaren) 1913–48. (Nationalencyklopedin) 
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begreppet folk. Humanismen betonade mänskligheten. Genom nationalitetsrörelserna skedde 

en förskjutning mot folk. Ett folk har en gemensam historia och ett gemensamt språk. 

Folkhögskolan debatterades intensivt på svenska nationella folkmöten under 1860-talet. Det 

var genom nationalistiska rörelser som skandinavism, skarpskytterörelse och nygöticism som 

folkhögskoleidén spreds och propagerades. I Sverige var det dock de praktiska frågorna och 

inte de idémässiga som stod i förgrunden när den svenska folkhögskolan startade.45 

Folkhögskolan skulle vara fri från statlig och kyrklig kontroll, vilka betraktades som 

oförenliga med fri bildningsverksamhet. Skolan riktade sig till folket, d.v.s. bönderna och det 

diskuterades om den svenska folkhögskolan istället skulle kallas bondehögskola. 

Boken som bildningsmedel spelade en betydligt större roll i den svenska folkhögskolan än i 

den danska. Elevens eget kritiska omdöme betonades starkare. Viktor Rydberg och andra 

kristna humanister hade stark påverkan på att studier i det ”grekiska-klassiska arvet” ingick i 

folkhögskolans uppdrag. På så vis öppnades i Sverige en ny väg till det klassiska kulturarvet 

vilket skulle få stor betydelse för flera av arbetarrörelsens ledande personligheter.46 

I invigningstalet till Medelpads folkhögskola 1873 lovade man att ”hålla läroanstalten fri 

från ’den ensidiga känsloriktning och den politiska karaktär’, som ansågs utmärka de danska 

och norska folkhögskolorna”.47 

Folkrörelsernas massanslutning och dess stora organisering sker först på 1880-talet och utgörs 

av: 

 Frikyrkorörelsen 

 Nykterhetsrörelsen 

 Arbetarrörelsen  
 

Alla tre har, enligt Gustavsson, sina rötter i upplysningen och franska revolutionen. ”Att söka 

en egen identitet och försöka förstå det nya som växte fram var grogrunden till sökandet efter 

bildning.”48  

Ett konkret exempel på stödjande av upplysta arbetare visar Sundsvalls Arbetareklubbs 

ansökan om en läselokal. Arbetareklubben var många gånger en förening sprungen ur den 

                                                           
45 Ibid., s.64 
46 Ibid., s.66 
47 Nilsson, 1927 s.353f 
48 Gustavsson, 1991, s.67f 
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liberala arbetarrörelsen som drevs fram av typografer och bokbindare.49 Men Arbetarklubben 

i Sundsvall satte tidigt en socialistisk riktning på sin verksamhet.50 Vid Arbetarklubbens möte 

i december 1887 diskuterades om man till fullmäktige skulle anhålla om ”kostnadsfri lokal till 

ett läsrum för Sundsvalls arbetare, hvarest de hvardagsaftnar exempelvis från kl 7 til 10 samt 

söndagseftermiddagarne kunde skaffa sig bokligt vetande”51. I skrivelsen till fullmäktige 

uttrycks behovet sålunda: ” Det är under förhoppning att hrr stadsfullmäktige behjärta den 

stora nytta och betydelse, det moraliska inflytande saken kan och bör hava för arbetarna i 

allmänhet samt tillika den nationella styrka som för varje stat ligger uti att äga en upplyst 

arbetareklass, som kommittérade med fullt förtroende vänt sig till vår stad första myndighet. 

Så långt det är oss arbetare möjligt skola vi söka sörja för att all lektyr, som kan vara 

upplysande för vår klass, förskaffas, och där egna medel ej räcka till tro vi en arbetarvänlig 

allmänhet ej skall vägra oss den hjälp vi tarva.”52 Exemplet får också visa hur nära de olika 

rörelserna var då flera Godtemplarloger hade undertecknat skrivelsen. 

Gustavsson nämner att Sverige under 1880-talet genomgick en ideologisk förändring.53 

Förändringen går under olika benämningar: upplysningsrationalism, kulturradikalism, 80-

talsradikalism är några exempel. Det ideologiska centrumet för upplysningsrationalismen 

fanns i de fria studentföreningarna som bildats i Uppsala och i Lund. Verdandi 1882 Uppsala, 

och De unga gubbarna DUG 1887 i Lund som följdes av DYG, De yngre gubbarna. Dessa 

föreningar bildades ur fria sällskap och diskussionsklubbar, vilka var en del av de borgerliga 

offentlighetsformer som funnits sedan franska revolutionen. Verdandis små häften som 

producerades med startår 1888 på initiativ av Karl Staaf54 utgör en bestående bildningsinsats i 

Sverige under denna tid. Föreningarna fick en avgörande betydelse för den svenska 

arbetarrörelsens ideologiska orientering.55  

Sundsvalls dagstidningar följde noga verksamheten vid Uppsala universitet och Norrlands 

nation. Särskilt Sundsvalls tidning hade i stort sett i varje nummer någon notis eller artikel om 

nyutexaminerade med koppling till Sundsvall och regionen i stort samt berättade om 

studentkårens verksamhet och de satsningar som gjordes vid universitetet.  

                                                           
49 Larsson, 1989 s.37 
50 Nya Samhället 1947-04-03  
51 Sundsvalls tidning 19 april 1887 
52 Sundsvalls tidning 9 maj 1887  
53 Gustavsson, 1991 s.70 
54 Karl Staaff blev politiker (liberal), statsminister 1905–06 och 1911–14, riksdagsman 1896–1915 (andra 
kammaren). (Nationalencyklopedin) 
55 Gustavsson, 1991 s.74 
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Upplysningsrationalismen fick sin främsta institutionsfunktion i det svenska arbetarinstitutet. 

Både folkhögskolan och arbetarinstituteten såg som sin huvuduppgift att erbjuda allmän 

medborgerlig bildning i motsats till den konservativa lärdomsskolan. August Palm56 var emot 

arbetarinstitutet och ansåg att arbetarklassen skulle avskärma sig från den borgerliga kulturen 

och bygga upp sina egna institutioner och sin egen offentlighet. De socialdemokratiska 

ledarna som t.ex. Hjalmar Branting och Rickard Sandler, vilka hade akademisk bakgrund, 

verkade dock för ett kritiskt övertagande av det borgerliga samhällets kultur, vilket de ansåg 

var enda vägen fram. 57  

Björn Norlin använder begreppet bildning i sin avhandling utifrån ett socialt koncept. ”Det 

vill säga en övergripande idé om behovet av att via olika medel nå förändring och utveckling, 

vilken i sin tur gav upphov till växlande sociala praktiker.”58 Bildningsidealen såg olika ut 

beroende på tidpunkt och social kontext. Norlin hänvisar till Lars Niléhns studier av 

idédebatten kring läroverkens bildningsmål mellan 1820 och 1880 som visar på fyra parallellt 

löpande åsiktslinjer. 

 

  

Bild från: Norlin, 2010 s.46 

                                                           
56 August Palm introducerade de socialdemokratiska idéerna, första gången genom ett föredrag i Malmö 6 
november 1881. Palm grundade tidningen Social-Demokraten och deltog i bildandet av Socialdemokratiska 
arbetarepartiet. (Nationalencyklopedin) 
57 Gustavsson, 1991, s.81f 
58 Norlin, 2010 s.44 
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Den nyhumanistiska linjen dominerade tidigt och var stark fram till 1880-talet och betonade 

individens harmoniska utveckling av ”själsförmögenheterna”. De klassiska språken, latin och 

grekiska, samt studier i modersmålet var viktiga ingredienser i bildningskonceptet. 

Ämbetsmannaidealet och medborgarfostran börjar växa sig starkare vid 1800-talets mitt. Man 

ville förse eleverna med användbar kunskap för samhällslivet vilket medförde att ämnen som 

naturvetenskap och moderna språk fick större betydelse.  

Den nya människan som danades i det nya samhället, ”borgaren”, var inte längre lika bunden 

av sitt stånd och kyrkan, utan nådde en större personlig självständighet. Tidigare styrdes man 

hårt av traditioner, nu ansåg fler och fler att människan i allt högre grad styrdes av sitt eget 

förnuft.59  Ett exempel på förnufttänket visar referat från Kyrkostämmans möte i Sundsvall i 

maj 1887 när frågan om nytt stenhus för komministern diskuterades och läroverksadjunkten 

Bystedt framhöll ett önskemål om att istället för envåningshus låta bygga ett tvåvåningshus 

och förlägga rektorsbostad i byggnadens övervåning. Borgmästare Björck menade att 

stämman inte hade bemyndigande att återsända ärendet till Kyrkorådet och be dem ändra i 

uppdraget ”förklarade sig hr Bystedt föredraga att handla klokt framför att handla 

formelt”.60 Bystedt fick med sig bl.a. J.H.Struve (redaktör Sundsvalls tidning) och efter 

fortsatt diskussion beslutades enligt Bystedts förslag.  

Skolkritiken under 1880-talet utgjordes av att man ansåg att skolan inte skulle utbilda i 

förlegad kunskap utan i nyttig kunskap för den verklighet där eleverna befinner sig.61 Detta 

visar även notiser och debatter i Sundsvalls tidning om. I oktober 1886 refereras en artikel ur 

Svensk Läraretidning där artikelförfattaren August Karlsson fortsätter en diskussion kring 

huruvida skolan kan ses som något nödvändigt ont: ”Det är abnormt att lära barn nysta fram 

långa ramsor ur minnet, innan de ännu kunna läsa obehindradt innantill och innan de förstå 

hälften af det de läsa. Det är abnormt att lära dem känna tillvaron i en annan verld, innan de 

ännu kunna fatta sin uppgift på denna sidan grafven.”62  

Att det fanns ett intresse att diskutera bildningsbegreppet under 1800-talet visar valet av 

uppsatsämne för mogenhetsexamen år 188763: ”Har den franska bildningens herravälde i 

                                                           
59Gustavsson, 1991, s.41 
60 Sundsvalls tidning, 3 maj 1887 
61 Gustavsson, 1991, s.78 
62 Sundsvalls tidning, 16 oktober 1886 
63 Ämnena för uppsats i modersmålet i avläggande av mogenhetsexamen bestäms på nationell nivå och finns 
listade i den årliga statistiska berättelsen om statens allmänna läroverk för gossar som 
Ecklesiastikdepartementet publicerade. 
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Sverige under förra århundradet verkat öfvervägande godt eller ondt?”.64 Med tanke på det 

som sagts ovan vad gäller den tyska dominansen i Sveriges bildningshistorik skulle det vara 

mycket intressant att ha kunnat ta del av vad lärjungarna kom fram till i sina uppsatser med 

den frågeställningen. 

 

5.2 Sammanfattning utifrån lokalt perspektiv 
 

Det som beskrivs i kapitlet ovan utifrån en nationell horisont kring bildningsbegreppet finns 

representerat på ett lokalt plan - vilket citaten från de lokala dagstidningarna i nämnda kapitel 

visar på. Ytterligare exempel är hur Sundsvalls läroverk strävar efter att bli ett fullständigt 

läroverk samtidigt som föräldrar ansöker om dispens för sina barn att slippa ämnen som 

grekiska och latin.65 Av lärarna vid läroverket är de flesta utbildade vid Uppsala universitet 

och flera av dem återfinns inom stadens styrelse och i föreläsningsföreningar m.m. När eforus 

vid domkapitlet anmodar läroverkets ”rektor och kollegium att ’tillse, huruvida icke under 

kommande termin antalet av de från vissa avgifter befriade lärjungar kunde inskränkas” 

svarar kollegiet att hur gärna de än vill öka intäkterna fanns det ingen möjlighet att minska 

antalet elever som befrias från vissa terminsavgifter.66  

I dagspressen förs diskussioner kring skolans roll, vissa anser att den kommunala folkskolan 

inte ska nyttjas av de bättre bemedlade då de har möjlighet att bekosta en privat skolgång till 

sina barn. När Nya norrländska korrespondenten får ny redaktör 1870 vid namn Struve syns 

direkt inlägg i dagstidningen om skapande av en folkhögskola för att förbättra den 

medborgerliga bildningen.67  

 

6. Tidigare forskning 
 

Som jag konstaterade i min C-uppsats är biblioteksforskning en relativt ny företeelse i 

Sverige. 1990 beslöt riksdagen att inrätta den första professuren i biblioteks- och 

informationsvetenskap, att jämföra med USA som startade en forskarutbildning inom ämnet 

redan 1928. Magnus Torstensson har visat på två forskningsgrenar inom 

biblioteksforskningen, dels den kvantitativa där man tittar på orsakssamband mellan t.ex. 

                                                           
64 Sundsvalls tidning, 19 april 1887 
65 Det ämne där flest ”frisedlar” kan skönjas i de protokoll jag tagit del av är dock gymnastik. 
66 Rönnholm, 1927, s.54 
67 Petersson, 1990, s.134 
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BNP, offentlig sektor och satsning på utbildning samt på bibliotek, dels den kvalitativa som 

tittar närmare på personers agerande kring biblioteksverksamheterna. 

Folkbibliotekens utveckling har studerats i större utsträckning än de akademiska biblioteken 

eller företagsbiblioteken. En sökning i DiVA på ordet folkbibliotek ger 267 träffar varav 205 

är studentuppsatser. En sökning i samma databas på ordet forskningsbibliotek ger 31 träffar 

varav 17 är studentuppsatser, företagsbibliotek ger 3 träffar varav 2 studentuppsatser, 

arbetarbibliotek ger 0 träffar. Folkrörelsernas bibliotek brukar dock finnas med i studier 

kopplade till folkbibliotekens start eftersom flera av föreningsbiblioteken övertogs av 

folkbiblioteken. 

I studier kring bildning hamnar vi i en omfångsrik och många gånger tvärvetenskaplig 

forskningsmiljö vilken följaktligen blir svår att ge en överblick över. Resultatet av studier 

kring bildningsbegreppet och Sveriges 1800-tal ger jag en sammanfattning av i kapitlet 

”Begreppet bildning”. Bildningshistoria kopplat till biblioteksverksamheter finns det några 

studier kring som jag vill belysa. Avhandlingen ”Sockenbiblioteket - ett 

folkbildningsinstrument i 1870-talets Sverige: en studie av folkskoleinspektionens 

bildningssyn i relation till sockenbiblioteken och den tillgängliga litteraturen” av Nils-Åke 

Sjösten är ett bra exempel. Även Bosse Jonssons avhandling ”Medborgaren och marknaden: 

pedagogisk diskurs för folkbibliotek” tar upp bildning och bibliotek i en samlad kontext. 

Marion Lefflers avhandling ”Böcker, bildning, makt: arbetare, borgare och bildningens roll i 

klassformeringen i Lund och Helsingborg 1860-1901” ger också en intressant aspekt på 

bildning för arbetare och bildning av arbetare i kombination med forskning kring 

arbetarbiblioteken. Många studier behandlar bibliotekens utveckling utifrån folkskolans nya 

uppdrag eller utifrån arbetarrörelsens eller folkrörelsen i stort, samt att man tittar på det 

kommunala kulturpolitiska uppdraget i relation till bibliotekens verklighet som den visar sig i 

lånejournaler och bokbestånd.  

Den yrkesgrupp som verkligen argumenterade för allmänna bibliotek i slutet av 1800-talet 

och början av 1900-talet, och som många gånger tog på sig uppdraget som bibliotekarie vid 

dessa nya verksamheter, var folkskollärare och läroverkens lärare. De ter sig dock rätt så 

osynliga i de svenska studierna kring folkbibliotekens start.  

Angående studier om 1800-talets Sundsvall har mycket skrivits vad gäller träindustrins 

expansion och dess följder. Fokus har då legat på arbetarrörelsen, socialdemokratin, strejken 

1879 och det snabba uppbyggande av staden efter branden 1888. Från Umeå universitet finns 
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avhandlingar och rapportstudier som studerar sociala aspekter i Sundsvall vid denna tid, till 

exempel sociala skillnader i dödlighet, om yrkeskarriärer och sociala nätverk i Sundsvall 

1850-1900, om stadens arbetskraftsinvandring och hur deras livsvillkor såg ut under denna 

period, studier om utomäktenskaplighet och sociala nätverk under 1800-talet, och studier om 

kvinnan som företagare och kvinnan som brottsling vid denna tid i Sundsvall. En nyligen 

utgiven avhandling från Mittuniversitetet belyser kriminaliteten i Sundsvallsdistriktet under 

1800-talet och tidigt 1900-tal.68 

När det gäller forskning kring Sundsvalls utbildningshistoria under 1800-talet har jag inte 

funnit så mycket att hänvisa till. I de lokalhistoriska monografierna finns kapitel om stadens 

skolutveckling och om kulturverksamheter (dit vanligtvis biblioteket räknas). Men specifika 

forskningsrapporter, avhandlingar, tidskriftsartiklar om bildning/utbildning i Sundsvall under 

1800-talet har jag knappt funnit. I databasen ERIC (den internationellt stora vetenskapliga 

databasen inom utbildningsvetenskap och angränsande ämnen) får jag 1 träff när jag söker på 

Sundsvall. Det är Lotta Wikströms artikel “Different Sources, Different Answers: Aspects on 

Women's Work in Sundsvall, Sweden, 1860-1893” från 2003 i tidskriften “Interchange: a 

quarterly review of education". I tidskriften Scandinavian journal of history finner jag en 

artikel som studerar vad kostnaden uppgick till för att bygga en folkskola i Sverige under 

1800-talet och artikelförfattaren har då valt att utgå från folkskolebyggnader i Sundsvall under 

perioden 1842-1900. 

Det verkar således som mitt val av frågeställning inte har studerats tidigare.  

 

7. Bakgrund 
 

Eftersom jag valt att fokusera på aktiviteter kopplade till biblioteksverksamheter vill jag ge en 

bild av den biblioteksvärld som fanns internationellt och nationellt under den tidsperiod som 

ska studeras. Detta för att kunna placera Sundsvalls bildningsaktiviteter och 

biblioteksutveckling i en större kontext. Bibliotek som lokal och som verksamhet kan tyckas 

vara tämligen likriktade och välkända samt problemfria, oavsett tid och geografisk hemvist, 

och en internationell utblick enligt nedan kan tolkas som ett spår vid sidan om. Här får dock 

                                                           
68 Glen Svedins avhandling från 2015 med titeln: ”En ohyra på samhällskroppen”. 
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mina förkunskaper inom ämnet ges företräde då jag ser det av största vikt att få påvisa de 

olikheter som finns mellan biblioteksverksamheter och vad dessa olikheter kan bero på.69 

 

7.1 Internationellt 
 

De allmänna bibliotekens utveckling har följt samhällsutvecklingen i stort och då särskilt 

påverkats av industrialismen. Det gäller både nationellt och internationellt. Utifrån den 

litteratur jag läst kan jag grovt se hur biblioteken i de flesta länder startat som en verksamhet 

inom kyrkans försorg för att därefter tas över av samhällets nya maktutövare i samband med 

industrialismen: 

 I flera länder finns en ursprunglig koppling mellan de styrande religiösa krafterna och 

skapande av bibliotek. Biblioteken var till för utbildningen av prästerskapet och kunde 

i samband med det även göras tillgängliga för övriga läskunniga som önskade 

förkovra sig. 

 I samband med industrialiseringen växte behovet av att erbjuda bildning för ”folket”. 

En arbetarklass behövde vägledas och de styrande i samhället – vilka inte utgjordes av 

kyrkans män i lika hög grad utan mer av borgerskapets industri- och handelsmän – såg 

vikten av att erbjuda bra läsning för en arbetarklass dels i utbildningssyfte kopplat till 

arbetarnas yrken men också i påverkanssyfte för att vägleda dem in i ”rätt” litteratur 

och motverka att de skulle finna egna vägar till en för de styrande icke acceptabel 

litteratur. Samtidigt ivrade arbetarklassens företrädare för vikten av att söka sin egen 

identitet och inte låta sig styras av borgerskapet, varför de genomförde egna satsningar 

på bibliotek för arbetarklassen, ofta inom fackföreningarnas verksamhet. 

 

Viktiga bidrag till bibliotekens utveckling var förstås spridningen av läskunnigheten och 

utvecklingen inom boktryckeriet vilket gjorde att fler fick möjlighet att flerfaldiga texter som 

kunde spridas till många. 

Upplysningens idéer om den myndige medborgaren gav också en viktig grogrund till den 

utveckling biblioteken tog i många länder. Utifrån upplysningens idéströmningar och 

industrialismens snabba utveckling i kombination med möjligheten att producera texter 

uppkom ett behov av att både stödja folkets/massornas bildning och att styra densamma. 

                                                           
69 Förkunskaperna består i Bibliotekarieexamen och därefter 23 års arbetslivserfarenhet inom olika 
biblioteksverksamheter. 
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Biblioteken lämnade kyrkan som överhuvud och fick bidrag från stat och kommun i 

kombination med filantropiska aktörer. För att klara driften av bibliotek anställdes personer 

att sköta inköp och utlån. En profession skapades vars syfte till att börja med var att förse 

allmänheten/folket/de lägre bemedlade klasserna med för samhället rätt litteratur men som 

under åren som gick, mer och mer verkade för att stödja besökarnas behov av mötesplatser 

och informationssökande. 

Att biblioteken har setts som viktiga aktörer för skapande av en identitet visas tydligt i 

litteraturen. Förutom exemplen där den styrande religionen vill nå ut med för religionen 

viktiga texter till folket ville den styrande statsmakten under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal 

styra folkets läsning för att skapa landets identitet, vilken skulle överensstämma med de 

styrandes syn. Som en motreaktion skapade representanter för arbetarklassen egna bibliotek 

med den litteratur de ansåg att arbetarklassen behövde läsa för att nå en gemensam identitet. 

Intressant att notera är hur lika arbetarrörelsen och regeringsföreträdarna var vad gäller synen 

på litteratur. De reagerade starkt negativt på den höga utlåningen av skönlitteratur från båda 

håll och menade att syftet med respektive biblioteksverksamhet var att låna ut facklitteratur 

till folket i utbildningssyfte. 

Ytterligare exempel på identitetsskapande är när man vid tider av kaos öppnar bibliotek dit 

människor kan gå för att återfinna en tillhörighet i samhället. Det gäller t.ex. i slutet av första 

världskriget och en tid därefter när filantroper från USA satsar medel för att öppna mindre 

bibliotek i Frankrike för att stödja de allierades återhämtning. Likaså vid tider av 

dekolonalisering skapades bibliotek i syfte att stärka en kulturell gemenskap. 

 

7.1.1. Nordamerika och Västeuropa 
 

Influenserna till biblioteksutvecklingen under industrialiseringen kom till stor del från USA 

och England men anpassades och utvecklades på olika sätt i de mottagande länderna. Från 

flera länder gjordes studieresor till USA och väl hemkommen försökte man övertyga och 

inspirera till liknande biblioteksverksamheter. Hur utvecklingen fortsatte berodde till stor del 

på landets religionstillhörighet, hur stor arbetarklassen hade blivit i städerna och hur stark den 

filantropiska andan var. 

”The first period of American influence on public library development in Germany was the 

result of the travels of Friedrich von Raumer in America in 1845. On his return to Berlin, von 
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Raumer was instrumental in establishing popular libraries in Berlin and used as models the 

libraries he had observed in the United States. Because of the different social and cultural 

setting that prevailed in Germany at time, the German libraries never received the support 

nor achieved the strength that the American public libraries did.”70 

 

I 1600-talets England erbjöd de mer förmögna invånarna i städerna boksamlingar i lokaler 

vilka fungerade som ”kommunala bibliotek”. Det äldsta biblioteket av den typen grundades i 

Norwish 1608. Under 1700-talet tillkom flera bibliotek kopplade till kyrkan utifrån 1709 års 

Act of Parliament, vilket var den första allmänna bibliotekslagen. Den snabbt växande 

industrialismen gav näring till fler allmänna bibliotek. I mitten på 1800-talet fanns ca 400 

bibliotek i England vilka innehöll närmare 400 000 volymer och den årliga cirkulationen 

uppgick till 1 miljon. ”The time had come, and in that year a Committee of the House of 

Commons considered libraries for the public and evolved the first Public Libraries Act of 

1850. In the evidence given before the Committee it was stated that the United States ‘have 

already anticipated us in the formation of public libraries’, having established more than one 

hundred.” 71 

1833 öppnade det första skattefinansierade Public Library i USA, i Peterborough, New 

Hampshire. 1838 beslöt staten New York att avsätta en årlig budget på 55 000 dollar för drift 

och utveckling av skolbibliotek. År 1876 när American Library Association bildades fanns det 

188 fritt tillgängliga allmänna bibliotek och ännu fler skolbibliotek. Biblioteksfrågan sågs 

som en lokal angelägenhet. ”Local political leaders believed that public libraries could 

provide a civilizing influence on the masses and be a means to shape the populace into 

adhering to hegemonic social norms, which greatly shaped the initial engagements of 

libraries with politics.”72 

Den filantropiska betydelsen för allmänna biblioteken i USA är stor. T.ex. bistod Andrew 

Carnegie med mer än 41 miljoner dollar till 1 420 städers skapande av allmänna bibliotek 

under perioden 1886 – 1919. 

I USA arbetade bibliotekarierna som yrkeskår tidigt för spridande av information till alla, det 

var ett led i demokratiprocessen. Vid den första nationella träffen för bibliotekarier 1853 
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skapades två kommittéer: en kommitté hade till uppgift att påminna kongressen om att stödja 

en bättre distribution av offentliga skrivelser ut till landets allmänna bibliotek och en 

kommitté vars uppgift var att skapa kopior av författningssamlingen till alla folkbibliotek i 

USA. 73 

Redan år 1813 hade ”the Congress passed the first act to ensure the dissemination of printed 

legislative and executive materials to selected state and university libraries and historical 

libraries. [---] Well before 1900, many city libraries had established a wide range of 

educational and cultural activities as a part of their regular operations, offering everything 

from tutoring for school children to classes teaching creative arts and practical skills for 

adults.” 74 Biblioteken utgjorde även ett stort stöd för de många immigranternas möjlighet att 

integreras. 

I Nordisk familjebok från 1908 berättas om nytänkandet kring de allmänna biblioteken i USA. 

Där står att på grund av avsaknad av äldre vetenskapliga institutioner fanns inte samma 

splittring mellan vetenskapliga bibliotek och folkbibliotek som man tyckte sig se i Sverige 

och därför hade man i USA lyckats erbjuda ”free public libraries afsedda för alla olika 

klasser och sysselsättningar bland befolkningen”. Vidare kan man läsa att ” utlån sker utan 

borgen, och allmänheten har ofta tillträde till boksamlingens hyllor (open access). [---] 

Barnafdelningar med särskilda läsrum förekomma allmänt. Samarbetet med skolan är 

synnerligen intimt. [---] Bibliotekarieutbildningen sker i särskilda bibliotekarieskolor, den i 

Albany (sedan 1884) har 1-3 åriga kurser.”75 

I en artikel från 1984 försöker Joseph J Laurer besvara frågan varför de allmänna biblioteken 

är mer använda i vissa länder jämfört med andra. Laurer använder sig av data från sexton 

Europeiska länder och från USA och visar utifrån det en korrelation mellan hur mycket av 

BNP som läggs på utbildning har betydelse för hur mycket man är villig att från samhället 

stödja ett allmänt bibliotek. Lika stor betydelse för biblioteksutvecklingen har den 

utbildningsfilosofi som utbildningen vilar på. Att Frankrike inte visat på lika stor användning 

av de allmänna biblioteken som t.ex. England och Skandinavien beror på synen på inlärning. I 

Frankrike stod utantillinlärning högt i kurs och det behövdes inte fler böcker för eleverna än 

kurslitteraturen – ingen bredvidläsningslitteratur eller behov av att själv söka information 
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fanns. Frankrike satsade sin utbildningspeng på en färre grupp istället för på 

folket/allmänheten i stort. Engelskspråkiga länder och Skandinavien däremot såg skolan som 

ett verktyg att höja utbildningsnivån för massorna samt att stödja ett kritiskt tänkande och 

förbereda för ett livslångt lärande. 

Den filantropiska insatsen saknades i Frankrike och Schweiz samt Spanien, vilket också kan 

ha bidragit till att bibliotek för allmänheten inte fick samma genomslag som i de 

engelskspråkiga länderna. I samband med den analysen ser Laurer ett möjligt samband mellan 

de allmänna bibliotekens utveckling och religionen. ”While Protestants stressed individual 

reading of the Bible and the desirability of self-improvement through knowledge, Catholic 

authorities were more concerned about false beliefs arising from misreadings or erroneous 

works. Individual reading was not a strong social value among post-Reformation Catholics, 

and this is reflected in the usage of public libraries.”76 Lauer menar även att det skapades en 

annan tradition i bibliotekarieutbildningen i Frankrike jämfört med den i England och USA. 

”The scholarly products of this institution had little interest in serving anyone but other 

scholars, and they dominated the leadership of the profession until well into the twentieth 

century.”77  

Lauers artikel är dock bara en i mängden av studier som gjorts kring biblioteksutvecklingen i 

västeuropa. Martine Poulains artikel från 1996 visar tvärtom betydelsen av filantropin i 

Frankrike. Det som dock stödjer Lauers analys är att Poulain beskriver en filantropi som kom 

igång senare än i de engelskspråkiga länderna, vid slutet av första världskriget och tiden där 

efter, samt att den bygger på amerikanskt initiativ i syfte att stödja de allierades återhämtning 

både materiellt i uppbyggandet av raserade städer och socialt/psykologiskt med möjlighet att 

gå vidare i livet. Poulain visar också på inhemska filantropiska initiativ och kommer till 

slutsatsen att det finns skillnader i målsättningen beroende på om det är ett amerikanskt 

initiativ eller franskt. Den amerikanska vill stödja en läsning för allmänheten medan den 

franska är fokuserad på bevarandet av specifika samlingar till gagn för kommande forskare 

eller de med intresset för just det specifika ämnet.78 

Diagrammet nedan, från en studie gjord vid Umeå universitet 1977, visar läskunnigheten i 

Europa 1850-1970. Där syns hur de katolska länderna ligger efter de övriga. 
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Lundgren, Säljö och Liberg beskriver också hur utvecklingen av läsfärdigheterna gick snabbt i 

de protestantiska delarna av Europa. År 1800 uppskattas 60-80% av männen och ca 40% av 

kvinnorna kunna läsa och skriva. Vad gäller Sverige så förutsattes det att barnen hade lärt sig 

att läsa i hemundervisningen innan de började folkskolan.79 

En inblick i den kanadensiska folkbiblioteksutvecklingen ger John Wiseman i sin avhandling 

från 1989. Vid mitten av 1800-talet fanns flera ”mechanics- institutes” med tillhörande 

bibliotek vars syfte var att de skulle användas av arbetare för att höja bildningsnivån i nära 

samverkan med arbetsplatserna. Även några fria allmänna bibliotek fanns också. ”In the 

1884-85 reporting year, the number of volumes issued from institute and free libraries was 

over 500 000. The actual number of institute libraries contributing to this circulation figure is 

not absolutely clear, but there were six free libraries, among which the Toronto Public 

Library accounted for almost 180 000 volumes.”80  

Några av biblioteken vid de s.k. “Mechanics institutes” fick bidrag från kommunen och 

kunde därför erbjuda lån av böcker gratis. De ansvariga för instituten hyste en förhoppning 
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om att bidragen skulle öka eftersom de tydligt tyckte sig kunna se hur moralhöjande 

användningen av biblioteken var hos de barn vars föräldrar nyttjade biblioteken.81  

Vid rapporteringen för 1885-86 framkommer att man ökat anslagen till dessa bibliotek. De 

ansvariga för institutens bibliotek verkade dock bekymra sig över ökningen av antalet utlån 

inom skönlitteratur, särskilt i samhällen utanför städerna. Skönlitteraturen utgjordes av ca 

26% av den totala samlingen böcker vid biblioteken i regionen samtidigt som dess andel av 

utlån låg på ca 61%.82 Den stora cirkulationen av skönlitteratur bekymrade även regeringen 

som funderade på ifall det var rimligt att de skulle använda statliga medel till att stödja detta - 

syftet var egentligen att stödja läsning av facklitteratur och höja bildningsnivån.  

Avhandlingen visar också på hur de allmänna biblioteken bedrev kvällskurser i t.ex. engelska 

och historia och hur nära förbundet biblioteksverksamheten var med den regeringsstödda 

utbildningen. En diskussion fördes på central nivå kring en centralisering av 

biblioteksverksamheten, vilket man ansåg skulle ge bättre effekt och höja kvaliteten jämfört 

med att sprida ut bidragen till allt fler och mindre biblioteksverksamheter i regionen. Men 

utbildningsministern ville fortsätta satsa på systemet med biblioteksverksamhet inom 

Mechanics Institutes regi och utökade dessa till fler mindre städer samt hänvisade i en rapport 

för 1894 hur viktig vuxenutbildningen vid dessa institut hade varit under årens lopp.83 

Dock fanns tendensen att de allmänna biblioteken i Kanada blev större och brukades mer 

under de närmast följande åren medan institutens bibliotek inte följde någon given plan, deras 

tillkomst och avskaffande berodde på de lokala samhällenas syn på utbildning och kultur. 

1900 valde utbildningsministern att uppmärksamma vikten av skolbibliotek, särskilt i de 

områden som inte hade tillgång till ett allmänt bibliotek. 

Lorne Bruce visar vilken påverkan England och USA har haft på biblioteksutvecklingen i 

Kanada. ”Because Canadian culture was essentially colonial, library progress in Britain and 

the United States provided obvious models that could be adapted by a young Dominion 

striving to achieve nationhood ant maturity in the arts, sciences, and letters.”84 Vidare: 

“Many Victorians agreed that the library was a lifelong educator, a logical ‘missing link’ in 

an expansionist educational system, a role which the slogan ‘a people’s university’ aptly 

described. The concerns of technical education for workingmen also were addressed partly in 
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the library’s raison d’être. The trend developed later in Ontario than in Britain or the United 

States. As late as 1886, the education department continued to categorize libraries in 

Mechanics’ Institutes, the Ontario Legislative Assembly, the University of Toronto, and 

various colleges as ‘public’ in one of its key handbooks.”85 

 

7.1.2. Japan 
 

Japan följer samma mönster som övriga nämnda länder ovan. Biblioteken var först enbart 

knutna till den religiösa verksamheten för att därefter, i samband med att ett större behov av 

utbildning för folket väcktes, satsas på som instanser för vidareutbildning. ”After the 

Restoration of Meiji, 1868, the Department of Education established for the first time a 

library in 1872. This was the origin of the Imperial Library. Regulations were made in 1881 

with regard to the establishment and abolition of public libraries; and in 1899 an ordinance 

relating to libraries was issued, by which the establishment of libraries by local corporations 

or by individuals was encouraged. [---] The Imperial Library opened 1872. Since then there 

has been a continuous development, especially during 1900-1925 to keep pace with the 

progress of education in the country.” 1923 fanns det 2 389 bibliotek i Japan: 1 statligt 

bibliotek, 1 608 allmänna bibliotek, 1 175 privata biblioteksverksamheter.86 

Matsumoto beskriver hur den moderna utvecklingen av de allmänna biblioteken var starkt 

påverkade av hur biblioteksverksamheten utvecklats i USA. Detta på grund av att den stora 

frontpersonen för biblioteksutvecklingen i Japan, Inagi Tanaka, hade utbildats i USA under 

Charles Cutters87. 

 

7.1.3. Ryssland 
 

I Ryssland låg alfabetismen på närmare 80% av befolkningen före 1850. ”It was therefore 

quite natural that the kul’-turniki, as the adherents of the popular education movement called 

themselves, would lay particular stress on the need to bring literacy and rudimentary 

education to the peasant masses, whom they hoped to enlist in their struggle to modernize the 

country’s political system.”88 
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Raymond beskriver hur dessa kul’turnikis sågs med misstänksamhet från tsarens officerare 

och det var trögt att få igenom önskade satsningar för folket. Men under perioden efter 

revolutionen 1905 och fram till första världskriget skedde en utveckling för 

vuxenutbildningen. ”In 1913 the first All-Russian Congress of Popular Education met in the 

capital and proclaimed that ‘a successful development of economic, political, and social life 

is possible only on condition that there be a high cultural level among the whole population’. 

Because existing schools could not accomplish this goal on their own, the Congress urged 

that adult education be given a major place in the country’s educational system. In addition, 

the Congress also argued that adult education had to be based upon a voluntary, 

individualized approach that could best be promoted through reading and through public 

libraries.”89 

Efter första världskriget såg de styrande en viktig uppgift i att satsa på vuxenutbildningen i 

syfte att höja den allmänna bildningen i landet. ”For the Soviet leadership, adult education 

was to serve as an instrument of political socialization. It was expected to instill in the 

population a scientific Marxist world view, to disseminate information about the new 

government, to help raise industrial production, and, most urgently, to reduce adult 

illiteracy.” Biblioteken fick en viktig roll i satsningen av vuxnas utbildning. “The library 

must cease being an institution for storing book, and for lending them; it must rather become 

a weapon for the propaganda of communism.”90 

 

7.1.4. Arabvärlden 
 

A H Green beskriver den arabiska världens biblioteksutveckling. Vid 1000-talet fanns 

bibliotek i anslutning till moské-universiteten  och de s.k. madrasas.91 ”The mosque-

universities and madrasas were supported by waafs (revenue-bearing endowed properties 

deeded to them by wealthy, pious landowners), they had a public character, and their book 

collections in effect served as public libraries. There were also many private libraries 

assembled inter alia by scholars or by bibliophile statesmen.”92 

                                                           
89 Ibid. s.396 
90 Ibid s.398 
91 “The madrasah functioned until the 20th century as a theological seminary and law school, with a curriculum 
centred on the Qur’ãn. Arabic grammar and literature, mathematics, logic, and, in some cases, natural science 
were studied in madrasahs in addition to Islamic theology and law. Tuition was free, and food, lodging, and 
medical care were provided as well”. (Encyclopedia Britannica http://www.britannica.com/topic/madrasah ) 
92 Green, 1988 s.459    

http://www.britannica.com/topic/madrasah


34 
 

Under den koloniala perioden utvecklades två parallella system för utbildning, den ena riktade 

sig till kolonialisterna och den andra till det inhemska folket. Det fanns även liberala 

strömningar som önskade ett integrerat utbildningsväsende med målsättningen att 

europarisera de erövrade länderna, men den rörelsen hade ingen framgång. ”The diffusion of 

other kinds of libraries was similar to the pattern of higher education. Where political 

controls were formal and settlers numerous, municipal libraries tended to be established by 

European settler communities mainly for their own benefit – in Algiers, Tunis or Jaffa/Tel 

Aviv 1891. Where controls were informal and/or indigenous leadership was cosmopolitan, 

some new Arab libraries materialized.”93  

I samband med dekolonaliseringen strax innan första världskriget skapades bibliotek och 

informationscentra i syfte att stärka en kulturell gemenskap när den politiska stabiliteten 

började krackelera.  

 

7.2 Nationellt 
 

I Social tidskrift från 1901 beskrivs den senare halvan av 1800-talet som 

”folkbildningssträfvandets tidehvarf”. Vidare står: ”Det talas nu för tiden mycket om det 

fjärde ståndet, de obemedlades, kroppsarbetarnas, ’proletärernas’ stånd, såsom det egentliga 

folket i motsats till det tredje ståndet. Visst är, att om det en gång lyckas detta fjärde stånd att 

komma till makten, så har det därför i väsentlig mån att tacka just det tredje ståndet, hvars 

outtröttliga sträfvanden att höja arbetarklassens bildning småningom gjort denna klass till en 

politisk faktor av betydelse. Det är till ej ringa del de senaste årtiondenas folkskolor, 

folkhögskolor, fortsättningskurser, arbetareinstitut, akademiska ferieundervisning, lättfattliga 

föredrag, folktidningar och folkbibliotek, som framkallat detta resultat.”94 

Just folkbiblioteken nämner lektor Bergroth, i artikeln ovan, har blivit styvmoderligt 

behandlade i Sverige och jämför med hur långt man kommit i England och USA samt även 

Tyskland och Danmark. Göteborg, anser Bergroth har ett förträffligt folkbibliotek efter 

engelskt mönster medan Stockholm saknar detsamma. 

Folkskolläraren Nils Lundahl skriver också en artikel i samma tidskriftsnummer om behovet 

av statligt bidrag till folkbiblioteksverksamheten. Lundahl visar på den succé som 

                                                           
93 Ibid. s.464 
94 Bergroth, 1901 s.356 



35 
 

föreläsningsverksamheten blivit och som med hjälp av statglit bidrag når ut till en stor del av 

folket. Biblioteksverksamheten, som Lundahl menar är av största vikt för 

folkbildningsrörelsen, har negligerats. Folkbiblioteksverksamhet saknas i flertalet städer och 

landsbygd. Sockenbiblioteken finns förstås fortfarande men flera källor visar på dess 

torftighet: de ”innehålla föga njutbar läsning för de äldre; böcker, lämpliga och begärliga för 

ungdomen saknas ofta helt och hållet.” Lundahl uppmärksammar läsaren på att även Norge 

och Danmark har statsunderstödda biblioteksverksamheter. 

Det var i samband med riksdagens diskussioner om folkskolan som bibliotek fördes fram som 

ett viktigt komplement till skolverksamheten. I ett tillägg till folkskolestadgan 1842 

uppmanades prästerna till att inrätta och stödja användningen av sockenbibliotek samt att se 

till så att det fanns lämplig litteratur att läsa så för att kunna nyttja de kunskaper som 

inhämtats vid folkskolorna samt för att stödja ”en sann kristlig bildning”.95 Användningen av 

sockenbiblioteken blev dock inte så stor och från flera håll kom önskemål om statliga bidrag 

för att ge biblioteksverksamheten en skjuts framåt. Per Adam Siljeström publicerade år 1854 

ett principprogram om ”Folkbildning utanför folkskolan” vilken visade på bibliotekens 

betydelse. Siljeström hade några år tidigare gjort studiebesök runt om i Europa samt rest runt 

en längre tid i USA och blivit inspirerad av skolväsendet och dess koppling till bibliotek som 

han fann i USA.96 

Även om folkbildningen i Sverige hade en stark påverkan från England och USA visar Leffler 

på en avgörande skillnad i hur bildningssträvandena utvecklades i Sverige. England låg långt 

före Sverige i den industriella utvecklingen och barnarbete i städernas fabriker var ett 

framträdande inslag. I Sverige var man från riksdag och regering mer bekymrade över 

framväxten av ett proletariat på landsbygden även om barnarbete också förekom i städernas 

fabriker. ”[---]  folkundervisningen i Sverige [hade] – till skillnad från England där 

skolundervisning knöts till fabriker, frikyrkor och arbetarnas egna organisationer – en 

traditionell (stats)kyrklig anknytning. De av Ewerlöf förmedlade engelska idéerna togs upp av 

kyrkliga kretsar och omvandlades i traditionell riktning. Präster engagerade sig i 

sockenbibliotek och hoppades att på så sätt kunna motverka alkoholförtäring och allmänt 

moraliskt förfall bland allmogens minderåriga och tjänstefolket. Det var m a o inte de i 

kapitalistiska relationer direkt indragna parterna – arbetarklassens män, kvinnor och 

barnrespektive fabrikörerna – som fick hand om bildningsfrågan. Traditionen var avgörande 
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för hur och på vilket sätt de anglosaxiska idéerna kunde användas och/eller omvandlas på 

den svenska landsbygden.”97  

I Siljeströms lista över lämplig litteratur vid sockenbibliotek som han publicerade 1859 

återfanns praktisk litteratur om jordbruket. Den litteratur som kom att utlånas minst vid 

biblioteken.98 

Richardson beskriver hur 1880-talet genomsyrades av 1860-talets nyliberalism och 1870-

talets nygöticism. Det var främst de unga intellektuella från medelklassen samt ofta med 

politiska sympatier för Lantmannapartiet som drev ideologin framåt.99 Vidare menar 

Richardson att ”(d)et förefaller rimligt att anta att de värderingar och åsikter som omfattades 

av de kulturbärande skikten i 1880-talets samhälle i mycket hög grad emanerade från 

kustuniversiteten. Relativt få människor kom i direkt kontakt med nyare utländska 

kulturströmningar. Männen på de inflytelserika posterna hade suttit vid Christoffer Jakob 

Boströms fötter och kände knappast Comte, Marx eller Spencer ens till namnet. Man torde 

alltså kunna räkna med att de universitetsutbildade männen i staten – inte minst lärarna – 

kom att fungera som förmedlare av de idéer och värderingar de själva tillägnat sig vid 

akademien.”100 

I Sundsvalls tidning finns dock en artikel om just August Comte och det positivistiska 

samfundets program som tagits fram av styrelsen för positivistiska samfundet i Stockholm, 

september 1886, på ettårsdagen efter Comtes död. Artikeln vill lyfta fram positivismen som 

enligt artikelförfattaren är illa och okunnigt bedömd i samhället i stort.101 

 

7.2.1. Arbetarrörelsens bibliotek 
 

I arbetarrörelsens framväxt följde ett behov av tillgång till litteratur som bättre stämde överens 

med arbetarnas intresse. ”Fackföreningsbiblioteken vill verka dels som kunskapskällor och 

dels som dragplåster till fackföreningsmötena, vilket gör att deras öppettider oftast 

korresponderar med mötestiderna. De tillhör föreningens ögonstenar och omhuldas och 

skötes som sådana, något som naturligtvis inte ör det lättare för dem att skilja sig från sina 

mödosamt uppbyggda boksamlingar. Dessutom är biblioteken medvetet skapade för att verka 
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som ett alternativ och en motvikt till de bibliotek som har grundats av liberala 

arbetareföreningar och medelklasspersoner; bibliotek som oftast utestänger arbetarna på 

grund av en alltför hög låneavgift och tillhandahåller en litteratur som de nystartade, 

socialistiskt orienterade fackföreningarna inte finner läsvärd.”102 

De första arbetarbiblioteken som uppkommit och drevs av arbetare startades av typografer 

och bokbindare. Typograferna tillhörde länge den liberala arbetarrörelsen, det är först under 

de sista åren på 1800-talet som de närmar sig socialdemokratin.103 

Fackföreningar kom och gick. Mer än 150 fackföreningar bildades bara i Stockholm under de 

sista två decennierna av 1800-talet.104 Istället för att vid varje föreningslokal öppna upp en 

läsesal med en samling böcker som föreningen lyckats samla in, uppkom behovet att 

centralisera boksamlingarna och arbetsinsatserna till en bibliotekslokal av större mått och med 

möjlighet till utökade öppettider. 1890 ombads fackföreningarna i Stockholm att skänka sina 

boksamlingar till ett gemensamt bibliotek. Fackföreningarna var dock inte helt lätta att 

övertala eftersom biblioteken fungerade som dragplåster till föreningens möten. 105 1892 

öppnar till sist Stockholms arbetarbibliotek. 

Larsson menar att biblioteksverksamheten blev ett medel för att visa de styrande att 

arbetarklassen strävade inte enbart efter bättre ekonomiska förhållanden utan också efter 

möjlighet till bildning förkovran. ”För den på reformarbete inriktade svenska 

arbetarrörelsen gäller det att kunna visa att arbetarklassen har vilja och kunskap nog för att 

kunna axla ett större ansvar i samhället. Såväl Folkets hus som Stockholms arbetarbibliotek 

blir därför ett slags examensprov för den svenska arbetarklassen. I och med att de skapat 

dessa och liknande institutioner har de visat att de kan, vill och orkar.”106 

Fackföreningsrörelsen fungerar som en medborgarskola enligt Fredrik Nilsson, den förste 

bibliotekarien vid Arbetarinstitutets bibliotek. Biblioteket visar att arbetarna utöver ”sin kamp 

för en bättre ekonomisk ställning äfven ha andra intressen [---] att det dock inom folkets 

breda lager finnes ett starkt begär efter upplysning.” [---] Stockholms arbetare har med sitt 

Arbetarbibliotek afsedt att bereda sig ett bildningsmedel, något som väl borde kunna 

påräknas hjälp och stöd af hvarje framsynt samhällsmedlem. Ty genom denna sin sträfvan 
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efter bildning som klass, skola arbetarne äfven söka att höja sig som klass – till gagn för hela 

samhället.” (Stockholms arbetarebibliotek 1892-1902)” 107 

Även inom arbetarrörelsens biblioteksverksamhet bedrevs en styrning av litteraturtillgången. 

De styrande inom arbetarrörelsen ville att arbetarna skulle låna och läsa facklitteratur och inte 

ägna sig åt skönlitterär läsning. ”Under bibliotekets [arbetarinstitutets bibliotek] första tid på 

Svartmangatan försöker den dåvarande bibliotekarien, Knut Tengdahl, styra utlåningen 

genom att införa en bestämmelse som innebär att endast den person som lånar minst en 

fackbok får låna tre böcker vid ett tillfälle.” 108 Men det var ”triviallitteraturen” som lästes, 

och då särskilt romaner med ”Askungetema”, fattig ung vacker flicka får rik vacker ung man. 

Socialdemokraternas ungdomsförbund skapar en kampanj mot ”skräplitteraturen” i början på 

1900-talet och önskade istället väcka intresse för god litteratur. 

Att centralisera biblioteksverksamheten är en idé som hämtas från Norge. Fredrik Nilsson gör 

en studie över biblioteksverksamheten i Stockholm år 1904 och finner att det är 

”misshushållning” av resurserna i jämförelse med hur man har organiserat 

biblioteksverksamheten i Oslo där de privata biblioteken köps upp av stat och kommun samt 

en centralisering genomförs. Det ska dröja till 1927 innan arbetarbiblioteket införlivas med 

det nya stadsbiblioteket i Stockholm. I och med att Knut och Alice Wallenbergs stiftelse år 

1918 skänker en miljon kronor till uppförande av ett centralbibliotek i staden sattes 

biblioteksplanerna igång och en stadsbibliotekskommitté tillsattes.1920 åker bl.a. arkitekten 

Gunnar Asplund till USA för att studera biblioteksbyggnader.109 

Stockholms stadsbiblioteks tillblivelse påminner till viss del om den i Göteborg. 1862 invigs 

Göteborgs Stad Folkbibliotehk av domprost Peter Wieselgren. Biblioteket tillkommer genom 

en fond som Robert Dickson startar och det Dicksonska biblioteket fungerar som stadens 

folkbibliotek fram till 1950 när Göteborgs stad tog över verksamheten. Likheterna mellan 

städerna består i att det är med hjälp av privata medel som den kommunala 

biblioteksverksamheten kommer igång. Skillnaderna finns i att i Stockholm drevs 

”ursprungsbiblioteket” av arbetare för arbetare medan det i Göteborg drevs av industriägare 

för arbetare. 
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7.2.2. Statsunderstödd biblioteksverksamhet och ökade kostnader för folkundervisningen 
 

I min C-uppsats tar jag upp hur motioner från olika håll har lagts fram i riksdagen från 1828 

fram till den utredning som tillsattes i början av 1900-talet vilken ledde till att statsunderstödd 

biblioteksverksamhet startade 1905. Motionerna kom både från adeln och från borgarna, men 

samtliga föll på att man ansåg frågan om folkbibliotek vara en lokal fråga som kommunerna 

hade att ta ansvar för.110 

1902 framlade två folkskollärare en motion om statsunderstöd till biblioteksverksamheten vari 

de hänvisade till de statliga satsningarna i England och USA samt Norge, Danmark och 

Tyskland där allmänheten givits möjlighet till självstudier via bibliotekens försorg efter 

avslutad folkskola. En utredning tillsattes och den proposition som lades fram 1904 föreslog 

att kyrkostämman och inte den borgerliga kommunen skulle inneha ansvaret för de bibliotek 

som skulle få använda sig av bidragen. Det förslaget kritiserades hårt och när propositionen 

antogs i riksdagen hade ändringar genomförts så att statsunderstödet kunde utgå till 

skoldistrikt för upprättande och underhåll av församlingsbibliotek, till lands- och 

stadskommun för upprättande och underhåll av kommunbibliotek och till föreningar som av 

Kungl. Maj:t ansågs likställda med skoldistrikt eller kommun vad gäller deras 

föreningsbiblioteksverksamhet.111 

Ytterligare en intressant iakttagelse vad gäller bildning och bibliotek under denna period är 

den som Richardson visar vad gäller hur statens finanser fördelades. Under 1860- och 1870-

talen hade staten upptagit stora lån för att finansiera järnvägsbyggandet vilket medförde att 

dess räntebetalningar och amorteringar belastade budgeten mycket hårt under 1880-talet; 13-

14% av totala driftbudgeten gick till betalning av lånen vilket motsvarar anslagen under 

åttonde huvudtiteln i början av decenniet.112 Till den åttonde huvudtiteln räknas kultur- och 

utbildningsområdet samt kyrkan. Anslagen till de kulturella ändamålen växte markant under 

de sista tre decennierna av 1800-talet trots regeringens restriktiva hållning p.g.a. 

järnvägssatsningen. Richardson ser tendensen klar och tydlig, d.v.s. kulturlivets snabba och 

starka sekularisering och demokratisering. Kyrkostatens minskning var relativt sett enorm i 

slutet av 1800-talet, från 16,8% till 4,0 % under de sista 30 åren. Denna minskning måste ses 

mot bakgrunden av den starka ökningen av totalutgifterna, som inte alls kom kyrkan till godo 

utan främst skolväsendet och i all synnerhet folkskolan. Utgifterna för folkundervisningen mer 
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än 10-dubblades på 30 år och utgjorde vid sekelskiftet mer än en tredjedel av hela 

ecklesiastikstaten, som ju också omfattade vissa anslag till sjuk- och fattigvårdsändamål.”  113 

Richardson menar att detta inte var en medveten satsning från statsmakterna utan mer ett 

resultat av elevantalets ökning och folkskolans utbyggnad. Det var en utgiftsautomatik styrd 

av tidigare beslut.114 

 

7.3 Sundsvall 
 

Vad gäller de allmänna biblioteken i staden så fanns det redan år 1814 ett lånebibliotek vid 

postkontoret och det var postmästaren och stadsfiskalen J.N.Öhrling som ansvarade över 

verksamheten. Man fick låna böcker mot en avgift.115 

På 1890-talet fanns fem bokhandlare i staden vars invånare uppgick till 11 000. Lagström och 

Tegström beskriver det som en välförsedd stad när det gällde böcker. 

 

7.3.1 Småskolor och folkskolor samt tillhörande bibliotek 
 

Skolor för ”de mindre bemedlades barn” tillkom under slutet av 1700-talet och början av 

1800-talet, s.k, fattigskolor. Borgerskapet i städerna hade som förebild de s.k. 

apologistskolorna där de burgnare befolkningens söner gick för att få ”medborgerlig 

utbildning”. På samma vis behövde de barn vars föräldrar hade det sämre ställt erhålla 

elementär undervisning.116 

I Sundsvall startade en fattigskola år 1824. Den levde på frivilliga gåvor från stadens invånare 

och barnen fick betala en avgift utifrån föräldrarnas förmåga, de fattiga behövde inte betala. 

Ca.50 elever deltog i undervisningen under de första åren. Skolan blev dock inte långlivad, 

efter några år upphör spåren av dem i källorna. 

1839 upprättades en ny fattigskola som i samband med 1842 års folkskolestadga 

omorganiserades till folkskola. 1850 byggdes ett nytt skolhus som invigdes i oktober. Vid 

mitten av 1800-talet var det trångt i skollokalerna och under senare delen av 1850-talet måste 

varannandagsläsning införas för att få plats, pojkar och flickor undervisades på skilda 
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dagar.117 Ett andra skolhus byggdes 1860 och invigdes år 1862. Det var större än det gamla 

varför pojkarna som var fler till antal fick det nya skolhuset och lokalerna benämndes 

gosskolan respektive flickskolan. 1882 hade Sundsvall fem folkskoleklasser och sex 

småskoleklasser. 1885 angav ett nytt reglemente fastställt av domkapitlet att en 

fortsättningsskola skulle anordnas, vilken startade som aftonskola 1888.  

Vid kyrkostämman 1876 väckte rektor E. Berggren en motion om tillsättande av 5 småskolor 

för undervisning av de yngsta barnen. Motionen antogs men med reservationen att 

”småskolan endast för de fattige borde upplåtas, enär bemedlade föräldrar hade samma 

åliggande hädanefter som hittills att för sina barns första undervisning draga försorg, utan 

att dermed betunga på allmän bekostnad inrättade läroanstalter.”118Samtidigt beslöts att 

elever inte skulle få börja folkskolan förrän de antingen i hemmet eller i småskolan lärt sig 

grunderna i läsning och stavning. 

Det var svårt att finna examinerade småskolelärarinnor. Det skulle dröja fram till 1877 innan 

länet fick ett småskollärarseminarium i Säbrå. Dessförinnan anställdes lärarinnor som ansågs 

lämpliga, t.ex. döttrar till lärare.119 

1884 beviljade Sundsvalls församlings kyrkostämma att tillsätta medel för en förste lärare vid 

stadens folkskolor. Tjänsten tillsattes 1885. 

Efter branden 1888 byggdes flera nya folkskolor. Åren mellan 1890-1892 fick Sundsvall tre 

nya skolhus: Stora folkskolan, Östermalms skola och Altinska skolan. 

Sundsvalls skollärareförening bildades i oktober 1883 och vid dess första möte behandlades 

frågan: ”Anses ett bibliotek för folkskolan nödvändigt – och i så fall, huru skall ett sådant 

lämpligast åstadkommas?” Man uppdrog åt sin styrelse att hos skolrådet anhålla om att ett 

bibliotek måste komma till stånd och att det skulle innehålla en avdelning för lärarpersonalen 

och en avdelning för de äldre eleverna.120 Förslaget avslogs. 1886 kom frågan upp på nytt och 

lärareföreningen föreslog att de pengar som användes till premieutdelningen vilken delades ut 

till elever vid examen, istället skulle användas till ett skolbibliotek. Skolrådet sade ja till det – 

men trots det positiva svaret hände ingenting i frågan under de närmaste 10 åren även om 

frågan diskuterades av och till. Vid lärareföreningens möte i februari 1897 beslöts att ett 
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pedagogiskt bibliotek inom lärarkåren skulle iordningsställas. Föreningens ordförande 

folkskollärare Hjalmar Boström ansvarade för frågan och föreslog att föreningsmedlemmarna 

borde skänka lämplig litteratur. En kommitté tillsattes som fick till ansvar att samla in böcker 

och utarbeta stadgar. I januari 1898 hade 41 av skolans 43 lärare och lärarinnor blivit 

medlemmar i biblioteket och boksamlingen uppgick till 502 volymer varav 13 var inköpta. 

Medlemmarna betalade en årsavgift på 1 kr för lärare och 50 öre för lärarinnor och de fick då 

fri tillgång till att låna ur samlingen. Som bibliotekarie utsågs folkskollärare Swen Öberg. 

1901 övergick ansvaret till skolrådet. 1906 beslöt kyrkostämman att statsbidrag skulle sökas 

till biblioteket. 1911 hamnade folkskoleväsendet under stadsfullmäktige och bibliotekets 

styrelse utsågs av folkskolestyrelsen.121 Fram till 1912 var biblioteket placerat i Gustav 

Adolfsskolans lärarinnerum. Därefter skapades ett särskilt biblioteksrum och det gavs 

möjlighet att sitta och läsa i rummet. Under 1920-talet öppnades skolbibliotek i Östermalms 

skola och i Höglundaskolan. 

Under folkskoleverksamhetens första tid erhölls flertalet donationer för att få skolorna i bruk 

och möjlighet att utöka verksamheten när antalet elever ökade. Den första donationen gavs 

1846 av änkefru Anna Lidfors vilket bestod av en gård och byggnader nära Selångersån. 1883 

donerade skepparen L.M. Altin ett två våningar högt stenhus som Altin lät bygga på 

ytterligare en våning vid överlämnandet till skolrådet. Det var den första Altinska slöjdskolan. 

Båda dessa fastigheter eldhärjades i branden 1888. Makarna Altin lät donera ytterligare medel 

till en ny slöjdskola vilken invigdes 1891. Köpmannen A.P.Hedberg hade 1882 donerat 

50 000kr för byggande av ett nytt folkskolehus. Denna donation togs i bruk efter branden då 

Gustav Adolfsskolan (Stora folkskolan) byggdes och invigdes 1892. 

I skolrådets protokoll kan man se hur de beräknade kostnaderna för folkskoleverksamheten 

ökade år från år. 1865 uppgick den till 4 400kr, 1885 31 000kr och 1895 till 76 634 samt 1910 

till 152 145kr.122 
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7.3.2. Läroverket och dess bibliotek 
 

Läroverket fanns år 1842 i en gård vid Nya Kyrkogatan där ytterligare en byggnad tillkom 

1850 i samband med införandet av Nya Elementarskolans lärometod med växelundervisning, 

ämnesläsning och fri flyttning till högre klassen.123 Denna metod användes under 10 år. 

1864 kom Kollegiet med en begäran om att utöka läroverket med ytterligare rum eftersom 

antalet elever hade ökat nämnvärt. I samband med det nämns att man behöver 2 rum till 

förvaring av skolans bibliotek. Det var dock inte så att man hade böcker för motsvarande 

hyllor i två rum utan den lärare som ansvarade för biblioteket fick nyttja ena rummet som 

tjänstebostad. ”Annars visste man nog, att det jämförelsevis ringa bokförrådet mycket väl 

kunde inrymmas i ett bokskåp, placerat i någon av de två lärosalarna eller i rektorns våning. 

Den dåförtiden lättskötta bibliotekariesysslan blev därför mycket eftertraktad. Och kollegiets 

val av bibliotekarie drogs vid ett tillfälle av dem missnöjda parten inför domkapitlet, där dock 

besvären lämnades utan avseende.”124 

Vad gäller kopplingen mellan folkskolan och läroverket så hade läroverket under 

tioårsperioden 1858-68 tagit emot 142 elever som tidigare genomgått folkskola. 1876-77 

skrevs 39 elever in och av dessa hade 8 gått i folkskola, 16 vid enskilda eller offentliga 

läroverk och övriga erhållit undervisning i hemmet. 

Slutet av 1860-talet och början av 1870-talet gick rykten om hur illa ställt det var vid det 

femklassiga elementarläroverket. Dels finns episoder nedskrivna om hur eleverna nyttjar 

alkohol under kvällarna och dels att lärarna inte var de bästa. Bl.a. var rektor Berggren ofta 

engagerad på annat håll, som t.ex. ledamot i riksdagen, vilket gjorde att man fick anlita 

vikarier på den posten. Även bland lärarkåren fanns många vikarier och extralärare. ”Det 

större läroverket o stiftsstaden med sina gamla traditioner utövade naturligtvis en viss 

dragningskraft på det bästa elevmaterialet i Sundsvall; många ynglingar måste ju förr eller 

senare dit för att fullborda sina läroverksstudier. Den mera materiella betoningen av livet i 

Sundsvall vid denna tid gjorde i sin mån det svårare för lärarna att trots sin akademiska 

bildning socialt göra sig gällande; i det fallet verkade Härnösands lärarkår i en 

gynnsammare miljö. Slutligen böra vi ej förglömma, att elementarlärarna ej fingo den 
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ersättning för sitt arbete, som någorlunda kunde anses motsvara den dyrbara utbildningen för 

yrket.”125 

Det var tydligen inte lätt att verka som lärare i staden. Samtidigt får lärarkollegiet mycket att 

säga till om i och med att de återfinns som ledamöter i fullmäktige och i drätselkammaren 

samt i kommittéer som tillsätts för utvecklande av staden. Att det fanns en strävan att 

synliggöra bildning och kunskap som viktiga symboler för staden istället för handel och 

industri visar adjunkt Bystedts förslag vid stadsfullmäktiges sammanträde 16 januari 1891 – 

vilket jag omnämner i min C-uppsats - då han yrkade att ”Köpmangatan måtte erhålla namnet 

Skolgatan”. Förslaget gick inte igenom och gatunamnet Köpmangatan finns kvar än idag.126 

Att allmänheten såg läroverket som en viktig institution visar mängden donationer. Förutom 

pengar och fonder skänktes stora internationella encyklopedier, äldre silver- och kopparmynt, 

stoppade djur och stenarter. 

1873 föreslog Kungl. Maj:t för riksdagen att fullständiga realläroverk skulle inrättas i 

Stockholm och i Sundsvall. Gunnar Wennberg, departementschefen, visade på hur dåligt 

nyttjad undervisningen i de högre klasserna i den reala linjen varit i Luleå. Umeå, Östersund 

och Härnösand, och att staten inte hade de ekonomiska resurserna att bistå med sådan 

utbildning i de regioner där behovet inte fanns. Samtidigt såg Wennberg att det fanns ett stort 

behov i Sundsvall där ”den reala bildningen ägde en högre uppskattning och hade att motse 

en större uppmuntran. Det är nämligen händelsen, att lärjungarnas antal i de övre klasserna 

av den reala linjen visat sig störst vid de läroverk, som äro förlagda i folkrikare städer med 

en mera betydande industriell eller kommersiell verksamhet. [---] Då ibland de norrländska 

städerna Sundsvall är den, som bäst torde lämpa sig för inrättande av ett göre realt läroverk, 

har jag fördenskull trott ett dylikt där böra förläggas.”127 Propositionen remitterades till ett 

särskilt utskott som tillstyrkte att Sundsvalls läroverk tillökades med fyra 1-åriga reala 

överklasser samtidigt som man föreslog att slopa desamma vid ett stort antal övriga läroverk. 

Första kammaren avslog förslaget och ansåg istället att man behövde utreda behovet av högre 

realklasser vid vissa läroverk. Andra kammaren biföll förslaget om ett realläroverk i 

Sundsvall, men eftersom man inte kunde komma överens mellan kamrarna föll frågan. 
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Frågan togs upp återigen 1874 och trots att Kungl. Maj:t stod bakom förslaget gick det inte 

igenom p.g.a. sammanblandning med andra beslut som kamrarna inte kunde komma överens 

om. 

1877 togs samma förslag upp på nytt och nu gick det igenom. Sundsvall skulle fr.o.m. 

höstterminen 1878 erhålla fullständig reallinje utifrån villkoret att staden ordnade med lokal, 

samtidigt fick flera andra läroverk indragning av reallinjeklasserna. Mogenhetsexamen vid 

reallinjen kunde vid 1880-talets början erläggas vid Gävle, Sundsvall och Umeås läroverk – 

Gävle och Umeå hade fullständig examen i båda linjerna. Härnösand hade fullständigt på 

latinlinjen och undervisning på reallinjen upp till 5:e klassen samtidigt som Sundsvall hade 

fullständigt på reallinjen och undervisning på latinlinjen upp till 5 klassen. Hudiksvall, 

Östersund och Luleå hade fullständigt på latinlinjen och undervisning till 6:e klassen på 

reallinjen. 

Rektor vid det utökade läroverket i Sundsvall blev Per Hjalmar Söderbaum som kom från 

Hållnäs socken i Uppsala län och som promoverats till fil. doktor 1866 vid Uppsala 

universitet. Den först utnämnde lektorn var bördig från Ångermanland och utbildad vid 

Härnösands läroverk och därefter vid Uppsala universitet. Flertalet lektorer hade examen från 

Uppsala förutom L.M.Neuman, botaniker, som avlagt examen vid Lunds universitet. 

1877 tillsattes August Bystedt till kollega vid lärosätet i ämnena matematik, naturlära och 

svenska. Han kom att få betydelse för starten av ett folkbibliotek i staden. Bystedt var från 

Häggdångers socken och hade studentexamen vid Härnösands läroverk samt fil.kand vid 

Uppsala universitet 1877. 

Våren 1881 togs studenten för första gången i Sundsvall och 1887 tog den första kvinnliga 

privatisten studentexamen vid Sundsvalls läroverk.128  

Vad gäller flickskolor i staden så skapade Emilie Gyllencreutz en privat flickskola 1862. 1871 

tillkom det kommunala Elementarläroverket för flickor. 1877 sammanslogs de båda skolorna. 

1909 fick skolan, som då hette Sundsvalls läroverk för flickor, officiell rätt att utfärda 

avgångsbetyg för normalkompetens.129 

För att möta villkoret om att erbjuda en lämplig lokal för det utökade läroverket hade 

utskänkningsbolaget vid bolagsstämman i mars 1877 anslagit 50 000kr ur sin reservfond till 
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bidrag för ett nytt läroverkshus. Kollegiet var delaktigt i planerandet av det nya läroverket och 

man tittade på hur skolorna i England var byggda. Bl.a. såg man det som viktigt att det var en 

enhetlig tomt som inte splittrades av vägar - så hade man haft det allt för länge. Dessutom 

behövde byggnaden vara en prydnad för sin stad som ska ”väcka och odla skönhetssinnet”. 

Man ansåg det vara särskilt betydande i en stad ”vilken eljest saknar nästan allt, som kan 

verka åt detta håll”. 130 

Man planerade in läroverkets, enligt dåtidens beskrivning, ståtliga byggnad i olika förslag i 

alla väderstreck i staden och 1880 kom man överens om att placera byggnaden mittför 

Köpmangatan (som då hette Staketgatan). Man hade dock sedan tidigare ritat in en längre gata 

men de planerna fick ändras och stadsfullmäktige fick ansöka hos Kungl.Maj:t om ändring i 

stadsplanen, vilket Kungl.Maj:t medgav. 

Rektor Söderbaum fick statsunderstöd för studieresa sommaren 1879 till Preussen, Sachsen 

och Würtemberg för att inhämta goda exempel på organisering av realskolor och till 

undervisningsplaner och undervisningsmetoder. Med sig därifrån fick han bl.a. att det 

behövdes ett växtrum och ett akvarium. ”Det är väl sant att ännu intet läroverk i vårt land 

försett sig med dylik undervisningsmateriel, men man har dock erkänt behovet därav; i 

utlandet finnas inom flera läroverkshus både akvarium och växtrum”.131 

Kollegiet såg också en möjlighet att skapa ett offentligt bibliotek vilket man ansåg saknades i 

Sundsvall och dess provins. Därför ansåg man att ”läroverkets rum för boksamlingen borde 

göra så stort, att samlingen kunde komma stadens och provinsens befolkning till godo”.132 

Enligt Nilsson var det många förslag från kollegiet som hade som målsättning att inte endast 

komma eleverna och lärarna till godo utan många gånger stadens och provinsens samtliga 

invånare vad gäller de allmänna kulturella strävandena. Ytterligare exempel på hur läroverket 

användes i folkbildningssyfte var ett beslut från 1890 när man fastslog att läroverkets 

samlingar skulle hållas öppna och visas för allmänheten två gånger i månaden, söndagar efter 

kl.13. 
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Augusti 1886 invigdes den nya byggnaden. Den nya läroverksbyggnaden kom att väcka 

intresse utomlands via Stockholmsutställningen 1897. En rysk skolman från Odessa önskade 

då få ritningar av byggnaden.133 

Mot slutet av 1800-talet bildades ett särskilt lärjungebibliotek i syfte att erbjuda eleverna att 

läsa god litteratur även under lediga stunder. Ett särskilt cirkulär skickade från skolan till 

föräldrarna för att upplysa dem om och vinna deras deltagande i arbetet mot olämplig och 

skadlig ”förströelseläsning” och istället nyttja de 200 banden i lärljungebiblioteket.134 

Enligt Nilsson fick staden och läroverket större dragningskraft i och med realgymnasiets 

tillkomst. Vid sekelskiftet var Sundsvalls läroverk det näst största i Norrland efter Gävle.135 

1903 önskade man från kollegiet och från staden att utöka läroverket ytterligare så att även 

latinlinjen skulle kunna erbjudas. Bl.a. nämndes att staden växt ytterligare och att man bland 

det ökade antalet elever funnit dem som inte var lagda åt matematik och fysik utan mer åt 

latinämnena. Som stöd för förslaget menades också att man borde ta i beaktande ”Sundsvall 

och Medelpads stora skattebidrag till staten, vore det även ur den synpunkten ej mer än 

rättvist, att provinsen finne ett fullständigt läroverk”.136 

Förslaget hörsammades inte av Kungl. Maj:t. förrän året därpå när det i första kammaren 

nämndes att det ”framburits ett yttrande från högt stående håll, att Sundsvalls stad kunde 

söka att tillsvidare taga saken i sin egen hand”. Vilket också staden gjorde. 1905 tillsatte 

stadsfullmäktige i Sundsvall ett utskott som fick ta fram en kostnad för igångsättande av 

fullständig latinlinje (utan grekiska) med start 1906 och sju år framåt. Kostanden antogs och 

man anhöll hos Kungl. Maj:t om att Sundsvalls latinlinje skulle erhålla samma rättigheter vad 

gäller undervisning och avgångsexamen och tjänstgöringsår på samma sätt som vid de statliga 

latinlinjerna. Det bifölls. 

Sundsvalls kommun fick själv bekosta latinlinje under en sjuårsperiod som ett slags 

försöksverksamhet och gick det bra skulle sedan staten ta över. 1912 togs frågan upp ifall 

staten kunde överta läroverket i Sundsvall. Det var via en motion väckt av grosshandlare G. 

Knaust i första kammaren. Antalet elever hade ökat dramatiskt och 1911 var Sundsvalls 

läroverk det största i Norrland - samtidigt erhöll flera av de övriga läroverken statlig 
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finansiering. Endast latinlinjen i Sundsvall visade på siffror som överträffade 14 statliga 

läroverk. Läroverksöverstyrelsen utredde frågan och menade att underlaget visade på att 

”Sundsvalls högre allmänna läroverk är ett av rikets viktigaste bildningscentra, varförutom 

de synas giva bestämd anledning att antaga, att inom Sundsvallsdistriktet förefinnes ett behov 

av ett fullständigare tillgodoseende av de intellektuella intressena från statens sida, än vad 

hittills varit fallet”.137  Fr.o.m. 1913 övergår latinlinjen successivt till statligt ansvar. 

Gåvor fortsatte att strömma till läroverket, dels i form av pengar men också i form av 

materiel. Läsåret 1906-07 skänktes lasarettsläkaren A.F. Christiernins boksamling till 

läroverketes bibliotek, ”en av de mest storartade gåvor, som väl något svenskt 

läroverksbibliotek erhållit” enligt Nilsson.138 

 

7.3.3. Privata skolor 
 

Under senare delen av 1800-talet fanns flera privata skolor i staden. Många sågverk hade 

skapat egna småskolor för arbetarnas barn, skolor som enligt folkskoleinspektörens rapporter 

var av god kvalitet. Även ett privat läroverk för gossar fanns som 1875 hade ca 60 elever.139 

Nilsson nämner att fil.dr. C.J.Callin var föreståndare för läroverket vilket gick under namnet: 

”Sundsvalls privata elementarläroverk”. Skolan startade 1871 och utökades successivt för att 

så småningom bli fullständigt läroverk på den klassiska linjen.140 

Övriga privata läroverk i början av 1880-talet var fröknarna Tjernbergs, Billströms och 

Dalenius privatskolor.141 Tidigare har även nämnts Emilie Gyllencreutz privata flickskola från 

1862. ”År 1869 undervisades i fast folkskola 290 lärjungar, i småskola 62, i allmänt läroverk 

75, i enskilda skolor 210, i hemmet 49”142 

 

7.3.4. Teknisk aftonskola och Handelsskola 
 

1878 tog staden över fabriks- och hantverksföreningens söndagsskola och stadgarna för 

”Sundsvalls tekniska afton- och söndagsskola” undertecknades. Antalet elever uppgick till 

                                                           
137 Ibid s.71 
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140 Nilsson, 1943 s.350f 
141 Ibid s.351 
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över 100 vid slutet av 1880-talet. Ca tio år tidigare, år 1869, hade frågan väckts inom 

fullmäktige att ansöka om statsbidrag för en teknisk skola norr om Mälaren, placerad i 

Sundsvall. Tanken var att skolan skulle ”dana skickliga alumner för tekniska yrken” för det 

norrländska behovet. Staten bidrog redan till liknande skolor i städer i södra landsänden. 

Förslaget avslogs i riksdagen med motiveringen att man önskade utse en kommitté som skulle 

utreda den tekniska utbildningen.143 

1880 började Sundsvalls handelsinstitut sin verksamhet i Sundsvall och Carl Fliesbergs 

handelsskola flyttade från Härnösand till Sundsvall. I styrelsen för skolan återfinns 

bankdirektör Isidor Dehn. Skolan vänder sig till både kvinnor och män. 

 

7.3.5. Folkhögskola 
 

I kapitlet ”Avgränsning och val av tidsperiod” beskriver jag att folkhögskolans verksamhet 

hamnar utanför min studie eftersom skolan verkar utanför Sundsvalls stad. Det finns ändå 

anledning att nämna dess verksamhet lite kort på grund av de personer som står bakom idén 

om en folkhögskola i regionen.  

I november 1873 invigs Medelpads folkhögskola, den första i Norrland. Den var förlagd till 

ett hemman i Nävsta, Selångers socken, en halv mil från Sundsvall. Vid invigningen lovade 

dess föreståndare S. A. Carlén att ”hålla läroanstalten fri från ’den ensidiga känsloriktning 

och den politiska karaktär’, som ansågs utmärka de danska och norska folkhögskolorna”.144 

Initiativtagarna till folkhögskolan är O. Wikström145, lärare vid Sundsvalls läroverk och J.H. 

Struve redaktör vid Norrländska Korrespondenten. 

 

7.3.6. Arbetarbibliotek 
 

”Endast den okunnige, råe och nödställde arbetaren kan vara farlig för det allmänna men 

aldrig den upplyste, hyfsade och välbärgade” stod att läsa i en artikel i Norrländska 

korrespondenten i november 1867 apropå arbetareföreningar och folkrörelser.146 

                                                           
143 Ibid s.351f 
144 Ibid 353f 
145Olof Wikström blev fil. magister 1857 vid Uppsala universitet. Han bildade år 1868 Sundsvalls 
arbetareförening. (Nilsson, 1943, s.31f) 
146 Nilsson, 1943 s.539 
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I april 1868 hölls ett välbesökt ”arbetaremöte” där man beslöt bilda Sundsvalls 

arbetareförening. Dessa tidiga arbetareföreningar har i regel ingen politisk verksamhet utan 

syftet är först och främst att bilda arbetarna och att stödja ”hjälp till självhjälp-ideologin”.147 

Ordförande var Olof Wikström, lärare vid Sundsvalls läroverk. Bland yrkestitlarna i styrelsen 

återfinns handlanden, byggmästare, fotograf, skeppstimmerman. Inför ett möte i april 1870 då 

val av ombud diskuterades till det kommande Nordiska Arbetarmötet i Stockholm, vilket 

föreningen såg fram emot, ”hade en medlem framkastat den tanken, att, man till ombud borde 

utse endast sådana hwilka - som orden föllo - äro ’egentliga’ arbetare.” Vid mötet kom man 

dock fram till att man ”ogillade försöket att inom en förening, hwars sjelfwa namn angifwer, 

att alla dess medlemmar äro i ett eller annat afseende werkliga arbetare, söka genomföra en 

konstlad olikhet, som till äfwentyrs skulle afgöras efter rockens finhet eller grofhet.”148 

J. E. Nilsson149, rektor, som på uppdrag av Sundsvalls stadsfullmäktige skriver del 5 i 

”Sundsvalls historia” vilken utgavs 1943, beskriver att intresset för arbetareföreningen var 

stort och många anslöt sig till föreningen som 1870 uppgick till 580 medlemmar. Redan från 

start anordnades ett bibliotek – en tidnings- och läsesal för medlemmarna – i rådman Bonds 

gård. Öppettiderna var kl.18-21 tisdagar, fredagar och söndagar. Där kunde man bl.a. läsa 

Aftonbladet, Ny illustrerad tidning, Svenska nykterhetssällskapets Meddelanden och 

Söndags-Nisse. Nilsson skriver: ” För 12 ½ öre i månaden var man berättigad erhålla lån ur 

föreningens rätt rikhaltiga bibliotek.”150 Föreningen erbjöd även kostnadsfria kurser i ämnen 

som räkning, skrivning, bokföring, teckning och engelska. Den 1 februari 1870 annonserades 

följande i Nya Norrländska Korrespondenten: ” Efter ett kort uppehåll på grund af julhelgen, 

har föreningens aftonskola ånyo trädt i full werksamhet. Det intresse som arbetarne wissa för 

denna angelägenhet; det stora antalet som begagnar sig af dessa underwisningstillfällen och 

den kärlek till kunskaper, som måste erfordras för att efter ett tungt och anstängande 

dagsarbete rycka några timmar undan en wäl behöflig hwila --- det witnar om lifaktigheten 

inom förening och bådar gott för framtiden. Måhända skall ur denna anspråkslösa 

                                                           
147 Petersson, 1990 s.133 
148 Nya Norrländska Korrespondenten, 1870-04-26 [Tillgänglig på Sundsvalls kommuns webbplats 
”Sundsvallsminnen” http://minnen.sundsvall.se ] 
149 J E Nilsson var lektor vid Sundsvalls läroverk 1921-29 och fick tjänst som rektor vid Landskronas läroverk 
1930 dit han flyttade samma år. I förordet till sitt verk framkommer en beskrivning av ett gediget 
forskningsarbete för att nå en beskrivning av Sundsvalls historia. Det mesta av materialet utgjordes av otryckt 
källmaterial och studerande av dagstidningarna under perioden. 
150 Nilsson, 1943 s.541 
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aftonunderwisning framgå en praktisk underwisningsanstalt för den stora arbetande klass, 

som befolkar Sundswall och dess närmaste omgifningar.”  

I början av 1880-talet sker en tillbakagång av föreningens aktivitet. 1883 anhåller ordförande 

Wikström om att föreningen till ”Arbetareringen” måste överlämna sin egendom som i 

huvudsak består av biblioteket. Kanske berodde tillbakagången på det som Nilsson nämner 

var orsaken till de tidiga bildningscirklarnas tillbakagång från 1840-talet, nämligen ”att de 

medlemmar av de arbetande klasserna, som ingingo i nämnda sammanslutningar nästan 

uteslutande spelade en passiv roll, och väl även därför, att dessa klassers ekonomiska och 

sociala förhållanden för litet uppmärksammades.”151 Sundsvalls arbetareförening upplöstes 

24 februari 1884 och bibliotekets överlämnades till godtemplarorganisationen.152 Jag har 

studerat protokoll och anteckningar från Godtemplarorganisationen åren 1883 och 1884 men 

inte funnit någon notering om biblioteket som togs över. 

1887 fick Sundsvall ånyo ett arbetarbibliotek. Det var den danskfödde bokbindaren C.M. 

Nielsen153 och skomakargesällen F.V.Thorsson154 från Ystad, som i samband med att de 

försökte sätta liv i arbetarklubben som startat 1884 sände en skrivelse till stadsfullmäktige om 

bidrag till en läsesal för arbetare. Nilsson beskriver hur den arbetarklubb som startade 1884 

ansågs sträva mot en socialistisk riktning. Klubben hade i oktober 1884 bjudit in till ett 

politiskt möte med August Palm.155 Palm själv beskriver mötet i Sundsvall vid ett offentligt 

möte i Malmö strax efter Sundsvallsvistelsen, vilket Skånska Aftonbladet omnämner och 

Sundsvalls tidning refererar till: ”inbjuden av den lilla därvarande ’socialdemokratiska 

klubben’ [vars] ordförande hade af allmänna läroverkets rektor fått tillstånd att till ett 

politiskt möte få sig upplåten läroverkets gymnastiksal, där hr Palm sålunda höll sitt första 

möte i Sundsvall.”156 

Arbetarklubben som Nielsen och Thorsson startade i februari 1887 fortsatte på den 

socialistiska riktningen. En av de frågor som man tidigt valde att diskutera var ”huruvida den 

                                                           
151 Ibid. s.539 
152 Ibid. s.543 
153 Nielsen bildade de första fackföreningarna i Sundsvall för yrkesarbetare, och hade med sig intryck och 
kunskaper från sina gesällvandringar i Tyskland och Danmark. Ett par av Nielsens dagboksanteckningar finns 
bevarade i Arbetarrörelsens arkiv i Stockholm. (Sundsvalls tidning, 1967) 
154 I Nationalencyklopedin beskrivs Thorsson som ”en av socialdemokratins och fackföreningsrörelsens första 
och skarpaste agitatorer. [---]Han tillhörde socialdemokratiska partistyrelsen från 1889 och blev tidigt något av 
Hjalmar Brantings ställföreträdare som partiets ledande kraft.” 
155 Nilsson, 1943 s.543 
156 Sundsvalls tidning 1884-11-24 
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liberala pressen kunde anses föra arbetarnas talan och, om så icke vore fallet, vilken tidning 

man då skulle understödja.” Klubben beslöt att stödja tidningen Socialdemokraten.157 Detta 

beslutades i samma månad, maj 1887, som man äskade om bidrag hos Stadsfullmäktige till ett 

arbetarbibliotek. I slutet av skrivelsen till stadsfullmäktige stod ”Det är under förhoppning att 

hrr stadsfullmäktige behjärta den stora nytta och betydelse, det moraliska inflytande saken 

kan och bör ha för arbetarna i allmänhet samt tillika den nationella styrka som för varje stat 

ligger uti att äga en upplyst arbetarklass.”158  

Olsson beskriver hur Nielsen och Thorsson gick taktiskt tillväga i ansökan genom att de tog 

kontakt med ideella organisationer och betydande personer inom IOGT som skrev under 

skrivelsen. Olsson nämner också att det troligen var den sista meningen i ansökan, där det 

anspelades på nationella känslor, som fick stadsfullmäktige att godkänna ett bidrag.159 

Skrivelsen togs dock inte emot med öppna armar. I en artikel i Sundsvalls tidning från 1967 

återges händelsen utifrån Nielsens dagboksanteckningar: ”Jag och Thorsson inlämnade 

ansökan till stadsfullmäktiges ordförande rektor E. Berggren på hans kontor i Sundsvalls 

Enskilda Bank. Han började stormskälla på oss och kallade oss socialister och galningar, 

som borde ut i världen och lära oss veta hut, innan vi gav oss in på upplysningsverksamhet. 

Jag talade om för honom att Sverige var det fjärde landet jag vistats i, lämnade fram ansökan 

för vidare befordran, tackade och gick. Thorsson stannade kvar en liten stund och hade en 

dispyt med honom. Jag stod under tiden i yttre rummet och väntade på Thorsson.”160 

Stadsfullmäktige biföll förslaget och arbetarbiblioteket fick ett bidrag på 500kr men under 

förutsättning att fullmäktige fick utse en representant i bibliotekets styrelse för att som 

Reinhold Olsson beskriver det, i minnesskriften över ABF:s bildningsutskott i Sundsvall, 

kunna hålla koll på samhällsomstörtarna.  

Detta bibliotek blev inte långlivat. Det förstördes i branden 1888. ”Hela härligheten brann 

upp den 26 juni 1888 och uppstod icke mera” skrev Nielsen i sina dagboksanteckningar. 

Ett par år senare, 2 mars 1890, höll Arbetarklubben ett möte där man diskuterade en egen 

musikkår och ett eget bibliotek. ”En medlem väckte frågan om bildandet av ett bibliotek för 
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klubben samt skänkte själv ett par värdefulla böcker därtill. Frågan väckte mycken anklang 

och uppmanades medlemmarna att fortsätta verket.”161 

1903 bildades ett nytt arbetarbibliotek.162 Det var styrelsen för Sundsvalls arbetarkommun 

som tillsatte en kommitté vilken skulle utreda frågan om ett arbetarbibliotek. Kommittén 

bestod av tryckerifaktor O. Svensson vid tidningen Nya Samhället (Norrlands första 

socialdemokratiska tidning), O. Norén (styrelseledamot och revisor i målarnas fackförening) 

samt C-E- Karlsson vars yrkestillhörighet Reinhold Olsson inte nämner. Dess förslag 

godkändes och skickades ut till samtliga organisationer som var anslutna till 

arbetarkommunen.163 

Alla föreningar ställde sig bakom och man skapade ett särskilt förbund med namnet Sundsvall 

Arbetarebiblioteksförbund. Bland dem som skänkte böcker till biblioteket finns författarinnan 

Frida Stéenhoff, redaktör Petersson vid Sundsvalls tidning, konsul A.Edström, 

läroverksadjunkt O.F.Hedström. Nya Samhället gav recensionsböcker till biblioteket och det 

var även redaktionen Nya Samhället som erbjöd lokal för det nya Arbetarbiblioteket. 

Som förebild fanns Stockholms arbetarbibliotek. På samma sätt som Stockholms bibliotek 

öppnade filialer försökte arbetarbiblioteket i Sundsvall sprida bokutlåningen till förorterna. 

1906 förlade man ett vandringsbibliotek till Stockstrands avdelning av 

Sågverksindustriarbetareförbundet. Därefter följde Alnö med en samling på 75 böcker och 

Skönsmon med 30 böcker. 

Det var svårt att få biblioteket att gå runt. Av de 19 föreningar som var anslutna var det bara 

10 som betalade avgiften för biblioteksverksamheten under det första året. 1906 såg man en 

ljusning i och med det nya statsbidraget till biblioteksverksamhet som man försökte erhålla 

medel ifrån. Begäran om statsbidrag avslogs och noteringar finns att man i 

biblioteksföreningen ansåg orsaken vara folkskoleinspektören.164 

1907 köpte Folketshusföreningen en lokal vid Köpmangatan 5 dit redaktionen för Nya 

Samhället och arbetarbiblioteket flyttade in året efter. 1909 nämns i verksamhetsberättelsen 

att man sett en ökning av antalet utlån vilket Ohlson menar beror på storstrejken. ”Många av 
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de i strejken indragna arbetarna fördrev tiden med att låna och läsa böcker, men de visade 

’en oroande liknöjdhet att återlämna böcker’ tillägger styrelsen.”165 Det stämmer med 

Larssons analys av storstrejken och utlåningssiffrorna vid Stockholms arbetarbibliotek där 

man ser ett samband mellan arbetsmarknadskonflikter och ökat nyttjande av Stockholms 

arbetarbibliotek. Dock följer åren efter storstrejken en snabb nedåtgående trend i 

användningen av Stockholms arbetarbibliotek vilket enligt dess bibliotekarie beror på de 

billiga tio- och tjugofemöresböckerna som ungdomen hellre läser och dels biografernas 

uppsving. Arbetarrörelsen tappar mark och folkbildningsförbunden växer sig starkare. ”I 

fallet Stockholms arbetarbibliotek är det hur som helst befogat att tala om ett före och efter 

storstrejken. Från att ha inlett sin bana under ytterst spartanska förhållanden år 1892, växer 

biblioteket snabbt i såväl storlek som betydelse. I slutet av år 1901 flyttar det in i det 

nyuppförda Folkets hus och blir strax därefter Sveriges mest anlitade bibliotek. 

Storstrejknederlaget medför sjunkande lånesiffror, ett minskat antal besökare och en ökad 

försiktighet från ledningens sida.”166 Blir förloppet detsamma i Sundsvall?  1909 anställdes 

en ny medarbetare vid Nya Samhällets redaktion, Ture Nerman. Han utsågs samma år till 

arbetarbibliotekets bibliotekarie, ett uppdrag han tog på största allvar. Nerman rensade ut de 

böcker från biblioteket som han ansåg vara av ”ringa litterärt intresse”. Istället skulle dikter av 

Gustaf Fröding köpas in och likaså ”De gamla sagorna” av Gustaf af Geijerstam. Kravbrev 

skulle skickas ut till alla dem som lånat böcker under storstrejken men inte återlämnat dem 

Det skulle bli ordning och reda.167 Nerman skriver i sina memoarer ”I den alltmer osäkra 

väntan på revolutionen ordnade jag Sundsvalls arbetarbibliotek. Jag mönstrade ut litterärt 

och för klasskampen värdelöst gods och köpte, så långt det magra anslaget räckte, 

Strindberg, Fröding, Forsslund, Jack London och annat nyttigt nytt.”168 Här nämns samma 

författare som även omnämndes i Stockholms arbetarebibliotek. 

1910 stärktes biblioteksverksamheten genom de kontakter biblioteket fick med folkbibliotek 

runt om i landet. Biblioteket anslöt sig till Folkbildningsförbundet och vid dess konferens i 

Stockholm var Nerman närvarande som representant för Sundsvalls arbetarbibliotek. 

Biblioteket deltog även vid ett folkbildningsmöte i Göteborg 1912.  
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I motsats till Stockholms arbetarbiblioteks erfarenhet av perioden strax efter storstrejken, 

ökade nyttjandet av Sundsvalls arbetarbibliotek vid samma tid. 1910 bestod boksamlingen av 

361 böcker, 1913 var samlingen över 700 volymer. Biblioteket kunde visa på höga 

utlåningssiffror vid åren strax före första världskriget.169 

1915 anslöt sig Sundsvalls Arbetarebiblioteksförbund till Arbetarnas bildningsförbund 

samtidigt som det fortfarande var anslutet till Sveriges Allmänna Biblioteksförbund.  

I början av 1930-talet ansåg sig ABF inte ha råd med biblioteksverksamheten längre utan 

önskade helt satsa på cirkelverksamhet, föreläsningar och kursverksamhet. Bibliotekets 

böcker, 3 118 band, övertogs av stadsbiblioteket 1933. 

 

7.3.7 Kommunalt bibliotek 
 

1892 kom den motion som skulle bli startskottet för ett folkbibliotek i staden. Det var 

läroverksadjunkt August Bystedt och bankdirektör Isidor Dehn som ansåg det vara lägligt att 

med hjälp av ett årligt anslag tillgängliggöra en boksamling för allmänheten i staden. I min C-

uppsats har jag redogjort för bibliotekets start. 1895 öppnade biblioteket i Altinska 

slöjdskolans lokaler och dess ansvarige blev folkskolläraren N. J. Nyström. Som stöd i 

processen med att skapa ett allmänt bibliotek vände man sig till det Dicksonska biblioteket i 

Göteborg. 1897 donerar grosshandlare Bünsow 5000kr till biblioteket, dess avkastning skulle 

användas till ’inköp av böcker och andra värdefulla verk, tjänliga att främja allmän bildning 

och länets ekonomiska utveckling’. I början av bibliotekets existens betalades hyran av 

utskänkningsbolaget. I Svensk läraretidning 1898 stod att läsa att sockenbiblioteken är så illa 

skötta ”men i Göteborg har James Dickson och i Sundsvall Bünsows donation åstadkommit 

folkbibliotek”170 

I C-uppsatsen fann jag att Bystedt var en ansedd lärare i staden och hans folkbildningsdriv 

verkar ha varit känt utanför regionen. I Svensk Läraretidning skrivs om hans gärningar för 

folkbildningen, hur han föreläst ute i sågverksdistrikten.171 I redogörelsen här ovan finns han 

också med som den som önskar tillgängliggöra läroverkets undervisningsmaterial för 

folkskolan och aftonskolan samt för allmänheten i stort. Intressant att notera är att man från 

                                                           
169 Olsson, 1970 s.28 
170Svensk läraretidning, 1898 s.172 
171 Svensk läraretidning, 1902 s.952 
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arbetarhåll, i alla fall från aktivt fackföreningshåll, inte var imponerad av Bystedt. Tvärtom, ”i 

Johan Aron Henricsson rapportering till Folkbladet år 1896 angående valet till 

riksdagsmannakandidat för Sundsvall: ’Såsom kandidat är i högerkretsar påtänkt rektor 

Bystedt, en person naturligtvis af samma skrot och korn som hr A. [Grosshandlare M. 

Arhusiander] I arbetarekretsar är tanken på skräddarmästare Lindén, och vi skola hoppas att 

de af arbetsklassen och de mindre gårdsegarne, som lyckats komma öfver strecket ge 

högerkandidaterna på båten och mangrant lägga sina röster för hr Lindén.’ ”172 

Vilka var det som besökte folkbiblioteket? Av en insändare i Sundsvalls tidning från 1901 går 

att utläsa att det torde vara mest ungdomar: ”… ’de besökande uppföra sig icke alla och alltid, 

som de borde göra.’ Det är fråga om vissa bättre klädda ’unga herrar’, som varje afton 

infinna sig för att föra skoj. De stänger dörrarna så att husets grundvalar skaka, larma 

öronbedövande med stolarna, föra högljudda samtal osv Han har besökt många folkbibliotek 

med en blandad publik, som dock vetat uppträda på ett städat sätt. ’Så långt synes man ännu 

icke ha kommit i Norrlands hufvufstad.’ ”173 Bibliotekarie Nyström svarar insändaren att 

angående biblioteksbesökarnas uppförande så överlämnas den saken till dem själva. 

I ett reportage i Sundsvalls tidning 30 januari 1905 beskrivs besökarna genom åren som mest 

bestående av skolgossar och andra ynglingar, hantverkslärlingar m.m. Arbetarna har dock 

besökt lokalen de tider de varit lediga som under lördagskvällar och söndagseftermiddagarna. 

Oftast har man bevistat biblioteket för sina studier.174 

 

7.3.8 Föreläsningsverksamheter 
 

En föreläsningsförening bildades i slutet av 1885. Bland initiativtagarna finns bankmannen 

Isidor Dehn. 16 personer i staden hade ”tecknat vardera 100kr till en garantifond ’för att 

möjliggöra ett regelbundet anordnande av offentliga föreläsningar’. De hade ’konstituerat sig 

till en föreläsningsförening’ och vädjade nu om bidrag av kommunen, förslagsvis 500kr 

årligen, mot att minst 4 föreläsningar om året hölles och att åhöraravgiften sattes till högst 

50 öre.”175 Fullmäktige godkände detta och erbjöd föreläsningsföreningen att kostnadsfritt 

nyttja stora salen i Stadshuset för föreläsningarna. Ahnlund ger en bild av bredden på 

                                                           
172 Berggren, 2013 s.25 
173 Lagström 1996, s.49 
174 Ibid.  
175 Nilsson, 1943 s.355 
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föreläsningsämnen från ”Bakterierna såsom våra vänner och fiende” och mer litterära ämnen 

som Tennyson och Victor Hugo. Föreläsningarna var talrikt besökta.176 

Förutom föreningens föreläsningar kunde fullmäktige få ansökningar om att hålla 

föreläsningar direkt från personer. Så t.ex. gick det till när redaktör Johan Lindström (Saxon) 

höll några föreläsningar i Stadshuset under december månad 1887.177 

Arbetarklubbens möten kan också ses som föreläsningsverksamhet då de annonserade inför 

kommande möten vilka diskussionsämnen som skulle föras. Allmänheten verkar ha varit 

välkomna till de inledande allmänna ”föreläsningarna” som t.ex. vid de tillfällen när 

högläsning ur aktuell litteratur förekom som August Strindbergs ”Giftas” varpå fler kvinnor 

än vanligt verkar ha deltagit men avvikit när högläsningen var klar. I december 1888 höll 

Arbetarklubben ett möte i Godtemplarlokalen där diskussionsämnet var ”Hvarför finnas 

socialdemokrater?” Men eftersom det var få deltagare vid möten och ingen ville yttra sig i 

frågan valde ordförande Sörenson att uppskjuta diskussionsämnet till nästa möte. 178 Vid 

samma tid ges en beskrivning från en föreläsning som anordnats i Godtemplarförbundets regi 

med rubriken ”Ett par blad ur kvinnans historia”. Det var ”litteratören” G. Frösell som talade 

om ”kvinnofrågan från urtillståndet till tiden för kristendomens införande. Antalet åhörare 

var omkring 70, inträdesafgiften 10 öre, och skulle nettobehållningen tillfalla goodtemplars 

biblioteksfond”. Den 18 december 1888 kan man läsa i Sundsvalls tidning att det gick bättre 

för Arbetarklubben att få till en diskussion. 150 personer var närvarande och diskussionen 

verkar ha böljat fram och tillbaka tills man enades om en resolution. I samma tidning refereras 

det även återigen från en föreläsning i Godtemplarföreningens regi, där litteratören G. Frösell 

föreläste ”Om Budha och hans lära” för ca 80 åhörare. Nettobehållningen tillföll 

”goodtemplars bibliotekskassa”. 

Hur länge Dehn:s m.fl. föreläsningsförening var verksam har jag inte funnit någon 

information om, men den torde ha upphört senast vid sekelskiftet eftersom man i 

Sundsvallsminnen179 kan läsa om att Sundsvalls föreläsningsförening startade år 1902 och 

inget nämns om den tidigare föreningen. En beskrivning över de första 50 åren ges i 

Sundsvalls tidning från den 9 mars 1952: ” Förvånande konstant har åhörarantalet varit 

                                                           
176 Ibid 
177 Ibid. 
178 Sundsvalls tidning, 11 december 1888 
179 Sundsvallsminnen är en webbportal innehållandes digitaliserade historiska dokument från Sundsvalls 
kommun och föreningsverksamhet samt från privatpersoner och dagstidningar. Den ägs och drivs av Sundsvalls 
kommun, http://minnen.sundsvall.se  

http://minnen.sundsvall.se/
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under de förflutna femtio åren. De 1.379 föreläsningar, konserter m.m. som föreningen har 

anordnat, har besökts av sammanlagt 261.512 personer, vilket innebär 186 besökare per 

föreläsning. I medeltal per år har anordnats 27 föreläsningar med sammanlagt 5.011 

besökare.” Vidare nämns att ”Medlemsregistret visar, att alla samhällsgrupper och 

yrkeskategorier har varit och är intresserade av verksamheten. Redan i 1902 års 

medlemsregister möter vi läkare, jurister, präster, lärare, ingenjörer, tidningsmän, 

studerande, affärsmän av skilda slag, jägmästare, tjänstemän, kontorister, verkmästare, 

kroppsarbetare av olika slag samt naturligtvis fruar och fröknar utan angiven 

sysselsättning.” 

Även sågverksdistrikten hade föreläsningsverksamhet. I Svensk läraretidning nr 3 från 1902 

nämns att Sundsvalls sågverksdistrikts södra föreläsningsförening respektive norra 

föreläsningsförening erhållit 1000kr vardera i statsbidrag. 

 

8. Empirisk analys 
 

Hur har jag valt ut de skeenden som jag använder aktantmodellen på? Dels är det aktiviteter 

som omtalats i den lokalhistoriska litteraturen och dels är det aktiviteter som omnämnts i 

primärkällorna som väckt mitt intresse. 

 Aktivitet A: Tillgängliggörande av läroverkets materialsamling och bibliotek för alla i 

staden. 

 Aktivitet B: Kompetensutveckling för vuxna medborgare 

 Aktivitet C: Öka läsningen av god litteratur hos befolkningen. 

Jag har valt aktiviteter som återfinns inom minst en av de tre sfärerna men aktiviteterna måste 

även ha kunnat påverka eller funnits representerade med liknande aktiviteter i minst en av de 

övriga sfärerna. A härrör förstås från läroverket men påverkar övriga sfärer eftersom 

aktiviteten riktar sig till målgrupper inom övriga sfärer. B tar avstamp ifrån kommunen 

samtidigt som det också finns liknande aktiviteter inom övriga sfärer. C härrör i första hand 

från sfären ”arbetarföreningar” men det finns även liknande aktiviteter inom läroverket och 

kommunen. 
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8.1 Aktivitet A: Tillgängliggörandet av läroverkets materialsamling och bibliotek 

för alla i staden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid flera tillfällen vittnas det om att kollegiet vid läroverket ivrade för en allmän användning 

av läroverkets bibliotek och museum. Som jag nämnde tidigare fanns tankarna om ett större 

allmänt bibliotek med i planeringen av det nya läroverket redan 1879. I inbjudningsskriften 

med anledning av invigningen av läroverkets tillbyggnad 1927 beskrivs hur tankarna gick 

1879: ”Som det varken i Sundsvall eller annorstädes i provinsen fanns något offentligt 

bibliotek, en brist, som enligt kollegiets mening borde avhjälpas. Uttalades från dess sida den 

åsikten, att läroverkets rum för boksamlingen borde göras så stort, att samlingen kunde 

komma stadens och provinsens befolkning till godo.” 180 

1886 beslöt kollegiet att läroverkets fysikaliska och naturhistoriska samlingar skulle vara 

öppna för flickskolan. Samma samling skulle även användas av adjunkt Bystedt i 

föreläsningar för tekniska aftonskolan.181 

Efter branden 1888 fick flera av stadens myndigheter nyttja tillfälliga lokaler i det nya 

läroverket. En del blev kvar ett par år och när häradshövdingen A. Sjöberg i en skrivelse till 

domkapitlet uppmärksammade olämpligheten i att telegrafstationen fortfarande år 1890 

nyttjade lokaler i läroverket, svarade lärarna vid kollegiet att ”läroverket hade ’en moralisk 

skyldighet’ att vara tillmötesgående mot staden, som på så många sätt visat detsamma stor 

välvilja.”182 

                                                           
180 Rönnholm 1927, s.47f 
181 Rönnholm 1927, s.67 
182 Ibid. 
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Under 1890 fattade kollegiet beslutet att läroverkets samlingar skulle fr.o.m. höstterminen 

samma år hållas öppna och visas för allmänheten två gånger i månaden, den första och tredje 

söndagen i månaden kl.13.183 Det var en ansenlig samling som fanns vid läroverket av 

”instrument och apparater” för fysik och mekanik, som via donationsmedel ”kommo att ökas 

i en omfattning, som torde vara nära nog enastående i de svenska läroverkens annaler, och 

detta främst genom enskildas offervillighet.”184 Insamlingen startade med hjälp av en 

tidningsartikel där allmänheten ombads stödja inköp av utrustning inom ämnena fysik och 

mekanik. Artikeln skrevs av ”en i frågan särskilt initierad person” som man tror återfinns 

bland läroverkets lärare. Med tanke på ämnena finns en antydan att det kan ha varit adjunkt 

Bystedt. Vidare står i artikeln att ”Om instrument och apparater anskaffades efter en väl 

uppgjord plan, skulle en sådan samling medföra den största nytta icke allenast för olika 

läroanstalter i staden men även för den stora allmänheten, som därav kunde hava både nytta 

och nöje. [---] ’Därigenom att tillfälle erbjudes personer att se och rätt uppfatta det nya, som 

framställes inom skilda områden, väckas idéer, vilka mången gång kunna leda till viktiga 

uppfinningar eller framkalla vinstgivande industri.’ ”185 Donationer kom från olika håll, totalt 

fick man in en summa av närmare 15 000 kr under ca fem år, det motsvarar drygt 1 miljon kr i 

dagens penningvärde – och detta specifikt för ämnena fysik och mekanik. Därtill fanns 

donationer riktade till andra ämnen och verksamheter inom läroverkets utbildningar. 

Att kliva in i läroverkets lokaler med diverse samlingar som naturhistoriska, etnografiska, 

mynt och litteratur måste för lärjungen vid den tiden ha upplevts som om dagens skolelev 

skulle kliva in i ”Google”. Ett exempel på hur en donation till läroverket kunde se ut 

omnämns i Sundsvallsposten 13 maj 1887. Det är kapten Scherman som bl.a. givit ett stort 

noshörningshorn från Mocambique, två hafssköldspaddor från Algeriet, boaorm från Mexico, 

ryggrad av en haj från Nya Zeeland, fågelspindel, skorpioner, betelpalmsnötter, opiumpipa, 

bergart från Liverpool, m.m. Listan tar upp närmare trettio attiraljer, smått och stort. 

Det nya läroverkets byggnad hade i stort sett bekostas av donationer och de burgna i staden 

fortsatte att satsa på sitt läroverk via gåvor. Det ser jag som en viktig drivkraft för att kunna 

genomföra idén om att öppna upp läroverket för stadens befolkning. Det torde ha underlättat 

för dem inom lärarkåren som aktivt verkade för allmänhetens upplysning att argumentera för 

att ge tillbaka till staden det som staden satsade, att visa för donatorerna att man inte bara 

                                                           
183 Läroverkets Kollegieprotokoll 10 maj 1890, §2  
184 Rönnholm 1927, s.68 
185 Ibid. 
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tacksamt tog emot gåvorna utan man såg också till att de var till maximal nytta för staden i 

stort. 

Industrialismen och den ”anda” av en enorm utvecklingspotential som fanns i samhället kan 

ha fungerat som en drivkraft hos stadens invånare, oavsett om man lyssnade till 

företagsägarens krav på kompetens hos de anställda eller om man följde arbetareföreningars 

krav på upplysta medlemmar, att förkovra sig inom de kunskapsmiljöer som stod till buds.  

Då inställer sig frågan: nyttjade allmänheten läroverkets bibliotek och den övriga samlingen? 

Det skrivs inget om det i varken dagstidningarna eller i mötesprotokoll.186 Avsaknaden av 

utlåtande kring dessa öppettider för folket kan vara ett resultat av att det inte fanns något 

intresse hos allmänheten. Min slutsats blir alltså att det gavs tillfällen att nyttja ett brett 

spektrum av resurser vid läroverket för sin bildning i staden men det var inte tillräckligt 

många som deltog för att det skulle göra avtryck i de texter som beskriver dessa 

verksamheter. Det kan också ha varit anledningen till att adjunkt Bystedt ett par år senare 

valde att inkomma med en skrivelse till stadsfullmäktige om ett bidrag till ett folkbibliotek i 

staden vars placering skulle vara i den nybyggda slöjdskolans lokaler. Det gick inte att locka 

allmänheten till läroverkets bibliotek, kanske skulle det gå lättare att nå fram om 

biblioteksverksamheten fanns inom kommunens verksamhet?  

 

8.2 Aktivitet B: Kompetensutveckling för vuxna medborgare 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
186 Jag har läst Sundsvalls tidning och Sundsvallsposten från maj till oktober/november 1890 samt läst 
mötesprotokoll och årsredogörelser för läroverket. Även lärarföreningens protokoll har gåtts igenom med 
tanke på att man där önskade starta ett skolbibliotek 1883 så kan det ha noterats något om läroverkets 
satsning 1890, men inget har skrivits ned kring det.  
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Under de tidsperioder jag läst dagstidningar har det återkommande dykt upp insändare eller 

artiklar från redaktörshåll om den svåra situation som infinner sig i folkskolans klassrum när 

äldre elever uppemot 18 år går i samma klass som 9-10 åringar och möts av skolböcker och 

undervisningsinnehåll anpassade för yngre barn. Det är främst redaktören Struve vid 

Sundsvalls tidning som skriver om detta och får med sig lektor O. Wikström i arbetet med att 

starta Medelpads folkhögskola. Det möte som anses vara folkhögskolans start hölls i 

läroverkets lokaler i mars 1873.187 

Wikström var sedan tidigare känd i staden för sina intressanta föreläsningar. Under mitten av 

1860-talet höll Wikström varje söndagseftermiddag under vinterhalvåret öppna föreläsningar 

om Sveriges historia. ”Dessa är mycket omtyckta av allmänheten, skriver NNK [Nya 

norrländska korrespondenten] i januari 1866 och berättar, att stora salen på läroverket 

brukar vara alldeles uppfylld av åhörare som lyssnar med spänd uppmärksamhet.”188  

Jag har i ett tidigare kapitel beskrivit Wikströms roll för skapande av en arbetareförening med 

en välbesökt föreläsnings- och biblioteksverksamhet i mitten på 1870-talet.  

En annons är av intresse i sammanhanget. I november står att läsa i Sundsvalls tidning att 

”Föreläsningar af rektor J. Centervall om egyptisk och assyrisk mythologi äro ämnade att 

anordnas härstädes under december månad och till ett antal av 6 stycken. Då emellertid 

föreläsningskomitén ej längre är villig att åtaga sig risken för den förlust som kan komma att 

uppstå, kommer anteckningslistor att kringsändas för teckning till hela föreläsningsserien.” 

Kommittén verkar inte hysa så stort hopp om att föreläsningen skulle locka till sig åhörare. 

Det var förstås då som nu av betydelse för åhörarna hur mycket evenemanget kostade och hur 

duktig man var som föreläsare. I en notis från december 1887 i samma tidning omnämns en 

annan föreläsning: ”Adjunkten Bystedts andra föreläsning i tekniska skolans sal i söndags 

afton hade samlat ett större auditorium än den första. Föreläsaren redogjorde för kolsyrans 

och kväfvets egenskaper och föreningar m.m. samt belyste sin framställning med lärorika 

experimenter, hvarjämte han då och då gjorde en utflygt på sidan med reflektioner rörande 

hvarjehanda förhållanden äfven inom den mänskliga världen.”189 

I min bakgrundbeskrivning kring biblioteksutvecklingen internationellt framkommer hur nära 

förknippat en satsning på vuxnas lärande är med kommunbibliotekens utveckling. Biblioteken 

                                                           
187 Nordgren, 1923 s.9 
188 Petersson, 1990 s.124f 
189 Sundsvalls tidning, 6 december 1887 
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och biblioteksanställda erbjuder kurser som man i samhället anser skulle stödja stadens 

medborgare inom sina yrken. Mechanic institutes och de kommunala biblioteken var i 

symbios. I Sundsvall (och i Sverige i stort) syns inte samma tydliga koppling vad gäller inom 

den kommunala verksamheten. Satsningen på ett kommunalt bibliotek i Altinska slöjdskolan, 

vilket var samma hus som den tekniska afton- och söndagsskolan höll till i, kan ha varit en 

liknande idé som Mechanic institutes stod för. Ändamålet med den tekniska afton- och 

söndagsskolan var enligt stadgarna år 1878: ”att åt personer som redan inträdt i yrkena 

meddela undervisning i de kunskapsämnen samt bibringa de färdigheter, som för yrkenas 

insigtsfulla utöfning äro behöfliga”.190 Vid tekniska skolan undervisade kommunalt anställda 

lärare elever i en spridd ålder och en spridd yrkestillhörighet. Under läsåret 1886/1887 

undervisades i frihandsteckning, målning, modellering, modersmål, räkning, rättskrivning. 

Eleverna var 201 till antal varav 164 manliga och 37 kvinnliga. Åldern på elevgruppen var 

inom ett spann av 12 år och 43 år. Här fanns arbetare, bagare, bildhuggare, bokbindare, 

byggnadsförmän, eldare, fotografer, guldsmeder, handelsbiträden, handlande, 

kakelugnsmästare, kopparslagare, lantbrukare, maskinarbetare, mekaniker, metallarbetare, 

målare, murare, packhusare, poliskonstapel, repslagare, sjömän, skomakare, skräddare, 

smeder, smörjare, snidare, springgossar, stenbrytare, svarvare, sågverks- och 

brädgårdsarbetare, timmermän, trädgårdsmästarelev, tullvaktmästare, typografer, urmakare, 

vaktmästare, ett par elever från allmänna läroverket, elev från folkskolan. 81 elever hade inte 

angett något yrke. 191 Undervisningen förlades efter arbetstid och det kommunala 

folkbibliotekets öppettider var inledningsvis år 1895 från kl.17 till ”en stund inpå kvällen”.192 

Någon direkt koppling mellan folkbiblioteket och slöjdskolan respektive tekniska aftonskolan 

kan jag dock inte se. Biblioteket blev för kommunens verksamhet en lokal där allmänheten 

fick möjlighet att läsa dagstidningar och böcker samt på sikt även låna med sig böcker hem. 

Föreläsningsverksamheten som riktade sig till allmänheten hölls i större lokaler, dels i 

Stadshusets festsalong som, om man fick stadsfullmäktiges godkännande, och dels i 

föreningslokaler. Läroverkets lärare hade möjligheten att använda sig av läroverkets lokaler 

för kvälls- och helgföreläsningar.  

                                                           
190 Tedebrand, 1997 s.383 
191 Sundsvallsposten 13 maj 1887 
192 Sundsvalls tidning 5 januari 1895 
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Arbetareföreningen från 1868 var den organisation som mest verkar ha sett biblioteket som ett 

komplement till föreläsningarna. De hade dock inte råd till någon egen lokal utan fick 

möjlighet att nyttja Godtemplarlokalen där de hade sin läselokal och höll sina möten. 

Orsaken till att arbetareföreningen visar ett närmare samband mellan bibliotek och 

föreläsningar kan bero på att det fanns en tydlig målgrupp – i alla fall i teorin – nämligen 

arbetarna. Arbetarna skulle bildas, och eftersom initiativtagarna hade sin hemvist i läroverket 

blev det naturligt att bistå med både föreläsningsverksamhet och biblioteksverksamhet i ett 

nära förhållande, på samma vis som skedde inom läroverket. 

Det kommunala biblioteket hade också tillkommit utifrån drivande personer från läroverket 

och folkskolan: en läroverksadjunkt var med och drev igenom beslutet via drätselkammaren 

och skolrådet erbjöd lokal, och ansvarig för biblioteket blev en folkskollärare. Men biblioteket 

blev mer av en lokal med egen agenda medan föreläsningsverksamheten bedrevs via andra 

kanaler. Bankdirektör Isidor Dehn var den andre personen som skrivit under ansökan om ett 

kommunalt folkbibliotek i staden. I ett specialarbete vid Bibliotekshögskolan i Borås, av 

Märta Engström och Mayla Teréus, hänvisas till en ”kladd” som Isidor Dehn skrivit inför att 

Bystedt och Dehn skulle ansöka om bidrag till Sundsvalls folkbibliotek från 

Utskänkningsbolaget. Där framkommer att idén med biblioteket ”icke blott borde bidraga att 

stärka solidaritetsmedvetandet, medverka till en god kommunikation utan äfven gifva åt 

samhället ett ökadt anseende, som vi ansågo oss pliktiga att efter bästa förstånd fullgöra 

uppdraget.”193 Dehn var född i Köpenhamn och hade tidigt riktat in sitt yrkesval inom 

banksektorn och erhöll utbildning och arbetslivserfarenhet i Köpenhamn, Amsterdam och 

Stockholm innan han flyttade till Sundsvall och tog ansvaret över den nyligen startade 

handelsbanken.194 Att Dehn i ”kladden” förklarar att en av orsakerna till att genomföra en 

satsning på folkbibliotek berodde på att de ansåg att ett bibliotek skulle öka Sundsvalls 

anseende, kan ses utifrån Dehns bakgrund vad gäller att ha verkat inom näringslivet i flera 

större städer i tre länder. Biblioteket, enligt Dehn, var bra för solidaritetsmedvetandet hos 

stadens befolkning men det likställs också som en statussymbol för staden att ha en 

bibliotekslokal. Den synen på bibliotek hos ledande personer inom kommunens styre kan 

också ha bidragit till avsaknad av koppling mellan föreläsningsverksamheten och 

biblioteksverksamheten inom kommunens sfär. Intressant i just Dehns fall är att Dehn var 

                                                           
193 Ibid. s.29 
194 Sundsvallsposten, 1899 
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initiativtagare till både en föreläsningsförening och till ett folkbibliotek men utan synbar 

koppling dem emellan. 

 

8.3 Aktivitet C: Öka läsningen av god litteratur hos befolkningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förutom ett bibliotek för läroverkets utbildningar satsade läroverket 1890 på ett 

”lärjungebibliotek” som skulle förkovra elevernas bildning och motverka läsning av sämre 

kvalitet.195 Ett par år senare skickar skolan ett cirkulär till lärjungarnas föräldrar och målsmän 

för att ”vinna deras medverkan till motarbetandet av olämplig eller skadlig förströelseläsning 

bland läroverksungdomen”. 196 

Arbetareföreningen och därefter Arbetarklubben uttrycker en önskan att med hjälp av 

läsesalar/bibliotek stödja arbetarklassens upplysning. Under det tredje arbetarbibliotekets 

verksamhet, Sundsvalls Arbetarebiblioteksförbund, visar dess nye bibliotekarie år 1909 vikten 

av rätt sorts böcker för förbundets medlemmar. Nerman rensar ut de böcker han ansåg vara av 

”värdelöst gods” och utifrån det anslag han fick köpte in en för klasskampen mer nyttig 

litteratur.197 

                                                           
195 Redogörelse för Sundsvalls högre allmänna läroverk 1890-1891, s.32 
196 Nilsson 1927, s.59 
197 Lagström 1996, s.44 
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För kommunbiblioteket blev det svårt att realisera den önskade biblioteksverksamhet som 

eftersträvades. Det var många områden som krävde stadens finansiering efter den stora 

branden 1888 och förfrågningar att hos allmänheten bidra med böcker som inte nyttjades 

därhemma blev ringa hörsammat av samma anledning – böckerna hade brunnit upp. Engström 

och Teréus beskriver hur ansvarig bibliotekarie får god hjälp av stadsbiblioteket i Göteborg 

när det gäller val av böcker. Ansvarig bibliotekarie i Göteborg skriver: ”De böcker, som 

företrädesvis väljes af den lånsökande, ber jag få beteckna i följande nedgående ordning: 1. 

Skönlitteratur, företrädesvis romaner; 2. Resebeskrifningar; 3. Naturvetenskap; 4. Historiska 

vetenskaper; 5. Sagor och äventyr; 6. Religiösa saker m.m. I allmänhet kan man säga, att alla 

böcker läsas i ett folkbibliotek, fastän mer eller mindre. Dock för yngre personer (ungdom) är 

en god handledning af stor vigt. Om de unga någon gång skola få en lätt, exempelvis en 

historisk romantisk berättelse eller någon annan lämplig, så må detta ske såsom en 

uppmuntran, icke i regel.”198  

Engström och Teréus kommer fram till att råden från Göteborg vad gäller litteraturförvärven 

inte följdes. Urvalsprincipen var mer liberal i Sundsvall ”om än något försiktiga”. Strindberg 

finns inte bland böckerna förrän 1907. ”Man undvek de mest samhällskritiska moderna 

romanerna liksom hela den litteratur som hör till dem pessimistiska flanörgenren, som 

exempelvis Söderberg och Bergman.” I Göteborg menade man att historisk-romantiska 

romaner endast skulle användas som lockbete och inte i alltför stor omfattning läsas av 

låntagarna, medan man i Sundsvall erbjuder ett ”brett urval spännande äventyr av bland 

andra Verne och Stevenson, och historiska romaner som Ivanhoe av Scott”.199  

Att även ekonomiska resurser torde ha spelat in i möjligheten att erbjuda valda målgrupper 

”rätt” läsning, är nog helt klart. Jag har dock valt att inte ta med den aspekten i 

aktantmodellen ovan. Anledningen är att de tre sfärerna läroverket och arbetarföreningarna 

samt kommunen visar på skilda erfarenheter utifrån en ekonomisk parameter. Det är inte ett 

linjärt förhållande: ju mer pengar i kassan desto mer påverkar man läsningen. Läroverket har 

förvärvat en specialsamling motsvarande 200 volymer med god litteratur för sina lärjungar – 

dock verkar inte denna samling nyttjas utifrån önskvärda mål. Efter ett par år väljer lärosätet 

att sända en skrivelse till föräldrarna om en påminnelse av denna litteratur och en viss mått av 

skrämselpropaganda kring den farliga litteraturen som ungdomen kan dras till. Jämfört med 

kommunen och arbetarrörelsen fanns det pengar för verksamheten inom läroverket. 

                                                           
198 Engström 1980, s.15 
199 Ibid. s.84 
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Arbetarrörelsen hade, av anteckningar från Nerman att döma, det knapert men ändock valde 

Nerman att rensa ut bland böckerna och förstärka med den litteratur som kassan mäktade med. 

Kanske berodde denna förändring i litteraturbeståndet på att utlånen inte föll på samma vis 

som vid Stockholms arbetarbibliotek vid samma tid efter storstrejken. Kommunens bibliotek 

hade det också knapert och valde en tredje väg för att erhålla böcker till samlingen, nämligen 

att marknadsföra behovet av gåvor. Kommunens bibliotek såg hellre att det fanns böcker som 

befolkningen var intresserade av än att välja för hårt i urvalet. Kanske hade ökade ekonomiska 

resurser medfört ett ökat intresse att välja ”den bästa litteraturen”? 

 

9. Sammanfattning 

 

Jag har försökt ge en bild av några av de bildningssträvanden som fanns i Sundsvall mellan år 

1860 till 1920. Fokus har legat på bildningsaktiviteter kopplade till biblioteksverksamheter 

inom tre samhällssfärer: arbetarföreningarnas och kommunens samt läroverkets. 

På grund av branden 1888 saknas det mycket av den dokumentation som skulle ha varit 

intressant att ta del av, i form av mötesprotokoll m.m. från tiden innan branden vad gäller 

arbetarföreningen och arbetarklubben men också de första verksamhetsåren vid 

folkbiblioteket. 

Dagstidningarna blir ett viktigt komplement till protokollen. Särskilt i och med att redaktör 

Struve flyttade till staden och var den person som såg till att inte bara ärendena vid 

stadsfullmäktiges möten sammanfattades i Sundsvalls tidning utan också angav vem som sade 

vad. 

När jag tog del av mötesprotokoll från Sundsvalls kommun, läroverket, 

arbetabiblioteksförbundet, lärarföreningar, Godtemplarloger såg jag flera intressanta skeenden 

som berörde min frågeställning, varpå jag valde tre av dem: 

 aktivitet A: Tillgängliggörandet av läroverkets materialsamling och bibliotek för alla i 

staden. 

 aktivitet B: Kompetensutveckling för vuxna medborgare 

 aktivitet C: Öka läsningen av god litteratur hos befolkningen 
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Aktivitet A visar på en tro på allmänhetens bildningsiver från läroverkets kollegium. Kollegiet 

bestod till största delen av lärare med avlagd examen vid Uppsala universitet. 

Upplysningsradikalismen och positivismen gör sig påmind i denna aktivitet. Verdandi 

bildades på 1880-talet och ville föra ut de nya kunskaperna kring naturvetenskap och 

samhällsvetenskap till folket. På samma vis ville lärare vid läroverket öppna upp inte bara 

bibliotekets samlingar utan även materialsamlingarna till Sundsvalls befolkning. Jag har visat 

på hur en av lärarna i en artikel i Sundsvalls tidning vill lyfta fram kunskapen kring den 

fysikaliska och mekaniska apparaturen eftersom det bland allmänheten kan finnas de som 

finner nya användningsområden för den nya tekniken. Nyttoaspekten framkommer också 

tydligt i det att man vill försäkra donatorerna i staden att utrustningen och böckerna som 

skänkts till läroverket verkligen kommer staden till nytta. 

Min studie visar dock att gensvaret hos allmänheten inte var så stort vad gäller att ta del av 

detta material. Jag har sett att föreläsningar har hållits för allmänheten i läroverkets lokaler 

men det verkar ha rört sig om just föreläsningar utifrån valda frågeställningar, vilka var 

fullbesökta. När det gäller att bevista läroverkets bibliotek och att få materialsamlingen visad 

för sig sätts det in annonser i dagstidningarna Sundsvalls tidning och Sundsvallsposten ett par 

veckor i september 1890, men därefter är det tyst. Det finns inget referat som berättar om vad 

som förevisats och hur många som kom. Det nämns inget i mötesprotokollen från läroverkets 

kollegium under höstterminen 1890 och i början av 1891, vilket jag finner något märkligt. När 

förslaget dök upp vid ett möte i maj 1890 sticker ärendet ut från dagordningen. De flesta 

möten följer samma upplägg med diskussion kring betyg och vilka elever som ska få gå upp i 

nästa klass. I början av året tas inköp till biblioteket upp vad gäller prenumerationer och inköp 

av större verk. Punkten om att öppna biblioteket för allmänheten är något extra som 

tillkommer i det vardagliga ”lunket”. Dagstidningarna – främst Sundsvalls tidning – följer 

noga aktiviteter som stödjer en bildning av och nöje för folket. Föreläsningar, både enskilda 

och inom kommunala föreläsningsserier eller frikyrkliga samt inom arbetarrörelsen, 

recenseras i tidningen. Det berättas om hur många som kom och vad talaren tog upp. Men 

inget tas upp från visningen av materialen vid läroverket. Inte heller vid Skollärareföreningens 

möten under 1890 nämns öppnandet av läroverkets bibliotek och materialsamling för 

allmänheten. Föreningen hade bildats 1883 och man hade två frågor på agendan vid det första 

ordinarie mötet i december 1883: det ena gällde hur man skulle kunna få till en bra ordning på 

eleverna i skolan och den andra gällde att starta ett folkskolebibliotek. Biblioteket skulle i 

första hand vara till för folkskollärarna men även de äldre eleverna skulle få tillträde. Man var 
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oense om ifall frågan skulle skickas till Skolrådet eller om man skulle ta beslut direkt - de som 

ivrade för att Skolrådet borde införlivas i diskussionen vann diskussionen. Svaret blev avslag. 

1886 försökte lärarföreningen ånyo få igång ett skolbibliotek genom att låta pengarna till 

premieutdelningen istället gå till ett bibliotek. Skolrådet uppskattade idén men inget hade hänt 

i frågan 1890. Därför kan man tänka sig att läroverkets idé skulle ha intresserat 

folkskollärarna. Kan tillägga att mötesanteckningarna är långa och innehållsrika samt verkar 

återge exakt vad var och en sade kring en diskussionsfråga. 

Inte heller i årsberättelsen för läroverket nämns försöket eller att de inför nästa läsår noterar 

att inför höstterminen 1891 har man för avsikt att inte fortsätta med öppettider för 

allmänheten, men inget sådant nämns. 

Jag tolkar avsaknaden av referat kring händelsen att intresset hos stadsbefolkningen var lågt. 

Det kom inte så många till visningarna som man hade hoppats på och därför fanns det inte 

heller något att berätta om. Det blev ett i mängden av försök att i avsaknad av ett allmänt 

bibliotek erbjuda en annan lösning. En lösning som inte fungerade. 1892 kom istället ett 

förslag om ett allmänt bibliotek i staden, för Stadsfullmäktige att ta beslut om. Det var en högt 

uppsatt lärare vid läroverket som stod bakom förslaget tillsammans med en högt uppsatt 

bankdirektör. Bankdirektören hade tidigare varit ledamot i biblioteksstyrelsen för 

arbetarbiblioteket vilket förstördes i lågorna 1888.  

Aktivitet B visar ett skeende på en mer övergripande nivå än aktivitet A. Här har jag valt 

subjektet ”Idén om det upplysta folket” och som objekt de processer där biblioteksverksamhet 

och föreläsningsverksamhet är integrerade samt att processerna skall finnas utanför den 

formella skolgången och rikta sig till dem som gått ut folkskolan eller motsvarande. Som form 

görs en jämförelse med de kanadensiska Mechanics institutes som hade både 

undervisningsverksamhet och bibliotek riktat till en vuxen befolkning, vanligtvis arbetare vid 

någon industri. 

Jag finner här en intressant skillnad mellan kommunen och den första arbetarföreningen. 

Kommunen ger stöd till föreläsningsföreningar i form av penningar eller gratis tillgång till 

stora festsalen i stadshuset. När frågorna – vid fler tillfällen – ställs kring ett ev. allmänt 

bibliotek i staden görs ingen koppling till föreläsningsverksamheten utan man fokuserar på en 

lämplig central lokal där besökarna kan sitta och läsa tidningar och böcker samt att det ska 

finnas plats för lämpligt antal bokhyllor. Biblioteket blir i första hand en fastighetsfråga att 

lösa.  
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Arbetarföreningen bedriver tidigt både bibliotek och föreläsningsverksamhet i angränsande 

lokaler i Godtemplarhuset vid Köpmangatan. Och enligt det som föreningen själv skriver i 

dagspressen ansluter sig många till medlemskap och lånar böcker samt bevistar den 

undervisning som bedrivs.  

Skillnaden i hanterandet kan bero på att arbetarföreningen hade en tydlig målbild med sin 

verksamhet, arbetarna skulle bildas med hjälp av undervisning och bibliotek, och den som 

drev igenom idén var en driftig lärare vid läroverket. Det som arbetarföreningen skapade var 

egentligen ett innehåll motsvarande det som fanns vid läroverket: lektioner och bibliotek.  

För kommunens del fanns inte samma tydliga innehåll och målbild för 

biblioteksverksamheten, utan man fokuserade på att lösa själva lokalfrågan i första hand. Det 

allmänna biblioteket blev helt fristående från en utbildningskontext. 

Aktivitet C belyser försök till styrning av läsandet i riktning mot den goda litteraturen. Den 

goda litteraturen ser lite olika ut beroende på utgångspunkt. Från läroverkets sida tar man 

direkt avstånd från den skadliga förströelseläsning vilken vann insteg hos den unga 

befolkningen. Ett cirkulär skickades till lärjungarnas föräldrar i syfte att upplysa föräldrarna 

om att läroverket och hemmen måste jobba tillsammans i denna fråga samt att man påminde 

om det särskilda lärjungebiblioteket som läroverket skapat för att kunna erbjuda lärjungarna 

god litteratur under lediga stunder. Med tanke på att cirkuläret skickades ut ett par år efter att 

lärjungebiblioteket startat kan man dryfta sig till slutsatsen att lärjungebiblioteket inte var av 

så stort intresse hos lärjungarna. 

Arbetarföreningens bibliotek och Arbetarklubbens bibliotek hade som målgrupp arbetarna 

men styrdes av bl.a. läroverkets lärare, redaktörer, bankdirektör, bokbindare. Det var först när 

Sundsvalls arbetarkommun tillsatte ett arbetarbiblioteksförbund som en tydligare koppling till 

arbetarna infann sig. Av reaktionen hos den nyligen tillsatte bibliotekarien vid ABF:s 

bibliotek år 1909 kan man utläsa att litteraturen vid arbetarbiblioteket inte var tillfyllest. 

Litteraturen skulle stödja arbetarnas upplysning för klasskampen och den kommande 

revolutionen, varpå böcker gallrades ut och annan litteratur köptes in. 

Kommunbiblioteket hade svårt att finna böcker till det nyligen beslutade biblioteket. Dels 

saknades erfarenhet kring hur ett biblioteksbestånd såg ut för allmänheten och dels fanns 

ingen litteratur att inhämta i form av gåvor till biblioteket eftersom den stora branden 1888 

hade tagit flera av stadens privata bibliotek. Pengar kom med tiden in i form av donationer 



71 
 

och folkskolläraren, som bytte tjänst till bibliotekarie, vände sig till Göteborgs folkbibliotek 

för råd kring inköp och verksamhet i stort. Råden verkar inte ha följts tillfullo eftersom det i 

bokbeståndet vid Sundsvalls kommunbibliotek tidigt finns en ansenlig mängd historisk-

romantiska romaner, vilket enligt Göteborgs bibliotekarie inte skulle nyttjas som regel utan 

endast som lockbete. 

Vad som utsågs som den goda litteraturen inom samhällssfärerna arbetarföreningar och 

kommun berodde till största del på det individuella intresset för sakfrågan hos den 

biblioteksansvarige. När ansvarig bibliotekarie för Sundsvalls arbetarbiblioteksförbund byttes 

ut hade vederbörande fria händer att även rumstera om i bokbeståndet. När den förste 

bibliotekarien vid kommunens allmänna bibliotek tillsattes fick denne på egen hand sköta 

inköpen även om det förstås fanns en biblioteksstyrelse. Med tanke på brevkorrespondensen 

mellan bibliotekarierna i Sundsvall och i Göteborg och att de råd Sundsvalls bibliotek fick 

inte följdes vad gäller litteraturbeståndet, verkar bibliotekarien haft fria händer. Kataloger och 

verksamhetsberättelser skrevs och av dem kan man utläsa att den förste bibliotekarien var 

idog i uppbyggande av kommunens biblioteksverksamhet. Hade styrelsen velat styra i 

litteraturbeståndet så fanns det möjlighet till det, men det verkar som att de ansåg sig inte 

behöva det. 

Läroverket tog ställning kollegialt dels i satsningen på ett särskilt lärjungebibliotek för läsning 

vid lediga stunder och i producerandet av ett cirkulär där man ber föräldrarna om hjälp i 

kampen mot den olämpliga förströelseläsningen. 

 

9.1 Slutsats 
 

Utifrån en hermeneutisk ansats och aktantmodellen som metod har jag visat på 

bildningssträvanden och dess drivkrafter utifrån bildningsaktiviteter kopplade till 

biblioteksverksamheter i de tre valda samhällssfärerna arbetarföreningarna, kommunen och 

läroverket. En gemensam faktor för samtliga bildningsaktiviteter och därtill 

bildningssträvandena är Läroverket som bidrar både direkt och indirekt i samtliga 

samhällssfärer.  

Aktantmodellen kändes inledningsvis som mycket användbar i systematiseringen och 

analysen av texterna. Det var precis som Anna Johansson beskriver, den modell som verkade 
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mest användbar och mest tillgänglig för någon som inte är litteratur- och språkvetare.200 Men 

när arbetet med analysen och tolkning av texterna skulle börja blev det svårt att applicera 

modellen. Vilka var hjälpare och motståndare i ett skeende? Kan det vara som så att den som 

framstår som motståndare vid ett sittande möte egentligen är hjälpare om man ser till själva 

skeendet på en övergripande nivå? Kanske hade mötesfrågan hamnat i fel forum, den skulle 

utvecklas och drivas fram bättre via ett annat forum? Jag insåg rätt tidigt att den nivå jag 

väljer att bevaka ett ärende också är av största vikt. Väljer jag att göra nedslag vid enskilda 

möten väljer jag också bort de större processerna. Samtliga mötesprotokoll och bilagor kan 

förstås gås igenom mellan år 1860 och 1920, likaså samtliga dagstidningsnummer etc. och 

analys göras utifrån hur ofta vissa personer förde fram förslag som antingen antogs eller 

avslogs beroende på vilka ledamöter som var närvarande? Intressant studie säkerligen, men 

allt för omfattande för en magisteruppsats när tidsperioden avser ca 60 år. 

Anledningen till att jag fick svårt att använda aktantmodellen berodde till största del på att jag 

inledningsvis hade en förförståelse för vad texterna skulle ge och hur modellen skulle 

användas. När inte texterna och modellen levererade den ordning jag hade hoppats på blev det 

svårt att komma vidare. Jag praktiserade ett arbetssätt som jag utifrån vald teori och metod 

hade tydliggjort som något som så långt som möjligt bör undvikas, ”att okontrollerbart färga 

texterna jag läser”201 Det svåra och problematiska med appliceringen av modellen var just 

den hjälpande hand som jag ville att metoden skulle ge – ett stöd att objektifiera tolkningen av 

texterna. När jag istället valde att laborera med modellen utifrån olika skeenden som texterna 

beskrev fann jag nya perspektiv på materialet som jag tidigare inte sett.  

Modellen tydliggör också hur vi i efterhand väljer att systematisera historiska skeenden i 

förenklad form. Jag valde att fokusera på tre biblioteksverksamheter: läroverkets bibliotek, 

kommunens allmänna bibliotek och arbetarbiblioteken, och såg framför mig tre olika sfärer 

med olika intressenter och uppdrag, men fann personer och aktiviteter förbundna med 

läroverket i samtliga tre områden.  

Läroverkets adjunkter, lektorer och rektorer finns med i planering och genomförande av 

bildningsaktiviteter inom samtliga valda samhällssfärer i Sundsvall under denna tid. Inom 

sfären kopplad till arbetarbiblioteket finns Olof Wikström, fil.mag, avlagd examen 1857 vid 

Uppsala universitet, lärare och t.f. rektor vid Sundsvalls läroverk. Wikström bildade 

                                                           
200 Johansson (2005), s.158 
201 Se sid 9. 
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Sundsvalls arbetarförening och Medelpads folkhögskola samt var även med som ledamot i 

Stadsfullmäktige som representant för magistraten. Han har öppna föreläsningsserier för 

allmänheten i läroverket. Även i ett senare skede när Arbetarklubben ansökte om medel fanns 

representanter från läroverket med vid Stadsfullmäktiges möten. 

Inom sfären kopplad till kommunens allmänna bibliotek finns August Bystedt, fil.kand. 

avlagd examen 1875 vid Uppsala universitet och lärare vid läroverket samt rektor för 

Sundsvalls flickskola. Han var ordförande i drätselkammaren under nästan tio år och innehade 

ordförandeposten i styrelsen för Tekniska afton- och söndagsskolan. Bystedt har öppna 

föreläsningar för allmänheten i staden och ute på sågverken för arbetarna. Han är den som 

från kommunens sida ser till att skapa ett allmänt bibliotek i staden.  

Inom sfären som är kopplad till läroverkets bibliotek finns kollegiet som vill öppna upp 

läroverkets samlingar för allmänheten och som tillåter att lokalen används till externa 

föreläsningar hållna av läroverkets lärare samt att de gemensamt verkar för spridning av den 

goda litteraturen. 

Ytterligare en slutsats som kan dras är den nära koppling som finns mellan lärarna vid 

läroverket och stadens dagstidningar. Lärarnas röster finns med i referaten från 

stadsfullmäktiges möten och från kyrkostämmans samt från arbetarföreningens möten likväl 

från referaten från öppna föreläsningar. Lärarnas syn på allehanda frågor av praktisk till 

teoretisk natur synliggjordes i stort sett dagligen eftersom de fanns med i kommunala 

instanser och i föreningsverksamheten. Förutom att dessa lärare måste haft med sig en hel del 

av Uppsala universitets budskap kring bildning, använder stadens tidningar många spalter till 

bevakning av Uppsala universitets verksamhet – man kan i varje tidningsnummer läsa en notis 

eller artikel som behandlar Uppsala universitet, Norrlands nation eller Verdandi. 

Det som också kommer fram är att det inte alltid var lätt att väcka stadsbefolkningens intresse 

till bildningsaktiviteterna. Vissa föreläsningar drog fulla hus medan andra fick knappt några 

åhörare. Vissa perioder används bibliotek och läsestugor flitigt för att efter ett par år inte visas 

samma intresse. Anledningen till sviktande intresse kan förstås vara att föreläsningarna och 

boktitlarna i biblioteken inte förändrades i takt med tiden. Precis då som nu är det av största 

vikt att de bildningsaktiviteter som erbjuds är av intresse för den tilltänkta målgruppen – 

vilket blir särskilt viktigt då målgruppen själv kan välja att delta, vilket är fallet i många av 

aktiviteterna kopplade till de bildningsaktiviteter jag här har studerat.  
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Kommunen har inte någon egen drivande målsättning kring bildningsaktiviteter över lag och 

biblioteksverksamheten i synnerhet under den studerade perioden. Kommunen ger 

ekonomiskt bidrag till vissa föreläsningsföreningar medan andra ges gratis tillgång till 

festlokalen i stadshuset samtidigt som det fanns tillfällen när man gav avslag på ansökan om 

hjälp. Biblioteksverksamheten drevs fram av en läroverksadjunkt, tillika ordförande i 

drätselkammaren, och med hjälp av folkskolans skolråd vilka öppnade upp en lokal för det 

nya biblioteket. Som den förste bibliotekarien tillsattes en folkskollärare med gediget intresse 

för sitt uppdrag i biblioteket. Denne folkskollärare/bibliotekarie var ledamot i styrelsen för 

Tekniska afton- och söndagsskolan vars ordförandepost innehades av 

läroverksadjunkten/ordförande i drätselkammaren. 

Det är en komplex bild som växer fram kring bildningssträvanden i Sundsvall 1860 till 1920. 

När jag valde syfte och frågeställning såg jag framför mig en beskrivning av tre olika sfärers 

bildningsaktiviteter som skulle visa på bildningssträvanden i staden. Istället finner jag att en 

av sfärerna är den dominerande vilken påverkar övriga sfärers bildningsaktiviteter i stort, 

nämligen läroverkets. Läroverket i sin tur kan ses som en produkt av Uppsala universitet vars 

alumner hamnar i ett av världens största trävarudistrikt med en folkökning på 241 % under 

40-årsperioden 1860 till 1900 och vars stad styrs av utsocknes, ca 14 % av stadsfullmäktiges 

ledamöter under samma tid är infödda Sundsvallsbor. 

Olof Wikström får personifiera slutsatsen i denna uppsats: 41 år gammal, den 7 februari 1868, 

träder Brunflosonen in i Sundsvalls stadsfullmäktiges möteslokal som ledamot för 

magistraten. Han har i sitt CV en fil.mag vid Uppsala universitet och verkat som lärare samt 

en tid t.f. rektor, vid läroverket sedan nio år tillbaka och är hos allmänheten en uppskattad 

föreläsare om söndagseftermiddagarna. Någon månad senare, i april, kommer Wikström att 

bilda Arbetareföreningen och bli ordförande över densamma. Ett par år senare, tillsammans 

med redaktör Struve vid Sundsvalls tidning, skapar han Medelpads folkhögskola. Wikström är 

en person som nyttjar samtliga tre samhällssfärer för att bilda folket: arbetare, handels- och 

tjänstefolk och bönder samt lärjungar vid läroverket. 

 

9.2 Förslag till vidare forskning 
 

I Sverige var det mycket tack vare folkskollärare och läroverkens lärare som de nya allmänna 

folkbiblioteken kom till. I Pedagogisk tidskrift och i Social tidskrift samt i Svensk 
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läraretidning pläderas för uppgraderade folkbibliotek som kan komplettera den växande 

föreläsningsverksamheten i landet. Med tanke på det starka band som fanns mellan Sundsvalls 

folkbibliotek och folkskolan samt läroverket skulle det vara intressant att titta närmare på 

bibliotekens verksamhet under första halvan av 1900-talet. Sundsvall som stad erbjöd 

allmänheten flera föreläsningstillfällen i flera sammanhang, en del kostade andra var gratis. 

Om idén nationellt var att de nya folkbiblioteken skulle komplettera 

föreläsningsverksamheten finns det då något som tyder på det i en stad som Sundsvall? I min 

studie har jag bara skrapat på ytan då jag uppmärksammar avsaknad av tydlig koppling 

mellan det nya kommunala biblioteket och stadens föreläsningsverksamhet. Likaså verkar 

kommunen inte se det allmänna biblioteket som någon viktig aktör inom den formella 

utbildningen i stort. Men för att belägga det krävs vidare forskning i ämnet. Vilken väg tar 

folkbiblioteket i staden? Vilka uppdrag får dess verksamhet och hur fullföljs de? Det 

pedagogiska biblioteket (folkskolans bibliotek), vilken roll fick det för folkskolans 

undervisningsverksamhet? Ett gediget material finns i lärarföreningens mötesprotokoll där 

man ordagrant verkar ha återgett diskussioner kring undervisningsmetoder och annat som rör 

skolans verksamhet vid slutet av 1800-talet. Även läroverket som, under den tidsperiod jag 

studerat, ägnat sitt bibliotek en stor upprustning mycket tack vare de givmilda donationerna 

från burgna kretsar i staden, vilken roll spelade det biblioteket för utbildningen inom 

läroverket? 

I denna uppsats har jag för att se bildningssträvanden i staden fokuserat på aktiviteter kopplat 

till biblioteksverksamheter och funnit att läroverket spelat en viktig roll. Vem eller vilka 

driver biblioteksverksamheterna framåt under 1900-talet? Är det fortfarande till stor del 

lärarkollegiet vid läroverket eller tas ”driften” över av andra personer eller institutioner eller 

strömningar för bildningssträvanden? 
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