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Abstract This master’s thesis will try to describe the beginning and development towards 
a modern public library of the town library in Karlskrona between 1906 and 
1959. The specific years refers to the year the library was established and the 
year it moved to the new library building in the centre of Karlskrona. The aim of 
the thesis has been to do this historical description and to look at the course 
from the perspective of the national policies and development for the Swedish 
modern public library. The thesis is based mainly on reports of the proceedings 
of the public library and other biographical documents and literature, which has 
been found in two local archives. Criticism of the sources, chronological 
description and a hermeneutic approach has been used as a method to analyse 
the different documents. 

       The thesis starts out from which interests created the library, in what way 
the library was affected by the national library reorganisation in 1930 and what 
characterised the long process of reaching access to enough space for a fully 
acceptable activity, which has been the main issue throughout the history and 
therefore this thesis. A general observation of the development of the town 
library of Karlskrona is that it starts and follows very well with the national 
policies and development of the activity of the modern public library. This is not 
surprising as, for one reason, all public libraries were more or less financially 
dependent on subsidies and organizational support.  
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1. Inledning  
 
Karlskrona folkbiblioteks verksamhet, som från och med 1931 kallats och verkat som 
stadsbibliotek, påbörjades 1906. 100-årsjubiléet 2006 uteblev, kanske beroende på att fokus 
sedan ett par år tillbaka ligger på planeringen av den nya byggnad som stadsbiblioteket är i 
behov av. Den nuvarande biblioteksbyggnaden har väldigt länge varit för trång och som det 
ser ut idag är det mer eller mindre ohållbart, både för personal och för låntagare.  
Utrymmesproblemet löper som en grov röd tråd genom Karlskrona stadsbiblioteks historia 
och genomsyrar därmed i princip alla andra aspekter av dess verksamhet. 
 
Jag vill med min uppsats bidra till stadsbibliotekets historieskrivning genom att skildra dess 
begynnelse i början av 1900-talet fram till slutet av 1950-talet, då verksamheten kom på plats 
i de nya specialritade lokalerna. Under denna tidsangivelse utvecklas det svenska moderna 
folkbiblioteksväsendet radikalt och därför kommer jag naturligtvis att beskriva utvecklingen i 
Karlskrona i skenet av det nationella förloppet. På det nationella planet existerar två årtal som 
är särskilt viktiga för Karlskronas del; 1905 verkställdes de första statsbidragen till svenska 
folkbibliotek och 1930 publicerades och genomfördes en genomgripande statlig 
biblioteksförfattning för de samma. Under 1940- och 1950-talen planerades och uppfördes 
många biblioteksbyggnader i Sverige, likaså i Karlskrona och 1959 skedde inflyttningen i 
denna byggnad. Dessa tre nedslag återfinns i mina frågeställningar. Med modernt 
folkbibliotek menar jag i första hand resultatet av den utveckling som gått från de första 
folkbiblioteken under 1700- och 1800-talet, med landsbygdsbefolkningen som målgrupp, till 
mitten av 1900-talet och dess folkbibliotekstyp, med alla kategorier av medborgare och deras 
önskemål och behov som målgrupp.  
 
Karlskrona är min hemstad och dess historia och dess framtid angår mig. Som blivande 
bibliotekarie, förhoppningsvis i Karlskrona, känns det därför angeläget att intressera och 
fördjupa mig i en del av dess bibliotekshistoria. Uppsatsen blir också en liten sydostlig 
pusselbit i den stora svenska bibliotekshistorien, vilken utgör en del av samhällsperspektivet 
inom Biblioteks- och informationsvetenskapen. Upplägget för den typ av undersökning jag 
har tänkt att utföra är inte helt nytt, men Karlskrona stadsbibliotek har inte behandlats på detta 
sätt tidigare, och därmed finner jag en anledning att göra det. 
 
 
1.1 Syfte och frågeställning  
 
Syftet med uppsatsen är att skildra det första halvseklet av Karlskrona stadsbiblioteks historia, 
från 1906 till 1959. Syftet är också att försöka analysera dess utveckling till ett modernt 
folkbibliotek genom att titta på de nationella förutsättningarna som föregått all lokal 
utveckling. Karlskrona folk- och stadsbibliotek är en egen företeelse men också en del av en 
större sådan.  
 
Frågeställningarna är följande: 
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• Vad ledde fram till Karlskrona folkbiblioteks tillkomst 1906? 

• Hur påverkades stadsbiblioteket och dess verksamhet av 1930 års  

      biblioteksförfattning? 

• Vad karakteriserade den utdragna processen av stadsbibliotekets utrymmesproblem, 

särskilt inför nybyggnationen och vad blev resultatet av den?     

 
 
1.2 Tidigare forskning och annan litteratur 
 
Karlskrona stadsbiblioteks tidiga historia är ännu inte skriven och kommer i sin helhet heller 
inte att bli det i och med min framställning. Bara delar av dess historia har i korta drag blivit 
presenterade i olika sammanhang såsom allmänna historieböcker över Karlskrona stad, 
diverse texter nedtecknade av stadsbibliotekarierna samt års- och jubileumsberättelser, ofta 
baserade på samma förstahandskälla, det vill säga några få styrelseprotokoll från begynnelsen 
och andra tidigare övergripande texter. Det har alltså blivit en ständig upprepning och ingen 
fördjupning. Ett exempel på en sådan text, vilken är den enda jag refererar till, är Karlskrona 
Föreläsningsförenings 35-årsjubileumsskrift, sammanställd av Rudolf Nylander, vid tiden 
sekreterare i föreningen. Denna skrift handlar naturligtvis till största del om 
föreläsningsföreningens bakgrund, verksamhet och organisation, men ett antal sidor ger plats 
åt den del av verksamheten som utgjordes av folkbiblioteket, innan ansvaret överlämnades till 
Karlskrona stad. Jag nämner något ytterligare angående denna typ av text i kapitel 2. 
 
De svenska folkbibliotekens historia finns vad jag förstått inte heller skriven, i alla fall inte i 
ett större verk. Det finns emellertid mycket på pränt, mindre översiktliga skildringar och 
större fördjupningar av olika delar av den svenska bibliotekshistorien i form av mer eller 
mindre akademiska artiklar, avhandlingar, studier och dylikt. Ett sådant exempel är Joacim 
Hanssons bok Om folkbibliotekens ideologiska identitet, där formandet av folkbiblioteken 
som politiska institutioner under 1900-talets början analyseras. Jag kommer inte i min uppsats 
att utveckla några större politiska resonemang, men att undvika ämnet helt är omöjligt 
eftersom folkbibliotekets existens på ett eller annat sätt vilar på religiös och politisk grund i 
sin relation till samhället. Detta visar Hansson i sin uppsats och jag bedömer den som en 
läsvärd text inför påbörjandet av svenska folkbibliotekshistoriska studier. 
 
Ett annat exempel är Magnus Torstenssons många bibliotekshistoriska artiklar varav några 
ingår i Att analysera genombrottet för de moderna folkbiblioteksidéerna – Exemplet Sverige 
och några jämförelser med USA. Syftet med sammanställningen är att med bibliotekshistorisk 
samt allmänt historisk och samhällsvetenskaplig utgångspunkt i föregångslandet USA, 
analysera grundandet och utvecklingen av olika slags folkbibliotek i Sverige mellan 1890 och 
1915. En synpunkt Torstensson där ger är att folkbiblioteksutvecklingen kan ses som ett 
inslag i förändringar av samhällsstrukturen, men att det naturligtvis samtidigt är människan, 
aktören, som genom sitt handlande är förutsättningen till förändringar i strukturen. 
Industrialisering och demokratiseringen av samhället anser Torstensson vara nödvändiga men 
inte tillräckliga villkor för den folkbiblioteksutveckling som skedde. För det svenska 
samhället gav det en bra grogrund, men därmed inte sagt att det gäller för alla typer av 
samhällen och kulturer. 
 
Ett tredje forskningsexempel, som i sitt ämnesområde liknar min uppsats, men som befinner 
sig på en högre nivå är Mats Myrsteners avhandling På väg mot ett stadsbibliotek – 
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Folkbiblioteksväsendets framväxt i Stockholm t o m 1927. Myrstener beskriver dels 
framväxten av det moderna folkbiblioteksväsendet i Stockholm, där han utgår från de olika 
bibliotek, vilka hade att göra med arbetarrörelse, liberala bildningsväsen, kyrkan och 
kommersiellt bildningsväsen, som fanns i staden från slutet av 1700-talet fram till 1928 års 
kommunalisering. Han gör också en fallstudie av ett av dessa bibliotek, med utgångspunkt i 
utlån, bokbestånd och låntagare. Det slutliga konstaterandet av hans undersökning formuleras 
som att det var stor skillnad mellan de olika folkbiblioteken i Stockholm före 1928, men att 
dessa skillnader i den sammanslagning som sedan skedde, fungerade väl – kompromissen slog 
ut i ett välutvecklat bibliotekssystem. Myrstener menar att det svenska moderna 
folkbiblioteket byggde på en ”folkhemsktanke”, ett bibliotek för alla, som förutsatte ett 
samarbete mellan den politiska högern och vänstern.  
 
Annan relevant litteratur är till exempel ”SOU 1949:28 – Folk- och skolbibliotek, 
Ecklesiastikdepartementet”, vilket var en omfattande utredning av det svenska 
biblioteksväsendets alla aspekter, gjord från utgångspunkten att några av de förhållningssätt 
som verkat sedan biblioteksreformen från 1930 möjligtvis kunde vara något inaktuella. 
Granskningen utfördes av en grupp ”folkbibliotekssakkunniga” och andra anlitade experter 
och resulterade helt enkelt i olika förslag till förbättringar som ansågs nödvändiga.  
 
En av de folkbibliotekssakkunniga i ovanstående sammanhang var förste bibliotekskonsulent 
Bengt Hjelmqvist. I två böcker, Det levande biblioteket och Det starka biblioteket, finns 
årsrapporter han lämnat vid Svenska Allmänna Biblioteksföreningens årsmöten samlade och 
som också resulterat i årskrönikor i Biblioteksbladet samt andra texter inom ämnet. Syftet 
med sammanställningen var både att framställa det efterhand nya svenska biblioteksväsendet 
och samtidigt klarlägga de problem och förutsättningar som, enligt Hjelmqvist, lett fram till 
det för tiden aktuella tillståndet. 
 
Det genomgående problemet i Karlskrona stadsbibliotek historia är bristen på tillräckligt 
utrymme för verksamheten. Enligt Arne Sträng, i en artikel med rubriken ”Att torgföra 
information, vetande och kultur”, är likaså folkbibliotekslokalernas historia oskriven, även 
om den berörs i många sammanhang. I nämnda artikel diskuterar Sträng kortfattat den 
verklighet och de förutsättningar som funnits för folkbiblioteken i utrymmes- och exponerings 
perspektiv.1  
 
I Biblioteksbyggnader från 1959 går arkitekt Jan Wallinder igenom allt det som bör tas i 
beaktande vid byggandet av ett folkbibliotek – från planläggning och rumsdisponering till 
biblioteksbyggnadens relation till samhället. Wallinder menar att det för varje folkbibliotek 
gäller särskilda förutsättningar ifråga om till exempel läge, befolkningsunderlag, bokbestånd 
och ekonomiska resurser. I boken vill han därför helst inte uttala några allmängiltiga normer, 
men där det ändå gjorts är det för att användas som utgångspunkt i samarbetet mellan arkitekt 
och bibliotekspersonal, vilket Wallinder förespråkar starkt och, visar det sig, själv praktiserar i 
sitt arbete som arkitekt. Boken ger en liten internationell byggnadshistorik samt erfarenheter, 
resonemang och tankar om hur och varför ett bibliotek bör planeras på ett visst sätt. Detta 
gestaltas med ett rikt bildmaterial i form av planlösningar. 
 
Ytterligare insatser om städer, kommuner och dess bibliotek har dessutom formulerats i 
tidigare specialarbeten och uppsatser, vid till exempel Bibliotekshögskolan i Borås, sedan 
lång tid tillbaka. De har behandlat allt från folkbibliotekens syfte, lokaler och bestånd till mer 
                                                 
1 Olsson, Lars (red) (1989), Svenska biblioteksbyggnader – Från förvaring till mötesplats. En festskrift till Lars 
Tynell, s. 155 
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övergripande beskrivningar. Ett exempel är Norrköpings stadsbibliotek 1902-1947 av Olof 
Språng från 1997, som jag läst och refererar till vid ett tillfälle. Det är en gedigen 
historieskildring med en text och ett upplägg som är värt att läsa. Det som märkbart skiljer 
den uppsatsen från min egen, vilket delvis kan förklaras med att de utgår från två olika 
utbildningsprogram, är fokus på valet av metod. Vi använder oss i grunden av samma metod, 
det vill säga källkritiken och den kronologiska skildringen och även hermeneutiken, alltså 
själva tolkningsförfarandet. Språng diskuterar dock aldrig det senare i samma omfattning eller 
på samma sätt som jag gör, även om jag misstänker att vi gått tillväga på i princip samma sätt 
under uppsatsens gång.  
 
Till viss del är min skildring detaljrik, men jag har samtidigt valt bort, till skillnad från 
författare till liknande uppsatser, att fördjupa mig i analyser av lånestatistik och liknande. Jag 
nämner i stort de enstaka siffror och jämförelser som nämns i protokoll och skrivelser, men 
väljer att inte själv sammanställa något utifrån rapporter eller årsredogörelser. Många gånger 
tror jag inte heller att de visar en verklighet – bara för att utlåningen inte var särskilt hög 
under en period, betyder det inte att biblioteket inte användes. Många gånger tror jag också att 
siffror har en högst naturlig orsak, och det finns då ingen anledning att gräva djupare. 
 
 
1.3 Disposition 
 
Vad gäller dispositionen hänvisar jag till innehållsförteckningen och de enligt mig, både för 
kapitel och underkapitel, tydliga rubrikerna. Eftersom min uppsats i grunden är en 
kronologisk historieskildring av en verksamhets utveckling, kan jag tycka att upplägget av de 
delar jag valt att använda mig av är helt och hållet befogat. Att innehållet i kapitel 3 föregår 
innehållet i kapitel 4, och att jag därmed gör ett hopp mellan lokal historia och nationell 
historia, försvarar jag med att det känns självklart att dels ha avverkat den del av 
historieskrivningen som inte har med bibliotek att göra så tidigt i uppsatsen som möjligt, samt 
att i samma svep ta upp Karlskronas äldre bibliotekshistoria, som visserligen upprepas något i 
nationell tappning i kapitel 3, men som samtidigt delvis föregår detta kapitel.  
 
I kapitel 3 behandlas sedan det som ligger till grund för all biblioteksutveckling i Sverige och 
inte minst för Karlskronas del. Det är alltså här jag redovisar de nationella företeelser som jag 
i analysen försöker ställa Karlskronas perspektiv till. Kapitel 4, 5 och 6 följer därefter ett rent 
kronologiskt förlopp i och med den utgångspunkt jag tagit i olika styrelseprotokoll, politiska 
dokument och dylikt.  
 
Jag har valt att lägga fotografier mitt i texten för att tydligt illustrera de lokaler och byggnader 
jag beskriver, medan jag ansåg att kartor och planlösningsritningarna var för skrymmande att 
behandlas på samma sätt och passade bättre samlade i bilagor.2 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Vad gäller användandet av fotografier i vetenskapliga framställningar hänvisar jag till § 23 i 
Upphovsrättslagen, efter konsultation med Catharina Ekdahl på Svenska Fotografers Förbund , 18 december 
2007. 



 8 

2. Metod och material 
 
Min uppsats är av historisk art och sådana bygger oftast på en kvalitativ metod, likaså min. En 
kvalitativ metod känns självklar då mitt syfte inte är att titta på kvantitet av något slag utan på 
människors olika beslut i en viss situation och effekterna av dem. I en studie av det här slaget 
har man nytta av att koppla ämnet till mer omfattande förhållanden, alltså en koppling som 
gäller problemet helhet och del. Med det menas för det första att studieobjektet måste vara en 
reell enhet, med ett visst inre sammanhang som gör det meningsfullt att studera. Efter det kan 
man gå vidare och avgöra om studieobjektet är en del av en större helhet, beroende av yttre 
omständigheter. Hur eller vilka yttre omständigheter som bör beaktas är olika från fall till 
fall.3  
 
En samtidigt omedveten och medveten tolkning sker i en form av del; innehåll i dokument, 
mot helhet; frågeställningarna, lokala förutsättningar, nationell bibliotekshistoria. Resultatet 
blir i sin tur mer eller mindre beroende av min förförståelse för olika perspektiv och fakta, 
alltså vad jag ser och inte ser när jag ska tolka mina dokument och min litteratur. Alan 
Bryman nämner i Samhällsvetenskapliga metoder i detta sammanhang en koppling till det 
kritiskt hermeneutiska synsättet, tolkningslära, alltså tolkningen eller förståelsen av texter. En 
grund inom hermeneutiken är att man som forskare vid en textanalys vill nå textens mening 
utifrån det perspektiv som dess författare haft. Vid analysen av en text eller ett dokument 
inbegrips den historiska eller sociala kontext i vilken texten ifråga producerades.4 En relevant 
förförståelse är själva förutsättningen för användandet av hermeneutiken.5 I mitt fall ligger 
min största förförståelse i min uppväxt i Karlskrona och i mitt intresse för dess historia, men 
även i min roll som låntagare och sommarvikarierande biblioteksassistent på stadsbiblioteket. 
Kunskaperna om den nationella bibliotekshistorien jag tidigare inhämtat genom mina studier i 
Biblioteks- och informationsvetenskap samt det jag tillägnat mig specifikt för arbetet med den 
här uppsatsen, ger mig ytterligare förförståelse. Hermeneutisk kunskap som bygger på 
förförståelse är egentligen mycket osäker, då den personliga tolkningen är mer eller mindre 
subjektiv, men en sådan tolkning är också väsentlig i all human- och samhällsvetenskap.6  
 
Knut Kjeldstadli presenterar i sin bok Det förflutna är inte vad det en gång var, två metoder 
för historisk forskning, den positivistiska och den hermeneutiska, där oenigheten om hur det 
mänskliga samhället är skiljer dem åt.7 Den positivistiska metoden, som också benämns 
hypotetisk-deduktiv, har naturvetenskaplig grund; den har fått utstå mycket kritik och har 
ingen relevans för min studie, vad jag kan se. Andra förutsättningar ger hermeneutiken; även 
Kjeldstadli återger synpunkter på denna i form av att ”delen kan ses i ljuset av helheten, och 
att förståelsen av helheten ökar genom insikten om delarna”, att metoden grundar sig på 
dåtidens sätt att tänka. Det finns dock kritik också mot denna metod, kortfattat i form av att 
det inte räcker med att konstatera att människor tänkte på ett visst sätt vid en viss tid utan 
varför de gjorde det.8 Kjeldstadli talar också om den grundläggande metoden vid historisk 
forskning, den kronologiska skildringen ”att berätta om händelseförloppet från början till slut, 
gången från ett tillstånd till ett annat”, där förklaringen till händelser ligger i berättelsen. Min 

                                                 
3 Kjeldstadli, Knut (1998), Det förflutna är inte vad det en gång var, s. 92 
4 Bryman, Alan (2002), Samhällsvetenskapliga metoder, s. 370 
5 Vikström, Björn (2005), Den skapande läsaren – Hermeneutik och tolkningskompetens, s. 22 
6 Thurén, Torsten (1991), Vetenskapsteori för nybörjare, s. 100 
7 Kjeldstadli, K., s. 121 
8 Ibid., s. 125f 
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berättelse tolkas genom delar och helhet, Karlskrona stadsbibliotek analyseras utifrån den 
generella svenska folkbiblioteksutvecklingen.9  
 
Allt det Kjeldstadli diskuterar kan vara mer eller mindre värt att tänka på vid en studie som 
den jag ska göra, även om det är källkritiken, den kronologiska skildringen och 
hermeneutiken som utgör grunden i min uppsats. En uppsats av kvalitativ och historisk art 
baseras oftast mer eller mindre uteslutande på dokument av olika slag samt tidigare forskning 
och litteratur inom ämnet. Dokumenten i fråga är alltså sådana som inte producerats i syfte att 
analyseras av forskare utan som existerar tack vare historiens gång och människor med en 
förmåga att spara och arkivera. På grund av detta blir en tolkning nödvändig och 
hermeneutiken som metod framträder.  
 
När det gäller min problemställning har handlingar avseende politiska diskussioner och beslut 
i form av olika styrelseprotokoll, verksamhetsberättelser, korrespondens mellan stadens 
myndigheter, bibliotekspersonal och andra berörda, tidnings- och debattartiklar, 
minnesskrifter, publicerade lokalhistoriska skrifter samt kartor och ritningar varit aktuella. 
Detta material har jag vänt mig till Blekingearkivet för folkrörelse- och lokalhistoria, beläget i 
Bräkne-Hoby, och Kommunarkivet i Karlskrona för att hitta. På grund av att Karlskrona 
folkbibliotek från början var i Karlskrona föreläsningsförenings regi, finns de första 
uppgifterna om folkbiblioteket, från 1906 till 1930, hos Blekingearkivet, eftersom 
föreläsningsföreningar var en typ av folkrörelse. När biblioteket sedan blev en kommunal 
angelägenhet återfinns resterande material hos Kommunarkivet i Karlskrona. Jag kommer 
även att använda mig av nationell bibliotekshistorisk litteratur och forskning, vilken jag 
redogör för närmare i kapitel 1.3.  

 
Den grundläggande metoden vid historisk forskning, innan hermeneutiken i mitt fall tar vid, 
är källkritiken, det vill säga värderingen som görs för att bedöma om historiska påståenden 
och källor är trovärdiga eller ej, alltså användbara.10 Källkritik är en sållningsprocedur, som 
beroende på vilken typ av dokument det handlar om dock kan ha följande kriterier som 
huvudkrav: 

                   samtidskrav - är uppgifter dokumenterade i samtid med uppgifternas händelse 
tendenskritik - hur pass objektiv är dokumentationen av händelser, finns det 
personlig färgning 
beroendekritik - är olika dokument med samma innehåll beroende eller 
oberoende av varandra och hur ska de då användas, samt eventuellt  
äkthetstest - är materialet vad det utger sig för att vara 11 
 

Rolf Torstendahl tar i sin bok Historia som vetenskap, nästan uteslutande upp exempel som 
ligger långt längre bak i tiden än vad mina dokument gör. Det utesluter naturligtvis inte att 
läsning av dessa dokument och litteratur måste ske med kritiska ögon, redo att reagera på 
uppgifter, uttalanden och formuleringar som kan te sig misstänkta. Detta gäller även vid 
läsning av tidigare forskning, litterära verk och skrifter inom ämnet bibliotekshistoria. Vad 
gäller de protokoll och verksamhetsberättelser jag har använt mig av, finns det ingen större 
anledning till misstro vad gäller korrekta uppgifter och återgivning. Vad som dock är 
beklagligt är att protokoll oftast enbart återger det slutgiltiga beslutet och inte diskussionen 
som föregick det. Även om beslutet i sig är det viktigaste för att det skriver fortsättningen på 
historien, så kan en föregående diskussion vara minst lika intressant och behjälplig vid en 
                                                 
9 Kjeldstadli, K., s. 127 
10 Thurén, Torsten (1997), Källkritik, s. 7 
11 Torstendahl, Rolf (1971), Introduktion till historieforskningen – Historia som vetenskap, s. 102 
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analys och förståelse av ett beslut. Smått komplicerat kan det också vara med olika typer av 
minnesskrifter, till exempel vid jubileum, och lokalhistoriska skrifter. Även om dessa i mångt 
och mycket är baserade på kortare samtida texter, som i sin tur grundas på uppgifter från 
protokoll och verksamhetsberättelser, innehåller de också upplysningar tagna ur skribenternas 
många gånger selektiva och subjektiva minne. Minnet blir också beroende på om något 
omskrivs i direkt anslutning till en händelse eller en tid efteråt. Det som är viktigt att påpeka 
vid en helhetsbedömning är att man aldrig kan vara säker på att man egentligen har tillgång 
till all information. Dokument av olika slag kan ju ha skingrats, försvunnit eller förstörts 
under tidens gång och det är därför inte säkert att man har hela bilden att utgå ifrån. Likaså 
kan uppgifter som man kan tycka borde finnas redovisade inte vara det, och det blir då en 
utgångspunkt i sig.  
 
Mitt praktiska arbete går enkelt sett ut på att i utvalda dokument och litteratur söka efter 
teman som svarar till uppsatsens frågeställningar på ett eller annat sätt.12 I mitt fall söker jag 
efter enskilda företeelser, mönster och beslut som visar hur Karlskrona stadsbiblioteks 
verksamhet har uppkommit, utvecklats och behandlats ur olika aspekter under första delen av 
1900-talet, för att sedan ställa detta i relation till de nationella förutsättningarna.  
 
 
 
3. Karlskrona stad  
 
Vari ges en översiktlig redogörelse av Karlskrona stads historia i urval, i ett försök att återge 
stadens karakteristik. Stadens äldre bibliotekshistoria skildras också, av samma anledning och 
för att helt enkelt ge en bild av den tidigare biblioteksverksamheten i staden. 
 
 
3.1 Kort historik om Karlskrona  
 
Karlskrona grundlades år 1680 av Karl XI, sedan krigserfarenheter visat att den svenska 
flottan behövde en isfri hamn, på ett lämpligt avstånd från fienden Danmark, vilket Stockholm 
inte alltid kunde erbjuda. Sverige var vid den här tiden en stormakt, som innefattade 
nuvarande Finland, Estland, Lettland och områden i norra Tyskland. Under 1700-talet växte 
sig den nyetablerade örlogsbasen allt större tack vare enorma satsningar, och av naturliga skäl 
följde staden med i utvecklingen. Fram till början av 1800-talet var Karlskrona en av landets 
största städer, som naturligtvis var högst präglad av kronans närvaro, och befolkningen 
utgjordes alltså till stor del av de anställda i flottan.13 Gustav III satsade kraftigt på en 
utbyggnad av flottan under senare delen av 1700-talet.14 Detta medförde en ansenlig 
högkonjunktur som dock bröts av en omfattande stadsbrand 1790. Under 1800-talets senare 
del har ett nytt uppsving dock noterats, genom en ytterligare utveckling av örlogsflottan samt 
järnvägarnas tillkomst, men staden gled längre och längre ifrån sin storhetstid.  
  
Karlskrona var alltså beroende av försvarsmakten och varje beslut om en ändrad 
försvarsorganisation resulterade i en ökad eller minskad tillgång på arbetstillfällen. Under de 
båda världskrigen kunde man dra nytta av en ökad militär aktivitet, medan sjöförsvarets lägre 
anslag under fredligare perioder innebar ett försvagat skatteunderlag, minskad köpkraft och 

                                                 
12 Torstendahl, R., s. 368 
13 Här menas alla anställda, från timmermän till officerare. 
14 Hillbom, Rune (1979), Karlskrona – 300 år, s. 67 
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arbetslöshet. 15  I början av 1930-talet var Blekinge ett av de fyra län i Sverige som i 
förhållande till folkmängden hade det största antalet arbetslösa, särskilt när det gällde 
grovarbetare och stenhuggare, och i Karlskrona även stamanställda officerare.16 Civil 
företagsamhet blev sålunda något livsavgörande utöver flottan och olika industrier etablerades 
och kämpade för sin existens under 1900-talets första hälft.  
 
1950-talet i Karlskrona följer de mer eller mindre ekonomiska upp- och nedgångar som 
kännetecknat tidigare perioder. Det fanns fortfarande ett överskott på arbetskraft, men 
samtidigt etablerades en del nya företag och stämningen karakteriserades till exempel i 
Sydöstra Sveriges Dagblad (SSD) 1955 som ”stadens gradvisa men fullt iakttagbara 
omvandling från sjömansstad och garnisonsort till industricentrum för en betydande 
landskapsdel”.17 Att dess militära storhetstid var på nedgång kunde inte förnekas, men att de 
militära grundbultarna skulle raderas helt var att dra förhastade slutsatser. 
 
Sedan mitten av 1930-talet insåg man att turistnäringen var en faktor som blev allt viktigare. 
Drätselkammaren tillsatte 1951 en turistkommitté som bland annat gjorde påtryckningar hos 
de militära myndigheterna om att göra det möjligt för utländska besökare att i större 
utsträckning uppehålla sig i staden, flera år efter andra världskrigets slut avslogs varje begäran 
om längre uppehållstillstånd än 24 timmar. Först 1956 kunde utländska turister besöka 
Karlskrona utan tidsbegränsningar.18  
 
Turistnäring innebär i mångt och mycket kulturnäring och Agnes Wirén skriver i Karlskrona 
300 år, del III att kulturlivet var starkt i Karlskrona under 1900-talets första hälft och att 
stadens myndigheter var aktiva i sitt stöd till olika företeelser.19 En av de större 
kulturinsatserna, om än något segdragen, måste tillskrivas dels etablerandet av Karlskrona 
folkbibliotek och långt senare uppförandet av Karlskrona stadsbiblioteks byggnad vid 
Stortorget. Även inom kulturlivet gjorde flottan avtryck, till exempel med sitt Marinmuseum, 
vilket funnits i olika former sedan 1751, och Marinens (Flottans) musikkårs av många 
ständigt uppskattade närvaro.  
 
Karlskrona har idag en plats på Unescos Världsarvslista. Det är stadens unikt välbevarade 
örlogsbas, innehållande byggnadsverk av olika slag, som är värd ett fortsatt bevarande. 
Stadens marina arv har förts vidare tack vare över 300 års obruten verksamhet inom 
örlogsbasen och varvet samt ett fredstillstånd inom landet sedan 1809. Karlskrona är uppfört 
på öar som under årens lopp delvis förbundits med broar och utfyllningar; den centrala ön 
heter Trossö.20  
 
 
3.2 Tidiga bibliotek 
 
Under 1700-talet var det långt ifrån ovanligt med etablerade sällskap av olika slag, ofta i 
kulturella sammanhang. Kulturlivet i Karlskrona blomstrade anmärkningsvärt under Gustav 
III:s tid och även efter honom. Karlskrona var särskilt känt som en teaterälskande stad.21 Ett 

                                                 
15 Wirén, Agnes (1986), Karlskrona – 300 år, del III, s. 1 
16 Ibid., s. 61 
17 Ibid., s. 65 
18 Ibid., s. 90f 
19 Ibid., s. 142 
20 Se kartor i bilaga. 
21 Bromé, Janrik (1934), Karlskrona stads historia – del II, s. 326 
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exempel på sällskap var de så kallade läsesällskapen, vilka det bildades flera av i Karlskrona. 
Läsesällskapens konstruktion var enkel. Medlemmarna betalade avgifter, för vilka det köptes 
böcker. Dessa gick sedan att låna, även för utomstående mot en avgift.22 1700-talet var 
upplysningens tid och då kunskap och bildning också spreds till en bredare allmänhet. I 
Karlskrona fanns vid den här tiden en stor grupp av invånare som inte räknades till det lärda 
ståndet men som likväl var intresserade och angelägna om bildning och vad som pågick 
runtom i världen. Det var först och främst officerare vid flottan sedan tjänstemän vid 
amiralitetet, länsstyrelsen och församlingarna, handelsmän med flera. Berörda kvinnor till 
dessa män utgjorde också en stor del av kulturutövarna. Grupperna stod för både de utövande 
och ekonomiska förutsättningarna för kulturlivets utveckling.23  
 
Ett av de första, eller kan det allra första, läsande sällskapet att äntra Trossö var, inte 
förvånande, Kongl. Örlogsmannasällskapets Bibliotek. Kungliga Örlogsmannasällskapet är 
numera Sveriges äldsta och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund.24 
Det hade grundats i Stockholm 1771 som ett svar på sjöofficerarnas behov av studier inom 
sjökrigsvetenskap men också sjöväsende i allmänhet. Det fanns inget bibliotek i Stockholm 
med relevant litteratur och sällskapet skapade därför sitt eget. På grund av politiska 
omständigheter flyttade sällskapet och dess boksamling från Stockholm till Karlskrona 
1781.25 Biblioteket innehåller idag ca 7 000 titlar och 15 000 band, dateringen av litteraturen 
sträcker sig från 1500-talet och framåt.26  
 
Det var först på 1790-talet som läsesällskapen på allvar etablerades i Sverige och i 
Karlskrona. Diskussioner hade tidigare under 1700-talet förts om att starta ett publikt 
bibliotek i staden, men utan resultat.27 Det hade även funnits förhoppningar om att ett stort 
privatbibliotek skulle bli grunden till ett stadsbibliotek, men en rådman Ennes bibliotek 
slukades av stadsbranden 1790.28 Angående en debatt inom staden att inrätta ett hospital 
framfördes tankar om att sammanföra detta med ett bibliotek. I en tidningsartikel 1779 
uttalade sig brukspatron J.M. Båth på följande sätt:  
 

”Funnes bibliotek kunde gossarna intressera sig för annat än sådant som leder till sjukdom 
– och då blir sjukhus överflödiga”.29 

 
1793 föreslog revisorn vid amiralitetet Hack Henrik Hackson att ett bibliotekssällskap borde 
upprättas. Det fanns just då en möjlighet till ett större bokinköp från en privat samling, vilket 
gjorde tillfället lämpligt. Hackson fick en grupp personer med sig och så startade Låne-
Bibliothequet sin verksamhet 1794. 1796 grundades Läse-Sällskapet, som framförallt var 
inriktat på tidningsläsning, men som senare fick upp ögonen även för litteratur. Det förra gick 
efter några år emellertid inte så bra och 1803 slog man ihop de båda till Läse-Sällskapet uti 
Carlskrona. På 1830-talet hamnade Läsesällskapet i en svacka, till stor del på grund av en 
eldsjäls bortgång, amiralitetskammereraren Jonas Hagerman, som blivit utsedd till 
bibliotekarie närmre 20 år tidigare.30 Detta pågick till år 1863 då man beslutade att lägga ned 
verksamheten. Som tur var skingrades inte samlingen utan skänktes till dåvarande högre 

                                                 
22 Samzelius, Torsten (1988), Bibliothek för staden och provinsen, s. 10 
23 Ibid., s. 4 
24 Kungl. Örlogsmannasällskapet, http://www.koms.se/index.php, 2007-02-07 
25 Samzelius, T., s. 7f 
26 Kungl. Örlogsmannasällskapet, http://www.koms.se/index.php, 2007-02-07 
27 Samzelius, T., s. 11 
28 Ibid. 
29 Hillbom, R. (1979), s. 143 
30 Samzelius, T., s. 13 
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elementarläroverket i Karlskrona, nu Chapmanskolans gymnasium. Den skulle också hållas 
öppen för stadens allmänhet och naturligtvis för de före detta ledamöterna i Läsesällskapet.  
Idag är Carlskrona Läsesällskaps Bibliotheks boksamling Sveriges äldsta bevarade i sitt slag 
och består av cirka 9 000 volymer.31 Det är en enorm bredd och mångfald bland titlarna och 
det ger ett unikt tvärsnitt av Karlskronas och Sveriges kulturhistoria. 1991 flyttades samlingen 
från Chapmansskolan till en ny lokal, specialritad av arkitekt SIR Åke Axelsson, i 
Nordenskjöldska Gården. Byggnaden är från 1790-talet, och fungerade tidigare även som 
länsmuseum, belägen i samma kvarter som det nuvarande stadsbiblioteket. Biblioteket sköts 
av bibliotekarie Torsten Samzelius, som också arbetar på stadsbiblioteket. 
 
Ett tredje läsesällskap var Sällskapet för läsning av utländsk litteratur i Carlskrona eller 
Utländska Biblioteket, som det också kallats. Det var en typ av sällskap som benämns 
bolagsbibliotek eller läsecirkel, där medlemmarna själva stod för det ekonomiska ansvaret 
med andelsköp eller avgifter.32 Utländska Biblioteket grundades 1832 och byggde på fack- 
och skönlitteratur på främmande språk och helst av god kvalité. Att litteraturen var på andra 
språk än svenska medförde att sammanslutningen vände sig till endast vissa grupper. En stor 
del av medlemmarna var till exempel officershustrur och 1864 flyttades boksamlingen till 
varvschefsbostället vilket gjorde att varvschefens hustru i fortsättningen mer eller mindre 
automatiskt blev sällskapets ordförande.33 1942 togs beslut om att avsluta verksamheten, dels 
på grund av det pågående världskrig, som gjorde det svårt att köpa litteratur och som i sin tur 
resulterade i lågt intresse från medlemmar. 1963 tog Sjöofficerssällskapet i Karlskrona över 
boksamlingen, som nu bestod av ungefär 3 000 volymer, och som i sin tur lämnade samlingen 
till stadsbiblioteket i Karlskrona ett år senare.34 
 
Vid mitten av 1800-talet började bildningscirklarna att dyka upp, den första bildades i 
Stockholm 1845. Efter skråväsendets upphörande var hantverksarbetarna i behov av nya 
organisationsformer och bildningscirklarna blev ”ett forum för medelklassens filantropiska 
verksamhet med försök att sprida medelklasskultur och medelklassbildning i underklassen”.35 
Karlskrona var inte långt efter Stockholm. 1847 ombads boktryckaren och utgivaren av 
tidningen Najaden, Georg Ameen, av en grupp gesäller att vara behjälplig med att starta en 
bildningscirkel.36 Den blev som mest verksam de första åren och hölls till slut vid liv enbart 
tack vara en Per Götrek. Han var politiskt radikal och hade varit verksam i 
Stockholmscirkeln.37 Han blev vald till vice ordförande och hedersordförande. Cirkeln 
upphörde 1877 i och med Götreks bortgång 1876.38 Biblioteket är till största del bevarat och 
består av drygt 800 volymer. Beståndet utgörs mestadels av ”nyttig” litteratur, till exempel 
Läsning för folket. Götrek påstås även ha köpt ”allt ’rött’ som kunde fås”, men en del 
skönlitteratur återfinns också.39 
 
 
 
 
 
                                                 
31 Samzelius, T., s. 16 
32 Ibid., s. 18 
33 Ibid., s. 20 
34 Ibid., s. 21 
35 Ibid., s. 22 
36 Ibid., s. 22 
37 Götrek var även den som översatte det kommunistiska manifestet till svenska. 
38 Samzelius, T., s. 23f 
39 Ibid., s. 24f 
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4. Folkbiblioteket i Sverige  
 
I vilket jag går igenom de äldre förutsättningarna för det moderna folkbibliotekets uppkomst 
samt de viktigaste händelserna under 1900-talets första hälft, som legat till grund och gagn för 
det svenska folkbibliotekets utveckling och utformning. Innehållet i detta kapitel är det jag 
refererar till i mina frågeställningar och därmed det jag avsett att förhålla mig till i kapitel 8 – 
”Diskussion och analys”. 
 
 
4.1 I begynnelsen 
 
Reformationen under 1500-talet brukar anses ha viss betydelse för folkbildning och 
folkbibliotek. Det hela kan ha sin grund i protestantismens betraktelsesätt av människan som 
lämnas att välja mellan frälsning och fördärv och därför måste känna till bibelns och 
katekesens salighetslära.40 Denna typ av bildningsverksamhet växte fram i Sverige under 
1600-talet, och i början av 1700-talet hade förmodligen de flesta församlingar en boksamling, 
vilken fungerade som ett bibliotek både för prästen och församlingsmedlemmarna.41 
Kyrkobibliotekens främsta förtjänst är kanske att många gånger som erfarenhet och 
boksamlingar ligga till grund för och övergå i de sockenbibliotek som in på 1800-talet 
uppstod.42 Förslag om etablerandet av sockenbibliotek lades fram i Sveriges riksdag och i 
1842 års fastställda folkskolestadga beslutades om formell skyldighet för ansvariga att 
tillhandahålla sockenbibliotek ”för underhållande av de i skolan inhämtade kunskaperna och 
synnerligen till befrämjandet av en sann kristelig bildning”. Trots ointresse från statens sida 
utvecklades dessa lokala bibliotek till en omfattning av 1 500 bibliotek runtom i landet fram 
till 1860-talet då låntagarna kan ha tröttnat på bestånden, som till stor del fortfarande 
utgjordes av religiöst eller yrkespraktiskt slag, och verksamheten dalade i satsning och 
popularitet.43 
 
Sockenbiblioteken hade sin plats på landsbygden där de var ett förhållandevis gott 
komplement till den typen av undervisning som bedrevs där. Ett fåtal städer hade sedan 1860-
talet större folk/stadsbiblioteksverksamheter, till exempel Göteborg, Kristianstad, Örebro,44 
men de var många gånger privata eller kommunala initiativ och staten var inte inblandad. 
1859 kom man som sagt fram till sockenbibliotekens omfattning men intresset för antalet 
bibliotek yttrade sig inte fortsättningsvis i någon frivillig ekonomisk support från högre ort. 
Frågan kom på tal i riksdagen ett flertal gånger under andra halvan av 1800-talet, men 
ointresset bestod ända till 1905, då synen på folkbildning förändrats och det beslutades om det 
första statsbidraget till folkbibliotek.45 Det årliga bidraget var på 75 kronor, vilket var litet 
men principiellt viktigt för folkbibliotekens framtid.46  
 
Folkbildningsintresset återfanns kanske inte helt förvånande även på universitetsnivå. 
Framtidens intellektuella, både till vänster och höger, inom flertalet samhällsbärande 
yrkeskårer, visade sitt samhällsintresse genom att organisera sig i studentföreningar som 

                                                 
40 Åberg, Åke (1979), ”Folkbibliotekens historia i Sverige” ur Förr och nu, nr. 4, s. 6 
41 Ibid., s. 7 
42 Ibid., s. 8 
43 Ottervik, Gösta och Möhlenbrock, Sigurd (1973), Svenska bibliotek – historia, organisation, funktion, s. 49 
44 Torstensson, Magnus (1996), Att analysera genombrottet för de moderna folkbiblioteksidéerna. Exemplet 
Sverige och några jämförelser med USA: ”Idéer om bibliotek för folket – fallet Gävle”, s. 136 
45 Tynell, Knut (1931), Folkbiblioteken i Sverige, s. 47 
46 Ibid., s. 96 
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bland annat ägnade sig åt folkbildning på olika sätt.47 En i Sverige speciell del av 
bibliotekshistorien från början av 1900-talet är också folkrörelserna och dess bibliotek. 
Folkrörelserna kan i stora drag beskrivas som tre olika typer; frikyrkorörelsen, 
nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen, men även bonderörelsen när det gäller 
biblioteksfrågan.48 Respektive rörelse byggde upp bibliotek både för nytta och nöjes skull, 
man ville tillvarata kunskap genom att socialisera sig.  
 
 
4.2 Statligt engagemang 
 
En annan engagerad person som skulle komma att betyda mycket för de svenska 
folkbiblioteken var fil. dr. Valfrid Palmgren. Hon var tjänsteman vid Kungliga biblioteket i 
Stockholm och uppmärksammades runt 1905 på hur, enligt henne, bristfälliga de svenska 
mindre biblioteken faktiskt var i sina olika former. Bristfälligheten bestod till exempel i 
avsaknaden av vetenskaplig och djupare samhällsorienterad litteratur, det borde finnas lite av 
varje tyckte Palmgren, till intresse och inspiration för så många som möjligt. För att kunna 
göra något åt saken ansökte hon om stipendium och begav sig 1907 till USA för att studera 
dess ”public libraries”.49 Palmgren fick många intryck. Det som fascinerade henne mest var 
att folkbiblioteken verkligen var till för folket, det vill säga ”alla”, hög som låg, och var 
statens eller kommunens, alltså ”folkets egendom”. De svenska och europeiska biblioteken 
hade ofta annars karaktär av att vara välgörenhetsinrättningar för samhällets stackars 
underklass. Öppna hyllor och väl tilltagna barnavdelningar var annat som imponerade.50 De 
rent tekniska metoderna för biblioteksarbetet hade dansken Andreas Schack Steenberg 
uppmärksammat Sverige på under ett föredrag i Stockholm 1901.  Bland annat berättade han 
då om det öppna hyllsystem som tillämpades, kortsystemet vid utlåning och det amerikanska 
Deweyska decimalklassifikationssystemet,51 metoder som ansågs underlätta arbetet för 
personalen och förbättra servicen för låntagarna. Steenberg åberopades sedan ofta i arbetet 
och diskussionen om de svenska förhållandena. Även Palmgren påtalade dessa moderniteter 
men också att personalen fick utbildning i biblioteksskolor samt att staten tillsatte särskilda 
myndigheter som ansvarade för bibliotekens verksamhet på olika plan.52 Efter sin resa 
producerade hon ett antal skrifter för att sprida sina intryck och lärdomar, till exempel 
Bibliotek och folkuppfostran. 1911 gjorde Palmgren ett av sina starkaste intryck till ett fysiskt 
avtryck i historien och öppnade Sveriges första enskilda barn- och ungdomsbibliotek i 
Stockholm, där det amerikanska biblioteksidealet praktiserades.53  
 
 
4.2.1 De första statsunderstöden           
 
1905 års beslut om statsbidrag till församlings-, kommun- och rörelsebibliotek var en första 
åtgärd för att utveckla den svenska biblioteksverksamheten. Det innebar att ett statsunderstöd 
om högst 75 kronor per år utgick till skoldistrikt för församlingsbibliotek och till förening för 
föreningsbibliotek. Förutsättningarna skulle bland annat vara att man tillgodogjorde sig en 
lika stor summa i form av ortsbidrag, som skulle användas på samma sätt som statsbidraget.54 
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Den kungl. kungörelsen ”angående understöd åt folkbibliotek” utgjordes naturligtvis av vissa 
andra villkor, som skulle uppfyllas för att kunna erhålla beloppet på högst 75 kronor. Det 
handlade bland annat om vikten av en biblioteksstyrelse, en av styrelsen utsedd föreståndare 
eller bibliotekarie som ansvarade för skötseln av boksamlingen och upprättandet av en 
katalog, att biblioteket var placerat i en lämplig lokal, att det var försäkrat mot brandskador, 
att bokbeståndet inte utgjordes av ”osedligt innehåll”, att statsbidraget skulle användas endast 
till inköp och inbindning av böcker och tryckningen av katalogen samt att allt detta skulle 
inspekteras av en folkskoleinspektör.55 Det var en efterlängtad handling, då det svenska 
folkbiblioteksväsendet av många ansågs ligga långt efter sin tid och andra länder och ett 
statsbidrag kunde vara en knuff i rätt riktning. USA och Storbritannien var föregångsländer, 
men även Danmark och Norge var betydligt mer utvecklade i frågan.56  
 
1905 års utslag var omdebatterat, främst ifråga om svagheter i den följande nyorganisationen, 
men denna medförde, trots de låga statsunderstöden, ett märkbart uppsving i den nationella 
biblioteksverksamheten. I och med kungörelsen fanns det en valfrihet i fråga om äganderätten 
av biblioteken. 1908 hade statsunderstöd gått ut till 895 bibliotek; cirka 560 av dem hade en 
kyrklig församling som målsman, cirka 240 stycken gick under den borgerliga kommunen och 
ungefär 90 bibliotek sköttes av föreningar. Under 1900-talets första årtionde upprättades det 
bibliotek bland annat i Norrköping, Huskvarna, Uppsala, Falun, Trollhättan och Luleå.57 
 
Nästa genombrott för de svenska folkbiblioteken kom genom 1912 års omorganisation. Snart 
efter 1905 års riksdagsbeslut hade det uttalats krav på revision av de nya bestämmelserna. 
Man menade att statsanslagen var för låga och att det inte var rimligt att de enbart skulle få 
användas till bokbeståndet. Det efterlystes dock inte bara högre ekonomiska anslag utan också 
centralisation och rationalisering av biblioteksarbetet. I många städer ville man till exempel 
istället för fristående småbibliotek se ett centralbibliotek med filialer.58 
Biblioteksförfattningen omarbetades och de statliga anslagen utökades till lägst 40 kronor och 
högst 400 kronor per år, detta delvis som ett svar på den utredningen av de svenska 
folkbiblioteksförhållandena Palmgren hade satts att göra efter sin resa till USA och som 
lämnades över 1911.59 Det var då bekanta sammanslutningar som Godtemplarorden (IOGT) 
och Arbetarnas bildningsförbund (ABF) tillkom eftersom studiecirklar och skolbibliotek nu 
också omfattades av statsbidraget, på villkor att de tillhörde ett bildningsförbund, vilka senare 
kom att ge vissa förutsättningar för kommande folkbibliotek i många städer.60 En lite 
anmärkningsvärd sak var att statsbidraget ursprungligen skulle ges i form av litteratur, vald ur 
en katalog sammansatt av de nu tillsatta ”bibliotekskonsulenterna”. I efterhand har många sett 
detta som en typ av censur, medan man då nog såg det hela mer som ett sätt att se till att 
pengarna kom väl till användning. Det gick dock inte att framföra någon större kritik mot 
urvalet i denna katalog.61  
 
En annan nyhet för 1912 års bestämmelser var att två bibliotekskonsulenttjänster tillsattes i 
ecklesiastiskdepartementet, för att leda och hålla samman det allmänna biblioteksväsendet. 
Deras arbete gick ut på att kontrollera och inspektera de lokala folkbiblioteken men främst 
medverka till deras utveckling genom råd och utbildning.62 Både de förbättrade ekonomiska 
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förutsättningarna och tillkomsten av ett statsorgan till gagn för landets biblioteksverksamhet 
innebar betydande förbättringar. Men samtidigt betraktades detta riksdagsbeslut mest som ett 
första steg mot en fullt effektiv nyordning. Statsanslagen var fortfarande låga och gjorde 
egentligen bara skillnad för landsbygdens bibliotek liksom att vissa delar av omorganisationen 
var före sin tid och fick läggas på is.63 
 
 
4.2.3 1930 års biblioteksförfattning 
 
1920 tog biblioteksväsendet ännu ett steg i utvecklingen; fem så kallade 
folkbildningssakkunniga tillsattes för att utreda ”på vad sätt det fria och frivilliga 
folkbildningsarbetet borde omläggas och utvecklas för att bättre kunna fylla sin uppgift … ”64 
och 1924 lades ett betänkande fram där man behandlade folkbildningsarbetets alla 
huvudgrenar. Det dröjde dock till 1930 innan något beslut togs och en biblioteksförfattning 
formulerades. Syftet med de nya direktiven var, i Tynells ordalydelse, ”att skapa en 
organisation, som å ena sidan är ägnad att i möjligaste mån uppmuntra till ett effektivt 
biblioteksarbete, men å andra sidan är så böjlig att inom dess ram finnas möjligheter att i 
största utsträckning taga hänsyn till olikheter i fråga om förutsättningar av geografisk och 
folkpsykologisk natur och vidare till de lokala önskemålen på skilda orter.”.65  
 
Kortfattat kan den ekonomiska nyordningen sammanfattas med att statsanslaget nu höjdes till 
max 10 000 kronor för samtliga bibliotek inom en kommun; detta gällde kommunala 
bibliotek, det vill säga folkbibliotek och bibliotek anslutna till stora riksförbund för biblioteks- 
och studiecirkelverksamhet. Detta delades sedan i två kategorier, en grundsumma på 5 000 
kronor och ett tilläggsstöd på 5 000 kronor för handbokssamling och rätt utbildad personal.66 
Man kunde också säga att av de 10 000 kronorna hade det egentliga folkbiblioteket 
”förmånsrätt” till 7 000 kronor och riksförbundens bibliotek tillsammans till 3 000 kronor, 
inom en kommun. För statsunderstöd krävdes fortfarande det lokala ortsbidraget och de 
allmänna villkoren, vad gällde gratis utlåning, lämplig lokal, öppethållanden och 
bokbeståndet, var samma som tidigare. Det som kunde sägas hade skärpts var den statliga 
kontrollen av godkänt kompetenta bibliotekarier vid lite större bibliotek som erhöll 
statsunderstöd på minst 2 000 kronor samt godkännandet av planer till nya lokaler, om 
hyresvärdet uppgick till minst 400 kronor.67 Vidare fanns det ett flertal särskilda situationer 
och undantag, som gav mer eller mindre i bidrag av olika anledningar.  
 
En del av 1930 års biblioteksreform gick ut på att varje län i landet skulle välja ett större 
folkbibliotek som sitt centralbibliotek. Planen var att detta skulle vara genomfört i samtliga 
län till år 1941, vilket inte skedde, mycket beroende på statens dåliga finanser.68 För att kunna 
utses till centralbibliotek fanns det några krav att uppfylla. Bibliotekslokalen skulle vara 
utrustat med ett läsrum, med ett bestånd av en handbokssamling godkänd av förste 
bibliotekskonsulenten. Det övriga bokbeståndet skulle också vara tillfredsställande till 
omfattning och innehåll. Biblioteket skulle hållas öppet för allmänheten under alla dagar, 
både för- och eftermiddag och representeras av föreståndare och personal med nödvändig 
kompetens. Det var sedan kungl. Maj:t som efter prövning av ansökningar beslutade vilka 
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som godkändes till centralbibliotek och skolöverstyrelsen som i så fall beviljade de årliga 
centralbiblioteksanslagen, vilka omfattade högst 10 000 kronor per bibliotek, utöver det 
grundläggandet statsunderstödet.69 
 
Syftet med centralbiblioteksreformen var att i längden hjälpa mindre kommunbibliotek i ett 
län att ge fullgod service till sina låntagare. Genom centralbiblioteket kunde varje invånare i 
länet låna i princip vilken bok som helst, antingen direkt eller genom förmedling av närmaste 
lokala bibliotek. Om en bok inte fanns hos ett centralbibliotek, försökte de i sin tur låna den 
från ett annat bibliotek. Långivaruppgiften gick också ut på att tillhandahålla 
vandringsbibliotek, som lånades ut under längre tid till föreningar, studiecirklar och 
privatpersoner men även till mindre bibliotek som en förstärkning av det egna beståndet. Till 
förrådet av detta vandringsbibliotek skulle centralbiblioteket lägga minst 3 000 kronor till 
inköp och inbindning av böcker70 men det var en för de mindre biblioteken kostnadsfri service 
att utnyttja. Centralbiblioteken ansågs också komma att ha en rådgivande roll. Det yttrade sig 
till exempel i och med bokbussarnas verksamhet, där den medföljande bibliotekarien från 
centralbiblioteket besökte landsbygdsbiblioteken och på så sätt kom i kontakt med 
bibliotekarierna där, vilket gav tillfälle för diskussion, rådgivning och vägledning angående 
bestånd och yrkesutövning. Den typen av kontakt utövades också genom årliga konferenser 
med länets bibliotekarier samt regelbundna stencilerade meddelanden, brev, telefonsamtal och 
personliga besök från centralbiblioteket. 71  
 
 
4.2.4 Personalfrågor  
 
1926 tillkom en folkbibliotekarieutbildning om 4 månader, som 1928 förlängdes till 5 
månader och 1949 till 6 månader. Den var främst avsedd för utbildning av bibliotekspersonal 
vid stadsbibliotek och andra större folkbibliotek. 1926 års kurs skulle innehålla cirka 270 
föreläsningar, vilka skulle kombineras med praktiska övningar, diskussionssamtal samt 
studiebesök på bibliotek både i och utanför Stockholm. Utbildningen skulle, beroende på 
antalet deltagare, vilket var begränsat, kosta mellan 100 och 150 kronor och det krävdes 
”betyg eller på annat sätt styrkt för biblioteksarbete lämpad underbyggnad” samt tidigare 
praktisk bibliotekstjänstgöring vid ”ett väl ordnat bibliotek”.72 En grundutbildning innehöll 
katalogisering, klassifikation, kännedom om handböcker och bibliografier, föreläsningar om 
övrigt biblioteksarbete, svensk bibliotekshistoria samt praktisk bibliotekstjänstgöring, men 
även kännedom om biblioteksorganisation, bibliotekslokaler, utlåningens teknik, 
barnbiblioteksarbete, folkbildningsarbetets allmänna problem, svensk och utländsk litteratur 
samt handledning i tolkning av äldre handskrifter.73  
 
Från början krävdes det alltså egentligen ingen tidigare akademisk utbildning för att få 
påbörja bibliotekarieutbildningen. Under 1930-talet kom detta att ändras, då Sverige ”hotades 
av ett intellektuellt proletariat och man t.o.m. omskolade fil. magistrar till affärsmän, som det 
praktiskt taget blev regel. Då var det inte svårt att fylla kurserna med akademiker.”, skriver en 
Knut Knutsson i Biblioteksbladet 1949. Personalorganisationen gjorde senare detta till ett 
krav för att använda det som en metod för att skaffa bättre löner och för att ”övertyga 
myndigheter om, att bibliotekarieyrket kräver de kunskaper, den mognad och det omdöme 
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som akademiska studier ge.” Knutsson höll dock inte helt och hållet med i det senare 
påståendet; även om en allmänbildning var A och O för en bibliotekarie, var det viktigare att 
han eller hon visste hur man på bästa sätt skaffade sig kunskaperna än att från början besitta 
dem, menade han.74 Folkbibliotekssakkunnigas förslag till en bibliotekarieutbildning 1949 
resulterade i en kompromiss med en uppdelning av utbildningen på två linjer, en med 
akademisk examen och ettårig elevtjänst och en med studentexamen eller motsvarande 
kunskaper och treårig elevtjänst. Knutsson diskuterade i sin artikel i Biblioteksbladet, 
huruvida en nationell utbildning kunde upprättas i landet, som skulle vara knuten till ett 
universitet eller högskola. I Knutssons tankegång inför en sådan utbildning, som han menar 
skulle ha Stockholm som bas, men praktiktjänstgöring på landsbygden, ser han en teoretisk 
utbildning parallellt med en praktisk. En uppgift för en kommande bibliotekarieutbildning 
vore att undvika det dilemma som i USA uttrycktes med ”educated, but not trained”, alltså att 
efter utbildningen vara utbildad men inte yrkesutbildad. Knutsson såg helst en gedigen, 
enhetlig yrkesutbildning.75 Bengt Hjelmqvist berör i artikeln ”Landet Bibliotopia” från 1954 
samma fråga och beskriver då den dåvarande svenska bibliotekarieutbildning som ”lagd på en 
mycket bred kunskapsgrund” i form av förtrogenhet med bibliotekstekniska problem, 
psykologiska insikter samt en djupgående kännedom om det samhälle som biblioteket verkar; 
”Den som ägnar sig åt yrket, bör ha så mycket vetande som möjligt.”, menade Hjelmqvist, 
som alltså var av en något annorlunda åsikt än Knutsson.76 
 
Några år tidigare hade Hjelmqvist tagit upp bibliotekspersonalens uppgifter och behovet av 
central rationalisering i en årskrönika för 1948,77 frågor som sedan aktualiserades i ett statligt 
betänkande 1949, vilket det redogörs för närmare i nästa stycke. Det resulterade i slutsatserna 
att det borde finnas en garanti för att fackutbildad bibliotekspersonal också skulle arbeta med 
det de var utbildade till, alltså främst vägleda vid val av litteratur, och inte sådana uppgifter 
som allmän kontorspersonal kunde ansvara för. Man menade också att bibliotekstekniskt 
arbete såsom katalogisering, som är gemensamt för alla bibliotek, borde kunna skötas centralt 
på något sätt. Dessa rekommendationer ledde 1951 till upprättandet av Bibliotekstjänst 
(BTJ).78 Sent om sider skedde en utveckling i samarbete mellan bibliotekskonsulenter och 
Sveriges allmänna biblioteksförening (SAB) vilket till slut ledde till att riksdagen fattade 
beslut om en bibliotekshögskola som 1972 förlades till Borås.79  

 
 
4.2.5 SOU 1949:28 
 
1930 års biblioteksförfattning lade alltså grunden till folkbibliotekens kraftiga expansion 
under 1930-talet. Den bidrog helt enkelt till att främja en mer effektiv och kvalificerad 
biblioteksverksamhet på olika nivåer runt om i landet. Den ekonomiska krisen under 1930-
talets första år påverkade naturligtvis landets bibliotek i form av reducerade anslag, detta 
samtidigt som intresset för utnyttjande av biblioteken ökade, vilket gjorde situationen 
påfrestande för de ansvariga.80 Det skulle dröja drygt 15 år innan en ytterligare statlig 
författning utformades och genomdrevs och med tiden svarade delar av 1930 års författning 
allt mindre till sitt syfte. Vid en folkbildningsutredning presenterad 1944 hade en översyn av 
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folkbiblioteksverksamheten gjorts och ett konstaterande blev att folkbiblioteket utgör en 
central del av det fria folkbildningsarbetet.81 1946 uppdrogs ecklesiastikdepartementet att 
anlita fem sakkunniga för att utföra en utredning och ge förslag rörande grunderna för 
statsunderstöd till folkbiblioteksväsendet, en uppdatering av den över 15 år gamla 
författningen. Inför denna formulerades i ett stycke folkbibliotekets uppgifter, vilka enligt 
författarna inte är självklara. De menade att saken gick att se från två håll, låntagarens och 
samhällets, båda hade något att vinna på att biblioteksverksamhet fanns tillgänglig i alla delar 
av landet, vilket skulle ge individen/medborgaren möjlighet till bildning.82 Den slutgiltigt 
slagkraftiga formuleringen lyder: 
 

”Folkbiblioteket skall fylla sin uppgift genom att till medborgarnas förfogande kostnadsfritt 
ställa böcker och annat material för förmedling av tankar och idéer: … De skall välja detta 
material så, att det bäst svarar mot medborgarnas behov, självfallet inom de gränser, som 
hänsynen till elementära konstnärliga krav uppdrager. Det skall lämna vägledning vid 
samlingarnas utnyttjande och aktivt verka för att största möjliga antalet medborgare 
kommer i kontakt med de värden, som biblioteket representerar. Det ska samarbeta med 
alla andra organisationer, som har kulturell verksamhet på sitt program: … Det skall stå i 
centrum för bildningsarbetet.” 83 

 
De sakkunniga menade också att om folkbiblioteken skulle ha möjlighet att uppfylla dessa 
uppgifter vore det ett fortsatt statligt ansvar att se till att en verksamhet hölls på en jämn och 
tillräckligt hög nivå oavsett en kommuns ekonomiska förutsättningar. Det handlade 
fortfarande om ett kommunalt ägande av en biblioteksverksamhet och därmed ett visst 
självbestämmande av utformningen. De sakkunniga var dock inne på att utforma själva 
statsbidragsbestämmelserna ”så att en kvalitativ och kvantitativ utökning av 
biblioteksverksamheten främjas i högre grad än tidigare.”.84 
 
 
4.3 Bibliotekslokaler 
 
Det svenska biblioteksväsendet fick med tiden ett visst internationellt anseende både vad 
gällde lösningar på olika verksamhetsproblem som arkitektoniska former.85 En förutsättning 
för att tillhandahålla en väl fungerande biblioteksinrättning är goda lokaler. Goda lokaler, i 
meningen funktionella, tillräckligt stora, arbetsmiljömässigt och estetiskt trevliga, fanns det 
inte gott om under folkbibliotekets barndom. Ofta fick biblioteken ta över andra 
verksamheters lokaler, såsom sjukhus, bankhus eller vanliga bostadslägenheter, vilka inte 
alltid vara lätta att arbeta i eller som låntagare utnyttja. Förutom Stockholms stadsbiblioteks 
berömda byggnad från 1928 var det inte förrän in på 1940- och 50-talet som det började 
uppföras specialritade byggnader för folkbibliotek runtom i landet, vilka det många gånger 
fanns en tidsenlig ”ideologisk” tanke bakom.86 Jan Wallinder påpekade i sin bok 
Biblioteksbyggnader från 1959 fördelen med ett intimt samarbete mellan arkitekt och 
bibliotekarie, då ett bibliotek är en komplicerad byggnadsuppgift som kräver både 
biblioteksteknisk och byggnadsteknisk kunskap och han skrev även följande:  
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”Ett bibliotek är icke en lagstadgad, obligatorisk institution. Detta för bland annat med sig, 
att biblioteket måste verka inbjudande genom det sätt på vilket det inrättats, så att så många 
som möjligt känner det som en plats, där det är trevligt att vistas. Därför bör strävan gå ut 
på, när det gäller planläggning och inredning av folkbiblioteksbyggnader att undvika det 
drag av sträng högtidlighet, som tidigare kunde prägla bibliotek och att föra boken så tätt in 
på livet av gemene man, att envar får lust att öppna den och kanske bli fångad av de 
möjligheter den rymmer.” 87 
 

Under 1940-talet betonades vikten av centralt läge och god planering vid byggande av 
folkbibliotek och det utvecklades en typ av standardform för biblioteksarkitektur i Norden och 
definitivt i Sverige. Denna bibliotekstyp var det så kallade galleribiblioteket, som hade sina 
rötter i den italienska barockens salsbibliotek.88 Olika varianter uppstod men principen går ut 
på en byggnad i två plan, med en hög, rektangulär bokhall, försedd med en trappa i rummets 
mitt som leder upp till gallerivåningen. Hyllor finns endast längs med väggar och väggarna 
både i bottenplanet och i galleriet täcks av böcker. Bottenplanlösningen innebär oftast att 
läsrum och barnavdelning återfinns på ömse sidor om bokhallen.89  
 
Även på det arkitektoniska området blev Danmark till en början en förebild för Sverige. 
Frederiksbergs folkbibliotek i Köpenhamn var av gallerityp, ritat av H.C. Andresen och 
uppfört 1935. Det sättet att bygga menade man innebar ett rationellt utnyttjande av tillgänglig 
lokalyta och inspirerade flera svenska byggen, till exempel det i Karlskrona. Frederiksbergs 
stadsbibliotek var då det byggdes ett av de mest epokavgörande biblioteksbyggnaderna i 
folkbibliotekens historia. Det var på samma gång banbrytande och epokavslutande för sin tid 
och utformning. I Danmark är detta det sista exemplet för den bibliotekstypen, kort efter kom 
andra världskriget och satte punkt för ytterligare utveckling. Frederiksbergs bibliotek har i sin 
tur sina föregångare bland de amerikanska ”Carnegie-biblioteken”90, vilket var 
enrumsbibliotek i friliggande byggnader, uppförda i början av 1900-talet.91 
 
Naturligtvis fanns det nackdelar med gallerilösningen. De skilda nivåerna, de bärande 
väggarna och det givna utrymmet i vägghyllorna innebar sina begränsningar. Så småningom 
övergavs byggandet av galleribibliotek, mycket på grund av dessa skäl, och man övergick i 
många fall till vad som kom att kallas varuhusbiblioteket, ett stort rum i ett plan i vilket alla 
publika avdelningar ryms. Vägghyllorna ersattes med fristående hyllor vilket gav större 
flexibilitet men minskar den överblick bibliotekarien hade i galleribiblioteket. Avdelningarna 
skildes från varandra enbart med hjälp av hyllor och andra möbler, vilket ökade flexibiliteten 
men gjorde biblioteket rörigare ur flera aspekter.92  
 
I en med 1950/1960-talets anda samtida bok är Organisation och arbetsmetoder vid 
kommunala bibliotek från 1960, där ett kapitel vigts åt bibliotekets lokaler. Bokens 
bildexempel visar det så kallade varuhusbiblioteket och texten avslöjar tidsandans rationella 
tänkande. Det i staden så viktiga centrala läget för ett bibliotek påpekas liksom 
planlösningsläget i en byggnad, det vill säga att en bottenvåningslokal är att föredra framför 
en i övre plan, om det rör sig om ombyggda lägenheter. Framförhållning i byggandet 
diskuteras också, där man utgår från att en bibliotekslokal ska räcka för en period om minst 
                                                 
87 Wallinder, Jan (1959), Biblioteksbyggnader, s. 7 
88 Berg, Gunnar och Wallinder, Jan (1961), Stadsbiblioteket Karlskrona, s. 20 
89 Statens kulturråd (1990), Åttiotalets bibliotek – Svenska folkbiblioteksbyggnader 1980-89, s. 4 
90 ”Stålkungen” Andrew Carnegie, från Skottland, blev i slutet av 1800-talet biblioteksmecenat och donerade 
åtskilliga miljoner amerikanska dollar till biblioteksbyggen i U.S.A., Kanada och England. 
91 Kunst og arkitekture i danske folkebiblioteker, 
http://www.folkebiblioteker.dk/frederiksberg/frederiksberg.htm, 2007-04-20 
92 Statens kulturråd, s. 5 
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25-30 år. Vid beräknandet av detta bör man enligt författarna ta hänsyn till beräknad 
befolkningsutveckling eller blivande filialutbyggnad men även till behovet av samlings- och 
studielokaler. Att uppföra en ny byggnad eller utnyttja lokaler som är utvidgningsbara är 
också en förutsättning anser författarna och påpekar att ett bibliotek behöver relativt stora 
utrymmen för att uppfylla sitt syfte.93 En del av rationaliseringsförslagen går ut på att ett rum i 
biblioteket kan användas till flera olika ändamål. En sagostunds- eller förläsningsverksamhet, 
som enligt författarna infinner sig under begränsad tid under en dag eller veckan, kan 
kombineras med annan verksamhet, till exempel bilderboksrum eller bokmagasinet. 
Kommittén rekommenderade också att en bibliotekslokal planerades så att antalet 
”servicepunkter” blev så få och nödvändiga som möjligt samt att arbetsplatserna förlades så 
att verksamheten skulle flyta naturligt.94 

 
Bibliotekets självbild och uppgifter ändrades fortsättningsvis, kanske mer åt en typ av konkret 
samhällsnyttig institution, som sköt skönlitteraturen delvis åt sidan och förespråkade de 
dugliga böckerna. Men vid 1960-talets början drog biblioteken också åt att vilja vara lokala 
kulturcentrum för ”allmänkulturell verksamhet”. 95  
 
 
 
5. Karlskrona folkbibliotek 1906 - 1930 
 
Här återges Karlskrona folkbiblioteks verksamhet och utveckling under de första 25 åren. 
Uppgifterna är hämtade ur styrelseprotokoll och minnesanteckningar, och är en detaljerad 
sammanställning av dessa. Årtalen refererar till grundandet av folkbiblioteket respektive 1930 
års biblioteksförfattnings genomförande, vilket gav förutsättningar för förändringar av 
Karlskrona folkbibliotek. 
 
 
5.1 Karlskrona föreläsningsförening 
 
Föregångaren till Karlskrona föreläsningsförening (KFF) var Karlskrona Godtemplarorderns 
föreläsningsanstalt, vilken bildades 1898 av medlemmar i arbetareföreningen och 
Godtemplarordern. Denna hade i sin tur sin förebild i de Stockholmsbaserade 
”arbetarringarna”, sammanslutningar sprungna ur föreningen Avsky krogarna under 1880-
talet. Arbetarringarnas syfte var att ”så mycket som möjligt främja uppkomsten av populära 
föreläsningar för arbetarna samt upprättandet av folkbibliotek”.96 Initiativet till denna 
arbetarrörelse togs av finansmannen L.O. Smith från Blekinge. Smith är kanske mer känd som 
”brännvinskungen” och det kan tyckas motsägelsefullt att han då skulle ha att göra med 
grupperingar med förflutet inom nykterhetsrörelsen. Men Smith var socialt intresserad, han 
var under en kort period riksdagsman för Blekinge län, och fascinerades av ”kooperationen”. 
Tanken var att arbetarna genom dessa kooperativa ”ringar” också skulle kunna handla till 
lägre priser, främst livsmedel.97 Rörelsen blev dock kortlivad och det är ovisst om 
arbetarringen som typ av sammanslutning nådde Karlskrona, men naturligtvis inspirerade den 
till liknande ansatser.   

                                                 
93 Hjelmqvist, Bengt/Betänkandet avgivet av särskilt kommitterade (1960), Organisation och arbetsmetoder vid 
kommunala bibliotek, s. 130f 
94 Ibid., s. 131f 
95 Åberg, Å., s. 31 
96 Nylander, Rudolf (1938), Karlskrona föreläsningsförening 1903-1938, s. 43 
97 Nationalencyklopedins Internettjänst, http://www.ne.se, 2007-05-30 



 23 

L.O. Smiths namn figurerar inte i något annat sammanhang angående upprättande och 
utvecklande av folkbibliotek, som jag gått igenom. Att arbetarringarna, förutom att 
kooperativt handla livsmedel till lägre priser, hade ett folkbildningssyfte ligger i tiden, men 
man kan fråga sig om målet verkligen var att upprätta folkbibliotek. Om så ändock var fallet, 
kan Smiths uteblivna omnämnande i bibliotekssammanhang bero på rörelsens livslängd, som 
alltså inte var lång, och därför inte åstadkom något. En annan förklaring kan vara en 
missuppfattning från Rudolf Nylanders sida, vilken i en jubileumsskrift ansvarar för uppgiften 
i fråga. 
 
Godtemplarorderns verksamhet blev uppskattad och pågick i fyra år. 1902 beslutades det om 
nedläggning, då det fanns en önskan om att bredda stadens föreläsningsverksamhet och som 
skulle omfattas ”inom alla klasser och kretsar med allt allmännare intresse”.98 Samma år 
kallade landshövding greve A. Wachtmeister till ett möte för intresserade angående bildandet 
av en föreläsningsförening i staden för ”populära vetenskapliga föreläsningar, kursföredrag 
m.m.”.99 Karlskrona föreläsningsförening bildades och i styrelsen representerades olika 
yrkesgrenar; kommendör, prost, rektor, doktor, skräddare, folkskollärare, verkmästare, 
varvsarbetare, förste slöjdlärare. Föreläsningslokalen blev den stora ordenssalen i 
Godtemplarordens hus på Ronnebygatan 17, också kallad ”Tabernaklet”.100 Det hölls 
föreläsningar ungefär en gång varannan vecka med i snitt 340 åhörare per gång under det 
första verksamhetsåret, vilket var 1903.101 Vid 35-årsjubileumet 1938 hade 378 olika 
föreläsare sammanlagt bjudit Karlskrona på 1 148 föreläsningar i vitt skilda ämnen.102 Den 
största publiken fick föreningens första kvinnliga föreläsare, dr Karolina Widerström, som 
1905 lockade 800 åhörare. Ämnet var ”De kvinnliga underlivsorganen” och föreläsningen var 
öppen endast för kvinnor.103 Karlskrona Föreläsningsförenings verksamhet upphörde 1982.
  
 
5.2 Initiativ till ett folkbibliotek 
 
Bildningsintresset frodades tack vare föreläsningsföreningen och behovet av ett bibliotek 
gjorde sig snart påmint. Diskussioner uppstod angående uppförande av ett folkbibliotek eller 
några ”läsestugor”. I ett protokoll från Föreläsningsföreningen från den 26 oktober 1903 står 
följande att läsa:  
 

”På därom av kommendörkapten W. Lannerstierna framställd förfrågan meddelade 
styrelsen, att den vore villig, i den händelse staden anslår därför erforderliga medel, 
igångsätta, ordna och handhafva läsestugor här i staden.” 104 

 
Det var alltså föreläsningsföreningen som tog initiativ till ett folkbibliotek. Dock hände 
ingenting förrän fängelsedirektör Ulrik Leander väckte motion i stadsfullmäktige under 
hösten 1905 om ett anslag på minst 1 500 kronor för inrättande av ett ”folkbibliotek med 
läsesalong inom staden”. I motionen uttrycktes bland annat detta:  
 

”Om behovet av ifrågavarande institution även i vår stad anser jag mig ej behöva orda, enär 
det är uppenbart för var och en som lärt sig förstå den fostrande och förädlande inverkan på 

                                                 
98 Wirén, A., s. 188 
99 Nylander, R., s. 45 
100 Ibid., s. 46 
101 Ibid., s. 55 
102 Ibid., s. 59 
103 Wirén, A., s. 188 
104 KFF:s protokoll, 26 oktober 1903, A1:1, Blekingearkivet  
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personligheten, som läsningen av sund och god litteratur medför. I en synnerligen läsvärd 
artikel i Karlskrona Veckoblad för den 4 sistlidne september under rubrik ’När får 
Karlskrona ett folkbibliotek?’ framhålles på ett övertygande sätt nyttan och betydelsen av 
en dylik inrättning, och jag tar mig därför friheten hänvisa till nämnda tidningsnummer.” 

105 
 

En anledning till att frågan åter togs upp kan ha varit på grund av 1905 års beslut om 
statsbidrag på 75 kronor.  En annan anledning var att lämpliga lokaler blivit tillgängliga. En 
lägenhet på fyra rum i samma byggnad som Godtemplarordern och föreläsningsföreningen 
huserat på Ronnebygatan 17, hade tills då använts av magistraten och drätselkammaren under 
rådhusets ombyggnad, och stod nu till uthyrning för 500 kronor om året.106 Motionen 
avstyrktes av beredningsutskottet, men när ärendet diskuterades i fullmäktige väcktes flera 
sympatier för motionen. Det man såg som ett hinder var just lokalfrågan, om denna lägenhet 
var lämplig eller ej. Det fanns också argument som gick ut på att ”utskänkningsbolaget öppnat 
en läsestuga, varigenom det av motionären avsedda syftet delvis uppnåtts”.107 Men motionen 
gick slutligen igenom med 23 röster mot 8.108 Man beslutade att biblioteket skulle kallas 
”Karlskrona folkbibliotek” och öppna senast den 1 oktober 1906.109  
 
Som kommitterade med uppdrag att göra verksamhetsplan och stadgar för biblioteket fanns 
kommendör N. Sundström, kommendörkapten W. Lannerstierna och slöjdöverlärare J.O. 
Lindén, vilka också utgjorde biblioteksgruppen/nämnden inom föreläsningsföreningen under 
de första åren. J.O. Lindén agerade även som bibliotekarie fram till sin död 1917.110  
 
 
5.3 Karlskrona folkbibliotek 
 
Föreläsningsföreningens budget på 1 500 kronor var inte mycket, men man fick hjälp från 
privat håll. En av dem som tidigare yrkat avslag på den föreliggande motionen, och önskat en 
ordentlig utredning i saken, var grosshandlare N.P. Nordström, som visade sig egentligen ha 
ett starkt intresse för biblioteksfenomenet. På sin 60-årsdag överlämnade han en summa av 
500 kronor till ”inköp av nya, tidsenliga böcker”.111 Genom denna första och enda 
pengadonation, så länge folkbiblioteket låg hos föreläsningsföreningen, kunde biblioteket den 
24 september 1906 slå upp dörrarna.112 Folkbiblioteket utgjordes nu av 1 rum för expedition, 
2 rum till läsrum samt 1 rum och kök till föreståndarinnan, Selma Nilsson.113 Fram till 1910 
fungerade biblioteket mer som en läsestuga. Det var tillgängligt för läsning på stället mellan 
klockan 17 och 19 sju dagar i veckan och under det första året hade biblioteket 3 161 
låntagare.114  
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                              Bild 1. Ordenshuset på Ronnebygatan 17. 
 
 
Det stora, ibland till synes olösliga problemet, som skulle genomsyra biblioteksverksamheten 
i Karlskrona för lång tid framöver, uppenbarade sig tidigt. Redan i oktober 1906 visade det sig 
att lokalerna var för små för ändamålet. Man undersökte om en till biblioteket intilliggande 
lägenhet kunde hyras, vilket rent ekonomiskt skulle vara möjligt om det anhållna anslaget från 
stadsfullmäktige på 2 500 kronor för 1907 beviljades.115 Det fastställda anslaget uppgick dock 
bara till 2 000 kronor, vilket inte ansågs räcka för ytterligare en lokal och möjligheten 
undersöktes inte ens.116  
 
I de kommande protokollen för föreläsningsföreningens biblioteksgrupp var lokalfrågan i 
princip det enda som diskuterades. Det faller sig ändå naturligt att tillse tillräckligt utrymme 
innan förändringar kan genomföras vad gäller förvärv och service. I mars 1907 anhöll 
ordföranden i Blekinge läns allmänna nykterhetsförbund om att få inrätta en 
nykterhetsavdelning i folkbiblioteket.117 KFF:s styrelse tillmötesgick önskemålet.118 Det 
framgår dock inte av protokollet hur stor denna avdelning skulle vara och hur det därmed 
skulle inkräkta på det redan för trånga utrymme som fanns för det tidigare bokbeståndet.  
 
Knappt två år senare utsåg man inom föreläsningsföreningen Karlskrona 
Folkbiblioteksnämnd (KFBN)119, och i januari 1909 påpekades det att den nuvarande 
bibliotekslokalen var alltför liten och trång och att en större lokal borde anskaffas till den 1 
oktober 1909.120 Ingenting hände och på våren 1910 togs lokalfrågan upp åter igen och 
utrymmesproblemet verkade vara så trängande att man beslutade om att annonsera i tidningen 
angående bibliotekets behov av nya lokaler.121 Annonseringen ledde inte till något resultat och 
när S. Nilsson i november 1911 sa upp sig från sin tjänst som föreståndarinna togs beslutet att 
nästkommande föreståndarinna inte skulle erhålla fri bostad, eftersom biblioteket behövde det 
utrymme som lägenheten utgjorde.122  

                                                 
115 KFF:s protokoll, 19 oktober 1906, A1:1, Blekingearkivet 
116 KFF:s protokoll, 29 december 1906, A1:1, Blekingearkivet 
117 Föreningsnamnet förkortades BLAN och beståndet finns delvis bevarat; muntligt från Torsten Samzelius, 
oktober 2007 
118 KFF:s protokoll, 18 mars 1907, A1:1, Blekingearkivet 
119 Styrelseprotokollen för KFBN återfinns dock i arkivet bland protokollen för KFF och ibland verkar 
gemensamma styrelsemöten hållits.  
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121 KFBN:s protokoll, 5 maj 1910, A1:1, Blekingearkivet 
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Någon centimeter av ett hyllplan blev emellertid några år senare ledigt när en skrivelse nådde 
fram från bibliotekariekonsulenten i folkskoleöverstyrelsen om att utesluta Hjalmar 
Söderbergs bok Den allvarsamma leken från bibliotekets boksamling, vilket omedelbart 
åtgärdades av bibliotekarien.123 En liknande incident, fast skarpare, inträffade en tid efter detta 
då en till inköp föreslagen bok av Gustaf af Geijerstam av bibliotekets inspektor ansågs vara 
osedlig och han meddelade att om boken hamnade i bibliotekets samling så skulle också 
statsanslaget till biblioteket utebli.124  
 
I december 1914 var utrymmessituationen densamma och nämndens vice ordförande 
anmärkte att en bättre och lämpligare lokal måste anskaffas så snart som möjligt. Han föreslog 
att telegrafverkets före detta lokal i stadshotellet kunde vara lämplig och trodde att den kunde 
fås för en relativt låg hyra.125 Några månader senare framkom det att lokalen gick att hyra för 
800 kronor om året och att nämnden måste be om högre anslag från stadsfullmäktige för att 
kunna genomföra flytten.126 Något sådant verkade dock inte ha skett. 
 
Enligt föreläsningsföreningens styrelseprotokoll från november 1916 hade ordenshuset 
verkställt uppsägningen av hyreskontraktet för föreläsningsföreningen och folkbiblioteket.127 
Men från den 7 mars 1917 står det att läsa att det ska införas elektricitet i bibliotekslokalerna 
under förutsättning att det inlämnade hyreskontraktet antas för en tid av flera år128 och en 
vecka senare fastslogs att folkbiblioteket skulle stanna i ordenshuset i ytterligare 2 ½ år.129 
 
I maj 1918 ändrade KFF: styrelse taktik och beslutade att det verkställande utskottet skulle 
försöka få motion väckt i stadsfullmäktige om att drätselkammaren så snart som möjligt borde 
komma med förslag angående en nybyggnad för både föreläsningsföreningen och 
folkbiblioteket, eftersom båda har behov av större och bättre lokaler.130 Nästa gång frågan om 
nybyggnad togs upp var fem år senare då det beslutades om att väcka motion om att bebygga 
den avbrända Bergska tomten.131 En kommitté tillsattes för att undersöka saken.132  
 
I oktober 1923 blev det till slut en flytt, till det så kallade ”Siriuspalatset” längre västerut på 
samma gata, Ronnebygatan 42.133 På denna adress stannade man inte länge då det exakt ett år 
senare bar av till 4 rum på nedre botten på Hantverkargatan 18, för en hyra av 1 200 kronor 
per år.134 Den lägenheten ansågs dock vara mindre fördelaktig, kanske för att den inte var lika 
centralt placerad som på Ronnebygatan.  
 
I december 1927 meddelades att man hade gjort en jämförelse med städer av Karlskronas 
storlek och typ och upptäckt att det anslag för folkbiblioteksverksamhet som utgick från 
stadsfullmäktige var ”ganska blygsamt” i förhållande till dessa.135 Kanske blev detta en sporre 
eftersom man 1930 beslutade sig för att höra efter hos Handelsdepartementet angående anslag 

                                                 
123 KFBN:s protokoll, 8 september 1914, A1:1, Blekingearkivet 
124 Boehme, Kurt, ”En kulturell institution i Karlskrona”, Blekinge Läns Tidning, 26 september, 1936 
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128 KFF:s protokoll, 7 mars 1917, A1:1, Blekingearkivet 
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till en biblioteksbyggnad.136 Det som skedde därnäst i lokalfrågan var dock en flytt tillbaka till 
något större lokaler än tidigare på Ronnebygatan 17 och det skapades bättre förutsättningar 
för förändringar. Två år senare tog man också beslutet, efter att handlingar från 
drätselkammaren hade behandlats, att inte gå vidare i frågan att bebygga Bergska tomten.137 
 
1930 kan också ha varit året då biblioteket införde ”öppna hyllor”, det vill säga möjligheten 
för låntagarna att själva botanisera bland böckerna istället för att vid disken beställa en vald 
bok från katalogen. Detta måste ha varit en positiv förändring för låntagarna men kanske det 
motsatta för bibliotekspersonalen, i alla fall enligt ett styrelseprotokoll från 1931: 

 
”Undertecknad framhöll att biträdena å Folkbiblioteket fått sitt arbete högst väsentligt 
utökat genom införandet av de öppna hyllorna, varför han föreslog, att deras avlöning från 
och med den 1 januari i år skulle höjas från de nuvarande 80 kronorna i månaden till 100 
kronor. Förslaget bifölls.”138 
  

1931 bytte Karlskrona folkbibliotek namn till stadsbibliotek. Detta berodde delvis på att 
biblioteket tillhörde en stad. Namnbytet berodde också på tendensen att anse att ”folk” i den 
här meningen syftade på de undre, ofta outbildade klasserna i samhället, och inte hela ”folket” 
utgörande alla klasser. Att benämna biblioteket som stadsbibliotek var därför ett sätt att, i 
Valfrid Palmgrens anda, förtydliga att biblioteket var till för alla, och hade som mål att kunna 
tillfredställa alla, både den mindre och den mer utbildade medborgaren, både den mindre och 
mer djupsinnige läsaren. Från och med detta namn-, och kanske attitydbyte, ökade anslagen 
från stat och kommun, vilket också var en förutsättning för förändringarna. KFF föreslog 
därmed att förvaltningen av stadsbiblioteket skulle överlämnas till en av Karlskrona 
stadsfullmältige vald styrelse, eftersom folk/stadsbiblioteket enligt stadsfullmäktiges 
godkända stadgar för 1907 var stadens egendom.139 Med detta förslag, som alltså bifölls, 
berördes stadsbiblioteket för sista gången under föreläsningsföreningens styrelsemöten.  
 
 

 
                             Bild 2. Läsesal för vuxna, Ronnebygatan 17. 
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138 Undertecknad var Johan Jaenson; Karlskrona folkbibliotek, 19 mars 1931, A1:1, Kommunarkivet Karlskrona  
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6. Karlskrona stadsbibliotek 1931 – 1941 
 
Här återges Karlskrona stadsbiblioteks följande årtionde, ur olika aspekter, inför byggandet av 
en ny biblioteksbyggnad. Källorna jag använt mig av är styrelseprotokoll, korrespondens, 
tidningsartiklar och årsredogörelser samt lokala skrifter och böcker. Årtalen refererar till 
folkbibliotekets första år som stadsbibliotek respektive slutet på en fas av diskussioner 
angående en ny stadsbiblioteksbyggnad. 
 
 
6.1 En utbildad bibliotekarie 
 
Fram till 1930-talets början verkade först slöjdöverlärare J.O. Lindén, vilket tidigare nämnts,  
och efter honom direktör Johan Jaenson, som bibliotekarier för folkbiblioteket. 1933 
anställdes en utbildade bibliotekarie med heltidstjänstgöring, Kurt Boehme.140  
 
1930 års författning gav som sagt landets bibliotek vissa förmåner och rättigheter gentemot 
vissa uppgifter och skyldigheter. I ett brev från bibliotekskonsulent Knut Tynell till Jaenson, 
angående statsanslagsmöjligheter, framgår att om Karlskrona i enlighet med en uppgjord plan 
anställer ”en biblioteksutbildad bibliotekarie, vars kompetens kan godkännas av 
Skolöverstyrelsen, antingen från årets början eller från t.ex. den 1ste juli, blir 
grundunderstödet i båda fallen enligt §6 i kungl. kungörelse hälften av det lokala bidraget … 
”.141 Det fanns även ett tilläggsunderstöd att hämta om en handbokssamling till det nya 
läsrummet införskaffades enligt en tidigare lämnad plan. Att utveckla sitt bibliotek var alltså 
inte bara bra ur en bildningssynpunkt utan det belönades eller kanske rättare sagt delvis 
betalades av staten, vilket dock gav möjligheter för ytterligare utveckling.  
 
I ännu ett brev, ett halvt år senare, från bibliotekskonsulent Hans Küntzel, påskyndades 
bibliotekarieanställningen med påpekandet att ”Om Ni ej under loppet av detta år anställa 
kvalificerad bibliotekarie, kommer årets statsbidrag i stället för de i min beräkning upptagna 
5.655 kronorna att stanna vid mindre än 1.800 kronor (…). I detta fall kan nämligen ej heller 
tilläggsunderstöd tänkas utgå på första biträdets lön.”142 Ett utdrag från protokollet för 
stadsfullmäktiges sammanträde i december 1932 visar att man (yttrande från 
beredningsutskottet och drätselkammaren) ansåg bibliotekarieärendet brådskande. Biblioteket 
hade under den senare tiden genomgått förändringar av olika slag och det var därmed helt 
uppenbart att en fullt kvalificerad bibliotekarie borde anställas.143 Stadsfullmäktige beslöt 
därmed att bifalla beredningsutskottets hemställan och anställa en sådan med en årslön på 
minst 4 000 kronor.144  
 
Den lediga platsen som stadsbibliotekarie i Karlskrona utlystes och det återfanns ett 10-tal 
intresserade. Det var både män och kvinnor, alla välutbildade av olika grad men endast tre 
som sedan tidigare förvärvat en bibliotekstitel av något slag. Bibliotekskonsulent Tynell 
redovisade i ett brev till biblioteksstyrelsen hur han genomförde en sållningsprocedur för att 
den mest lämpade skulle uppenbara sig och nådde slutsatsen att det stod mellan Söderhamns 
stadsbibliotekarie Kurt Boehme, fil. kand. Folke Petersson samt underbibliotekarie Erik 
Rosberg. Boehme och Petersson hade starkare boklig underbyggnad och högre vitsord från 
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143 Förändringar utöver själva omorganisationen finns inte definierade i handlingarna. 
144 Karlskrona folkbibliotek, 1932, A1:1, Kommunarkivet Karlskrona 



 29 

bibliotekskursen men relativt kort tjänstgöringar. För Rosberg var förhållandena de motsatta 
och problemet var en prioriteringsfråga. Tynell ville därför avstå från att bedöma dem 
inbördes och lämnade biblioteksstyrelsen att själva lösa frågan.145  
 
Valet föll på Kurt Boehme som under det senaste året alltså varit anställd som bibliotekarie 
vid Söderhamns stadsbibliotek. Boehme hade varit med från stadsbibliotekets start och på ett, 
enligt referensen, synnerligen berömt värt sätt skött bibliotekssysslan, särskilt med tanke på 
att han ordnat och katalogiserat boksamlingen i sin helhet. Ytterligare vitsord beskrev 
Boehmes stora litteraturkännedom och goda insikter i vad som rör ett biblioteks skötsel och 
yttrade sig i ordentlighet, plikttrohet och ett gott sätt att bemöta den besökande 
allmänheten.146 En tämligen erfaren bibliotekarie med sådana rekommendationer gick det nog 
inte att tacka nej till.  
 
Boehme var född 1895 och hade studentexamen från Uppsala h.a. läroverk som senare ledde 
till civilingenjörsexamen vid Kungliga Tekniska Högskolan. Under ett tiotal år arbetade han 
vid olika fabriker i Sverige och Kanada men valde att helt byta bana då han 1931 deltog i 
kungl. Skolöverstyrelsens bibliotekskurs i Stockholm och Karlstad under tre veckor och 1932 
i en fem månader lång fortsättningskurs i Stockholm för redan praktiserande bibliotekarier.147  
 
 
6.2 En lämplig bibliotekslokal 
 
Problemet med tillräckligt utrymme för biblioteket uppstod som sagt tidigt. De lägenheter 
som användes kunde varken rymma särskilt många böcker eller låntagare åt gången - rättare 
sagt, den typen av lokaler borde inte kunna rymma särskilt många böcker eller låntagare åt 
gången. När verksamheten 1932 åter flyttade in på Ronnebygatan 17 hade Skolöverstyrelsens 
bibliotekskonsulenter egentligen redan dömt ut lokalen som för liten, även om de vid en 
besiktning av lokalen varit väldigt positiva till möjligheter för den framtida verksamheten. 
Förmodligen såg de ljust på situationen utifrån en jämförelse med den än mer undermåliga 
lokalen på Hantverkaregatan 18.148  
 
1932 låg den årliga utlåningen på 12 000 volymer. 1941 var utrymmessituationen allt värre, 
vilket påpekades från biblioteksstyrelsens håll till stadsfullmäktige, och årsutlåningen hade då 
stigit till 75 000 band.149 1942 skulle det 10-åriga hyreskontraktet gå ut och året innan gjorde 
Boehme en kraftansträngning för att verkligen påvisa den akuta nödvändigheten av större och 
mer funktionella lokaler som stadsbiblioteket var i behov av. I kontakten med 
stadsfullmäktige hänvisade han till en skrivelse från bibliotekskonsulenten Bengt Hjelmqvist, 
som i april samma år hade inspekterat biblioteket.150 Hjelmqvist konstaterade att 
bibliotekslokalerna med tanke på Karlskronas storlek och bibliotekets ambitioner var 
uppenbart otillräckliga. Detta gällde inte bara läsrummet utan också utlåningsrummet och 
magasinsutrymmet. Åtgärden var tydlig, större lokaler och ökad arbetskraft.  
 
1941 hade Karlskrona ansökt om att få plats som centralbibliotek för Blekinge län men 
nekats. Avslaget var till stor del på grund av lokalfrågan och Hjelmqvist påpekade att det var 
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upp till Karlskrona stad om utslaget skulle bli annorlunda vid en andra ansökan. Hjelmqvist 
tog också upp bristen på studierum. På många andra håll i landet pågick en samverkan mellan 
stadsbibliotek och studieorganisationer, där biblioteken höll med lokaler för dessa. I detta 
sammanhang kunde man också påminna om att stadsbiblioteket och bildningsorganisationer i 
viss mån var ekonomiskt beroende av varandra, på grund av den gällande författningen för 
statligt stöd till folkbiblioteksväsendet. Ett sådant faktum, ansåg Hjelmqvist, borde bidra till 
en strävan att sammanföra bibliotekets och studieorganisationers lokaler.  
 
I en skrivelse senare under året framhöll Boehme också att det inte bara var problem med 
utrymmet, sammanlagt 200 m², utan även sådana arbetsmiljöfrågor som belysning och 
ventilation. Skrivelsen innehöll en lista på de olika brister biblioteket levde med: 
 

”1. Tamburen. Är relativt liten. Största olägenheten är dock att anordna effektivt vindfång 
för drag från ytterdörren. 
2. Utlåningssal för vuxna. Utrymmet otillräckligt så väl vad beträffar utrymme för de 
besökande som för uppställning av boksamlingen. Belysningsförhållandena äro så 
ogynnsamma som överhuvud är tänkbart. Ventilationsförhållandena dåliga. 
3. Läsrum för vuxna. Utrymmet är fullständigt otillräckligt. Antalet sittplatser som 
anordnats är 16, men detta är för högt för rummets storlek. Mycket ofta konstateras att 
besökande ej kunnat erhålla sittplats. 
4. Barnavdelning. Utrymmet även här otillräckligt, men barnavdelningen är dock den 
avdelning som är relativt bäst tillgodosedd, såväl beträffande golvyta som även 
ljusförhållanden. 
5. Arbetsrum 1. Ytterst dåliga ljusförhållandena, så att i likhet med utlåningssalen för vuxna 
ständig artificiell belysning även sommartid är nödvändig. 
6. Arbetsrum 2. Är ett kök, olämpligt ur alla förhållanden. 
7. Toilett. Avsedd endast för personalbruk. 
8. Magasin. Är ett gammalt kassavalv, som dock genom vidtagna åtgärder ej längre 
brandsäkert. Utrymmet fullständigt otillräckligt. 
9. Källare. Fuktar kraftigt och är därför praktiskt taget obrukbar. Kan användas endast för 
förvaring av emballage och dylikt. 
 Sammanfattande kan om lokalen sägas, att den har: 

1. otillräcklig storlek. 
2. usla belysningsförhållanden. 
3. dåliga ventilationsförhållanden. 

samt drager en i förhållande till dess egenskaper oskälig hyra.” 
 

Stadsbibliotekarien överdrev kanske inte när han omtalade sitt bibliotek som ”en av de minst 
lämpliga bibliotekslokaler, som nu finnas i Sverige”. 151 
 
 
6.3 Centralbibliotek för Blekinge län 
 
6.3.1 Avslag på första ansökan 
 
Under 1930-talet var biblioteksväsendet mycket svagt utvecklat i Blekinge län och en 
tillkomst av ett centralbibliotek var väl behövligt. I en tidningsartikel från 1936 diskuterade 
Boehme frågan och menade att Karlskrona stadsbibliotek var det bibliotek i länet som låg 
närmast till hands, även om också detta, som framkommit i texten ovan, inte var fullt så bra 
som det kunde önskas. Det återstod mycket innan stadsbiblioteket kommit upp i samma nivå 
som andra städer, men de kraftigt ökande utlåningssiffrorna tydde på att utvecklingen gick i 
rätt riktning, påstod Boehme.152 1941 trodde man sig kanske ha en chans och gjorde en 
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ansökan, men fick avslag. 1937 hade personalstyrkan vid stadsbiblioteket utgjorts av 1 
bibliotekarie och 2 biträden. Enligt Boehme borde ett stadsbibliotek skötas av 1 bibliotekarie, 
2 assistenter och 1 biträde, medan ett centralbibliotek i sin tur behövde 1 bibliotekarie, 1 
centralbiblioteksassistent, 1 assistent och 2 biträden.153  
 
En anledning till avslaget 1941 kan ha varit bibliotekets bokbestånd, vilket var inte fullt så 
utvecklat som det skulle kunna ha varit. 1935 motionerade rektor O.W. Andersson angående 
fortsatta anslag ur Ad. Gulins donationsfond till förnyelse av stadsbibliotekets bokbestånd.154 
Stadens anslag till beståndet utgjorde för 1934 14 500 kronor, varav 5 000 kronor av dessa 
kom från Ad. Gulins fond. Biblioteksstyrelsen hade förväntat sig att kunna erhålla ungefär 
samma summa för nästkommande år, för att ytterligare kunna förbättra beståndet, men 
drätselkammaren, beredningsutskottet och stadsfullmäktige var mer återhållsamma och 
stadens anslag utgick för 1935 till slut till 11 650 kronor. Drätselkamreraren Edvard Skalin 
menade att visst hade stadens anslag till stadsbiblioteket varit för små, men att man å andra 
sidan var tvungen att erkänna att stadsfullmäktige under den senaste tiden varit mer frikostig 
mot stadsbiblioteket än mot andra kulturella intressen i staden. Skalin påpekade att om man 
bortsåg från det extra anslaget ur Gulinska fonden på 5 000 kronor för 1934, så hade det 
ordinarie anslaget ändå under de sista fem åren ökats med 130 procent, samtidigt som 
skatterna ständigt ökat.155 
 
Skalin hänvisade vidare till en jämförande statistisk uppgift, där Karlskrona stad intog ett 
ganska ofördelaktigt läge såväl i fråga om bokbestånd som beträffande anslag till 
verksamheten. Jämförelsen var gjord mellan 15 städer med ett invånarantal på 9 075 till 
37 700. Skalin försvarade de mindre bra siffrorna med att man borde hålla i minnet att 
Karlskronas struktur var annorlunda än de flesta andra städer. Stora grupper av stadens 
invånare fick sitt litterära behov redan tillgodosett på andra håll, genom andra bibliotek varav 
flera erhöll statsbidrag. Återigen gjorde sig flottan och marinens existens påmind; 
Örlogsmannasällskapet, Sjömanskårens manskapsbildning, Kustartilleriet, Sjöunderofficers-
sällskapet och andra sammanslutningar som Flottans korpralsförening, Flottans 
maskinistförening, Yrkeskorpralernas förening, Flaggkorpralssällskapet med flera, hade alla 
egna bibliotek av olika omfattning och utbud, naturligtvis mest av marin- och yrkesrelaterad 
karaktär, men ändock. Högre allmänna läroverkets bibliotek nämndes också, som ett något 
svårtillgängligt, men likväl utnyttjat bibliotek. Skalin menade inte att detta skulle frånta 
stadsbibliotekets behov av ett utökat bokbestånd, men man kanske kunde begränsa behovet 
till det allra nödvändigaste och påminna sig om att en stor del av stadens befolkning faktiskt 
inte var svältfödda på litteratur av olika slag.156 Utöver de, inte för alla tillgängliga bibliotek, 
som nämndes ovan, fanns i Karlskrona även mer öppna bibliotek i regi genom ABF, IOGT, 
NTO, Blå Bandet och Kyrkliga ungdomskretsen.157 
 
Detta resonemang accepterades dock inte av biblioteksstyrelsen, som menade att man alltid 
känt till de andra biblioteken i Karlskrona och även kunnat bilda sig en uppfattning i vilken 
grad deras bokbestånd förmått komplettera stadsbibliotekets verksamhet. Styrelsen ansåg att 
detta inte skedde i någon större omfattning, även sett till studiecirkelbiblioteken, och en 
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bedömning borde inte ske på en storleksgrund. Det skulle påpekas att även om 
studiecirkelbiblioteken var öppna för alla på ett annat sätt än de marina biblioteken, 
utnyttjades de sämre än de kommunala, just för att de användes främst av respektive 
organisations medlemmar. Vid en sammanställning av antal utlånade volymer under 1934 för 
alla bibliotek (alltså de som räknades upp ovan), framgick en samlad utlåningssiffra av 77 000 
volymer.158 Genom att jämföra Karlskrona med en stad av ungefär samma storlek, nämligen 
Halmstad, kom styrelsen fram till Karlskronas koncentrerade utlåningssiffra motsvarade 
endast 57 procent av normal biblioteksverksamhet, alltså av berättigat anspråk, och att bristen 
i huvudsak låg hos stadsbiblioteket. Halmstads stadsbibliotek lånade vid samma tidpunkt ut 
121 000 volymer till en befolkning på 25 351 personer. För Karlskrona skulle detta motsvara 
cirka 135 000 volymer, befolkningsmängden 1931 var 25 864, men det verkliga antalet låg på 
50 000 volymer. Biblioteksstyrelsen ville därför helst inte se ett kommunalt anslag på mindre 
än 13 850 kronor för 1936 års verksamhet.159 
 
 
6.3.2 Godkännande av andra ansökan 
 
När det senare kom att planeras för en nybyggnation innebar det också att planera inför en 
centralbiblioteksverksamhet. I verksamhetsberättelsen för 1941, det år stadsbiblioteket fick 
avslag på sin centralbiblioteksansökan, påpekades att ”den nuvarande lokalen blir också för 
varje år allt mer otjänlig för sitt ändamål”. I samma stycke gavs också den största anledningen 
till nekandet till centralbiblioteksutnämningen, nämligen det otillräckliga bokbeståndet. Vid 
slutet av 1941 omfattade boksamlingen 13 565 volymer, varav 1 259 av dem ingick i 
handbokssamlingen. Under året hade man förvärvat 1 502 volymer samt avskrivit 888 
stycken.160  
 
Fyra år senare stod stadsbiblioteket på nytt inför att ansöka om att få bli centralbibliotek, då 
riksdagen åter igen anvisade anslag till nya sådana. Siffrorna såg då annorlunda ut; 
boksamlingen utgjorde 18 814 volymer, vilken inkluderade handbokssamlingen på 1 991 
volymer.161 Utrymmesproblemet hade naturligtvis enbart förvärrats och kan inte ha gett 
stadsbiblioteket bättre förutsättningar för centralbiblioteksambitionerna. 1944 hade Boehme 
lagt fram en utredning angående organisationen för Karlskrona stadsbibliotek som 
centralbibliotek för Blekinge län. I den framgår att lokalerna och boksamlingen fortfarande 
inte var tillfredsställande. Lokalerna var ju något man arbetade på, men skulle inte lösas på en 
tid. Boksamlingen bedömde Boehme som fullt användbar men beroende på bristen på 
utrymme och tid var det svårt att utöka den i ett önskvärt tempo. Detta gällde främst för det 
lokala behovet och inte länets behov. Det mest brådskande problemet ansågs dock vara 
personalorganisationen. För att stadsbiblioteket överhuvudtaget skulle klara av att ansvara för 
centralbiblioteksuppgifter behövdes ytterligare personal med tillräcklig kompetens. Den 
dåvarande personalstyrkan arbetade redan övertid sedan länge och i och med planeringen av 
en nybyggnad skulle ännu mer arbete komma i form av utredningar och planering.162  
 
Biblioteksstyrelsen skrev till stadsfullmäktige angående utredningen att man fann det 
nödvändigt att anställa ytterligare en utbildad person från och med 1945. Styrelsen ansåg 
också att det skulle bli nödvändigt att sätta personalens lön- och anställningsanspråk i höjd 
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med personalen vid ett centralbibliotek och andra jämförbara stadsbibliotek. Detta för att 
lägga en grund i organisationen som sedan kunde utvecklas och kanske möjliggöra för ett 
godkännande som centralbibliotek 1946. Till att börja med ville styrelsen inrätta en befattning 
som ”andre biblioteksassistent”,163 vilket uppfylldes. Enligt verksamhetsberättelsen för 1945 
hade personalstyrkan utgjorts av stadsbibliotekarie, förste assistent, andre assistent, extra 
assistent samt två biträden. Det var Greta Hillbom, sedermera stadsbibliotekarie, som fick 
tjänsten som andre assistent. I verksamhetsberättelsen över 1945, som skrevs i mars 1946, 
nämns också att stadsbiblioteket sedan januari 1946 var centralbibliotek för Blekinge län.164 
Någon redogörelse, vare sig ytlig eller utvecklad, för turerna kring godkännandet har jag inte 
kunnat hitta någonstans.  
 
I väntan på att huvudbiblioteket på Trossö skulle utöka sina lokaler upprättades ett flertal 
filialbibliotek och utlåningsstationer runtom i kommunen. Den första filialen slog upp 
dörrarna i stadsdelen Bergåsa, 1947. Den inhystes i en lokal på 126 m² och rymde 
vuxenavdelning, barnavdelning, läsrum och arbetsrum. Efter det tillkom utlåningsstationer i 
ungdomsgården på Pantarholmen och i medborgarhuset på Hästö. En riktig 
biblioteksentusiasm utövade en familj i egnahemsområdet Ekeberg, som tog hand om 
bokförsörjningen där och upplät sin källarvåning till bibliotekslokal. Liknande generositet 
visade Björkholmens idrottsförening och byggde om en del av sin klubblokal till bibliotek. 
När sedan Aspö och Tjurkö upptogs i kommunen öppnade man utlåningsstationer även där.165 
1956 inleddes den andra filialverksamheten i kommunen, närmare bestämt i Marieberg. Den 
var något större än den i Bergåsa, 162 m², och erbjöd även den vuxenavdelning, 
barnavdelning, läsrum, som var lämpliga att användas som studiecirkelrum, samt arbetsrum. 
Lokalen var placerad mellan butikslokaler vid infartsleden till Karlskrona.166  
 
Utöver filialverksamheten erhöll ju stadsbiblioteket också, sedan 1946 och 
centralbiblioteksutnämningen, möjligheter till utlån av vandringsbibliotek och enstaka verk, 
till andra kommuner i Blekinge. De första siffrorna visar på 599 band utskickade för 
vandringsbibliotek och 9 band som enstaka boklån per post. 10 år senare ansågs bokbeståndet 
hos huvudbiblioteket stort nog för ett försök med bokbuss för landsbygdens räkning. Siffrorna 
var då helt annorlunda, 12 886 band lånades ut via bokbussen eller vandringsbiblioteken och  
1 114 band utgjorde enstaka boklån. Sedan 1946 hade stadsbiblioteket även haft hand om 
skötseln av patientbiblioteket vid lasarettet, vilket dock räknades som ett fristående bibliotek 
och togs inte upp i stadsbibliotekets statistik.167 
 
 
6.4 En fungerande barnavdelning 
 
Stadsbiblioteket kom inte i besittning av någon enskild barn- och ungdomsavdelning förrän 
1932, i och med flytten tillbaka till Ronnebygatan 17. Som nämndes ovan var den i jämförelse 
med bibliotekets andra utrymmen inte fullt så oacceptabel och vad gäller själva utlånings-
statistiken gick det bra för barnavdelningen. 1941 var Karlskrona i folkmängd nummer 14 av 

                                                 
163 Biblioteksstyrelsen, 1945, A1:2, Kommunarkivet Karlskrona 
164 Biblioteksstyrelsen, Redogörelse för verksamheten 1945, L1:2, Kommunarkivet Karlskrona 
165 Aspö och Tjurkö var definitivt i behov av utlåningsstationer då de öarna, till skillnad från de andra som 
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Kommunarkivet Karlskrona 
167 Biblioteksstyrelsen, Karlskrona Stadsbibliotek 1906-1956 samt redogörelse för 1956, s. 5, L1:2, 
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svenska städer och placerades som nummer 12 över antal utlån av barn- och 
ungdomslitteratur. Detta kan jämföras med det totala utlånet för biblioteket, där Karlskrona 
låg på plats 18 och plats 62 för antal lån per invånare, vilket alltså var sämre placeringar.168 
1932 hade barnavdelningen 1 793 lån, vilket 1940 ökat till 23 069 lån.169  
 
På grund av denna ökade popularitet ansåg Boehme att ökade kommunala anslag till bokinköp 
och bindning var nödvändigt för att bibehålla barnavdelningens bokbestånd. Trots den ökade 
populariteten menade han dock att barnavdelningens personal inte lyckades sköta sina 
uppgifter till fullo. Utöver att finnas som boksamling ingick i barnavdelningens verksamhet 
att hjälpa till att hitta rätt böcker och stimulera till läsning, och inte minst bättre lära barnen att 
använda ett svenskt folkbibliotek. Boehme ansåg att detta inte skett i Karlskrona och att 
barnen inte blivit behandlade på ett sätt som gett dem insikter om att de sedan de slutat skolan 
hade stadsbiblioteket att vända sig till som en källa för fortsatt självskolning. Barnavdelningen 
var helt enkelt inte skött på rätt sätt, utöver den praktiska utlåningsproceduren och att hålla 
ordning på de unga besökarna, tog personalen inga andra initiativ. Orsaken låg enligt Boehme 
i avsaknad av personal, oavsett om den som fanns tillgänglig hade kompetens eller ej för 
arbetet. Relevant kompetens borde dock innebära ett verkligt intresse för ideellt arbete bland 
barn, en förmåga att kunna använda modern reklamteknik, besitta elementära 
bibliotekstekniska kunskaper samt inneha egenskapen att inge barn förtroende och inte 
skrämma dem med öppna frågor.170 Kompetent personal var därför något som eftersöktes 
utöver bättre lokaler. 
 
 
 
7. Karlskrona stadsbibliotek 1942-1959    
 
Vari det redogörs för diskussioner, planering och beslut inför en ny biblioteksbyggnad samt 
resultaten av dessa. Årtalen refererar till början på ett nytt läge för diskussioner angående en 
ny stadsbiblioteksbyggnad samt året då inflyttning sker i den biblioteksbyggnad som slutligen 
kom att byggas. 
 
 
7.1 Resonemang i lokalfrågan 
 
Då bristen på utrymme var det eviga problemet för Karlskrona stadsbibliotek är det också det 
som genomsyrar de flesta arkiverade protokoll, skrivelser, korrespondens, tidningsartiklar och 
annat material om bibliotekets verksamhet. Tidigt lades också förslag om nybyggnad, som ett 
starkt alternativ till ombyggnad av redan befintliga byggnader. En nybyggnad ger naturligtvis 
bättre förutsättningar att få bibliotekets funktioner att fungera som önskat. 
 
Boehme reflekterade 1941 över dessa alternativ i en rapport med rubriken ”Erforderligt 
utrymme för Karlskrona stadsbibliotek”. Där påpekar han att nya lokaler inte bara ska 
tillfredställa det nuvarande behovet av utrymme och funktion utan även det framtida. Istället 
för att sia om framtiden får man genom att ta del av erfarenheter från andra städer samt göra 
en analys av biblioteksorganisationens ståndpunkt i Karlskrona, grunda en beräkning över det 
kommande utrymmesbehovet. Tyngdpunkterna blir olika beroende på om det är en 
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nybyggnad eller en mer provisorisk ombyggnad som ska planeras. Två viktiga aspekter, 
menar Boehme, vid en nybyggnad var att byggnaden bör hålla i minst 30 år för verksamheten 
och/eller att det fanns möjligheter till utbyggnad vid behov. Vid en ombyggnad av en befintlig 
byggnad behövde man inte hålla lika hårt på just de två punkterna. Den ena var att 
planeringen av en nybyggnad kanske kommit längre när behovet av ytterligare utrymme 
infann sig. Det andra var att en utbyggnad av ett filialsystem ibland kunde vara den bästa 
lösningen på lokalfrågan, under förutsättningarna att det bara var bristen på utrymme som 
ställde till problem och inte andra företeelser, såsom ljusförhållanden, ventilation och 
liknande.171 
 
Som i flera sammanhang förespråkades i en stad/ort en central placering av folkbibliotek för 
att göra tillgängligheten så bekväm som möjligt, så också av Boehme. I Karlskronas fall är 
Ronnebygatan eller Stortorget de mest lämpade platserna ur en sådan aspekt. Stortorget ligger 
på en höjd, mitt på Trossö, och Ronnebygatan ligger parallellt med torgets norra långsida. Till 
en början, i den process som skulle ta form, sågs ett nybygge, trots att det varit på tal under så 
lång tid, som en utopi och ombyggnationer stod därför först på listan.  
 
I den utredningskommitté som tillsattes för att lösa utrymmesproblemet för en längre tid, 
ingick drätselkammarens ordförande före detta skolvaktmästare Anton Andersson, 
biblioteksstyrelsens ordförande folkskollärare Sven-Öjvind Swahn och ordförande i 
Karlskrona lokala bildningsråd journalisten Gunnar Berg med stadsombudsmannen Sture 
Aspegrén som sekreterare. Senare ingick även mätareavläsare K-I. Andersson och 
tillsynslärare Arne Janner, på grund av vistelse på annan ort för Berg respektive Swahns 
bortgång.172 
 
Till en början undersökte kommittén tre förslag: ett nybygge i Folkets hus, ombyggnad av 
Varmbadhuset173 samt ombyggnad av Stadskällaren.174 Inget av dessa förslag utarbetades 
särskilt. Parallellt med dessa idéer fanns också tanken om en nybyggnad och företrädesvis i 
kvarteret Bonde, precis söder om Stortorgets sydvästra hörn. Här låg redan Blekinge 
museums lokaler i södra delen av kvarteret och tanken på ett kulturkvarter och det utmärkta 
samarbete som kunde uppkomma attraherade många.  
 
Tanken var först att slå ihop museum och bibliotek i en och samma byggnad. Swahn menade 
att det nog inte gick att tro att biblioteket skulle få plats i museets planerade nybyggnad, men 
hade inget emot att saken undersöktes av landsantikvarien, Sigfrid Leander.175 Det var ju 
också viktigt att tänka på att dimensionera och planera ett nybygge för en framtida utnämning 
till centralbibliotek,176 vilket främst ställde krav på magasinsutrymme. 
 
1942 redogjorde Leander för den plan som kom att intressera styrelsen så mycket. Han 
menade att staden borde köpa samtliga fastigheter i kvarteret Bonde, längs Borgmästaregatan 
och vid Ristorget fram till Trefaldighetskyrkan. Här kunde man uppföra byggnader för musei- 
och bildningsändamål, inklusive ett stadsbibliotek. 177  Hela kvarteret Bonde, längs 
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Borgmästaregatan, bestod då av trähus i skiftande form och kvalitet samt ett stenhus, 
Nordenskjöldska Gården,178 längst i söder.  
 
Man hade bett stadsbibliotekarien att utreda vilken typ av utrymmen och hur stora ytor som 
behövdes inför framtiden. För en 10-årsperiod och med hänsyn till omorganisation till 
centralbibliotek ansåg Boehme att 525 m² var erforderligt. Han hade då räknat med 250 m² till 
utlåningsavdelningen, 100 m² till läsrum, 100 m² till bokmagasin och 75 m² till arbets- och 
personalrum.179 Vid ett senare tillfälle återkom Boehme med siffror för barnavdelningen. 
Lånefrekvensen hade varit ganska stor, omkring 26 000 utlån, under 1942 och för att klara av 
ett sådant tryck behövdes minst 50 m², enligt stadsbibliotekarien.180 Då utrymmesproblemet 
var så pass akut för stadsbiblioteket letade man samtidigt efter ytterligare en provisorisk lokal, 
bättre än den på Ronnebygatan 17. Boehme tryckte dock hårt på planeringen av ett nybygge. 
Han menade att eftersom stadens finanser för tillfället var goda, borde man avsätta medel för 
ett nytt stadsbibliotek. Projektet var naturligtvis tvunget att invänta ett avslutat krig, med 
effekter av sämre ekonomi för staden, varför ett sparande borde påbörjas snarast.181 
 
Sommaren 1943 uppkom en möjlighet till större utrymme då en lägenhet på Ronnebygatan 11 
blev ledig, och enligt förslaget kunde barnavdelningen flytta dit. Kommittén påpekade vilka 
svårigheter biblioteket tampades med och beslöt att ansöka om anslag hos stadsfullmäktige 
för att kunna genomföra flytten.182 Ett par månader senare kunde dock stadsfullmäktige 
meddela en bättre lösning. En lägenhet vägg i vägg med den nuvarande bibliotekslokalen 
skulle bli ledig i oktober samma år, och att hyra den vore naturligtvis smidigare.183  
 
Från och med 1944 verkade alla andra planer än den om en nybyggnation vara lagda till 
handlingarna. Vid ett styrelsemöte i februari det året förhöll man sig till norra delen av 
kvarteret Bonde som en lämplig tomt för ett biblioteksbygge. Valet av arkitekt diskuterades 
och man fann det naturligt att vända sig till den arkitekt, Erik Lindberg, som tidigare gjort 
skisser för museets planerade nybyggnad i samma kvarter. Lindberg hade tillfrågats och 
förklarat sig villig att åta sig uppdraget. Swahn menade att det nog vore lämpligt att anlita två 
arkitekter som fick komma med förslag, som sedan kunde diskuteras. Kamrer Skalin hade 
kännedom om att arkitekt Lars-Erik Lallerstedt, som ritat det nya posthuset184, var mycket 
intresserad av utformningen av ett nytt stadsbibliotek. Enligt protokollen anlitades dock bara 
Lindberg. Vid samma tillfälle meddelade Boehme att han blivit tvungen att justera de 
uppgifter han redovisat tidigare angående utrymmesbehovet och han fick i nytt uppdrag av 
kommittén att göra en undersökning över bibliotekets lokalbehov som kunde ligga till grund 
för arkitekternas arbete.185 
 
Under vårens styrelsemöten diskuteras spridda åsikter om biblioteket. Sekreterare Aspegrén 
påminde styrelsen om stadens behov av en utställningslokal, där tillfälliga konstutställningar 
och dylikt kunde anordnas. Kanske kunde en sådan inrymmas i biblioteksbyggnaden. Leander 
menade att kommittén så lite som möjligt borde binda arkitekten utan ge honom fria händer 
och pröva sig fram till den bästa lösningen. Dock framhöll han att den nya byggnaden under 
inga omständigheter fick utföras som en ”klump”. Det fanns ju nu tillfälle att skapa en vacker 
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och värdig boning för biblioteket. Leander föreslog också att byggnaden skulle innehålla 
butiker186, vilket skulle kunna hjälpa till att dryga ut kassan för kommunen. 
 
Arkitektuppdraget som lades fram under samma möte skulle avse skissförslag till 
stadsbiblioteket i kvarteret Bonde samt principlösning till blivande bebyggelse i kvarteret i 
dess helhet. De riktlinjer arkitekten hade att följa var dels kommitténs diskussioner, dels 
stadsbibliotekets egna förslag och bedömningar som lämnats tidigare under året. Så snart 
arkitekten hade satt sig in i ärendet skulle han kontakta skolöverstyrelsen angående 
bibliotekslokalers utformande.187 
 
I september 1944 mottogs av bibliotekskommittén sex skisser utförda av arkitekt Lundberg 
och hans kollega arkitekt Ernst Auby. Kommitténs första tanke var att det syntes att Lundberg 
i så stor utsträckning som möjligt hade försökt bibehålla den nuvarande bebyggelsens 
oregelbundna och ”luftiga” karaktär. Detta blev en stor olägenhet eftersom de olika 
avdelningarna kom att ligga så splittrade inom byggnaden, anförde Boehme. En sådan 
planlösning gör ju att det blir svårt att köra en bokvagn mellan lokaler på olika plan. Med 
barnavdelningen fanns ingen inre förbindelse alls. Boehme menade att om man följde detta 
förslag i sin helhet, skulle man förmodligen bli tvungen att anställa två ytterligare 
befattningshavare, eftersom det annars inte gick att ha uppsikt över biblioteket. Stads-
bibliotekarien trodde inte att en sådan byggnad skulle bli godkänd till centralbibliotek. Detta 
var också bibliotekskonsulent Bengt Hjelmqvists åsikt. Lundberg försvarade sig med att de 
flesta av Hjelmqvists anmärkningar gick att förändra men han erkände att den bästa lösningen 
kanske var att ta fram ett helt nytt förslag.188 Det fanns dock olika meningar om karaktären på 
bebyggelsen i kvarteret Bonde. Leander tryckte hårt på att denna var värdefull och blev än 
mer så för varje år och det var av största vikt att bevara kvarteret i dess nuvarande form.189 
Detta höll inte Swahn med om. Enligt honom fanns det ingen större anledning att bevara 
kvarterets karaktär då den faktiskt inte var typisk för Karlskrona. Det skulle bli svårt att bygga 
en fullt tillfredställande biblioteksbyggnad utan att offra denna.  
 
Ordförande Andersson kom fram till slutsatsen att om inte ens stadsbibliotekets personal 
kunde godkänna skisserna så var enda utvägen att anlita en annan arkitekt.190 Man vände sig 
till skolöverstyrelsen för att få råd om vilken arkitekt som kunde vara lämplig. Hjelmqvist 
svarade att många av Sveriges arkitekter numera hade erfarenhet av att rita bibliotek. Arkitekt 
Hakon Ahlberg och professor Nils Ahrbom var två som varit verksamma de senaste åren och 
en av de yngre i yrkeskåren, Jan Wallinder, hade alldeles särskilt intresserat sig för just 
biblioteksbyggen. Lämpligen nog, för Karlskronas del, var han för tillfället sysselsatt att på 
Svenska Allmänna Biblioteksföreningens (SAB) uppdrag skriva en handbok över 
bibliotekslokaler, tillsammans med Ahrbom.191 Kommittén beslutade ett år senare att kontakta 
Wallinder,192 som efter ett par veckor meddelade att han var villiga att ta sig an uppdraget.193  
 
Leanders tidigare förslag om butikslokaler, eller ”ickebibliotekslokaler”, i byggnaden 
diskuterades vidare. Lokaler mot Borgmästaregatan vore lämpligt då dessa också skulle kunna 
ses som reservlokaler för biblioteket. Huvudentrén borde ligga vid torget istället. Frågan om 
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studiecirkelrum togs också upp. Som en typ av läxa efter föregående erfarenhet med arkitekt 
Lundberg underströk kommittén att ett intimt arbete mellan biblioteksarkitekten och museets 
arkitekt borde förekomma, ingen av dem skulle kunna dominera på den andres bekostnad, 
menade man. 
 
 
7.2 Jan Wallinders förslag 
 
Sommaren 1947 var Wallinder färdig med något han kallade ”diskussionsskisser” över en 
biblioteksbyggnad. Skisserna uppskattades av kommittén, men man ville om möjligt invänta 
förste bibliotekskonsulentens anmärkningar innan något slutgiltigt påbörjades.194 Under 
sommaren åkte Wallinder på en studieresa till Italien. Resan blev längre än beräknat men han 
ville göra färdigt skisserna i Italien och trodde att hans vistelse kunde vara till fördel då syftet 
med resan var att studera just biblioteksbyggnader.195 Samma år tog stadsbibliotekarie 
Boehme tjänstledigt på grund av sjukdom och kom aldrig tillbaka till arbetet. 
Centralbiblioteksassistent var vid den tiden Greta Hillbom och hon valdes till tillförordnad 
stadsbibliotekarie och blev alltså den som tog över drömmen om ett nytt stadsbibliotek samt 
samarbetet med arkitekt och kommun.  
 
Hillbom föddes som Greta Johansson i Örebro 1906. Hon fick möjlighet att läsa vidare efter 
folkskolan och tog sin studentexamen i Linköping. Hon utbildade sig först till lärarinna men 
läste sedan in bibliotekarieexamen och var färdig 1928. Hennes arbetsplats blev Stockholms 
stadsbibliotek och bland låntagarna där träffade hon sin blivande make, studenten Rune 
Hillbom.196 Det var genom hans anställning som förste lärare, motsvarande rektor, för den 
civila utbildningen vid Flottans Sjömansskola i Karlskrona, som hon 1945 hamnade på 
stadsbiblioteket. Första anställningen var, som tidigare nämnts, som andre biblioteksassistent, 
sedan centralbiblioteksassistent och efter några år som tillförordnad stads- och central-
bibliotekarie, sökte och fick hon den tjänsten 1951.197  
 
Enligt den minnestext som publicerades i Svenska Dagbladet efter Hillboms bortgång var hon 
en aktiv, engagerad och hårt arbetande bibliotekarie och som chef skapade hon god stämning 
på sin arbetsplats. Hennes engagemang märks också i alla de texter och korrespondens utförd 
av henne, som finns tillgängligt på kommunarkivet i Karlskrona. Efter sin pensionering på 
1970-talet var hon en flitig låntagare och deltog i många evenemang som arrangerades, hon 
fick till exempel 1999 uppleva 40-årsjubileet av Wallinders biblioteksbyggnad.198  

 
I slutet av 1949 var Wallinder färdig med ritningarna och 1950 beslöt kommittén att 
överlämna förslaget till stadsfullmäktige för principbeslut.199 Från drätselkammaren kom till 
stadsfullmäktiges beredningsutskott ett år senare återigen tankar angående 
”ickebibliotekslokaler” i biblioteksbyggnaden. Det lokala bildningsrådet hade önskat att 
utrymmet skulle få tas i anspråk för studieverksamhet. Drätselkammaren höll med om att det 
vore lämpligt att dessa lokaler stod till förfogande för det frivilliga bildningsarbetet och tyckte 
till och med att det kunde diskuteras ifall affärsverksamhet var lämplig i anslutning till ett 
bibliotek. Å andra sidan förstod drätselkammaren behovet av den inkomst som kunde 
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utvinnas vid en uthyrning av lokalerna och man tyckte därför att det inte var nödvändigt att 
fatta ett definitivt beslut i hur lokalerna skulle användas.200 Stadsfullmäktige i sin tur 
förordade att detta eventuella utrymme, av ekonomiska skäl, borde inredas till butikslokaler 
och inte studiecirkelrum. Med det sagt beslutade man i stadsfullmäktige att anta Wallinders 
ritningar och därmed bebygga tomt nummer 10 i kvarteret Bonde med en 
stadsbiblioteksbyggnad.201 
 
Wallinder föddes 1915 och inledde 1938, efter examen vid Kungliga Tekniska Högskolan, sin 
yrkesbana som arkitekt på Gunnar Asplunds arkitektkontor.202 1943 blev han med eget 
kontor, där arkitekt Sven Brolid också ingick mellan 1948-1954. Fram till slutet av 1950-talet 
ritade Wallinder bland annat flerfamiljshus, bibliotek, samlingslokaler och butiker vilket lade 
en god grund för professorsutövandet i formlära vid Chalmers Tekniska Högskola med start 
1959. Hans arkitektverksamhet parallellt med professorstjänsten har resulterat i skolor, 
kraftvärmeverk, vattentorn, fler bibliotek och mycket annat.203 Han anses stå för en kultiverad 
utveckling av den funktionalistiska byggnadstraditionen.204 Wallinder gick bort i mars 2006 
och i nekrologen publicerad över honom framgår det att ”Biblioteket i Karlskrona, med 
Nicodemus Tessins Trefaldighetskyrka som granne, stod honom närmast.”.205 
 
Wallinders bibliotek är i form av en efter tomtens utseende något snedvriden byggnad med 
två vinkelarmar, där själva bok- och utlåningshallen utgörs av ett galleribibliotek, beläget på 
andra våningen. Galleribibliotek var ju den byggnadstyp som tillämpats mest de senaste 20 
åren runtom i Norden och hade kanske därför varit ett själklart val för Wallinder när han 
påbörjat tankearbetet drygt 10 år tidigare. I Karlskronas fall fanns det anledning att utnyttja 
höjden i ett rum eftersom tomtarealen inte gav möjligheter till en tillräckligt stor 
enplansbyggnad och då man genom gallerirummets lösningar får plats med många böcker och 
samtidigt kan ha en viss överblick av två våningar, föll sig byggnadstypen därför vara lämplig 
utifrån de förutsättningar Wallinder var tvungen att gå efter. Han reflekterade dock över 
eventuella omritningar, vilka kunde påbörjas i fall projektet, på grund av politiska beslut, 
skulle bli liggande en längre tid, då enplansbiblioteken började ses som det bästa alternativet 
inom biblioteksvärlden.206 Hillbom hade gjort samma reflektion men frågade sig hur ett 
enplansbibliotek skulle kunna få plats på tomten ifråga. Hon erkände även att hon faktiskt 
tyckte om Wallinders bibliotek och såg framemot att börja arbeta där, även om det nuförtiden 
fanns mer praktiska alternativ att uppföra. I grunden var vilken större byggnad som helst 
bättre än de lokaler de för närvarande hade tillgång till, menade hon.207  
 
Wallinder var likväl oroad över sitt val av gallerbibliotek och diskuterade ”det litet olustiga 
problemet” ytterligare i en kort korrespondens med Hillbom. Han var orolig för att servicen 
skulle bli undermålig på galleriplanet och menade att det egentligen behövdes en bibliotekarie 
på varje plan, men förstod att det var för mycket att hoppas på, vilket Hillbom senare 
bekräftade. Han ville lösa situationen med ”något tekniskt knep” och föreslog någon typ av 
snabbtelefon mellan våningarna, genom vilken allmänheten och bibliotekarien kunde tala med 
varandra. Det ideala, menade Wallinder, ”vore förstås television så att parterna kunde både se 
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och höra varandra”, men trodde inte att det förslaget skulle gå igenom, och höll fast vid 
telefonlösningen.208 Hillbom höll med om att det var ett problem att inte kunna få service på 
båda planen och tyckte att en snabbtelefon var en god idé. En sådan planerades redan att 
installeras, men för kommunikation mellan personalen. För att minska ”springet i trappan” 
funderade biblioteket dock på att kopiera katalogen och placera en kopia även i galleriet.209  
 
 
7.3 Diskussioner kring skisser och beslut 
 
Förste bibliotekskonsulent Hjelmqvist fick ta del av de diskussionsskisser Wallinder 
producerat. Enligt honom innebar förslaget i det stora hela en utmärkt lösning på bibliotekets 
byggnadsfråga och det märktes både i tillvaratagandet av tomtens möjligheter och i 
planlösningen att Wallinder var insatt i kraven på biblioteksarbetet. Flera detaljer såsom 
skyltfönstret, tidskriftsavdelningen och avdelningen för quick-reference visade även på 
Wallinders blick för förväntningarna på det moderna folkbiblioteket, menade Hjelmqvist. Det 
han hade att anmärka på var utformningen av trappan till galleriet, toaletterna avsedda för 
allmänheten, samt placeringen av ett av arbetsrummen.210 Wallinder tog till sig en del av 
kritiken och 1950 presenterade han en del ändringar i ett nytt förslag. Bland annat hade 
trappan förlagts till mittaxeln av bokhallen istället för parallellt med galleriets västra kortsida, 
en toalett i anslutning till entréhallen hade lagts till, en takterrass som friluftsläsrum för barn- 
och ungdomsavdelningens låntagare föreslogs, förlagd till det lägre partiet mellan de båda 
byggnadskropparna mot Stortorget respektive Borgmästaregatan, expeditionsdisken hade 
placerats centralt i entréhallen istället för den tidigare placeringen vid hallens södra vägg211, 
detta i samråd med den danske biblioteksbyggnadsexperten dr. Krogh-Jensen.212 
 
Till byggnadskommittén meddelade biblioteksstyrelsen, sin syn på förslaget i slutet av 1950. 
Styrelsen var generellt sett mycket nöjd med skisserna och menade att det fanns stora 
möjligheter att skapa ett praktiskt och ändamålsenligt bibliotek, som också skulle komma att 
bli en estetiskt tilltalande byggnad. Det grundläggande problemet, tillräckligt med utrymme, 
ansåg man verkade vara löst. Det gällde både väl tilltagen magasinsavdelning, arbetsrum för 
personalen samt ytan för hyllor, som fördubblats mot den nuvarande lokalen. Skulle man i 
framtiden vara i behov av en utvidgning borde det kunna åtgärdas genom öppnandet av fler 
filialer. Man beklagade att det inte gjorts plats för studiecirkelrum eller en mindre 
samlingssal. Detta hade i sin tur en del att göra med den utveckling som folkbiblioteken stod 
inför, med nya uppgifter och medier. Utöver utlåning och rådgivning ville man på biblioteken 
även göra en mer aktiv insats för att öka allmänhetens läsintresse, liksom att kunna erbjuda 
låntagarna noter, grammofonskivor och bildningsfilm samt visning av sådan. Därför vore det 
bra, menade styrelsen, om de lokaler som nu planerades för butiker, inreddes så pass 
provisoriskt att de lätt kunde användas till andra ändamål om biblioteket behövde det 
utrymmet för framtida biblioteksuppgifter. Slutligen berömde man Wallinders känsla för 
personalens arbete, det såg ut att enligt ritningarna, kunna utföras rationellt och bekvämt i 
denna nya byggnad.213 
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Bibliotekskommittén påpekade återigen behovet av studiecirkelrum, samlingslokal och även 
utställningslokal, under ett styrelsemöte i början av 1951. Det fanns behov av sådana i staden 
och det måste få gå före eventuell inkomst biblioteket kunde få vid en uthyrning av 
butikslokaler och bibliotekskommittén ansåg därför att detta avsatta utrymme skulle användas 
till hörsal och utställningslokal och så länge stadsfullmäktige i slutändan inte hade något emot 
det så skulle de slutgiltiga ritningarna också utformas i enlighet med detta.214 
 
En ytterligare uttalad önskan från många håll var ett grammofonarkiv och ett lyssnarrum inom 
stadsbibliotekets väggar. 1955 hade riksbibliotekarie Uno Willers ett radioanförande 
angående musikens ställning vid en del svenska bibliotek, vilket ledde till uppmärksamhet i 
pressen, som i Karlskrona ledde till tidningsinsändare, vilka uttryckte en efterfrågan på ett 
musikrum. Biblioteksstyrelsen hade tidigare ställt sig positiv till tanken och när medborgare 
uppenbarligen önskade en sådan service ansåg man att det vore beklagligt om den kommande 
biblioteksbyggnaden inte skulle kunna innehålla något sådant.215 I ett utlåtande från 
bibliotekskommittén till stadsfullmäktige 1957, diskuterades frågan vidare. Egentligen hade 
förslaget om musikrum kommit för sent för att det skulle vara möjligt att ta särskild hänsyn 
till ett sådant utrymme vid ritningarnas färdigställande. Kommittén kunde dock tänka sig att 
ett på ritningen kallat ”Sammanträdesrum”, när det inte användes som sådant, och 
skyddsrummet var två utrymmen som kunde göras om till musikrum. Att lösa de tekniska 
förutsättningarna var ett mindre problem ansåg kommittén och hoppades att frågan i 
fortsättningen skulle uppmärksammas och lösas vid byggnadens uppförande.216  
 
Vid ett senare tillfälle under 1957 verkade man ha gått ifrån tanken att musikrummet skulle 
placeras i utrymmen som var avsett för annat och påpekade istället att utformande av 
musikrummet inte skulle ges en alltför ”hyttliknande karaktär”, för att vid behov kunnat 
användas som arbetsrum. Hillbom redogjorde ett år senare, då det alltså måste ha beslutats för 
ett musikrum, för hur det hela var meningen att arrangeras. Det skulle finnas en musikhytt för 
enstaka lyssnare, en hörsal som skulle rymma cirka 100 personer och där möjlighet till 
grammofonkonserter skulle ges samt ett studiecirkelrum som också skulle kunna användas för 
musikcirklar. I de två första utrymmena skulle ledningar dras så att endast personalen kunde 
handskas med apparaturen, medan det i studiecirkelrummet, som var tänkt att kunna användas 
efter bibliotekets stängning, måste vara ordnat så att cirkelledaren kunde sköta 
uppspelningen.217 
 
Utredningskommittén hade från början tänkt att byggnadsarbetet skulle påbörjas under 1952 
men så blev inte fallet då stadsfullmäktige ville tänka över det hela för en tid och följaktligen 
lade projektet på is. Detta berodde förmodligen på vissa tveksamheter angående stadens 
behov av olika byggen, vilket var viktigast, ett bibliotek eller en idrottshall?218 1953 togs 
frågan upp igen och sommaren 1954 skickade stadsbiblioteket en kommentar angående de av 
skolöverstyrelsen godkända och mer eller mindre fastställda ritningarna över Wallinders 
bibliotek tillsammans med fasadritningar, till de två lokala morgontidningarna i Blekinge, 
Blekinge Läns Tidning (BLT) och Sydöstra Sveriges Dagblad (SSD). Där följde en 
beskrivning av byggnaden och dess planlösning och framtida innehåll. Bland annat nämndes 
tidningshörna, ”quick-reference-bord”; utlåningshallen med dess galleri, närmagasin, 
studieceller för forskare; läsrum med handbokssamling, tidskrifter, Blekingehyllor, läsapparat 
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för mikrofilm och en trappa som leder upp till lästerrassen och barn- och 
ungdomsavdelningen. I källarvåningen skulle finnas expedition för vandringsbibliotek samt 
magasins- och arkivutrymmen. Utöver detta skulle man från Borgmästaregatan nå hörsal, 
utställningssal och sammanträdesrum för cirklar, vilka var placerade under 
biblioteksgården.219 Det lät som om man på stadsbiblioteket var tämligen nöjd med den 
stundande biblioteksbyggnaden, i alla fall som det såg ut på pappret.  
  
 
7.3.1 Att bygga eller inte bygga 
 
Klartecken för byggstart kom emellertid inte förrän 1957 och detta efter viss diskussion inom 
kommunen. I juni 1957 höll stadsfullmäktige sammanträde i frågan om att återremittera 
uppförandet av ett nytt stadsbibliotek till drätselkammaren. Sammanträdet återberättades 
likvärdigt i BLT och SSD med följande rubriker, ”Biblioteksfrågan återremitterad till DK 
efter livlig diskussion”220 respektive ”Hård strid om biblioteksbygget på stadsfullmäktige i 
Karlskrona”.221 Grunden till mötet låg i att drätselkammaren hade fått ett löfte om ett lån på 
1 000 000 kronor till ett biblioteksbygge från två försäkringsbolag och efter det begärt ett 
anslag på ytterligare 1 736 000 kronor för att göra det möjligt att påbörja byggandet samma 
år, vilket var förutsättningen för beviljandet av lånet. Det fanns dock en mindre grupp inom 
kammaren som tyckte att det fanns andra lika viktiga eller viktigare projekt att lägga pengarna 
på och ville att det genomfördes en undersökning i frågan. Debatten kom också att handla om 
själva förfarandet vid löftet om detta lån, det ryktades att allt inte gått formellt riktigt till 
väga.222  
 
Tidigare nämnda G. Berg menade att debatten var ett ”utmärkt exempel på hur en fråga kan 
misstolkas och missförstås. Ingen har velat rubba på några demokratiska spelregler, men det 
har ju varit så att man under exceptionella förhållanden tillgripit medel för att komma någon 
vart.”.223 Berg förklarade tillvägagångssättet som att drätselkammarens ordförande och 
stadskamreren hade misslyckats med att införskaffa kapital i Stockholm, liksom hos en i 
samband med stadsbiblioteket nu aktuell långivare. Efter det hade en ledamot i 
drätselkammaren kommit i samspråk med företrädare för bolaget vid ett helt annat tillfälle och 
där förklarat situationerna för olika byggnadsprojekt i Karlskrona.  Denna redovisning hade 
fått dem att ta upp överläggningarna igen och då besluta sig för att bevilja ett lån till ett 
biblioteksbygge och ingenting annat.224 Berg menade att detta visserligen kunde ses som ett 
felaktigt tillvägagångssätt ur en formell vinkel men att det formella ibland fick ge vika för det 
ändamål man hade.  I övrigt hade ju faktiskt biblioteksfrågan behandlats på alla formella sätt i 
drätselkammaren och om förhållandena på penningmarknaden för tillfället varit annorlunda 
hade man aldrig gått tillväga på detta sätt, påpekade Berg.225 
 
De byggprojekt som diskuterades utöver biblioteket var en idrottshall, en grundskola samt ett 
befolkningsskyddsrum. Flera av de kritiska mötesdeltagarna kunde inte se att behovet av ett 
stadsbibliotek kunde vara större än de andra projekten, då det i alla fall existerade ett bibliotek 
men ingen idrottshall, inga skollokaler i den aktuella stadsdelen Marieberg, som befolkades 
av 3 000 – 4 000 människor, och skyddsrum kunde användas på många olika sätt i 
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fredstillstånd, till exempel för idrottsaktiviteter. Det som låg till stadsbibliotekets fördel i 
argumentationen var att ett biblioteksbygge varit omdiskuterat så mycket längre än de andra 
byggnationerna, dess utredningskommitté, tillika bibliotekskommittén, hade till exempel 
funnits i hela 15 år och stadsbiblioteket var i princip helt färdigprojekterat och skulle kosta 
flera miljoner kronor mindre än de andra projekten vardera. Att då bygga stadsbiblioteket när 
det äntligen fanns en öppning vore det smidigaste, då skulle kommunen i alla fall avverka en 
punkt på önskelistan, menade drätselkammarens ordförande.226 Att någon av byggnationerna 
borde komma igång till kommande vinter var dock alla överens om då det nalkades brist på 
arbetstillfällen för byggnadsarbetarna. Sammanträdet avslutades med att stadsfullmäktige 
beslöt att utan votering återremittera ärendet om nytt stadsbibliotek till drätselkammaren. 
 
 
7.4 Ett nytt stadsbibliotek 
 
Det tog två år att färdigställa Wallinders byggnad. Byggnadsprocessen verkade ha gått 
smärtfritt tillväga227 och i september 1959 kunde biblioteket invigas. Byggnadsarbetet var till 
större delen avslutat redan i början av 1959, varefter inrednings- och målningsarbetet pågick 
under våren och sommaren. Överflyttningen skedde i etapper med början i juli fram till 
invigningen. Under tiden var låntagarna hänvisade till kommunens filialer, endast 
interurbanlån expedierades genom huvudbibliotekets förmedling.228 Alla offentliga uttalanden 
visar på att detta var en stor och efterlängtad händelse, inte minst hos personalen. 
Stadsbiblioteket omfattades nu av ungefär 2 500 m², vilket var åtta gånger så stort som 
lokalen på Ronnebygatan 17.229  

 

 
                             Bild 3. Trefaldighetskyrkan och stadsbiblioteket vid Ristorgsbacken. 

 
 
Tre månader senare lämnade Hillbom uppgifter till SSD om nästan fördubblade 
utlåningssiffror, 90 procent, både på vuxenavdelningen och barn- och ungdomsavdelningen, i 
jämförelse med vid samma tid året innan. Självklart hade siffrorna både med nyhetens behag 
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och med låntagarnas nya möjligheter att utnyttja biblioteket att göra. Skolklasser kom på 
besök med sina lärare för att orientera sig och lära sig använda ett folkbibliotek, för att sedan 
kunna använda det under och efter sina studier. Musikrummet utnyttjades också mestadels av 
ungdomarna, där det fanns en repertoar av klassisk musik att tillgå. Ytterligare en service var 
talboken. Stadsbiblioteket förfogade över cirka 20 stycken, men tack vare 
centralbiblioteksverksamheten kunde man erbjuda fler än så, till karlskroniter med nedsatt 
synförmåga. En önskelista över framtida projekt för Hillbom innehöll bland annat anslag till 
mikrofilmning av samtliga kyrkböcker i länet, att nyttjas av släkt- och historieforskarna samt 
mikrofilmning av den gamla tidningen Karlskrona Weckoblad. Man ville även få medel till att 
göra talboksinspelningar av Blekingelitteratur, till exempel av författare såsom Sven Edvin 
Salje och Sven-Öjvind Swahn.230 
 
 

 
                               Bild 4. Läseterrassen mot Borgmästaregatan. 
 
 
 
7.4.1 Barnavdelningen  
 
Det första förslaget från Wallinder, från 1951, gav inte lika mycket utrymme åt barn- och 
ungdomsavdelningen, som stadsbibliotekarien hade hoppats på. I de omgjorda ritningarna 
som bedömdes 1955 hade vissa förändringar skett. Läsavdelningen skulle byggas i två plan, 
ett undre för mindre barn och ett övre plan, en läktare, för äldre barn, vilken skulle innehålla 
referensböcker och tidskrifter. Rummet för de mindre barnen, skulle vid behov, kunna 
avskiljas med ett draperi, för att få en intimare stämning vid till exempel sagostunder. Utöver 
detta hade en arbetsplats vid ett fönster tillkommit och avdelningens närmagasin tog inte 
längre lika mycket utrymme.231  
 
Efter invigningen 1959 blev barnavdelningen mycket populär, de mer generösa ytorna än 
tidigare möjliggjorde fler besök under vardagarna och olika evenemang såsom författarvisiter 
och sagoaftnar. Detta var till stor del tack vare den nya barnbibliotekariens engagemang och 
expertis, som utnyttjades väl av barnen.232  
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                Bild 5. Barnavdelningen, med trappan upp till ungdomsavdelningen. 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
               Bild 6. Västra fasaden mot Borgmästaregatan. Stortorget med Fredrikskyrkan  
                  och Trefaldighetskyrkan i fonden. 
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7.4.2 Sex år senare 
 
I verksamhetsberättelsen från 1959 var andan positiv, om än ödmjuk inför att tolka och 
värdera siffror och förändringar. Under 1960 var stadsbiblioteket välbesökt av biblioteksfolk 
av olika slag, bland annat höll SAB sitt årsmöte i Karlskrona och då gästades biblioteket av 
cirka 300 personer, vilket gav uppmärksamhet åt biblioteket och Karlskrona som stad. 1961 
meddelades en minskning av utlåningsresultatet från föregående år, vilken drabbade 
ungdomsavdelningen främst. Detta ansågs kunna förklaras med ungdomars snabba kast 
mellan olika intresseområden och att de nu två år gamla lokalerna inte utgjorde samma 
spänning som till en början. 1962 noterades ännu en nedgång i lånestatistiken för 
huvudbiblioteket, liksom för ett par filialer, som en effekt av stadsbibliotekets förändringar.  
 
1965 återkom Karlskrona stadsbiblioteks följetong: utrymmesproblemet. Enligt årsberättelsen 
hade en utredning angående behovet av utbyggnad av hela bibliotekssystemet i kommunen 
förelagts stadsfullmäktige. Utredningen resulterade i fullmäktiges beslut att i princip 
godkänna inrättandet av en filial i Kungsmarken, ett relativt nybyggt område norr om 
Marieberg i ”miljonprogramsanda”, och kringliggande områden samt projekterandet av en ny 
lokal för Hästö utlåningsstation. Fullmäktige hade också beslutat att reservera nödvändig 
tomtmark vid Borgmästaregatan, gränsande till stadsbiblioteket, för att garantera en framtida 
tillbyggnad av detta.233  
 
 

 
                                        Bild 7. Galleri och expeditionsdisk. 
 
 
 
Hillbom beskriver situationen i ett P.M. angående en utbyggnad av det kommunala 
bibliotekssystemet. Hon skildrar verksamheten i huvudbibliotekets byggnad som mycket 
livlig, dels till följd av det fördelaktiga läget, men också på grund av att folkbiblioteken i 
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Karlskrona 
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allmänhet var inne i en utvecklingsperiod, där folkbibliotekets uppgifter breddades och 
utvecklades. Utöver en expansion av filialsystemet menade Hillbom att en möjlighet till 
lokalutvidgning av huvudbiblioteket, för att dess framtida utveckling inte skulle hämmas, var 
nödvändig. Det enda som var väl tilltaget var magasinsutrymmet, medan resterande ytor var 
otillräckliga. Det fanns särskilt behov av mer utrymme inom följande områden: 
 

”Allmän utökning av utrymmet för böcker på öppna hyllor 
                            Särskilt utrymme för avdelningen teknik 

                                             Särskilt utrymme för Blekingesamlingen 
                  Rum för forskare och andra som behöver enskilt utrymme för studier 

                           Ökat utrymme för bibliotekets ungdomsverksamhet 
                                             Fler arbetsrum för personalen 

                           Garage för bibliotekets bil” 
 
Att dessa behov hade uppkommit förvånade inte Hillbom eller någon annan. Redan under 
planeringsstadiet var man väl medveten om att markytan var knapp och att det inte gick att 
bygga hur som helst. Vad som även begränsande byggnaden vid den tiden var antagandet att 
Blekinge museum skulle använda sig av den intilliggande tomten. Den planen hade dock inte 
genomförts av museet och därför såg biblioteket möjligheter till utvidgning på det hållet. 
 
Vad gäller filialverksamheten i övrigt verkade inte stadsbibliotekets serviceorganisation till 
alla stadsdelar fungera hela och hållet. Hillbom trodde dock att vissa av problemen kunde 
lösas genom bokbuss. Problemet med det var dock att det inte fanns tillräckligt stort behov av 
en bokbuss enbart inom Karlskrona kommun, och det skulle alltså inte löna sig så länge man 
inte samarbetade med andra kommuner. 234 
 
 

 
                                          Bild 8. Stadsbiblioteket åt gårdssidan. 
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8. Diskussion och analys 
 
I detta kapitel ämnar jag besvara och analysera mina frågeställningar samt föra ett 
resonemang kring dem. Jag besvarar frågorna i den ordning jag ställde dem i form av 
underkapitel. I min diskussion utgår jag från ett kortfattat kronologiskt upprepande av 
uppsatsen innehåll tillika viktiga nedslag i stadsbibliotekets historia. Jag försöker sedan 
analysera dessa händelser utifrån ett nationellt bibliotekshistoriskt perspektiv samt i viss mån i 
relation till en del av den tidigare forskning jag beskrev i kapitel 1. 
 
 
8.1 Vad ledde fram till Karlskrona folkbiblioteks tillkomst 1906? 
 
Det kan snabbt konstateras att det var bildandet av en föreläsningsförening som i sin tur lade 
grunden till ett folkbibliotek i Karlskrona. Dessa båda företeelser låg i tiden. Det är självklart 
att ett folkbibliotek hade kunnat bildas av annan drivande kraft, på annat sätt, vid samma tid, 
det fanns ju andra typer av bibliotek i staden i olika föreningars regi, men 
föreläsningsföreningen hann först. Att en föreläsningsförening såg sig vara i behov av ett 
bibliotek, som kunde förse medlemmarna och allmänheten i övrigt med än mer bildning, kan 
inte ses som konstigt. Om inte annat kan det tänkas att de ansvariga i föreläsningsförening 
personligen saknade ett allmänt bibliotek och därför tog initiativ till ett sådant. 
 
Uppslaget kom 1903, ett år efter föreläsningsföreningens bildande. 1902 var också året då år 
av initiativ efter initiativ i riksdagen för statsbidrag till folkbibliotek slutligen togs på allvar, 
vilket 1905 ledde till den första förordningen av detta slag. Det fanns alltså nu ett intresse av 
biblioteksverksamheter även på riksdagsnivå, vilket säkerligen smittade av sig till olika 
landsändar och gav folk idéer om förverkliganden. Som Magnus Torstensson påpekar i en 
artikel, så är det alltid tack vare lokala och kommunala förmågor som saker och ting sker, 
även om inspiration, stöd och kontroll från staten kan bli en nödvändig förutsättning.235 Det 
visar inte minst utdraget från föreläsningsföreningens protokoll där styrelsen är positiv till 
kommendörkapten W. Lannerstiernas förslag om läsestugor eller folkbibliotek men påpekar 
att det är först när kommunen bidrar med tillräckliga ekonomiska medel, som föreningen kan 
ta på sig ansvaret att upprätta en verksamhet.236  
 
Först 1905 väcktes i stadsfullmäktige en motion i frågan genom fängelsedirektör Ulrik 
Leander, där han uppmanade till ett kommunalt anslag på 1 500 kronor för inrättandet av ”ett 
folkbibliotek med läsesalong inom staden”. Förmodligen togs frågan åter upp just det året på 
grund av förordningen angående statsbidrag till folkbibliotek på 75 kronor. Med ett 
kommunalt bidrag som grundsten samt möjligheten till ett årligt statligt bidrag fanns det ingen 
anledning att vänta. U. Leander diskuterar i sin motion den onödiga debatt som kunde uppstå 
av hans förslag, nämligen den om det verkliga behovet av allmänna bibliotek och han menar 
att det är ”uppenbart för var och en som lärt sig förstå den fostrande och förädlande inverkan 
på personligheten, som läsningen av en sund och god litteratur medför.”.237 Detta påpekande 
grundade sig förmodligen i det faktum att en sådan diskussion pågick. Det fanns de som 
ifrågasatte behovet av en biblioteksverksamhet tillgänglig för gemene man, på det sätt som 
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idén om ett modernare folkbibliotek, i stil med de anglo-amerikanska ”public 
libraryinstitutionerna”, innebar.238  
 
Det fanns också delade meningar om vad syftet med läsestugor och folkbibliotek var och inte 
minst resulterade i för användning. Som protokollen visar avslogs motionen först i 
beredningsutskottet, kanske för att ”utskänkningsbolaget öppnat en läsestuga, varigenom det 
av motionären avsedda syftet delvis uppnåtts”, som någon påpekade.239 På många håll i landet 
uppfördes läsestugor och bibliotek lika mycket för att fungera som värmestugor som för 
litterär stimulans och den grupp som ansågs vara i behov av detta var inte främst medel- och 
överklassen. Läsestugor definieras i Svenska Akademins Ordbok (SAOB) från 1942 som 
”Mindre samlingslokal för läsning, ofta i förbindelse med folkbibliotek” samt ”Värme – och 
läsestuga för fattiga”.240 Begreppet folkbibliotek/bibliotek definieras i olika sammanhang, till 
exempel i Nordisk Familjebok och SAOB, under en lång tidsperiod, 1870-tal till 1930-tal, 
som offentliga bibliotek med uppgift att hålla allmänheten, och särskilt den kroppsarbetande 
klassen, med litterär kunskap och underhållning. Man kan tycka att syftet är gott, de högre 
klasserna hade förmodligen en tillräckligt god ekonomi för att hålla sig själva med all sorts 
litteratur och nyhetsförmedling, men det fanns ju de som inte såg någon poäng med en sådan 
uttalad uppdelning av målgruppen, till exempel Valfrid Palmgren.  
 
Jag skulle vilja påstå att Karlskrona folkbibliotek bildades ur den synvinkel som Palmgren 
senare skulle komma att förespråka så starkt, det vill säga att folkbiblioteken, eller de 
allmänna biblioteken som hon ville kalla dem, var till inte enbart för arbetarklassen, utan för 
alla klasser. Jag får också intrycket av att Karlskrona låg något före sin tid i detta resonemang, 
vilket beror på föreläsningsföreningens bakgrund. Karlskrona föreläsningsförening sprang ju 
ur Godtemplarordens föreläsningsförening, som kan ha haft ett något smalt utbud genom sitt 
förespråkande av nykterhet, vilket inte tilltalade alla fullt ut. Som ytterligare förutsättning för 
bildandet av en ny förening var att den skulle omfattas ”inom alla klasser och kretsar med allt 
allmännare intresse”.241 Detta var år 1902, när definitionen av folkbibliotek såg helt 
annorlunda ut och innan Palmgren höjt sin stämma, även om det anglo-amerikanska synsättet 
tidigare nått Sverige genom andra, till exempel Andreas Schack Steenberg.  
 
Det må ha varit en landshövding och tillika greve som tog initiativet till bildandet och det må 
ha varit en kommendör som blev vald till ordförande, för likväl bestod styrelsen av allt från 
kommendör till varvsarbetare, och föreläsningsrepertoaren var lika bred den. Därför kan nog 
slutsatsen dras att man onekligen strävade efter att uppfylla sin önskan om en verksamhet 
producerad av och för alla, och därför kan nog slutsatsen dras att det folkbibliotek man inom 
föreningen ville upprätta skulle byggas på samma grunder. Att det sedan är mycket möjligt att 
fängelsedirektör U. Leander närmast hade sina före detta ”klienter” och kanske även 
arbetarklassen i åtanke, när han argumenterade för ett folkbibliotek genom att påminna om 
”den fostrande och förädlande inverkan på personligheten, som läsningen av sund och god 
litteratur medför” anser jag är en annan sak.  
 
I sin undersökning av de svenska folkbibliotekens ideologiska identitet diskuterar Joacim 
Hansson alla dessa aspekter som måste ses som politiska på ett eller annat sätt, till exempel 
Palmgrens anglo-amerikanskt inspirerade hållning till vem folkbiblioteken vände sig till, 
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arbetarklassförespråkarnas syn på behovet av bildning och Godtemplarordens fokus på 
litteraturens positiva inverkan på onykterhet och därmed nödvändigheten av bibliotek inom 
dess sammanslutningar. Hansson menar dock att nykterhetsrörelsen i större utsträckning än 
arbetarrörelsen ser biblioteken som en möjlighet till individens individuella utvecklande 
framför att nå ett gemensamt mål genom individers ökade bildning i sig. Arbetarrörelsens syn 
på individers bildning lutar i högre grad åt att mer vara ett steg på vägen till den gemensamma 
ansträngningen i att genomföra och upprätthålla ett demokratiskt maktövertagande.242 Att 
båda grupperna, om de lyckades i sina föresatser, vann ur ytterligare en aspekt än de tänkt sig, 
kan ju inte ha setts som något negativt.  
 
När Palmgren valde att benämna sin vision om det framtida svenska ”folkbiblioteket” som 
”allmänna bibliotek”, i syfte att skilja dem från socken- och folkrörelsebiblioteken,243 skriver 
Hansson att det också var i skenet av inställningen att biblioteket skulle fungera som en 
”brygga mellan samhällets olika befolkningsgrupper och politisk stabilisator, eller snarare 
eliminator … ”.244 Hansson menar vidare att detta kanske inte var ett så opolitiskt synsätt som 
det verkade vara, utan att ett syfte, i alla fall i ett amerikanskt förhållande, kunde vara att 
”höja massan till rättskännande, konservativa och nöjda människor som accepterade sin plats i 
samhället”245, vilket ger att Palmgrens version av folkbiblioteket i grunden hade ett 
kontrollerande syfte och en strävan lik den som återfanns hos nykter- och arbetarrörelsen.  
 
Eftersom inga större politiska dispyter eller ideologiska ståndpunkter har kunnat skönjas i de 
dokument rörande Karlskrona folkbiblioteks uppkomst och utveckling som jag har tagit del 
av, väljer jag att inte göra en djupare analys i frågan än vad jag gjort och konstatera att vilket 
motiv, dolt eller inte, de som tog initiativet till Karlskrona folkbibliotek än hade, resulterade 
deras arbete i ett bibliotek som fanns för att främja allas tillgång till bildning och förströelse i 
form av litteratur och nyhetsförmedling och som också nyttjades på det sättet. Någon gång får 
”reell fakta” ses som minst lika intressant som spekulerandet. 
 
 
8.2 Hur påverkades folkbiblioteket och dess verksamhet av 1930 års 
biblioteksförfattning? 
 
Folkbiblioteket hade egentligen varit i stadens ägo sedan 1907, och alltså inte 
föreläsningsföreningens, och kunde därmed ha sorterat under stadens ansvar redan då, inte 
bara ekonomiskt utan helt och hållet.  Vid namnbytet från folkbibliotek till stadsbibliotek 
1931 blev övertagandet sedan naturligt. Min teori är som bekant att Karlskrona folkbibliotek 
aldrig lade särskilt mycket vikt vid ordet ”folk”, att det skulle definiera en viss grupp av 
befolkningen vill säga, och därför lät begreppet stadsbibliotek förmodligen mer lämpligt, för 
att poängtera saken inför de som såg annorlunda på den.  
 
Ett övertagande var kanske också på sin plats med tanke på de utrymmesproblem som 
konstant förelåg. Vid 1930-talets början måste folkbiblioteket ha varit en så pass etablerad 
företeelse i staden att det kunde ses som en kommunal angelägenhet att hålla medborgarna 
med ett bibliotek. På så sätt blev det också en skyldighet att se till att biblioteket höll en viss 
standard, vad gäller utbud och lokaler, och därvid blev ett övertagande en mer eller mindre 
självklarhet. Detta löste ju inte lokalfrågan omedelbart, men det kunde ju bli en enklare 
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process för engagerade i biblioteket om samma enhet som betalade för verksamheten också 
var ansvarig för den som helhet och om denna enhet var av myndighetskaraktär.  
 
Naturligtvis låg 1930 års biblioteksförfattning starkast till grund för omorganisationen. Bengt 
Hjelmqvist menade att den 24 januari 1930 är den dag då det moderna svenska 
folkbiblioteksväsendet föddes.246 Den ekonomiska förändringen som kunde bli aktuell för ett 
ordinärt folkbibliotek innebar att varje år få dela på 10 000 kronor med resterande bibliotek 
inom samma kommun, som var anslutna till biblioteks- och studiecirkelverksamhet. Det fanns 
normalt sett bara ett ”folkbibliotek” i en kommun och detta hade förmånsrätt till 7 000 av 
10 000 kronor, förutsatt att biblioteket hade ekonomiskt stöd av kommunen samt uppfyllde de 
villkor som också varit en förutsättning för att erhålla tidigare statsbidrag. Med så starka band 
till staten kan en direkt kommunikation mellan kommun och stat bli enklare än under en 
annan konstellation. Det som senare skulle förändras inom stadsbiblioteket kanske mer kan 
tillskrivas 1930 års författning än det kommunala övertagandet, men å andra sidan hör de 
båda ihop.     
 
Som tidigare nämnts anställdes det vid ecklesiastikdepartementet två bibliotekskonsulenter i 
och med 1912 års bestämmelser. Det är lätt att få intrycket av att dessa konsulenter, under 
årtiondena, var duktiga på att utföra sina uppgifter och att de således spelade en drivande och 
stödjande roll för till exempel Karlskrona stadsbiblioteks utveckling.  De, olika personer 
under åren, omnämns i var och vartannat dokument jag läst och verkar ha varit betrodda och 
uppskattade. Det var ju konsulenterna som höll kontakten med biblioteken i alla de frågor som 
förutsatte utdelningen av statsbidragen och en regelbunden förbindelse med biblioteken var då 
inte så förvånande.  
 
Både de nya organisationsformerna och de fördelar som fanns att hämta av statsbidraget 
förespråkade att stadsbiblioteket anställde en utbildad bibliotekarie, istället för att 
medlemmarna i föreläsningsföreningen ansvarade för dess uppgifter. Att så inte skett tidigare 
hade förvisso med ekonomi att göra, men det går kanske ändå att dra paralleller till hur man i 
Danmark resonerade vid 1900-talets början, att utbudet och lokalen var det viktigaste och att 
bibliotekarien kom på tredje eller fjärde plats efter det. I USA tänkte man tvärtom. Där var 
prioritetsordningen följande: bibliotekarien, böckerna, arbetsmetoden, lokalen.247 Med tanke 
på de förändringar som skett och den framtidsutsikt biblioteksväsendet nu hade fått var tiden 
mogen för en annan typ av personal, vilket blev ett led i utvecklingen till ett modernt 
folkbibliotek. För Karlskronas del var utbudet och lokalerna fortfarande problem som det var 
viktigt att lösa och dem fick den nye bibliotekarien nu ta ansvar för, vilket rättfärdigade hans 
anställning på sätt och vis. 
 
Magnus Torstensson sluter sig i en artikel om folkbibliotekarieyrket just till att 1930 års 
biblioteksförfattning, med dess intressanta nivåer på statsbidragen samt anslagen för 
centralbiblioteksorganisering, fick allt fler folkbibliotek att anställa akademiskt utbildade 
bibliotekarier på heltid. Han frågar sig i samma artikel vilken roll bibliotekskonsulenterna 
spelade i detta sammanhang.248 I Karlskronas fall var de högst delaktiga i uppmärksammandet 
av behovet av en bibliotekarie, uppmärksammandet av vilka ekonomiska fördelar det skulle 
innebära samt rådgivningen i hur urvalet av sökande borde ske och vilka som var de bäst 
lämpade kandidaterna. Vem av dessa som sedan anställdes överläts åt biblioteksstyrelsen 
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själva, vilket kanske var förståndigt, av ren princip. Jag har ingen uppfattning om hur pass 
vanligt det var att man överlät en del av urvalet åt konsulenterna, men jag har noterat att man i 
Norrköping i samma situation, funderade på att ta hjälp av dessa, men tog slutligen alla beslut 
inom den egna biblioteksstyrelsen.249 Det faktum att konsulenterna ändå hade så pass mycket 
inflytande beror ju helt enkelt på syftet med deras tjänst. Svenska folkbiblioteks verksamhet 
utgick från samma statliga direktiv, var beroende av samma statliga bidrag och hade mer eller 
mindre samma mål med sin verksamhet. Den likriktning som konsulenterna därför möjligen 
förespråkade var därmed helt i sin ordning, de arbetade utifrån ett helhetsperspektiv – alla fick 
”samma” vägledning eftersom alla strävade mot samma mål. 
 
En ytterligare utveckling som kom av 1930 års författning var upprättandet och 
organiserandet av centralbiblioteken. Boehme verkade ha nappat på idén tämligen snart, 1936 
diskuterade han frågan offentligt i en tidningsartikel, och framhöll att Karlskrona var det bäst 
lämpade biblioteket i länet att utses till centralbibliotek, med reservationen att stadsbiblioteket 
ändå inte var så tillfredställande som det kunde vara. Förutom att själva poängen med 
centralbiblioteksorganisationen var att ett bibliotek i varje län skulle utses till centralbibliotek 
och därmed vara huvudorgan i ett samarbete bibliotek emellan, såg Boehme tillfället att få 
igenom förbättringar för stadsbiblioteket i sig. 
 
Den första ansökan, som gjordes 1941 fick som sagt avslag, vilket nog inte förvånande någon 
eftersom, antas det, biblioteket var undermåligt i två viktiga avseenden, bestånd och lokaler. 
Detta gjorde det bara än mer angeläget för Boehme att fortsätta förbättra stadsbiblioteket. Det 
som gör en vidare analys svår är att jag som bekant inte hittat någon som helst redovisning 
eller förklaring till varför stadsbiblioteket 1945 faktiskt godkänns som centralbibliotek för 
Blekinge län. Vad gällde bestånd och personalfrågan hade man kommit ett par steg närmre ett 
tillstånd som var nödvändigt och värdigt ett centralbibliotek, men lokalerna kunde ju enbart 
ha varit i ett sämre skick än 1941, eftersom de med ett utökat bestånd blivit trängre. Frågan är 
då hur bibliotekskonsulenterna i sin förmedlande roll samt kungl. Maj:t och skolöverstyrelsen 
generellt sett resonerade inför ett beslut – uppenbarligen måste de brukat en viss flexibilitet, 
kanske sett potentialen i en verksamhet eller till och med nödvändigheten att bevilja en 
ansökan för att förbättringar överhuvudtaget skulle ske.  
 
 
8.3 Vad karakteriserade den utdragna processen av stadsbibliotekets 
utrymmesproblem, särskilt inför nybyggnationen, och vad blev resultatet av den? 
 
Själva förutsättningen för den här uppsatsens omfattning bygger på det kroniska tillstånd av 
trångboddhet som folkbiblioteket och sedermera stadsbiblioteket led av. Karlskrona var långt 
ifrån ensam om detta problem men jag kan ändå få känslan av, efter att ha läst om andra 
städers bibliotek, att det var många turer fram och tillbaka och hit och dit i ett försök att 
bedriva en verksamhet på ett acceptabelt sätt. Det skulle kunna gå att vara av den åsikten att 
problemet kunde ha åtgärdats långt tidigare, eller kanske förvånas över att någon vänlig själ 
inte skänkte ett stort hus eller att en lämplig lokal helt enkelt inte blivit tillgänglig för ett så 
respektabelt ändamål. Men icke – istället tvingades Karlskrona folkbibliotek till det klassiska 
sättet och höll till i lägenheter av olika slag med tillhörande bekymmer. Det kunde faktiskt ha 
varit så att folkbiblioteket inte ens startat sin verksamhet när den gjorde det, på grund av 
utrymmesfrågan, eftersom ett flertal i kommunfullmäktige tvekade i sitt beslut med 
argumentet att den tänkta lokalen inte var lämplig. 
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Redan 1918 kläcktes idén om att låta folkbiblioteket och föreläsningsföreningen husera i en 
alldeles ny byggnad, uppförd enkom för ändamålet. Förslaget var möjligtvis något naivt och 
uppstod ur ren desperation – men jag undrar om Boehme och hans personal kunde ha 
föreställt sig att den påfrestande situationen skulle bestå i 40 år? Det hela var naturligtvis ett 
ekonomiskt ärende. Föreläsningsföreningen fick en enda pengadonation avsatt till biblioteket 
under sin tid som verksamhetsansvarig, övrig budget utgjordes av kommunala anslag, vilka 
var begränsade och inte alltid förhandlingsbara. På det stora hela verkar kommunen ha varit 
måttligt mottaglig för bibliotekets påtryckningar. Ibland kan det tyckas som om man låtit bli 
att föra saken på tal, frågan nämns under perioder inte på flera år i styrelseprotokollen för 
föreläsningsföreningen och kanske berodde det på att man ändå inte fick något gehör hos 
stadsfullmäktige.  
 
Efter avslaget i centralbiblioteksfrågan 1941 sattes ett arbete igång med att verkligen försöka 
lösa utrymmesproblemet och en utredningskommitté utsågs. Till att börja med prioriterades 
förslag om ombyggnationer, vilket var naturligt då det sågs som ett enklare och mer 
ekonomisk sätt att så snabbt som möjligt få tillgång till bättre lokaler. Det var också ett vanligt 
förfarande som praktiserats framförallt under tidigare perioder, då det ju egentligen var först 
nu under 1940-1950-talen som enskilda biblioteksbyggnader började uppföras i någon 
omfattning att tala om. Ett centralt läge förespråkades enligt alla föreskrifters regler men 
också utifrån förnuft, även om det i sin tur begränsade antalet alternativ som stod till buds.  
 
Det blev inga ombyggnationer av något slag och kanske berodde det lika mycket på 
ogenomförbara objekt som på att Boehme och andra engagerade innerst inne ville ha en helt 
ny byggnad. Naturligtvis var alla inblandade medvetna om att det krävdes framförhållning - 
att det helst skulle byggas för ett framtida godkännande av centralbiblioteksansökan och för 
en utveckling av befintlig service, och att dessa önskemål lättare skulle infrias i och med en 
nybyggnad, och det tryckte Boehme förhållandevis hårt på. Han visste vad han och hans 
personal utgick från och vad som skulle underlätta deras arbete. Det blev ju på något sätt hans 
ansvar, som praktiserande expertis, att se till att det bästa möjliga åstadkoms, att inte 
acceptera första bästa nödlösning, trots att en nödlösning egentligen behövdes så snart som 
möjligt. Boehme var dock, vilket ursäktas på grund av svårigheten att bedöma, något naiv i 
sin uppskattning av nödvändigt utrymme – det skulle visa sig att knappt 600 m² för en period 
om 10 år var i minsta laget. Denna siffra var kanske främst formulerad inför en eventuell 
ombyggnation, som inte på något sätt var tänkt att vara permanent. Det vore ju dock 
beklagligt om Boehmes första bedömning lade grund till sättet att uppskatta utrymmesbehovet 
inför det som senare skulle avgöras, det vill säga samarbetet med Wallinder och hans 
byggnadsförslag. 
 
Ett av Boehmes argument för nybyggnad var att tidpunkten, vid början av 1940-talet, var 
lämplig eftersom staden för tillfället satt på en hyfsat god ekonomi och således hade möjlighet 
att i alla fall påbörja ett biblioteksprojekt. Den av mig förmodade kombinationen av detta och 
det faktum att inga andra lika bra idéer, som den om en nybyggnation, förekom gjorde att 
bibliotekskommittén från och med 1944 koncentrerade sig på att förverkliga en helt ny 
biblioteksbyggnad. Efter den misslyckade turen med en arkitekt, som uppenbarligen inte till 
fullo förstått biblioteksarbetets praktiska sida, vände man sig alltså med positivt följd, på 
förslag från skolöverstyrelsen och konsulenterna, till Wallinder, en arkitekt med stort intresse 
för just biblioteksbyggnader.  
 
Närmast kommande förlopp tog sedan några år. Jag är fullt medveten om att sådana här saker 
kan och ska ta tid, men jag blir ändock något förvånad över de långa tidsintervall som 
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figurerar mellan olika händelser. För det första tog det ett helt år efter det att skolöverstyrelsen 
rekommenderat ett antal olika arkitekter, som bibliotekskommittén överhuvudtaget tog 
kontakt med Wallinder. Det är förstås inte underligt att det sedan tar en viss tid för Wallinder 
att producera ett användbart förslag, han hade förmodligen andra uppdrag pågående samtidigt, 
men tre år från det att uppdraget accepteras till att färdiga ritningar kan presenteras, känns 
som onödigt lång tid, det var ju ett akut behov det handlade om. Under dessa tre år hade dock 
även Hjelmqvist uttalat sig om diskussionsskisserna och Wallinder hade gjort en del ändringar 
utifrån Hjelmqvists kritik. 1950 får stadsfullmäktige ritningarna i sin hand och efter vissa 
diskussioner, bland annat om ”ickebibliotekslokaler”, som jag återkommer till snart, beslutade 
man 1951 att anta Wallinders förslag och anlägga ett stadsbibliotek i Stortorgets sydvästra 
hörn. Det tog emellertid ytterligare sex år innan det hela var klart till hundra procent. En del 
karlskronabor och karlskroniter är av den uppfattningen, som någon formulerade det för mig, 
att ”Långbänken är väl Karlskronas populäraste möbel.”, vilket gör denna utdragna process 
till långt ifrån överraskande. 
 
En mindre fråga som verkar ha dragit ut på tiden var den om inkomstbringande butikslokaler i 
bibliotekets bottenvåning ut mot Borgmästaregatan, ett förslag från landsantikvarie Sigfrid 
Leander. Dessa skulle sedermera ha som syfte att vara reservlokaler för bibliotekets 
verksamhet och endast under tiden ge inkomster till kommunen genom uthyrning till handel. 
Denna idé tycker jag var lite väl snål och långt ifrån realistisk. Visserligen visade den på en 
framförhållning, både vad gäller utrymme och ekonomi, men samtidigt var det aningslöst att 
tro att biblioteket inte rätt snart ändå skulle få användning för lokalerna. När sedan 
bildningsrådet ville utnyttja rummen började drätselkammaren med rätta att tveka – var det 
överhuvudtaget lämpligt med handel i en biblioteksbyggnad? – något som stadsfullmäktige 
tyckte var helt i sin ordning och såg enbart till de ekonomiska fördelarna. I slutändan blev det 
dock inte som stadsfullmäktige ville, utan lokalerna utsågs till sammanträdesrum för cirklar 
men användes förmodligen rätt snart som arbetsrum för bibliotekets personal eftersom 
ytterligare sådan nämndes i en önskelista för bibliotekets behov redan 1965, det vill säga sex 
år efter stadsbibliotekets invigning.  
 
Biblioteksstyrelsen och dess kommittéer antog i början av 1950-talet att kusten var klar, att ett 
bygge skulle kunna sättas igång ett par år senare och att alla problem var utredda. De satt där 
med en centralt belägen tomt, med ritningar på en byggnad som löste deras utrymmesproblem 
och där det fanns möjlighet att utveckla modern service och medier, som dessutom var delvis 
finansierad och inte var utförd som en ”klump”. Vad de inte tänkte på var att det inom staden 
fanns styrelser och kommittéer inom andra områden, som hade andra behov och planer och 
som tyvärr skulle finansieras ur samma kassa som ett biblioteksbygge. De ansåg inte att ett 
bibliotek skulle prioriteras – det fanns ju redan ett! Av någon anledning, som inte är konkret 
formulerad i protokoll eller dylikt, drog denna överläggning ut på flera år, 1953, 1954, 1955 
och 1956 passerar och först 1957 förs den slutgiltiga diskussionen där biblioteksstyrelsen går 
vinnande ur striden. Vad gäller debatten om hur biblioteksstyrelsen gått till väga för att få 
löfte om finansieringen av bygget håller jag med Gunnar Berg i resonemanget – ibland får det 
formella ge vika för ändamålet och särskilt när inte ens ett lagbrott har skett. Man kan ju inte 
tycka att det vore mer än rätt att biblioteket fick byggas, när det varit en så lång process och 
när allt var förberett in i minsta detalj, det enda som saknades var stadens godkännande. När 
biblioteksstyrelsen väl hade tillståndet i sin hand gick resten med god fart. 
 
Efter stadsbibliotekets invigning gavs det ut en bok där Wallinder själv skrev om sin byggnad 
och vilka val han gjort. Det var många som, utifrån modernitetsaspekter, ifrågasatte valet av 
galleribibliotek när byggandet kom igång 1957. I boken berättas att man i USA, ett av 
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föregångsländerna, i stor utsträckning börjat gå ifrån gallerirummen vid den här tiden, bland 
annat beroende på skälet om utebliven flexibilitet. Jag är därför glad att läsa, trots de 
tveksamheter som Wallinder visade i sin korrespondens med Hillbom i kapitel 6, att han 
ansåg att det alternativ som kom, ”obrutna, fria enplansytor, indelade av fritt ställda, lätt 
föränderliga grupper av hyllor och läsplatser”, inte var lika tacksamt att forma ur ett 
”arkitektoniskt tema”, som gallerirummet, då inredningen i galleribiblioteket mindre bygger 
på tillfälligheter och som genom den tydligt markerade rumshöjden hamnar i en stor kontrast 
till de övriga rummen,250 om man nu vill lyfta fram själva bokhallen vill säga. Det kan tyckas 
konstigt att ifrågasätta ett galleribibliotek också av den anledningen att det egentligen var det 
bästa sättet att få ut så mycket som möjligt av den tomt som skulle bebyggas. Det hade även i 
min mening varit synd om Karlskrona stadsbiblioteks nybyggnad utformats som en ”klump” i 
ett plan. Wallinder skriver visserligen i sin bok Biblioteksbyggnader att dessa inte är 
lagstadgade, obligatoriska institutioner och att man vid byggandet av sådana bör undvika ”det 
drag av sträng högtidlighet, som tidigare kunde prägla bibliotek” och som underförstått antogs 
skrämma iväg en och annan potentiell låntagare.251 Men i så fall anser jag att Wallinder 
lyckats väl med sin uppgift i kombination med sitt synsätt, för stadsbiblioteket i Karlskrona är 
en byggnad som både exteriört och interiört är enkel men sofistikerad och smakfullt utformad, 
vilket är typiskt 1940- och 1950-tal. Jag kan inte tänka mig att någon kände ett motstånd till 
att besöka biblioteket, det måste ha gett en intim och inbjudande känsla, samtidigt som det 
utstrålade en viss högtidlighet och respekt med sin höga bokhall och dess galleri och de stora 
fönstren mot gården.  
 
Även om det lät tillräckligt och bra att det nya biblioteket var cirka åtta gånger större än 
lägenheten på Ronnebygatan kan det ändå vara på sin plats att ifrågasätta Wallinders, 
biblioteksstyrelsens och kommunens förmåga till framförhållning. Wallinder var som sagt en 
arkitekt med intresse och känsla för biblioteksbyggande. Han var medveten om de särskilda 
krav som en biblioteksbyggnad måste uppfylla för att fungera som ett bibliotek, och det tror 
jag att han lyckades med. Jag tror inte heller dagens bibliotekspersonal klagar i stort på 
byggnadens funktion, utan önskar främst att den var några gånger större. Naturligtvis innebar 
tomtarealen en avgörande begränsning, liksom en begränsad budget. För att undvika 
byggandet av en ”klump” kanske en viss arkitektonisk lekfullhet, vilket innebar begränsningar 
av ytan, ändå var att föredra. Byggnaden har utan tvivel ett flertal intressanta vinklar och vrår, 
som ett varuhusbibliotek aldrig skulle uppnå, och sådant gör faktiskt ett besök på biblioteket 
till en större upplevelse. Dessa aspekter gör problemet svårlöst och att bygga ytterligare på 
höjden verkar ha kunnat vara det enda alternativet. Det diskuteras dock inte någonstans och 
kanske det inte sågs som ett alternativ för Wallinder, eller någon annan, eller så anade man 
inte att det framtida behovet skulle komma så snart som det gjorde, då man redan 1965 tar 
upp nödvändigheten av en framtida utbyggnad. 
 
Till viss del försökte man lätta på trycket för den dåvarande lokalen på Ronnebygatan genom 
att öppna filialer runt om i kommunen, till och med i områdena precis norr om Trossö. I 
kombination med centralbiblioteksverksamheten, som kom igång året innan den första filialen 
öppnade, måste filialerna som blev fler så småningom, varit till stor hjälp för huvudbiblioteket 
på Trossö, när detta med tiden blev trängre och trängre. Filialerna gjorde också så att 
låntagarna inte blev lidande under själva flytten från Ronnebygatan till Stortorget, 
verksamheten drevs via filialerna. 
 

                                                 
250 Berg, G. och Wallinder, J., s. 19 
251 Wallinder, J., s. 7 
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Några månader efter flytten till Stortorget verkar stadsbiblioteket ha blivit en plats i stil med 
det som önskades, det vill säga ett bibliotek med tillräckliga ytor för både medier och 
låntagare, där medierna kunde utökas och utvecklas och låntagarna utnyttja dem i samma eller 
större omfattning än tidigare. Barnavdelningen, som varit ett ämne för klagomål från 
Boehmes sida, fann sig nu vara mycket välbesökt. Det kan tyckas vara förvånande att Hillbom 
fick be Wallinder göra om sin första plan över barnavdelningen, då den inte utgjorde så stor 
yta som personalen hade hoppats på, eftersom problemet tidigare ventilerats. Hillbom kunde 
omöjligt missat att påpeka det väsentliga i frågan och Wallinder borde själv ha insett att 
utrymmet från början var långt ifrån tillräckligt. Enligt det amerikanska sättet att se på en 
biblioteksverksamhet var det kanske inte bara de större lokalerna som skapade förutsättningar 
för en bättre verksamhet utan också den nu tillsatta barnbibliotekarien, precis som Boehme 
efterlyst ett par årtionden tidigare. 
 
Det går dock inte att förneka att det utan tillräckliga lokaler är svårt att förmedla en modern 
verksamhet, hur kompetent en bibliotekarie än är. Hillboms önskelista från mitten av 1960-
talet visar på en ambition, som tillsammans med resultaten av nybyggnaden, är förenlig med 
formuleringen av folkbibliotekets uppgift, som jag i kapitel 4 citerade från SOU 1949:28. 
 
 
8.4 Avslutande diskussion 
 
Syftet med min uppsats har varit att skildra det första halvseklet av Karlskrona stadsbiblioteks 
historia. Resultatet är inte en fullständig beskrivning, vilket beror på medvetna avgränsningar 
jag gjort, till exempel utifrån tids- och omfattningsbegränsningar. Den nationella 
bibliotekshistorien, som jag beskriver i kapitel 4, är en förutsättning och en parallell historia.  
 
Min utgångspunkt har främst varit material av olika slag som återfinns i arkiv, främst 
styrelseprotokoll, årsredogörelser, korrespondens mellan bibliotekspersonal och olika 
myndigheter och organ samt tidningsartiklar. Inför användandet av dessa dokument har jag 
naturligtvis varit tvungen att utöva en viss källkritik, för att överhuvudtaget avgöra om en 
källa är användbar eller inte. Då den kronologiska historieskildringen på sätt och vis utgör den 
största delen av mitt arbete och min metod, utgör i sin tur styrelseprotokoll och 
årsredogörelser mitt mest använda material, vilket måste ses som en tillförlitlig källa, varför 
den källkritiska bedömningen kanske inte varit den största utmaningen med detta arbete. 
Därmed inte sagt att jag inte reagerat på vissa uttalanden, formuleringar, motsägelser och 
frånvarande uppgifter, där det senare kan vara det största problemet med protokoll och dylikt. 
Med detta menar jag, vilket jag tidigare tagit upp i uppsatsen, att redovisade beslut och 
händelser sällan föregås av diskussion och alternativa förslag i protokoll och redogörelser. 
Som jag tidigare påpekat har jag till exempel inte kunnat finna anledningen till att 
stadsbiblioteket blev godkänt som centralbibliotek 1945 men inte 1941, när förutsättningarna 
till synes var mer eller mindre desamma. På samma sätt kan jag alltså inte vara säker på att jag 
haft tillgång till all information vid det här arbetet. Även om det kan förväntas att det material 
som finns tillgängligt på de två arkiv jag besökt är det enda som existerar och som har 
existerat, då det funnits rutiner på att spara och arkivera den typen av dokument och 
information, är det vettigt att ha i åtanke att så kanske ändå inte är fallet. Men det gör också 
att detta arbete är ett resultat av mina val, bedömningar och tolkningar av det material som 
faktiskt har varit tillgängligt för mig. Dessa ”glapp” i skildringen är på så vis också en del av 
helheten, de representerar händelser och perioder som existerat och inneburit något, men som 
inte är presenterade och bevarade. 
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Den hermeneutiska metoden, alltså den så kallade tolkningen, är den tredje punkten på väg till 
uppsatsens resultat. I det här fallet utgick jag från det faktum att jag inte visste hur första 
hälften av Karlskrona stadsbiblioteks historia utvecklat sig – jag visste vilket år biblioteket 
öppnade, att det tidigare legat i ett ordenshus på Ronnebygatan och vilket år verksamheten 
flyttade in i den nuvarande byggnaden. Jag kände också till en del nationell bibliotekshistoria, 
om än väldigt översiktligt, såsom tidiga typer av bibliotek, 1930 års biblioteksförfattning och 
en del om biblioteksarkitektur. Kopplingarna mellan Karlskronas moderna bibliotekshistoria 
och den nationella var för mig däremot oklar – jag förmodade dock att det skulle förhålla sig 
på ett eller annat sätt, vilket på sätt och vis syns i mina frågeställningar. Jag har sedan försökt 
redovisa, utifrån de arkiverade dokument jag tagit del av, hur verksamheten utvecklade sig 
samt, med hjälp av tidigare forskning och litteratur, när och hur det nationella perspektivet har 
varit avgörande eller av vikt, varvid den kronologiska skildringen uppträder där förklaringen 
till händelser synliggörs i själva historieåtergivningen.  
 
Karlskronas folkbiblioteksverksamhet är naturligtvis en ”reell enhet” där det finns 
meningsfulla förutsättningar att beskriva ett historiskt förlopp – en riktigt lika detaljerad och 
omfattande skildring som den jag gjort finns inte sedan tidigare. Jag påpekar dock återigen att 
jag långt ifrån tömt ämnet, det finns utrymme att utveckla historien. Karlskronas 
folkbiblioteksverksamhet är samtidigt en liten del av en större helhet – utvecklingen av 
verksamheten i Karlskrona har hela tiden varit beroende av det nationella biblioteksväsendet, 
vare sig det har med inspiration, organisation eller ekonomi att göra. Detta är självklart då det 
sen tidigare är känt att det svenska folkbiblioteket inte på något sätt konstruerades i 
Karlskrona, även om här funnits biblioteksliknande verksamheter sedan 1700-talet, som i liten 
grad eller kanske inte alls ligger till grund för det bildningsintresse som trots allt existerat mer 
eller mindre oavbrutet genom stadens historia. Vad jag förhoppningsvis kunnat visa i denna 
uppsats är en större och tydligare bild av hur Karlskrona folk/stadsbibliotek som en del för sig 
har påverkats av den helhet som denna biblioteksverksamhet samtidigt var en del av.  
 
Vid en parallell läsning av den nationella bibliotekshistorien och Karlskronas 
bibliotekshistoria är det tydligt att Karlskrona hela tiden ligger väldigt nära vissa särskilt 
framstående nationella händelser. Det är helt i sin ordning, särskilt eftersom jag tidigare 
påpekat betydelsen av det nationella förloppet som en förutsättning för lokala händelser, inte 
bara i Karlskrona. Då Karlskrona inte heller var en av de större kommunerna i Sverige, och 
därmed förmodar jag, inte heller en av de rikaste, är det inte anmärkningsvärt att en kommun 
och dess bibliotek blir mer eller mindre beroende av den statliga finansieringen utöver den 
kommunala och eventuella donationer. 
 
Karlskrona folkbibliotek sprang alltså ur Karlskrona föreläsningsförening, som verkade för ett 
spridande av bildning av och för alla klasser inom staden. Uppförandet av folkbiblioteket i 
föreläsningens regi, anser jag ha två orsaker som dels går ut på en utveckling av 
föreläsningsföreningens syn på syftet med sin verksamhet och sin service och dels på att 
tillfälle gavs. Föreläsningsföreningen hade som bekant verkat sedan 1902 och redan 1903 togs 
biblioteksämnet upp i form av en förfrågan om läsestugor, alltså en tidig form av mindre 
”bibliotek”. U. Leander förde sedan ämnet vidare genom sin motion under hösten 1905 
angående behovet av ett ”folkbibliotek”, detta några månader efter det att beslutet om årliga 
statsbidrag på 75 kronor hade tagits. R. Nylander, som ju var verksam inom 
föreläsningsföreningen och också skrivit om folkbiblioteket, sätter tillgången på en lämplig 
lokal som den största anledningen till att ett folkbibliotek kom på tal just då, men det tvivlar 
jag på. Det hela låg i tiden och rent ekonomiskt var det en möjlighet, ett tåg, som visserligen 
skulle komma att stanna till i framtiden också, men som man lika gärna kunde stiga på direkt. 
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Att det sedan fanns en lämplig lokal, där lämpligheten visserligen betvivlades av några, gjorde 
ju inte saken mindre intressant. 1905 års statsbidragsbeslut var därför en viktig språngbräda 
för Karlskrona folkbiblioteks verksamhet, om inte ekonomiskt så i alla fall principiellt. I 
revisionsberättelsen för år 1907, alltså andra året för verksamheten, finns uppgifter på anslag 
från stadsfullmäktige på 2 000 kronor utöver de 75 kronorna från statligt håll.252 En av 
förutsättningarna för ett bibliotek att få statsbidrag var att dess kommun skulle bidra med 
minst lika mycket som statsbidraget utgjorde, vilket Karlskrona därmed fullföljde med råge. 
Kanske var möjligheten till statsbidrag med detta ett hinder för stadsfullmäktige att neka till 
uppförandet av ett folkbibliotek och på så sätt utgjorde statsbidraget en förutsättning för en 
utveckling av biblioteksväsendet. 
 
1912 års omorganisation med nya bestämmelser för statsbidrag och verksamhet, verkar inte 
enligt protokollen ha uppmärksammats särskilt mycket i Karlskrona. Däremot skulle 
vidhållandet och utvecklingen av de två nya tjänsterna, i form av bibliotekskonsulenter, som 
tillsattes i ecklesiastikdepartementet påverka Karlskrona folk- och stadsbiblioteks verksamhet 
och förändring. 
 
1930 års biblioteksförfattning innebar i stort tre punkter; en mer genomarbetad och utvecklad 
organisation som dels kunde erbjuda större ekonomiskt stöd utifrån vissa premisser, bland 
annat anställandet av en utbildad och kompetent bibliotekarie, vilket är den andra punkten, 
samt utvecklandet av den nya delen av organisationen som utgjordes av 
centralbiblioteksverksamheten. För Karlskronas del innebar den nya författningen och de nya 
direktiven från statligt håll tydliga förändringar.  
 
Namnbytet 1931 var den begynnande förändringen och kan som sagt i huvudsak dels ses som 
ett uppmärksammande på vilken attityd man hade till ordet ”folk”. Ett namnbyte visade också 
förmodligen på vilken ställning man ville inta inom länet och ut i landet. Under 1931 och 
1932, visade det sig, enligt bibliotekskonsulenternas beräkningar, att det inte skulle bli så stor 
utdelning till Karlskrona stadsbibliotek som hade kunnat antas eller haft förhoppningar om. 
Den kampanj konsulenterna bedrev för anställandet av en utbildad bibliotekarie, visade på att 
en kvalitetshöjning av verksamheten skulle höja statsbidraget avsevärt. 1933 tog dessutom 
stadsfullmäktige, det vill säga kommunen, över det fulla ansvaret för stadsbibliotekets 
varande, vilket förmodligen avgjorde frågan och det hela påskyndades, vilket samma år 
resulterade i anställandet av bibliotekarie Boehme, som hade både utbildning och erfarenhet. I 
det här ärendet var alltså bibliotekskonsulenterna inblandade från början till slut, men så hade 
det å andra sidan att göra med tillgången på de finanser de skötte. I och med Boehmes 
anställning hade stadsbiblioteket också tillgång till relevant expertis som kunde arbeta både 
mot och med kommunen och staten, vilket nog behövdes, bland annat för införskaffandet av 
större och bättre lokaler. Boehme påtalade gång på gång det uppenbara utrymmesproblemet, 
som han menade var sällsynt dåligt ur ett nationellt perspektiv, men trots tre flyttlass blev det 
inte riktigt bra förrän efter flytten till Stortorget.  
 
Utöver för stadsbibliotekets egen skull, arbetade Boehme också för större lokaler för att kunna 
bedriva en centralbiblioteksverksamhet, alltså den, enligt mig, tredje huvudpunkten i 1930 års 
författning. Förutom att målet med författningen var en länsorienterad organisering av de 
svenska folkbiblioteken, och därför ett mål för stadsbibliotekarie Boehme, var det alltså ett 
sätt att förbättra själva stadsbiblioteket ur alla förhållanden. Kraven för att godkännas som 
centralbibliotek var inte låga och nådde man dem hade man automatiskt också utvecklat ett 

                                                 
252 KFF:s protokoll, 15 februari 1908, A1:1, Blekingearkivet 



 59 

relativt bra folkbibliotek. Tyvärr hamnade ju Karlskrona på efterkälken i och med de dåliga 
förhållanden man besatt men också på grund av förseningar i själva organiserandet från 
statens sida. Vad jag enkelt vill visa med närmast ovanstående stycken är således att 
Karlskrona snabbt försökte haka på de utvecklingsdirektiv som tillgängliggjordes av staten – 
det var främst staden som nötte långbänken, inte Boehme. Möjligtvis kan det ses som 
förvånande att tjatet från konsulenternas sida angående anställning av en bibliotekarie 
behövde pågå så länge, men förklaringen är förmodligen ekonomisk, och det var först när 
kommunen stod som fullt ansvarig för stadsbiblioteket, som de insåg det nödvändiga och 
brådskande i ärendet. 
 
Under 1940-50-talet, då det nya stadsbiblioteket planerades och slutligen uppfördes, byggdes 
det även på andra håll och Karlskrona var därmed inte annorlunda på något sätt. Det som 
möjligtvis är anmärkningsvärt är att bibliotekspersonalen och låntagarna väntade på denna 
byggnad i cirka 40 år, 1918 uttalades ju för första gången idén om en gemensam nybyggnad 
för föreläsningsföreningen och folkbiblioteket. Bengt Hjelmqvist skriver att de utdragna 
processer som inte bara Karlskrona var drabbat av delvis berodde på att den ”återhållande 
byggnadspolitiken från statsmakternas sida, framtvingad av bristen på byggnadsmaterial och 
byggnadsarbetare, har inte minst gått ut över byggnader för kulturella ändamål.”. Han 
påpekade också det faktum att dessa kulturbyggnader ofta förväntades stå tillbaka framför 
inrättningar som ansågs ha ett mer materiellt syfte och därmed vara viktigare. Detta 
resonemang drabbade även Karlskrona, i den slutliga debatt som jag återgett, men kanske för 
ovanlighetens skull gick kulturen, som Hjelmqvist benämner som nödvändighetsvara och inte 
ett lyxföremål, segrande ur striden. 253 
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9. Sammanfattning 
 
I denna magisteruppsats har jag skildrat Karlskrona stadsbiblioteks uppkomst och utveckling 
till ett modernt folkbibliotek från 1906 till 1959. De specifika årtalen hänvisar till det år 
Karlskrona folkbibliotek öppnade respektive det år då verksamheten flyttade in det nybyggda 
biblioteket vid Stortorget. Mitt syfte har varit att göra en historisk skildring samt att belysa 
förloppet i perspektivet från den nationella utvecklingen för det svenska moderna 
folkbiblioteket.  Här utgår jag särskilt från tre fakta: att det 1905 verkställdes statsbidrag till 
svenska folkbibliotek för första gången och att det 1930 publicerades och genomfördes en 
genomgripande statlig biblioteksförfattning för de samma samt att det under 1940- och 1950-
talen planerades och uppfördes många biblioteksbyggnader i Sverige, likaså i Karlskrona. 
Dessa tre nedslag återfinns i mina frågeställningar, vilka är följande: 
 

• Vad ledde fram till Karlskrona folkbiblioteks tillkomst 1906? 
 

• Hur påverkades folkbiblioteket och dess verksamhet av 1930 års biblioteksförfattning? 
 

• Vad karakteriserade den utdragna processen av stadsbibliotekets utrymmesproblem, 
särskilt inför nybyggnationen och vad blev det egentliga resultatet av den? 

 
Uppsatsen är ett kvalitativt arbete och jag har använt mig av en metod kombinerad av 
kronologisk historieskildring, källkritik och hermeneutik. Valet av denna konstellation 
grundar sig på mitt syfte med uppsatsen samt de källor jag valt och har att utgå ifrån. Dessa är 
i första hand styrelseprotokoll och andra typer av skriftliga dokument från Karlskrona 
föreläsningsförening, Karlskrona folkbibliotek och inom denna ett flertal kommittéer och 
styrelser, vilka jag kunnat ta del av genom Blekingearkivet och Karlskrona kommunarkiv. 
 
Karlskrona folkbibliotek grundlades 1906 genom entusiaster i Karlskrona 
föreläsningsförening samt ett par mer eller mindre inflytelserika motionärer i 
stadsfullmäktige. Tack vare en mindre pengadonation från en privatperson samt kommunala 
bidrag kunde man öppna ett bibliotek i en lägenhet i Godtemplarordens fastighet på 
Ronnebygatan 17 i centrala Karlskrona.  
 
Det som utmärker Karlskrona stadsbiblioteks historia är problemet med tillräckligt stora 
lokaler, vilket också var ett typiskt nationellt problem. Redan en månad efter öppnandet 1906 
insåg man att lokalen var för trång. Mellan 1906 och 1926 flyttade biblioteket tre gånger, till 
Ronnebygatan 42, Hantverkaregatan 18 och så tillbaka till något större lokaler på 
Ronnebygatan 17. Av innehållet i de styrelseprotokoll som berör denna period anas en viss 
frustration då man såg att biblioteket fyllde en funktion i staden men att man inte kunde 
bedriva verksamheten på det sätt man ville på grund av utrymmesbristen. Tanken på ett 
byggande av ett helt nytt bibliotekshus förekom men sågs också som en utopi. 
 
1931 bytte folkbiblioteket namn till stadsbibliotek och 1933 anställdes den första utbildade 
bibliotekarien, Kurt Boehme, i enlighet med 1930 års biblioteksförfattning. Boehme blev 
snabbt medveten om utrymmesproblemet och arbetade hårt för att påverka beslutsfattare inom 
kommunen i frågan. Han såg även till att Karlskrona stadsbibliotek efter några om och men 
blev valt till länsbibliotek när turen 1946 kom till Karlskrona och Blekinge att ingå i 
centralbiblioteksorganisationen, efter att ha ansökt två gånger. När detta blev klart var 
behovet av större utrymme än mer trängande, eftersom det dels innebar anskaffande av ett 
större bestånd samt större administration. I slutet av 1940-talet öppnades också de första 
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filialerna i kommunen, vilket gav mer utökad service åt låntagarna, både för vuxna och barn, 
och en viss avlastning för stadsbiblioteket. Nu tillträdde också en ny stadsbibliotekarie tillika 
bibliotekschef, Greta Hillbom. 
 
I mitten av 1940-talet stod det klart att en nybyggnation var det enda rätta och en tomt i 
kvarteret Bonde, vid Stortorgets sydvästra hörn fanns till förfogande. Det första valet av 
arkitekt visade sig vara något misslyckat då hans förslag innebar nivåskillnader inom 
byggnaden, som inte var lämpliga för det vardagliga biblioteksarbetet. På förslag från 
bibliotekskonsulenterna vid Skolrådet, vände man sig senare till arkitekt Jan Wallinder, som 
tidigare visat ett stort intresse och engagemang för just biblioteksbyggnader.  
 
1949 var han färdig med ritningarna, som både den lokala biblioteksstyrelsen och 
bibliotekskonsulenterna tyckte mycket om, förutom några detaljer, som Wallinder ändrade på. 
Planerna kunde gå vidare, med ständiga diskussioner om andra delar såsom musikrum, icke-
bibliotekslokaler mot Borgmästaregatan som kunde hyras ut tills biblioteket behövde dem, 
studiecirkelrum, samlingslokal, utställningshall. Turerna var dock långdragna och 1957 hade 
ännu inget hänt och diskussioner tog vid i stadsfullmäktige om ett biblioteksbygge 
överhuvudtaget skulle genomföras, trots att planerna för det var så långt framskridna och det 
enda som fattades var kommunens godkännande och fulla ekonomiska stöd. En del av 
finansieringen hade tagits om hand genom ett lån från ett försäkringsbolag, vilket några andra 
intressegrupper i staden var skeptiska till. Till slut insåg man det förnuftiga i att bygga ett 
färdigplanerat och finansierat bibliotek när tillfälle gavs än att inte bygga något alls, då inget 
annat var planerat eller finansierat. Byggprocessen påbörjades samma år och biblioteket, som 
var cirka åtta gånger större än lokalen i ordenshuset, stod klart hösten 1959. 
 
Det första året i Wallinders bibliotek gav enbart positiva siffror och resultat för verksamheten. 
Framtidsandan var kreativ och ambitiös men det tog bara några år, till 1965, för att i 
årsredogörelsen kunna läsa att en framtida utbyggnad eller annan lösning började pocka på 
uppmärksamhet, ökat utrymme på flera områden samt resurser för utveckling av bibliotekets 
service och bestånd efterlystes av Hillbom. 
 
I denna version av Karlskrona stadsbiblioteks första 50 år går det att konstatera att 
verksamheten i sina idéer och förändringar tydligt följde de möjligheter och direktiv som kom 
från statligt håll. Karlskrona stadsbibliotek som verksamhet är en helhet i sig som dock är 
beroende av en större helhet, den nationella biblioteksverksamheten, och blir därmed en del 
av denna.  
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