
 
 
 

SKÖNLITTERATUR SOM 

FOLKBIBLIOTEKETS 

INSTRUMENT 
 
 
 
 
:förväntade effekter på samhället omkring år 

1905-1911 
 
 
 

Annika Christerson 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete (20 poäng) för magisterexamen i Biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Lunds universitet. 
Handledare: Göran Widebäck 
BIVIL:s skriftserie 2003:6 
ISSN 1401-2375 
 
 
© Lunds universitet. Biblioteks- och informationsvetenskap 2003. 



 1

ABSTRACT 
 
Title:  
Fiction as an instrument of the Public library 
-Expected effects on [Swedish] society during the period 1905-1912 
 
Summary: 
Which expectations did leading debaters place on fiction as an instrument in achieving societal 
changes hoped for by introducing the Public library? How can the value of fiction be described in 
relation to the mission of the Public library, according to these moulders of public opinion? Place 
and timeframe for this thesis is Sweden around the years 1905-1912 (period of formation of the 
Public library here according to the Anglo-American model). Starting point is the assumption that 
the Public library as a political institution is characterized by an ideological function. It produces 
meaning and norms, it sets standards of value. Method used is based on close reading and 
comparison. Comparison is being made between different texts published by leading debaters 
during the period expressing views on reading fiction. Comparison is also being made between 
reasons for creating the Public library as described by earlier research and the above mentioned 
views on potential effects of reading fiction. Finally, comparison is being made between research 
on the historical period in question and the texts generated during it in an attempt to minimize 
time- and culture barriers. The result can be described as evolving around two (then) 
acknowledged truths: a strong belief in the power of art (fiction), and an equally strong 
conviction in the possibility to change human beings through the use of it. During a time when 
democracy was being introduced as a means of government different interests tried to take 
control of development and secure power. Both the working classes, in their struggle for power, 
and the bourgeoisie, in their struggle to maintain control, saw how the Public library could work 
in their benefit. Socialists, liberals and conservatives very much agreed that the main part of the 
people, the most powerful group of voters, needed to alter for the democratic process to be a 
success. In addition, several of the same debaters held the conviction that the whole people (not 
just the underprivileged) needed to be “lifted up higher”. They also agreed that this could be 
achieved if they were given the opportunity to experience (the right kind of) art (including 
fiction). Wished for effects coming from augmented reading of fiction were for example high 
moral, spiritual satisfaction (satisfying human need for pleasure in a salutary way) and recreation 
(an aspect mainly valued by liberal/conservative debaters). It is also possible to see this process as 
part of forming a people, defining common values and using culture (fiction) as a way to hold the 
nation together at the dawn of democracy. Expectations placed on fiction as an instrument of the 
Public library at this point in history can therefore be described as significant.  
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1. INLEDNING OCH UTGÅNGSPUNKTER 
 
Tema för denna uppsats är en diskussion om vilken nytta ur samhällets synvinkel förmedlingen 
av skönlitteratur1 på folkbibliotek förväntats åstadkomma. En roman2 läser man exempelvis ofta 
för sitt eget nöjes skull, men vilka politiska avsikter skapade möjligheten för mig att göra detta 
utan kostnad? Idén till ämnet uppstod under ett samtal en sen kväll i maj år 2002. En god vän till 
mig sa ungefär så här: 
 
Jag kan förstå att det är nödvändigt att ha facklitteratur på biblioteken så att alla kan få den information de 
efterfrågar i ett demokratiskt samhälle, men inte skönlitteratur. Varför har man det? Utlåningen av 
skönlitteratur kunde vara belagd med en mindre avgift, tycker jag. 
 
Då jag skulle förhålla mig till detta insåg jag att jag själv inte hade helt klart för mig hur den här 
frågan egentligen bäst ska bemötas. Det verkar enkelt att bara hänvisa till det uppenbara, ”allas 
rätt till kultur oavsett inkomst” etc., men diskussionen väckte till liv gamla funderingar jag haft 
om folkbiblioteket som aktör och konkurrent i fritidssektorn. Folkbiblioteket som förmedlare av 
underhållning och nöje. Är det ur denna aspekt vi ska se skönlitteratur? Folkbiblioteket är en 
samhällsinstitution. Den hade inte instiftats ifall den inte klart skulle ha ansetts befrämjande för 
samhället. Skönlitteraturen var redan från början en väsentlig del av dess verksamhet. Hur 
resonerade man då om skönlitteratur som medel i detta sammanhang? Vilken innebörd tillmättes 
den?  

Folkbiblioteket kopplas ju mycket ofta ihop med kultursfären, det ses i många kommuner 
som den viktigaste kulturinstitutionen. När man istället placerar det i utbildningssektorn kan man 
tänka sig att andra aspekter på också skönlitteratur blir tydligare. Språkinlärning och 
läsbefrämjning för barn och vuxna är kanske de mest uppenbara. Var man väljer att sortera in 
folkbiblioteket har betydelse för vilken typ av konnotationer det omges av och därmed för det 
uppfattade värdet av verksamheten. Det präglar hur dess karaktär uppfattas. Därmed är det inte 
bara en begreppslig fråga. Handlar exempelvis biblioteksverksamhet främst om kultur så är det 
kanske inte självklart samhällets kollektiva angelägenhet. Moderaternas nuvarande partiledare, Bo 
Lundgren menade inför det svenska valet år 2002 i en intervju i Dik (nr 11-02) att ”kultur handlar 
i grunden om den enskilda människan. Därför finns det anledning att diskutera om man skall 
ägna sig åt kulturpolitik”. Kostnadsfri förmedling av skönlitteratur, är det kulturpolitik? Eller är 
det utbildningspolitik? Något annat? 
 Följaktligen spelar värdet av de effekter man tillmäter läsning av skönlitteratur roll för hur 
förmedlingen av den värderas (tidsfördriv, personlig utveckling, verklighetsflykt, rekreation osv.). 
I förlängningen är det således dessutom viktigt på vilken nivå man anser dessa effekter vara av 
störst vikt: individens, eller samhällets. Genom att teckna en bild av hur det tycks ha sett ut kring 
det förra sekelskiftet vill jag öka möjligheterna att sätta in dagens situation i ett sammanhang. 
Därmed underlättas ett ställningstagande avseende vilken som är den önskvärda framtida 
utvecklingen. Man kan ta avstånd ifrån historien, eller man kan luta sig emot den. Poängen är att 
man har en relevant utgångspunkt för en analys av sin egen situation. 
 
 

                                                 
1 Skönlitteratur, diktning, den del av litteraturen som i motsats till facklitteratur betonar den konstnärliga sidan/…/ 
(Bra Böckers lexikon, Höganäs 1989). 
2 Roman, längre, diktad berättelse på prosa/…/ (Ibid). 
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1.1 Arbetets förutsättningar 

Ordet folkbibliotek ändrade betydelse under 1900-talets första år i Sverige. Den institution vi 
känner idag formades då (läs vidare i stycke 1.6). Det är vid denna tidpunkt grundläggande frågor 
om varför man har folkbibliotek livligt diskuteras. När saken väl är ett faktum är det inte så 
vanligt att sådana ifrågasättanden görs. Detta konstaterar biblioteksforskaren Magnus 
Torstensson. Han har i sin avhandling analyserat genombrottet för de nya idéer som med 
inspiration från USA nådde Sverige (1996, s. 46). Många hade åsikter, många försökte styra 
utvecklingen i den riktning de ansåg riktig. I Sverige är Valfrid Palmgren att anse som en 
centralfigur.3 Bilden blir väldigt skev om man ser denna debatt som en isolerad företeelse. Frågan 
är bara vad som är den logiska bakgrunden. Jag ämnar försöka urskilja olika karakteristika för 
Sverige vid tidpunkten och argumentera för deras relevans i sammanhanget.  
 Jämför man termen ”folkbibliotek” i Nordisk Familjebok från år 1908 där dessa bibliotek 
sägs inrättade för ”allmänheten särskildt den kroppsarbetande klassen”, med versionen av 
uppslagsverket från år 1927, så har i det senare fallet utpekandet av en specifik 
befolkningskategori försvunnit. Mats Myrstener (i sin avhandling om folkbiblioteksväsendets 
framväxt i Stockholm, 1998, s. 19 f.) och Magnus Torstensson (1996, s. 15 f. samt s. 136 f.) har 
utrett denna innehållsliga glidning. Folkbiblioteksverksamheten anses nu generellt rikta sig till alla 
medborgare. Formuleringen av det övergripande syftet, bereda tillfälle till ”kunskapsgivande och 
underhållande läsning”, överensstämmer dock. Den institution som nu bildas har som ofta 
påpekats inhemska föregångare av skilda slag; arbetarbibliotek, sockenbibliotek, 
föreningsbibliotek, församlingsbibliotek, stadsbibliotek m.m. Detta har det forskats en del om på 
senare år, och den bild som där utmålats är till stor hjälp här. Det är den som jag utgår ifrån för 
min diskussion. Även om rötter spåras, och det generella syftet är så vagt formulerat att mycket 
skulle få rum däri, så är det således frågan om en för oss delvis annorlunda företeelse som efter 
anglo-amerikanska förebilder nu överförs till det svenska samhället. Bibliotek präglade av 
”moderna folkbiblioteksidéer”, för att använda Torstenssons begrepp (Ibid). Målgruppen har 
omdefinierats i våra uppslagsverk, men inte målen. Det faller sig då naturligt att undra varför alla 
svenskar ska beredas tillfälle till offentligt finansierad kunskapsgivande och underhållande läsning 
och på vilket vis just skönlitteratur ansågs kunna bidra. Följdfråga blir hur detta avsågs påverka 
det svenska samhället, vilka de önskvärda effekterna var; direkta och indirekta. 
 Kvalitetsdebatter som tidvis förs med olika intensitet tydliggör skönlitteraturen som ett 
tveeggat vapen i folkets tjänst. Jag tänker granska de önskvärda effekterna av skönlitteratur 
genom att även titta på vilken litteratur av den kategorin som INTE ansågs kunna åstadkomma 
de rätta effekterna, eller som rent av förmodades motverka dem. Vilken skönlitteratur som alltså 
inte hade rätt kvalitet i sammanhanget. Kvalitet kan ju inte ses som en egenskap en vara har i sig 
själv, utan måste relateras till något, ses i förhållande till något. Varor biblioteket förser sina 
användare med som exempelvis har högt underhållningsvärde för en viss publikkategori, har 
många gånger nätt och jämnt beretts plats i biblioteket med argumentet att de är av ”låg kvalitet”. 
Därmed menas troligen någonting i stil med låg kvalitet i förhållande till kulturellt värde. Därav 
kan man dra slutsatsen att bibliotekets roll som förmedlare av underhållande läsning inte alltid 
prioriteras i den dagliga verksamheten. Man anser sig då förmedla någonting mer än enbart 

                                                 
3 Valfrid Palmgren (g. Munch-Petersen), f. 1877, d 1967. Fadern var rektor (känd reform-pedagog) vid den egna 
skolan, Valfrid P M-P arbetade där som lärare, disputerade på en avhandling i romanska språk i Uppsala, bröt mark 
såsom Sveriges första kvinnliga biblioteksamanuens samt valdes till ledamot av Stockholms stadsfullmäktige som 
representant för högern under år 1910-11. Även här var hon pionjär; av 100 ledamöter var 2 kvinnor. Det var för 
övrigt det första kommunalvalet där kvinnor var valbara. Detta är ett axplock ur hennes verksamhet, förutom allt 
övrigt pionjärarbete i bibliotekssammanhang som hon ägnade sig åt (Se vidare i Svenskt biografiskt lexikon 1987:  
”Munch-Petersen, Alfhild Valfrid Matilda Palmgren” samt Nicklasson 1997 ). Hon bör alltså räknas in i en borgerlig 
medelklass, om än progressiv. Man kan säga att hennes egen verksamhet vittnar om samma tro på möjligheten att 
förändra samhällsstrukturen inifrån som kommer till uttryck när hon uttalar sig i folkbiblioteksfrågan. 
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underhållning. Än en gång: hur var det med den saken ”från början”? Vad ville debattörerna 
kring sekelskiftet 1900 åstadkomma, och varför; i vilket syfte?  
 Man kan tänka sig att frågan i vår tid har komplicerats ytterligare av det efterfrågestyrda 
mediaurval som är ett större eller mindre inslag i inköpspolitiken som bedrivs hos flertalet av 
folkbiblioteken. En faktor i förutsättningarna för verksamheten är därmed förändrad. När 
låntagarna får välja, vad händer då med den politiska styrningen? Åstadkommer man fortfarande 
de effekter ur samhälleligt avseende som var önskvärda i samband med förmedlingen av 
skönlitteratur? Karaktären på inköpspolitiken kanske har ändrats, därför att de önskvärda 
effekterna har ändrats? För att återvända till den fråga som Bo Lundgren på sätt och vis också 
aktualiserade: vilken samhällelig nytta var främjande av skönlitteraturläsning avsedd att 
åstadkomma ”från början”? Tyvärr medger varken arbetets tidsrymd eller omfång vidare 
jämförelser med dagens situation. Min förhoppning är att det kan fungera som bidrag till 
diskussionsunderlag för sådana. Det är m.a.o. den tänkta verkligheten jag ämnar undersöka i 
första hand. Hur det hela sedan blev när idéer skulle omsättas i praktik, det utgör ett väldigt 
perifert inslag i föreliggande arbete.  
 En viktig utgångspunkt jag har är att granska tänkbara konsekvenser av det faktum att 
folkbiblioteket är en politisk institution. Det är inrättat för att tjäna syften som skulle befrämja det 
samhälle, den samhällsordning, som ”man” önskade befrämja. Samhällsinstitutioner finns ju inte 
till ”av sig själva”, de tjänar kollektiva syften. Här finns en drivkraft som har sin grund i ideologi 
och politik. Det handlar om styrning av samhället med hjälp av ett politiskt instrument. 
Biblioteksforskaren Joacim Hansson menar att folkbibliotekets ”funktion i samhället står i 
relation till det sätt varpå detta som helhet är organiserat och det är därför möjligt att definiera 
folkbiblioteket som en politisk eller ideologisk institution. Det innebär inte bara att 
folkbiblioteket är utsatt för en ideologisk påverkan utifrån, utan även att det i sig har förmåga att 
formulera en självständig diskurs som förmedlar vissa värden och normer, vilka upplevs som 
önskvärda i ett samhälle vid en viss tidpunkt (Hansson 1999, s. 11). 4 Folkbiblioteket skiljer sig 
alltså från sådana offentliga institutioner som tillhandahåller produkter, tjänster eller lösningar. 
Kännetecknande för folkbiblioteket är istället att det producerar ideologi, eller ”mening”, säger 
Hansson och hänvisar även till Ragnar Audunsons forskning (Ibid, s. 24ff). Denna diskussion vill 
jag koppla till förhoppningar som vid undersökningsperioden sattes till skönlitteraturens 
potential. 
 Observera att när jag talar om hanteringen av skönlitteratur i det moderna folkbibliotekets 
tjänst så avser jag om inte annat anges den som erbjuds/erbjudits vuxna låntagare. 
Undersökningen behandlar heller inte skönlitteraturen ur ett renodlat utbildningsperspektiv, 
lästräning, historieförmedling eller annat.  
 Tidsperioden jag behandlar är ca 1905-1912, med viss tonvikt på de tre åren för Valfrid 
Palmgrens större publikationer i frågan: 1909,1910 samt 1911. Generellt sett benämner jag skedet 
för ”sekelskiftet 1900”. Undersökningens tidsram har sin grund i året för det första beslutet om 
statsbidrag för folkbiblioteksverksamhet i Sverige (1905) samt året då Palmgrens utredning i 
frågan resulterade i väsentliga förbättringar av folkbiblioteksverksamheten här (1912).  
 

                                                 
4 Detta förhållandes tänkbara implikationer har undersökts och diskuterats mycket i senare tids biblioteksforskning. I 
Sverige är det särskilt Joacim Hansson som lyft fram aspekten. Se framför allt Om folkbibliotekens ideologiska identitet, 
1998, men även Klassifikation, bibliotek och samhälle, 1999.  
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1.2 Syfte: skönlitteraturen som redskap 

Folkbiblioteket tillhandahåller skönlitteratur till vuxna utan kostnad. Folkbiblioteket är en politisk 
institution. Önskvärda effekter ur samhällelig synvinkel måste därmed en gång ansetts möjliga att 
uppnå genom förmedling av skönlitteratur. Syftet med föreliggande arbete är att granska och 
diskutera detta förhållande i samband med den svenska scenen. Vilka var de önskvärda effekterna 
och hur stor vikt lades vid dem om man ser till folkbibliotekets verksamhet i sin helhet? I 
centrum står därmed det svenska samhället, folkbibliotekets förväntade roll i det samt 
skönlitteraturen som verktyg. Enkelt uttryckt: På vilket vis ansågs skönlitteratur kunna bidra till 
att det moderna folkbiblioteket skulle kunna uppfylla de förhoppningar som i den svenska 
debatten vid sekelskiftet 1900 fästes vid institutionen? Vilken karaktär ansågs detta redskap ha? 
Av hur stor betydelse menade man därmed att förmedlingen av skönlitteratur var i 
folkbibliotekets verksamhet?  
 

1.3 Frågeställningar 

Med dessa frågor som hjälp tänker jag mig att man kan uppnå undersökningens syfte. 
⇒ Vilka funktioner ansågs det moderna folkbiblioteket kunna fylla i det svenska samhället kring 

sekelskiftet 1900?  
⇒ Hur ser kontexten till framväxten av det moderna folkbiblioteket här ut? Vilka faktorer i det 

svenska samhället vid tidpunkten påverkade formandet av folkbibliotek? 
⇒ Hur kan man därmed beskriva det uppfattade värdet av skönlitteraturen enligt ledande 

debattörer?  
⇒ Vilken skönlitteratur passade inte in, och varför? 
 

1.4 Metod 

Textkritiska studier ligger till grund för denna uppsats. Med utgångspunkt i modern forskning i 
folkbibliotekshistoria placerar jag in texter från undersökningsperioden och relaterar till den 
kontext som jag bedömer har inverkan på situationen. Särskilt noga granskas Valfrid Palmgrens 
uttalanden. Dessa försöker jag ställa mot dels vad tidigare forskning kommit fram till och dels 
mot andra aktörers utsagor i syfte att kunna bedöma hur pass unika åsikterna som uttrycks kan 
anses vara. Det är alltså eventuella konsensusförhållanden som står i centrum. Självklart har det 
inverkat i vilket syfte olika aktörer trätt ut i det offentliga rummet, i vilka roller. Jag försöker 
utröna i vilken grad respektive ideologiska bakgrund tycks påverkat deras ståndpunkter. Utöver 
det har jag generellt inte gjort försök att skilja mellan personlig ståndpunkt och åsikter yttrade i 
syfte att föra utvecklingen i en viss riktning. Kulturhistorisk, idéhistorisk, bibliotekshistorisk och 
litteraturvetenskaplig forskning används, förutom nämnda urval av texter från tiden. De senare 
hämtas både från separata publikationer och från tidskrifter där debatt förts om folkbibliotek och 
folkbildning, hur och om det svenska folkets nytta av läsning, speciellt skönlitteratur.  
 Processen inbegriper ett stort mått av urval och tolkning, och man kan säga att jag därmed 
ansluter mig till en tradition med hermeneutiska förtecken. Den bygger på en önskan att genom 
närgången läsning tillägna mig ett sekelgammalt material, för att sedan använda insättandet i vissa 
bestämda sammanhang i syfte att åstadkomma distansering och underlätta analys. Man kan 
naturligtvis också säga att metoden bygger på komparation. Jag jämför ledande aktörers utsagor 
med varandra, jag jämför även dessa aktörers uttalanden om skönlitteratur, konst och annat för 
uppsatsen relevant med senare tiders forskning om bakomliggande orsaker till inrättande av 
folkbibliotek. Slutligen jämför jag även de utvalda texterna från förra sekelskiftet med senare 
tiders forskning om dess tillkomstperiod. Det betyder att kopplingar görs till kultur-, idé- och 
litteraturhistoriska sammanhang. 
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1.5 Komplikationer: tidsavstånd och urvalseffekter  

Begrepp skiftar i innehåll, detta är väsentligt att hålla i minnet då man ska försöka förstå utsagor 
givna av historiska personligheter. Inte ens vi i samma tid och samhälle menar ju exakt detsamma 
med våra språk. Kommunikation är en komplicerad företeelse, och om vi inte kan undanröja alla 
former av brus, så kan medvetenheten om dem ändå öka möjligheten att göra bättre tolkningar 
än annars. Desto mer viktigt då att försöka hitta tidsmässiga definitioner av nyckeltermer, 
kontexten till olika språkbruk och överhuvudtaget göra försök att på olika vis, med hjälp av 
forskning ur skilda discipliner, försöka förstå uttalanden från en tid mot bakgrund av ett relevant 
sammanhang.  
 Ändå innebär denna studies ”hermeneutiska förtecken” att jag valt ut texter, d.v.s. valt bort 
andra, samt ur dem plockat utsagor som jag bedömt som intressanta, vilka jag dessutom försökt 
tolka på olika vis. Ansatser till bakgrundsskisser och definitioner m.m. ska ses som försök att på 
olika vis pröva och få underlag för tolkningarnas giltighet. 
 
 

1.6 Begreppet folkbibliotek 

I huvudsak så använder jag mig av den definition av ordet folkbibliotek som exempelvis 
biblioteksforskaren Joacim Hansson fört fram: ”folkbibliotek riktar explicit sin verksamhet till 
hela befolkningen samt är finansierade genom kombination av statliga och kommunala anslag”. 
Beslut om statsbidrag till sådan verksamhet togs i Sverige första gången 1905. Han särskiljer 
därmed mellan denna organisation och de (med Hanssons term) ”folkliga biblioteken” såsom 
varande ”icke-akademiska, beroende av en eller flera moderorganisationer5 vad gäller finansiering 
och funktion”. Dessa vänder sig inte självklart till hela befolkningen. Exempel är bl.a. 
arbetarbibliotek, studiecirkelbibliotek och sockenbibliotek. De senare skiljer ut sig något genom 
att inte höra till någon speciell intresseorganisation (Hansson 1998, s. 10). 
  År 1912 beslöt man att inrätta en statlig folkbiblioteksmyndighet, och bidragen 
förbättrades avsevärt samtidigt som de kom att utgå även till studiecirkelbiblioteken (Torstensson 
1996, s. 21).  
 Lägg märke till att när Mats Myrstener använder begreppet, så har det en något olika 
innebörd:  
 

En gängse definition för ett folkbibliotek, som jag kommer att använda mig av, är att det är öppet för 
allmänheten, dvs. alla kategorier av låntagare, och för detta ändamål tillrättalagt vad gäller bokurval 
(som bör vara brett och populärt), och avgifter (som bör vara låga). Det innebär att begreppet 
folkbibliotek är en samlingsterm under artonhundratalet som inrymmer såväl sockenbibliotek, 
församlingsbibliotek och arbetarbibliotek, som olika filantropiska och föreningsdrivna bibliotek. 
Bibliotek som under hela undersökningsperioden finansierats i stort sett helt av låntagaravgifter har 
inte räknats in i termen. 

       (1998, s. 20)  
 
Myrstener utreder framväxten av folkbiblioteksväsendets framväxt i Stockholm t.o.m. 1927. Den 
brokiga skara små och medelstora bibliotek som han därvid skildrar benämner han enligt sin ovan 
givna definition ”folkbibliotek”. Den var allmänt vedertagen vid tidpunkten. Detta bör man ha i 
åtanke då jag hänvisar till hans forskning och termen aktualiseras. 

                                                 
5 Hansson kan eventuellt tyckas använda termen ”moderorganisation” något oreflekterat. Det är viktigt att poängtera 
att det som avses inte är en i första hand organisatorisk fråga, utan tonvikten ligger på ”finansiering och funktion” så 
till vida att detta regleras av stat och kommun, inte av en intresseorganisation som riktar sin verksamhet till en 
specifik grupp. Organisatoriskt är folkbiblioteket naturligtvis i kommunens förvaltning på intet vis fristående eller 
självständigt.  
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 Skillnaden i de ovanstående definitionerna kan tyckas liten, men den är egentligen högst 
väsentlig. Den har att göra med det uttryckliga beroendet av en intresseorganisation. Hansson 
använder det som särskiljande drag, medan Myrstener använder undersökningsperiodens gängse 
beteckning där ingen sådan urskillnad görs. Situationen innan moderna public library-idéer nådde 
Sverige kan enligt Valfrid Palmgren beskrivas så: 
 

En annan väsentlig skillnad mellan de amerikanska fria offentliga biblioteken och våra populära 
bibliotek är/…/att de amerikanska biblioteken äro afsedda för alla stånd och alla åldrar, kort sagdt, 
äro afsedda för alla samhällsmedlemmar utan åtskillnad/…/Under det nämligen de europeiska 
vetenskapliga biblioteken i synnerhet söka tillfredsställa forskningsintresset hos en krets af mer eller 
mindre lärda, rikta de europeiska folkbiblioteken däremot sitt intresse så godt som uteslutande på 
det så kallade folket, det vill säga de minst lärda i samhället. För det stora flertalet 
samhällsmedlemmar, som hvarken kunna räknas till den ena eller andra gruppen af folk, finns i 
Europa föga gjordt i den vägen.  

      (Palmgren 1909, s. 9) 
 
Hon menar alltså att bara forskare och de sämst ställda i Sverige har tillgång till något bibliotek i 
realiteten och att stora delar av den svenska befolkningen är helt uteslutna ur systemet. Så 
fortsätter hon lite senare med att säga att ett amerikanskt public library ”känner ingen åldersgräns, 
ingen samhälls- eller religionsåtskillnad, inga partier eller partimeningar” (Ibid, s. 12). Då kan man 
ju lätt dra slutsatser angående hennes åsikter om de typer av folkbibliotek som ideologiskt var 
direkt knutna till moderorganisationer enligt Hanssons beskrivning ovan. ”I Amerika och 
England har man alltid varit lycklig nog att låta detta vara detta och icke inblanda någon som 
helst politik eller religion i sitt folkbildningsväsen”. Palmgren anser att bildningsarbete som ”får 
sin hallstämpel af ledarens politiska färg/…/har/…/som sådant upphört att vara 
bildningsarbete” (Palmgren 1910, s. 20 f.).6 Man uppnår nämligen bildning genom att ta del av 
åsikter av olika slag för att sedan själv ta ställning. Bildning är något man tillkämpar sig genom 
enskilda studier och begrundan. Det är ingenting man kan lära sig, vare sig i skolan eller genom 
föreläsnings- eller biblioteksarbete. Bildning i ordets rätta bemärkelse ”skapar inga blinda 
anhängare af vare sig det ena eller det andra partiet” (Ibid, s. 21 f).7  
 Palmgren menar således att fortfarande år 1909, fyra år efter det första statsbidragets 
införande, så är de svenska bibliotek som kvalificerat sig för folkbiblioteks-bidrag att likna vid 
”ett slags litterära välgörenhets- eller bespisningsanstalter” (Ibid, s 43). De olika bibliotekstyper 
som fanns i Stockholm vid tidpunkten, och som utgör föremålet för Myrsteners undersökning, 
benämner hon ”alla möjliga och omöjliga litterära folkköksinstitutioner” (Ibid, s. 48). Situationen 
tycks överhuvudtaget vara bedrövlig. I sin utredning från år 1911 framhåller hon med skärpa i 
beskrivningen av den svenska situationen att: ”Man kan icke undgå att få det intrycket, att på 
många ställen den meningen gör sig gällande, att hvarje samling böcker, hopbragt hur som helst, 
förvarad hur och hvar som helst och skött på hvad sätt som helst, är ett bibliotek” (Ibid, s. 60). 
  Därmed inte sagt att folkbiblioteket som huvudsakligen har anglo-amerikanska public 
library-rötter ändå inte skulle vila på ideologisk grund. Det förhållandet har ju Joacim Hansson 
diskuterat utförligt i sitt verk Om folkbibliotekens ideologiska identitet från 1998, som jag just refererat 
till. Att det måste utredas sätter dock fokus på frågans subtilitet. 
  
 

                                                 
6 Se även Palmgren 1911, s. 49 f. Hon talar om biblioteket som ”ett sammanhållande band mellan alla ett samhälles 
invånare /---/ett samhörighetens eget tempel”, och hävdar att den typ som finns i Sverige vid tidpunkten snarare 
”öfverföra splittring af olika slag”. Se vidare i ämnet (s. 54) hur dessa anses ”indela samhället i olika grupper”.  
7 Palmgren ser med ogillande på sådan ”half bildning” som i Tyskland ”å ena sidan sanktioneras af de katolska, å den 
andra af de socialdemokratiska öfversteprästerna” (1910, s. 23). 
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1.7 Disposition och innehåll  
Valfrid Palmgren ska ses som en huvudaktör i denna text. Jag jämför åsikter och uttalanden hon 
framfört med forskning i olika discipliner, bl.a. i ett försök att testa originalitet. Andra tongivande 
personer under sekelskiftet kommer också till tals, men ingen i samma grad. Detta kan motiveras 
utifrån hennes roll i utformningen av det svenska folkbiblioteket. Vad hon sagt och tyckt har fått 
konsekvenser.  
 I uppsatsens första del görs en översikt över folkbibliotekens funktioner, så som dessa 
enligt svensk forskning uppfattades runt sekelskiftet 1900. Denna är tänkt att sätta in 
förmedlingen av skönlitteratur i ett sammanhang och därmed underlätta en bedömning av dess 
åsyftade värde och karaktär som redskap. Detta relaterar jag till tendenser och händelseförlopp i 
Sverige vid tidpunkten som tycks ha inverkat. 
 Nästa större avsnitt behandlar ämnet skönlitteratur. Här är det svårare att få en klar bild av 
vilka de förväntade effekterna av en sådan förmedling i folkbibliotekssammanhang var. När det 
gäller biblioteksinstitutionen så har tidigare forskning belyst frågan om avsikter på olika vis, men 
skönlitteraturens roll är endast marginellt berörd. Jag försöker därför definiera önskvärda effekter 
själv genom att dels ta upp sådana fragment som förts fram av olika forskare och dels direkt se till 
åsikter som uttrycks i tidskrifter och texter från tiden. Palmgrens publikationer i ämnet granskas, 
liksom åsikter som uttrycks i tidskriften Folkbiblioteksbladet. Jämförelser görs bl.a. med 
samhällsdebattören Ellen Keys ofta kontroversiella socialestetiska budskap i syfte att spåra 
grundläggande likheter och skillnader. Dessa skulle då peka på idéernas eventuella användbarhet i 
en diskussion präglad av föresatsen att åstadkomma bred politisk enighet.  
 I det följande avsnittet tar jag upp en diskussion med bl.a. litteraturhistorien som medel 
angående ambivalenta attityder till läsning av skönlitteratur. Vad skulle rensas bort, och varför 
ansågs just dessa alster utgöra ogräset i trädgården? Vilken skada kunde de åstadkomma? Jag 
kommer här inte att ta upp djupare, bakomliggande orsaker till bokmarknadens splittring (enligt 
Pierre Bourdieus resonemang) i två litterära fält; den ”begränsade produktionens” och 
”storproduktionens”. Inte heller produktionsmässiga faktorer som påverkat uppkomsten av 
masslitteratur kommer att beröras (för resonemang kring detta hänvisar jag till Boëthius 1989, 
s.25ff, 288ff). Uttalanden av Palmgren,  Folkbiblioteksbladets skribenter och företrädare för 
åsikter framförda utifrån socialistisk övertygelse jämförs. Vissa upprepningar kommer det helt 
naturligt att bli. Det går inte att definiera vad som är bra utan att tala om vad som är dåligt, och 
vice versa. Jag finner ändå att ett försök till uppdelning underlättar en senare analys. 
 Den forskning jag stöder mig mot härleds ur olika discipliner, och den specifika 
frågeställning jag intresserar mig för har tidigare endast berörts indirekt. Detta har bidragit till att 
jag har jag valt att mycket kort presentera huvudverken i sina sammanhang istället för att 
sammanställa en traditionell forskningsöversikt. 
 Diskussionen förs i denna uppsats löpande; insprängd, men tydligt markerad. 
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2. FOLKBIBLIOTEKETS FUNKTION OCH KONTEXT: SEKELSKIFTE 1900 
 
För att få syn på vilken funktion skönlitteratur kring sekelskiftet 1900 skulle fylla på det moderna 
folkbiblioteket måste man först definiera avsikter med att inrätta institutionen överhuvudtaget. 
Det har forskats en del kring detta på senare år. Anledningarna bakom folkbibliotekets uppkomst 
tycks ha varit flera, vissa är klart uttryckta av tidens debattörer, andra är mer underförstådda. En 
bakgrundsskiss kan med stöd av Magnus Torstenssons forskning se ut enligt följande.  
 Under denna period i Sverige luckrades den samhälleliga gränsen mellan vad som är privat 
och vad som är offentlig sfär gradvis upp, staten grep in i allt fler områden som tidigare ansågs 
ligga utanför dess ansvar och befogenhet. Det finns olika orsaker till detta. Industrialiseringen 
skapade en ny situation med tydliga sociala problem i sin följd. Den framkallade samtidigt en 
stark önskan från statens sida att få svensk industri att bättre kunna hävda sig på 
världsmarknaden. Emigrationens åderlåtning på folk började ur nationell synpunkt te sig alltmer 
besvärande. Parallellt med detta framstår arbetarrörelsen som en allt större aktör att räkna med. 
Statsmaktens ändrade roll vad gäller att lösa samhälleliga problem är en ”allmän trend i den 
industrialiserade världen”. Specifikt svenskt tycks ändå vara sättet det skedde: successivt, utan 
häftiga brott. ”Såväl de konservativas strävan att integrera den växande arbetarklassen som 
arbetarnas strävan att genom bl.a. bildningsarbete i form av egna bibliotek vinna respektabilitet 
och därigenom få större inflytande inom de rådande samhällsförhållandenas ramar kan ses som 
en fortsättning på en gammal samspelstradition” (Torstensson 1996, s. 34 ff.). 
 Detta är några inslag från den svenska scenen i processen som ledde fram till instiftandet av 
offentligt finansierade folkbibliotek. Vilken roll skulle då en institution av detta slag kunna spela i 
ett samhälle bl.a. präglat av dessa fenomen? Enligt Torstensson handlar det i argumentationen i 
folkbiblioteksfrågan såväl i Sverige som på den amerikanska nordostkusten om dessa funktioner: 
 
1. Folkbibliotek skulle kunna bidra till att komma tillrätta med tidens oroväckande nykterhets- 

och sedlighetsproblem i de underprivilegierade klasserna. Samhället skulle då dessutom 
besparas ekonomiska kostnader. 

2. Folkbiblioteken skulle kunna mildra klassmotsättningar. 
3. Folkbibliotek skulle vara ”skolor för demokratin” i samband med den vidgade rösträtten. Det 

skulle säkerställa en lugn samhällsutveckling. 
4. I en alltmer tekniskt utvecklad och konkurrensutsatt värld kunde folkbibliotek erbjuda 

nödvändiga möjligheter till fortbildning. 
5. Spridningen av ”dåliga litteraturformer” skulle kunna motverkas. 
 
På ett mer övergripande plan kan man se det som en fråga om att samhällsförändringarna 
ändrade statens och kommunernas roller, och en ny tid på väg mot en demokrati 
nödvändiggjorde ett nytt tänkande som ledde till: 
 
⇒ Integration uppifrån i en ny form med folkbibliotekets hjälp. 
 
Den allt mäktigare arbetarrörelsen såg en egen användning av situationen: 
 
⇒ Folkbiblioteken var ett sätt för arbetarklassen att använda strukturen i samhället i syfte att 

åstadkomma en maktförskjutning till sin fördel. Då strukturen befrämjade bildning, såg de till 
att skaffa sig denna genom att anpassa sin bildningsverksamhet till de statliga bidrag som stod 
till buds. Bibliotek blev ett medel att skaffa sig bildning i syfte att få ökad makt, allt inom en 
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existerande struktur, inte genom att bryta med den. Även detta kan ses som exempel på den 
svenska traditionen med integrationism.8  

 
Olika intressenter såg därmed möjligheter att med hjälp av folkbibliotek styra utvecklingen i en 
riktning de uppfattade som fördelaktig. Representanter för de s.k. högre samhällsklasserna såg i 
folkbiblioteket ett motmedel mot hot och skrämmande förväntningar inför framtiden. Arbetarnas 
företrädare såg det däremot som ett medel att infria positiva förväntningar om förbättringar för 
deras del i samhället. (Torstensson 1996, s. 39 ff., s. 46 samt s. 128) En omformulering av detta 
konstaterande kan vara att tonen i samhällsdebatten om folkbiblioteken är uttalat defensiv från 
makthavande gruppers sida. Det handlar om att hindra, mildra, motverka, säkerställa, att rusta sig.  
 Samtidigt handlade det enligt amerikansk forskning i USA i hög grad om den klassiska 
amerikanska framgångsdrömmen. Fattiga skulle erbjudas möjlighet att med folkbibliotekets utbud 
som medel ta sig fram och upp i samhället (Ibid, s. 69. Palmgren har också lagt ut texten om detta 
i sin rapport från studieresan dit: 1909, s. 168 f). Tidvis, som i debatten om Boston Public 
Library, påverkade detta attityder till skönlitteratur och förmedlingen av rekreation och nöje (se 
stycke 2.2.1, not 9). 
 Vilken verklighetsförankring har de ovan nämnda argumenten i folkbiblioteksfrågan i 
dåtidens svenska samhälle? Hur kan vi se på dem med hjälp av senare tiders forskning? Vad sägs i 
en offentlig folkbiblioteksdebatt här i dessa frågor? Några klara gränser går inte att dra mellan de 
olika argument som använts, utan de har samband på olika nivåer. Rubrikindelningen som följer 
ska därför inte ses som definitiv på något vis. 
 
 

2.1 Sociala problem:  realitet, innebörd och konsekvens  

Innebörden av de torra orden ”nykterhets och sedlighetsproblem” är för Sveriges del t.ex. att 
syfilis tillhörde de vanligaste folksjukdomarna, samtidigt som alkoholism bland männen var en av 
de oftast förekommande diagnoserna under perioden. Vid en folkomröstning år 1909 röstade 
56% av alla svenskar över 18 år för totalt alkoholförbud. Stora delar av befolkningen kämpade 
mot svår fattigdom, trångboddhet, epidemier och nya former av yrkessjukdomar (Johannisson 
1997, s. 228f). Vad gäller ”sedligheten” så tar sig periodens oro bl.a. uttryck i en omfattande 
debatt om smutslitteratur (se vidare avsnitt 3). 
 I en tid då sjukdom enligt bakteriologins landvinningar inte kunde ses som individens ensak 
utan var ett gemensamt problem (p.g.a. smittospridningsrisken), användes gärna medicinska 
begrepp i överförd betydelse. Det talades om samhällskroppen, och den var uppenbart inte helt 
frisk. Trots medicinska framsteg på olika områden så var det ändå istället problem som framhölls. 
Här fanns en spänning mellan tron på de ständiga framstegen i linje med evolutionismen och 
sekelskiftets ödesmättade Ragnarökstämning. Bland annat uppgavs ”kriminalitet, prostitution, 
sexuell avvikelse, sexualbrott och psykopati” öka drastiskt. Degenerationsteorin, skapad av 
fransmannen Bénedict Morel på 1850-talet, hade stark medvind från och med 1880-talet. Enligt 
denna var dåliga arvsanlag med en ökande sjukdomsdisposition att betrakta som negativa effekter 
av civilisationen. De dåliga arvsanlagen bidrog också bl.a. till sociala problem med prostitution 
och kriminalitet (Johannisson 1997, s. 230ff).  

                                                 
8 Förutom bildning var ”hälsa och sundhet” nödvändigt ifall arbetarklassen skulle lyckas nå en position i samhällets 
maktcentrum. Det industrialiserade samhällets trångboddhet och dåliga arbetsvillkor måste motverkas. Hjalmar 
Branting propagerade år 1912 för idrotten som vapen i denna kamp. Han fick mothugg inom vissa socialistkretsar 
där det argumenterades för att hälsa och idrott bara var ett sätt att förse överheten med friska arbetare, medan det 
skymde klasskampen. Den vältränade kroppen blev ändå det segrande idealet inom arbetarklassen, uttryckt t.ex. 
genom instiftandet av Arbetarnas idrottsförbund år 1922 (Johannisson 1997, s. 250 f). Detta inflikat som ytterligare 
exempel på hur medveten denna maktkamp var. 



 12

 På bakteriologiska grunder utformas ett kraftigt medel mot denna ohälsa: hygien. ”Smutsen 
i samhället kunde bara bekämpas genom smutsen i människan. Det innebar att empirisk 
naturvetenskap och materialistiskt tänkande kombinerades med moraliska värden/…/Hygienens 
regler blev också moralregler och i namn av den sunda kroppen kunde önskade beteenden 
proklameras” (Ibid). 
 Oron för samhällets stora sociala problem hade alltså tveklöst upphov i en reellt 
problematisk situation, men ett allmänt debattklimat bidrog till att underblåsa den.  
 Ytterligare en orsak att ta upp dessa fenomen här är att det underlättar insättandet av 
sekelskiftets språkbruk i ett sammanhang. När debattörer (som visas längre fram i uppsatsen) 
använder termer som ”luftombyte för själen”, ”osund lektyr” och ”smutslitteratur” förstår man 
detta ur ett vidare perspektiv mot ovanstående bakgrund. 
 Jag tror att man även kan se just statens kraftigt stegrande intresse för medborgarnas hälsa 
och hygien just vid denna tidpunkt som ännu ett tecken på hur den offentliga sfären vidgades och 
den privata inskränktes. 
 Det finns dock även tidiga exempel på uppifrån kommande försök att befrämja 
”nykterheten och sedligheten” hos folk genom att erbjuda tillgång till lämplig litteratur. Man kan 
se till sockenbibliotekens historia. År 1693 öppnades kyrkoboksamlingarna i Linköpings stift för 
allmogen även under tid som inte sammanföll med gudstjänst. Syftet var att ”undvika osedligt 
leverne”. Lättja, skvaller och dryckenskap tillhör också de ovanor som läsning av dessa böcker 
förväntades kunna stävja (Hansson 1998, s. 57). Desto mer oroande måste nedgången av denna 
biblioteksvariant vara i ett senare skede då anledningen, förutom ökat tidningsläsande, också 
ansågs vara kolportagelitteraturens starka popularitet.9 Även folkrörelserna var då (helt 
följdriktigt, med tanke på ovanstående resonemang) kraftigt negativa till spridningen av denna 
litteraturform (Ibid, s. 61). Aktörer från skilda läger kom alltså på så vis att förenas i samma 
handling: fördömandet av en viss typ av litteratur, och därmed indirekt av dem som valt att läsa 
den, samt försök att ändra detta beteende. 
 Enligt Valfrid Palmgren skulle ”ett rikt andligt lif utstråla” från det fria, offentliga 
biblioteket, ”så att småaktigt skvaller, skandalhungrigt intresse, tryckta eller otryckta lärdomar i 
last och dålighet skola mista sin lockelse och tyna bort…” Processen låter självklar och 
konfliktlös: 

 
Samhället behöfver biblioteket/…/för att gifva män och kvinnor, som äro nedtyngda och trötta af 
hvardagslifvets ständigt enahanda släp och slit, ett tillfälle till utflykter i den sköna och härliga värld, 
från hvilken vidriga förhållanden i verkligheten utestängt dem: och slutligen – och det ej minst – för 
att till alla, man och kvinna, hög och låg, lärd och olärd, ung och gammal, skänka nöje och 
förströelse under stunder af overksamhet och olust, tider, då man ej vet hvad man skall göra, hvilka 
kanske mer än andra orsaker äro skulden till månget förfeladt lif. 

      (Palmgren 1909, s. 17) 
 
Det positiva intrycket förtas väl något av det sista stycket, där faran av sysslolösheten betonas. 
”Nöje och förströelse” är inga självändamål. Istället gör sig ett kontrollerande moment kännbart: 
önskan att styra den förrädiska fritiden då man inte vet vad allt folk kan få för sig att hitta på. 
”Ett förfeladt lif” är ju till skada både för individen och för samhället, och det finns många belägg 
för att Palmgren till ungefär lika delar värnar om båda.10 Hon är ingen revolutionär, som 
idéhistorikern Birgitta Forsman mycket riktigt påpekat. Forsman har just ställt frågan om 
                                                 
9 Kolportage: (franska), utbjudande av litteratur genom kringvandrande försäljare, vanlig form för litteraturspridning 
under 1800-talet. Verk som utbjöds på detta sätt var vanligen av låg klass, varför kolportageböcker har fått 
innebörden ’sämre litteratur’, och man betraktar t.o.m. kolportageromanen som en särskild genre inom triviallitteraturen. 
Den utmärks av en onyanserad personteckning, händelsemättad intrig, markanta våldsinslag, sentimentala 
kärlekshistorier och bristfälligt språk (Bra Böckers lexikon, 1986). 
10 Hon talar om hur ett amerikanskt public library har som ”förhoppning” att ”utöfva en ständigt mer och mer 
gagnande verksamhet för den enskilde och för samhället” (Palmgren 1909, s. 12). 
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huruvida man utifrån Palmgrens målsättningsidéer kan betrakta folkbiblioteket som 
samhällsbevarare eller som samhällsomdanare. Då Palmgren inte anser att det bestående 
samhället uttrycker någon ideologi, och då hon anser att biblioteket bör vara dess hjälpmedel, så 
drar Forsman slutsatsen att den samhällsbevarande funktionen blir en logisk konsekvens (1986, s. 
41f). Däremot ser Valfrid Palmgren i princip obegränsade möjligheter att förbättra det samhälle i 
vilket hon verkar med folkbiblioteket som medel. Hon växlar ständigt mellan sitt värnande om 
individen och en stark medvetenhet om samhällsnytta i sina inlägg i folkbiblioteksfrågan. Hon 
pläderar för en utveckling inom strukturen således. Det ter sig då lite missvisande att hävda att 
Palmgren betraktar folkbiblioteket som en institution som syftar till att bevara samhället. Hon 
drivs ju tvärtom av en stark önskan att förändra det, bara inte genom häftiga brott eller 
revolutioner, utan gradvis.   
 
 

2.1.1 Sociala kostnader: ett samhällsansvar  
I nordöstra USA under 1880-talets mitt, liksom i Sverige under sekelskiftet 1900, framfördes 
åsikter om att det skulle bli möjligt att bespara samhället utgifter i form av sociala kostnader 
genom inrättandet av folkbibliotek (Torstensson 1996, s. 46). Valfrid Palmgren framför med kraft 
ekonomiska lönsamhetsargument vid ett flertal tillfällen. Hon hänvisar bl.a. till det faktum att det 
är vanligt att affärsmän m.fl. i Tyskland intresserat sig för folkbildning. Därmed borde de 
styrande i samhället intressera sig för den här saken (Palmgren 1910, s. 16ff). Även på den 
amerikanska fronten betonar hon de stora summorna enskilda, ”mest köpmän och 
industriidkare” skänkt. Hon citerar president Roosevelts uttalande att ” ’intet samhälle har råd att 
icke äga ett sådant bibliotek’ ” (Palmgren 1909, s. 22 f.). Då hon återkommer till detta i flera av 
sina skrifter, och gör det på olika sätt (mästrande, varnande, lockande) så får jag känslan av att 
Palmgren använder det i en offentlig debatt i huvudsak för att få de styrande att agera i enlighet 
med det hon propagerar för. Här måste vi alltså ta med i beräkningen vem hon vänder sig till, och 
i vilket syfte. Att Palmgren är fullkomligt övertygad om att Sverige omedelbart bör inrätta 
folkbibliotek (skulle ha gjort det redan), därom råder inga som helst tvivel. Hennes skrifter är 
fulla av starka känslor i den här vägen. Hon beskriver t.ex. det amerikanska biblioteket som ” ’det 
vackraste uttryck för sann demokrati, som kan tänkas’ ” (Forsman 1986, s. 27) och påpekar att 
amerikaner anser att varje samhälle som inte har väl utrustade, välskötta bibliotek borde ”blygas”. 
Enligt Palmgren står Sverige lika långt efter USA såväl i uppfattning av biblioteksfrågan som 
”dess praktiska tillämpningar” (Palmgren 1909, s. 20f). Om inte annat borde vi snarast ägna oss åt 
saken av ren ”nationell själfbevarelsedrift” säger hon med hänvisning till en tysk finansman 
(Palmgren 1910, s. 18). I denna argumentation är det alltså också vår bakvattensposition som 
åberopas. Det är nämligen så, att ”okunnighet och bristande omdömesförmåga hos ett folk till 
slut alltid komma att stå hvarje folk, hvarje samhälle dyrare än bildning”, varnar hon (Ibid, s. 72). 
Dessutom går ”de stora penningsummor” förlorade som vi lagt ned på skolväsendet om vi inte 
genom att inrätta folkbibliotek ger folk möjlighet att upprätthålla sin läsförmåga. Det argumentet 
utvecklar hon mycket vältaligt i 1911 års utredning (s. 8f). Det är i denna skrift som hon av 
naturliga orsaker gör de kraftfullaste utläggningarna i ämnet: 
 

Man börjar inse, att hvarje enskild människas lif kan blifva rikare och lyckligare genom boken och 
att en bättre, lyckligare människa är en ekonomisk vinst för samhället/---/Och man vet numera 
också, att endast ett på möjligast högsta bildningsnivå stående folk kan blifva och förblifva 
utvecklingsdugligt och konkurrenskraftigt på världsmarknaden. 

 
Hon talar också konkret om kostnadsbesparingar vad gäller materiell åverkan orsakad av dåliga 
samhällsmedlemmar, vården av dem på olika former av anstalter och institutioner m.m. (Ibid, s. 
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51f). Det tycks inte finnas många gränser för vad inrättande av folkbibliotek av den åsyftade 
modellen skulle kunna åstadkomma. 
 Lockande kan man väl säga att det låter när Palmgren citerar en amerikansk skald och poets 
lyriska tongångar där han beskriver med vilken tacksamhet givmilda donatorer som bidragit till 
instiftande av bibliotek ska ihågkommas. ”Pyramiderna kunna glömma sina byggmästare, men 
minnesstoder, sådana som biblioteken, hafva ett längre minne” (1909, s. 24ff). 
 Trots ovan refererade och citerade retorik är det svårt att avgöra vad Palmgren egentligen 
ansåg i frågan, vilken vikt hon personligen la vid ekonomiska aspekter. Faktum kvarstår dock, att 
Valfrid Palmgren, liksom andra samtida, på olika vis betonade det ekonomiskt lönsamma för 
samhället i att inrätta folkbibliotek. 
 
 

2.2 Demokratins förutsättningar 

En politisk institution har till uppgift att kontrollera att en viss samhällsordning efterföljs samt att 
legitimera denna såsom varande logisk och riktig. Därmed kan man säga att också folkbiblioteket 
i USA och den anglosaxiska världen åsyftar en socialt stabiliserande verkan (Hansson 1998, s. 86). 
För Sveriges del kan detta sättas i samband med att Valfrid Palmgren just under storstrejkens 
oroliga år, 1909, fick uppdraget att utreda frågan om folkbibliotek. För den konservativa 
regeringen var folkbibliotek ett verktyg att i linje med svensk samförståndstradition integrera 
underprivilegierade grupper i samhället (Torstensson 1996, s. 124).  
 Enligt Joacim Hansson syftar även Valfrid Palmgrens och andra debattörers betonande av 
folkbiblioteket som en neutral (opolitisk) mötesplats för folk, över klassgränser, till samma sak. 
Hansson citerar bibliotekskonsulenten Fredrik Hjelmqvist där denne säger att ” ’Biblioteket skall 
vara en andlig medelpunkt för kommunen/…/bidraga till fostrandet av dugliga medborgare…’ ”. 
Den nationella samhörigheten betonas från flera håll samtidigt som man i rösträttsreformens spår 
ser en klar misstro mot ”massornas förmåga att regera” (Hansson 1998, s. 108-121).  
 Trots ett antal brasklappar ansluter sig Joacim Hansson till en forskningstradition i spåren 
av amerikanen Michael Harris. Denne lanserade på 1970-talet teorin att den bakomliggande 
tanken till grundandet av Boston Public Library framför allt var försvaret av det bestående 
samhället och traditionella borgerliga värderingar, d.v.s. att försäkra sig om en fortsatt 
maktposition med den sociala kontrollen som medel. Mats Myrstener tar också upp dessa tankar 
(inklusive Gramscis hegemoni-begrepp) och prövar även han detta i ett svenskt sammanhang. 
Myrsteners slutsats blir ändå något annorlunda. Han väljer att istället för att se folkbiblioteket 
som i huvudsak borgarklassens styrningsverkstyg betona samstämmigheten olika politiska läger 
uppvisar. Myrstener menar att idéerna om ”det goda biblioteket” (Palmgrens term) som 
överbryggar klassklyftor och befrämjar demokratin, om kulturens enorma potential, fanns ”hos 
folkbildare inom alla politiska partier vid denna tid”, och talar om en ”unik koalition mellan 
arbete och kapital, stad och land, höger och vänster”. Kyrkan och skolan fungerade visserligen i 
ett tidigare skede som överhetens instrument för social kontroll, men också socialdemokraterna 
uppvisade behov av social kontroll av sina medlemmar. Myrstener trycker på det nödvändiga i 
inslag av styrning i en så övergripande process som formandet av ett demokratiskt samhälle. 
Centralt för hans diskussion är just begreppet ”social kontroll”, sett ur olika perspektiv 
(Myrstener 1998, s. 14, särsk. not 5, 8 och 10).  
 Detta att man försökte närma olika samhällsklasser till varandra och öka samförståndet var 
inte någon outtalad underströmning i samhället, utan propagerades öppet från olika läger, 
förutom av Valfrid Palmgren (se även stycke 1.5). Föreningen "Studenter och Arbetare” i 
Stockholm hade exempelvis en sådan målsättning, liksom Arbetarföreningarna och 
Folkbildningsförbundet (Torstensson 1996, s. 70, not 1).  
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2.2.1 Folkbildning enligt olika ideologier  
Myrstener spårar rötterna till den liberala folkbildningstanken tillbaka till 1700-talets ekonomer 
och upplysningsfilosofer. Han visar sedan hur idéer om upplysning och uppfostran som garant 
för en lugn samhällsutveckling (och därmed för att de styrandes makt inte skulle ifrågasättas) 
ständigt återkommit under olika historiska perioder.  
 I konservativ utformning finns också en folkbildningstanke, om än mer konkret 
nyttoinriktad och darwinistiskt inspirerad. Det är de flitiga och mest dugliga vars intressen den 
bäst skall tillgodose. Den samhällsbevarande aspekten är uppenbar.11 
 Under svenskt 1880-tal återkommer liberala folkbildningstongångar t.ex. i målen för 
Stockholms Arbetareinstitut. Myrstener betonar även här inslaget av vilja till social kontroll. 
Läkaren Anton Nyström beskrev institutets syfte som ” ’Upplysning, själsodling, sinnelagets 
vänjande vid en stadig och allvarlig inre sysselsättning, som betrygga en lugn utveckling och 
motverka skadliga nöjen’ ”. Upplysningstidens filosofi fördes vidare av studentföreningar som 
Verdandi, Heimdal och Laboremus. Deras vandringsbibliotek och bokförteckningar var mycket 
betydelsefulla för arbetarrörelsens bibliotek. ”Också ideologiskt präglades många av de ledande 
inom arbetarrörelsen av Verdandis socialliberalism” (Ibid, s. 29 ff.). Det finns många exempel på 
hur meningslöst det är att försöka skilja på idéer som socialliberaler respektive liberala socialister 
pläderar för årtiondena runt sekelskiftet 1900.  
 
  

2.2.2 Folkbildning för vem: klassen, individen eller folket? 
Valfrid Palmgren talar generellt om folkuppfostran12 som någonting som ska dämpa 
klassmotsättningar och skapa ”goda medborgare” inom ramen för den existerande 
samhällsstrukturen. Hon trycker starkt på att behovet av folkuppfostran finns hos alla, hög som 
låg (Forsman 1986, s. 28 ff.). Detta fullt i linje med hennes tro på folkbiblioteket som samhällets 
främsta mötesplats över klassgränser och motvilja mot att anlägga ett politiskt perspektiv på 
saken (Ibid, s. 27). 
 Arbetarrörelsens kollektiva bildningsideal har varit föremål för forskarnas intresse i olika 
omgångar. Ibland anförs i sammanhanget ett citat ur ”Asfalt” av Ivar Lo-Johansson:   
 

Det var inte något vanligt bibliotek, utan jag gick ut ifrån, att de hade bara de utvalda böckerna. Jag 
kände alltid ett sting av smärta när jag någon gång såg en besökare som lånat en i mitt tycke likgiltig 
bok. Det var biblioteket ovärdigt. Det ursäktades med att man påstod att ’också en arbetare kände 
behov av förströelse’. Jag godtog inte förklaringen. En låntagare med en dålig bok hindrade hela 
arbetarrörelsens framgång. 

 
 (ur Myrstener 1998, s. 83) 

 
En självisk individ som fördriver tiden genom läsning av meningslösa litterära produkter håller 
m.a.o. hela gruppen tillbaka  
 Trots en i övrigt stark koppling till arbetarrörelsen hade man inom nykterhetsrörelsen 
utformat ett annorlunda bildningsideal. Här ställdes individens personliga utveckling i fokus. Det 
är självbildningsidealet som dominerar, innebärande en helt annan tro på den enskildes förmåga 
att bilda sig på egen hand. Verktyget är studiecirkeln med sitt speciella bibliotek, utformat efter 
idé av Oscar Olsson. Denna studieform bygger på diskussion utan ledare. Olsson fäste stor tilltro 
                                                 
11 Torstensson har visat hur en ledande initiativtagare till folkbibliotek i Boston, George Ticknor, fick ta strid för att 
inte biblioteket bara skulle bli till för avancerad kunskaps- och informationsinhämtning utan även syfta till läsning för 
rekreation och återhämtning för en bredare kundkrets (1996, s. 70). 
12 Folkuppfostran är för Palmgren bl. a. det som utbildningsväsendet sysslar med och som folkbiblioteken ska hjälpa 
den enskilde att i egen regi syssla med livet ut. Hon talar om ”själfuppfostran, själfutveckling” (1909, s. 13 f).  
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till skönlitteraturens användbarhet i detta sammanhang. Hans åsikt var att det inte spelade någon 
roll hur bra och värdefulla olika facklitterära verk var för personer som inte kunde ta del av dem. 
Skönlitteraturen hade däremot, enligt Olsson, den förmågan att kunna fängsla även nybörjaren. 
Enligt Joacim Hansson betonade Olsson skönlitteraturens användbarhet när det gällde att ”vänja 
arbetaren eller bonden vid bokliga sysselsättningar” och därmed främst funktionen som 
bildningsinstrument. (1998, s. 65 ff.). 13 Ett elitistiskt drag med starkt fostrande övertoner skiljer 
således arbetarrörelsen från Oscar Olsson och nykterhetsrörelsen (Ibid, s. 71). 
 En mycket framträdande personlighet i Sverige vid den här tiden var Ellen Key. Hon 
debatterade s.a.s. från vänster, sa sig ha socialistiska åsikter, men tillhörde inget parti. Key var 
mån om bevarandet av individualiteten i bildningsprocessen. Trots förståelse för att 
arbetarorganisationen som ”stridande här” hade behov av sina medlemmars ”underordning och 
självbehärskning”, så manade hon till försiktighet med denna ”uppfostran till disciplin”. Man 
borde, enligt Key, akta sig för att bryta ner människor, att framkalla för stor likformighet, göra 
folk allt ”för lydiga och självbehärskade” (Key 1908, s. 437 ff.). Key talar om en kamp. Palmgren 
talar om att utjämna skillnader. Målet är detsamma: ett enat folk. Bildning var någonting alla 
samhällsmedlemmar behövde och skulle ta del av i lika hög grad. Hennes solidaritet är med 
arbetarrörelsen, men Key vill inte att de som klass ska ”vinna makten”, hon vill omskapa 
samhället. Det är inte någon klass som ska segra, det är samhället som ska vinna på att styras av 
individer som med hjälp av bildning, konst, uppfostran etc. lyfts till en högre nivå (se vidare 
stycke 3.4). 
 Socialister däremot, i enlighet med Hjalmar Branting, siktar på att vinna över borgarna med 
deras egna vapen: att bli överlägsna dem intellektuellt och moraliskt. Bildning och konst ses som 
vägar till lycka och njutning, förr bara var tillgängliga för överklassen (Boëthius 1989, s. 265ff). 
Folkbildningen ses därmed som en rättvisefråga och det är de som förr tryckts ned som står i 
centrum, inte folket som helhet. 
   
 

2.2.3 Varför folkuppfostran/folkbildning? 
Folkuppfostran för Palmgren syftar bl.a. till att ”lyfta hela folket upp på ett högre 
utvecklingsplan”, och ordet ”kanske borde utbytas mot nationaluppfostran”. Vi möter igen 
Palmgrens tanke att det som är utvecklande för individen, det är indirekt bra för helheten. Här 
finns ingenting av kollektivism i utformningen. Den önskvärda effekten är att inom alla 
samhällsklasser råda bot på ”missförhållanden, som inga lagar afhjälpa”. Det ska sprida en anda 
av respekt och god vilja människor emellan, och därvid ”mildra klassmotsatserna” så att vi 
”genom hvarandra sträfva mot alltjämt högre mål” (Palmgren 1910, s. 15f). ”En nations rätt till 
existens” beror på dess genom nationaluppfostran åstadkomna ”ständiga tillväxt i kultur, i moral, 
i social samhörighetskänsla och i nationellt själfmedvetande” (Ibid, s. 72). Detta åberopande av 
nationen låter väldigt tidsenligt (se nästa avsnitt).  
Samma tro på folkbildningens klassutjämnande funktion finner vi i Folkbiblioteksbladet, det liberala 
Folkbildningsförbundets tidskrift. År 1905 menar litteraturrecensenten Kurt Belfrage att arbetet 
med folkbildningen kan vara ”en af de bästa försonarne och medlarne i den hetsande 
klasskampen” (FBL 1905, s. 115). 
 Biblioteksinstitutionen är till sin verksamhet utjämnande, men ”i rätt riktning, därför att 
den tjänar till att höja, att höja alla till den verkliga bildningens nivå” (Ibid, s. 49). Alla ska således 
bibringas den definition av ”verklig bildning” som Palmgren som representant för en bildad 
medelklass anser sig kunna definiera (se stycke 1.5). Hennes bildningsideal har i SBL definierats 

                                                 
13 Ser vi till Olssons egna ord i skriften Folkets bildningsarbete så blir intrycket vad gäller värdet av läsning av denna typ 
av litteratur dock än mer djupgående, vilket vi ska återkomma till i avsnitt 3. 
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som ”individualistiskt, ansvarsetiskt och kulturkonservativt”. Allt för deras eget (och samtidigt 
allas vårt) bästa. Man kan tänka sig hur de av Hansson kommenterade legitimerande och 
kontrollerande funktionerna som kännetecknar den politiska institutionen kan träda i kraft. Ändå 
är syftet paradoxalt nog att medborgarna ska uppnå förmåga att självständigt, på saklig och logisk 
grund bilda åsikter. Det är bara det att Palmgren aldrig tänker sig att de kan komma att forma 
åsikter som är destruktiva för det etablerade samhället.  
 När Ellen Key diskuterade bildning tycks hon menat att det skulle kunna användas som ny 
grund för särskiljande av människor. Hon kallade bildning för ”ett klassmärke”: 
 

Intet är en mera obestridlig sanning än att olikheten i bildningsgrad utgör det djupaste av alla 
klassmärken. Förståelse, tankeutbyte, samkänsla äro endast möjliga mellan dem, som i någon mån 
äga liknande livsvärden, och det är bildningsgraden, som framför något annat avgör vilka 
livsvärden, som för oss bliva de högsta och dem vilka vi således ivrigast eftersträva.  
 Men det stora misstaget är att tro att den linje, som i detta fall är dragen mellan över- och 
underklass, skulle vara utmärkt genom rösträttsstrecket eller stiga och sjunka med examensbetygen. 
 
     (Key 1992, s. 17) 

 
Det verkar således som om hon föreslår en ersättning för sin tids klassindelning med en annan 
där adelsmärket heter bildning och är lika ouppnåeligt som förut för den som inte får det vid 
födseln. ”För bildning fordras nämligen naturanlag/…/Det är icke lätt att definiera anlaget för 
bildning. Det är framför allt med aningen och känslan, man förnimmer var detta anlag finnes eller 
saknas/…/den mest bildade omgivning skall/…/intet mäkta mot naturens oförmåga att undfå 
kultur (Ibid, s. 8f). Miljön förmår mycket, men kan alltså ändå aldrig ersätta anlag som naturen 
helt enkelt inte har bestått individen med. ”Bildningsanlaget kan emellertid –som alla naturens 
gåvor –utvecklas eller undertryckas” (Ibid, s. 9). Key talar om att skillnad mellan människor då 
inte längre kommer att ”uppstå genom ståndsskillnader, utan genom själsskillnader!” (Key 1906a, 
s. 61). 14 Lösningen på denna olikhet fann Key i evolutionismen. När jämlika individer fick 
möjlighet att utveckla sin potential skulle de välja varandra, ingen som var förmögen men utan 
bildningsanlag skulle bli vald. Därmed skulle ett naturligt urval föra fram de mest lämpade 
individerna (Ambjörnsson 1976, s. 52). På lång sikt skulle därmed ändå det ideala, klasslösa 
samhället uppstå. 
 Palmgren poängterar gång på gång vikten av bibliotekets ideologiska neutralitet. Denna ska 
ge människan bra redskap att bilda välgrundade uppfattningar i olika frågor. Det är så man 
uppnår bildning. Här tycks hon vara fullständigt enig med Ellen Key: 
 

Öfverallt måste ändamålet bli att göra folkbildningen lifsduglig och tidsenlig. Men detta sker icke 
ifall ej ställningen till arbetarfrågan göres fullt klar, så att fortbildningen lika litet tar till mål att 
bekämpa socialismen, som att sprida den Tvärtom måste denna rörelses synpunkter och önskemål 
allsidigt belysas såväl från dess egen som från motsidans synpunkt.  
 
     (Key 1906b, s. 44) 

 
Bildning är nämligen ”förmågan att, ur skäl och motskäl, dana sig en egen välgrundad åsikt” 
(Ibid).  
 Summan av detta blir att det inte går att dra någon tydlig ideologisk skiljelinje i frågan om 
vad som befrämjar bildning hos en människa. Det borde göra bildningsdiskussionen användbar i 
en debatt där man vill åstadkomma bred konsensus. Ser man till syftet med bildningen blir bilden 
en annan. Borgare/liberaler i enlighet med Palmgren verkar ha menat att arbetarna gärna fick 
                                                 
14 Tongångar av Nietzsche hörs inte bara från Ellen Key. Det var socialistiska övermänniskor som skulle skapas, nya 
aristokrater (”en ny andlig patricierrace”), enligt riksdagsmannen och ideologen Viktor Larsson. Key och Larsson 
hade vid tidpunkten stort inflytande över det socialdemokratiska ungdomsförbundet (Boëthius 1989, s. 270f). 
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komma in i beslutandesfären, bara de gjorde sig intellektuellt och socialt presentabla först. Blev 
mer lika dem själva, m.a.o. Från socialdemokratiskt håll har man talat om att om att rusta sig inför 
en strid och att slå motståndarna genom att ta upp deras egna vapen och göra dem ännu mer 
effektiva. De vill vinna i första hand. Bli överlägsna. 
  Rickard Sandler, ledande företrädare för rörelsen15, var helt på det klara med att mycket 
återstod att göra vad gällde danandet av dem som han stred för i sin kamp för socialismen. 
Folkbildning var ett nödvändigt och verksamt medel i den processen. ”Låt oss genast erkänna, att 
det människomaterial vi äga i dag icke är sådant vi önska och behöva. Alkoholismen är bevis nog 
för bristande självdisciplin inom våra leder”, skriver han i en broschyr år 1908 (Sandler 1937, s. 
37f). Redan år 1907 hade han utvecklat dessa tankegångar i ett föredrag hållet på 
Socialdemokratiska ungdomsförbundets kongress. Visserligen, menade Sandler, ingår som 
självklart inslag i det demokratiska samhället att alla har rösträtt, hur okunniga de än är. Resultatet 
kan dock inte bli lika bra som om bildningen varit mer utbredd bland medborgarna (Ibid, s. 36). 
Sandler poängterar att folkbildningen måste ses som förutsättning för ett socialdemokratiskt 
samhälle. ”En höjning av genomsnittsmänniskans andliga nivå är för våra samhällsideals 
verkliggörande av grundväsentlig betydelse” (Ibid, s. 9f). Han nämner dessutom dess ”taktiska 
betydelse, bildningen som kampmedel”(Ibid). Kvantitet i anhängarantalet är nödvändigt, men lika 
viktigt anser Sandler kvaliteten på individerna som ansluter sig vara. Nykterheten är även den en 
förutsättning för den lyckade utgången av kampen (Ibid, s. 12f).  
 Som visat ansåg vare sig Ellen Key eller Rickard Sandler klasskampen var mödan värd ifall 
inte dem man stred för som grupp betraktad förmåddes ändra sig. Detta var också en 
grundläggande tankegång i Oscar Olssons budskap. I Folkets bildningsarbete skriver Olsson: 
 

Det är inte den andligt vanlottade trälhopen med sin hätska förbittring utan den självuppfostrade 
fria arbetarskaran med sin glödande harm, som skall vinna den slutliga och avgörande segern för 
klassens andliga och materiella frigörelse. 
 
     (Olsson 1912, s. 60) 

 
Olsson menar inte detta i nedsättande bemärkelse. Det han vill understryka är att inte individerna 
ska behöva se det som att de ska behöva glömma sig själva, sin personliga utveckling, och offra 
den egna lyckan för klasskampens skull. Han utgår ifrån att de han strider för vill utvecklas och 
frigöras enligt de definitioner han ger orden (Ibid). 
 Faktum är att Rickard Sandler år 1908 uttryckte folkbildningens (och därmed 
folkbibliotekens) dubbla ideologiska härkomst väl så bra som dagens forskare: ”klasskampen har 
drivit fram bildningsintresset nedifrån, demokratin tvingat fram bildningsverksamheten uppifrån 
– så har folkbildningsfrågan fått den betydelsefulla plats den intar i nutiden” (Sandler 1937, s. 35). 
 
 

2.2.4 Nationalromantik på folkbiblioteken i nationens intresse 
Man kan undra om lokalsamlingarna på dagens folkbibliotek hade inrättats om det inte vore så att 
institutionen formades under en tid präglad av nationalromantiska idéer. Valfrid Palmgren 
uttrycker i vanlig ordning saken vältaligt: 
 

I detta sammanhang vill jag särskildt framhålla vikten af att hvarje bibliotek, stort eller litet, i mån af 
sina tillgångar och förhållanden, anskaffar litteratur, som behandlar den trakt och den ort, i hvilken 

                                                 
15 Rickard Sandler (1884-1964), socialdemokratisk politiker och ämbetsman. Ledamot i den socialdemokratiska 
partistyrelsen från 1911 och ingick i Brantings tre regeringar. Efterträdde denne som statsminister. 1912 tog han 
initiativ till bildandet av ABF och var dess ordförande under en 20-årsperiod. En av socialdemokratins ledande 
ideologer (Bra böckers lexikon 1989). 
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biblioteket är beläget. Bygden, där man är född, vuxit upp och slagit rot, hemorten, dess minnen 
och egendomligheter, natur och arbetslif, allt detta, stort och smått, ur hvilket kärleken till hemmet, 
trakten, landet spirar fram, måste ju vara föremål för hvar och ens särskilda intresse. Och att så är, 
därom vittnar framför allt i våra dagar konsten, såväl de bildande konsterna, som litteraturen. Hur 
ha vi icke numera i högre grad än förr konstnärer, som företrädesvis syssla med motiv från en dem 
kär hemtrakt, skalder, hvilkas vackraste diktverk behandla den bygd, som sett dem födas, och 
tonkonstnärer, som söka i toner omsätta de djupaste intrycken från sin barndoms land/…/ 

 
(Palmgren 1911, s. 75f) 

 
Också vetenskaper hämtar näring från undersökningar av hembygden: arkeologi, historia, 
etnografi, språk- musik- släkthistoria o.s.v. ”Det är biblioteket, som skall vara källan till all annan 
hembygdsforskning i vårt land”. Inspirationen kommer återigen från Förenta staterna (Ibid).  
 Det ligger i nationens intresse att befrämja dessa tendenser genom inrättande av 
lokalsamlingar på folkbiblioteken. Ur samhällelig synkpunkt kan man tänka sig att förutom att 
verka som katalysator för forskning, diktning m.m. så har kärleken till hemlandet samlande och 
därmed lugnande inverkan på befolkningen. Därmed hör dessa tongångar förmodligen hemma 
under det argument som handlar om att befrämja både nationen och den demokratiska 
processen. 
 I samband med detta talar Palmgren mycket om den lokala profileringens betydelse, om 
hur viktigt det är att man anpassar biblioteket till omgivningens förutsättningar. Paralleller finns 
till strategier för marknadsföring inriktade på försök att forma utbud efter en lokal marknads 
utseende och särprägel. Under 2000-talets början har sådana tankegångar t.ex. förekommit i 
diskussioner kring filialbibliotek. Palmgren tar som exempel att det i ett område som präglas av 
en industrialiseringsprocess inte är lämpligt att bokbeståndet domineras av jordbrukslitteratur. 
Även ”sociala intressen” eller andra kända intresseområden bör man ta hänsyn till i sitt utbud 
(Palmgren 1911, s. 77 samt 190). 
 Det är intressant att här anknyta idéhistorikern Per Franssons till utredning av 
hembygdsbegreppets ändrade betydelse just vid 1900-talets ingång. Bakomliggande orsaker till en 
politiskt bred konsensus om den stora vikten av ökad nationell samling nu är desamma som 
kännetecknar samhällsdebatten i stort, och som redan berörts. Det rör sig bl.a. om emigrationen, 
industrialiseringen och socialismens spridning. Lanseringen av en ny, samlande känsla för ”det 
svenska” syftade till att samla; överbrygga klassklyftor, politiska meningsskiljaktigheter m.m. För 
de flesta svenskar vid tidpunkten ägde dessa andra gemenskaper företräde framför den nationella. 
Försök att skapa en gemensam, förenande definition på svenskhet tog sig olika uttryck: 
exempelvis bildandet av Skansen, genomförandet av Stockholmsutställningen 1897 (en 
manifestation över vad olika delar av landet kunde åstadkomma inom områden som teknik, konst 
och hemslöjd), i hembygdsfester och hembygdskurser (Fransson 2001, s. 42ff). 
 Per Fransson har också diskuterat en konflikt som synes ha uppstått när man å ena sidan 
ville forma Sverige till en konkurrenskraftig industrination och å andra sidan sa sig t.ex. vilja 
rädda hantverksskicklighet i riskzonen under denna nya tid. Motsatsförhållandet existerar dock 
enligt Fransson i huvudsak på ett ytligt plan. Det som förenade var att man inför framväxten av 
det industrialiserade samhället upplevt stark önskan att motverka turbulens och oro som 
omdaningen framkallade. Det är denna önskan som mynnade i försök att definiera och därmed 
framkalla en odelad nation, en ny gemenskap bland medborgarna: en ny typ av svenskhet. Denna 
skulle man finna genom återknytandet till jorden, naturen och hembygden; till de värden som 
ansågs känneteckna det jordbrukssamhälle man nu stod i begrepp att lämna (Ibid, s. 48f). 
Samtidigt som den underlättade moderniseringen, så bidrog hembygdsrörelsen på så vis till att 
bevara drag av den kultur som snart tillhörde det förgångna (Ibid, s. 72). 
 Hela folkbiblioteksfrågan kan för övrigt ses från ett mer övergripande perspektiv. Idén om 
spridning av andlighet och själsliga upplevelser till ALLA (se vidare avsnitt 3 om skönlitteratur) 
till mänsklighetens/nationens gagn spreds ju t.ex. genom den engelska, socialistiskt influerade 
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Arts & Crafts movement. Dess främsta förespråkare i Sverige var Ellen Key, men hon hade gott 
sällskap av stora delar av det radikala kulturetablissemanget. Rörelsen uppstod bl.a. som en 
reaktion på de stora missförhållanden industrialiseringen bidragit att skapa för stora grupper av 
människor. Utveckling av skönhetssinnet genom formulering av en ny estetik grundande sig på 
nationella och ”genuint” hantverksmässiga förutsättningar var ett viktigt inslag i försöken att 
”medvetandegöra” (i huvudsak) arbetarklassen. Inredningstekniskt förespråkades enkelhet, 
funktionalitet och nationalism. Därmed tillverkades svenska möbler av furu, dekorativa detaljer 
kunde vara inspirerade av tallens barr och kottar (Ambjörnsson 1976, s. 37 ff.). Även detta är ju 
försök att genom att återknyta till det ”svenska” motverka tendenser i den nya tiden som man 
uppfattades som oroande.  
 Till kontexten hör att det vid tidpunkten även i vårt land florerade en (felaktig) övertygelse 
om att egenskaper individen genom personlig utveckling skaffar sig under sin levnad kan ärvas. 
Det biologiska arvets betydelse förringades då och miljöns påverkan ansågs central. Detta 
tankegods härrör från evolutionismen och upphovet finns att söka hos engelska tänkare som 
Charles Darwin och Herbert Spencer. Man menade alltså att genom att individen gavs 
förutsättningar att uppfylla sin kapacitet så skulle nationen på sikt ”höjas” ur alla avseenden. 
Härmed kommer fenomenet uppfostran i centrum. När individen går att påverka på detta sätt 
blir dess uppfostran av avgörande betydelse för nationen som helhet. Optimism kännetecknar 
denna ideologi. Med rätt uppfostran är möjligheterna mycket stora att forma individerna. Var och 
en kan därmed sägas ha ett moraliskt ansvar att för släktets skull arbeta på sin utveckling (Ibid). 
På så vis var utformningen av medborgarnas karaktärer en politisk angelägenhet. I centrum står 
fortfarande frågan om hur man kunde förändra individer för att åstadkomma en bättre nation, 
hur man kunde göra dem mer lika det uppfattade idealet, mer benägna att arbeta för samma mål 
och mindre konfliktbenägna. 
   
  

2.3 Utbildningsargumentet: ”skolans komplement och supplement” 

Samhällets ansvar för vidare utbildning efter den obligatoriska skolgången som tema i debatten 
tas upp av Torstensson enligt punkt 4 bland folkbiblioteksargumenten i avsnitt 2. Det är behovet 
och nyttan av fortbildning som folkbiblioteket skall tillgodose. Valfrid Palmgren anspelar ständigt 
på skolväsendet. Hon hänvisar till ” ’biblioteket som skolans naturliga bundsförvant, dess såväl 
komplement som supplement’ ” och kallar det för ” ’de fullväxtes läroanstalt, som de aldrig 
kunna växa ifrån’ ” (Forsman 1986, s. 30). Hon går till och med så långt att hon hävdar att ”om 
man överhufvudtaget medgifver, att det är nödvändigt och riktigt, att kommun och stat sörja för 
skolväsendet, så fordrar konsekvensen/…/att kommunen och staten på liknande sätt böra sörja 
för biblioteksväsendet. Dessa två institutioner höra med logisk nödvändighet samman” 
(Palmgren 1911, s. 164). 
 Liknelsen vid biblioteket som ett skolans ”komplement och supplement” anförs också, i 
Palmgrens efterföljd, bl.a. av bibliotekskonsulent Fredrik Hjelmqvist. Han tar även upp tankarna 
på det politiskt neutrala biblioteket som ska ’bidraga till fostrandet av dugande medborgare’ 
(Myrstener 1998, s. 103, not 80).16  
 Det faller sig helt naturligt att sätta detta i samband med den expansion som ägde rum 
inom svenskt utbildningsväsende vid sekelskiftet. Spår syns fortfarande i stadsbilderna i form av 
de grandiosa byggnader i lärdomens tjänst som restes då. Även de många museibyggnader i syfte 
att främja utbildning och forskning som uppfördes vid tidpunkten är resultat av samma trend. 
Genom 1905 års läroverksreform avskaffades den lärda latinskolan med inriktning på präst- och 

                                                 
16 Palmgren nämner själv att idéer om hur offentligt tillgängliga bibliotek skulle kunna bidra i samhället genom att 
stödja och fortsätta skolans verksamhet redan fanns då t.ex. kammarskrivare Carl Ulric Roos vid 1828-30 års riksdag  
utan gehör framförde en motion om sockenbibliotekens möjliga funktion (Palmgren 1911, s. 1).  
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ämbetsmannautbildning. Det var en skola som förenade nyttoinriktning med allmänbildning som 
nu istället tog form. Detta har kallats ”en medelklassens reform” (Broberg, Gunnar, 1991, s. 
1277ff.). ”Kanske mer än någonsin tidigare trodde Sverige på utbildning och bildning” (Ibid, s. 
1282). Det ter sig signifikant att år 1905 bar med sig både nämnda läroverksreform och det första 
svenska statsanslaget till folkbibliotek. 
 Saken har också sin grund i krassa realiteter: folk hade dålig tillgång till litteratur 
överhuvudtaget (bortsett från tidningar och populärlitteratur; Ibid). Varför lära dem läsa och 
sedan inte ge dem något att läsa? Detta är också ett argument som Palmgren vid olika tillfällen 
anför.17 Hon återger i sin skrift Bibliotek och folkuppfostran en liknelse hon fått berättad som handlar 
om det meningslösa i att lära någon skomakaryrket och sedan inte ge denne någonting att göra 
skor av (Palmgren 1909, s. 14).  
 Såväl biblioteksanställda som privatpersoner hade i Sverige svårt att få tag på böcker vid 
tidpunkten också enligt Palmgren: ”Biblioteken ligga ju här synnerligen spridda, i 
landskommunerna saknas i regel annan bokförsäljning än den, som sker genom olika slags 
kolportörer eller genom bokauktioner, och äfven i ett flertal af våra småstäder saknas mera 
välförsedda bokhandlare” (Palmgren 1911, s. 113). 
 
 

2.3.1 Tillgång till den nyaste litteraturen 
Folkbiblioteken idag köper ständigt ny litteratur, och gallringen pågår lika kontinuerligt. Denna 
kretsgång tror jag främst bör ses i förhållande till två av de ovan uttalade ambitionerna från 
sekelskiftet: dels erbjuds alla samma rätt i en demokrati att hålla sig uppdaterade med de senaste 
tankegångarna, dels finns ett nationellt intresse av att befolkningen är informerad i 
fortbildningssyfte.  
 Att erbjuda folk den nyaste litteraturen är en grundtanke bland instiftarna av folkbibliotek, 
och den fanns med redan i den berömda rapporten från 1852 angående Boston Public Library. 
Där sägs att:  
 

Books that will be often asked for, (we mean the more respectable of the popular books of the 
time) of which books copies should be provided in such numbers, that many persons, if they decide 
it, can be reading the same work at the same moment, and so render the pleasant and healthy 
literature of the day accessible to the whole people at the only time they care for it, -that is, when it 
is living, fresh and new/…/ 

 
    (Torstensson 1996, s. 18f) 
 

Denna åtgärd syftade direkt till att öka den generella läslusten bland låntagarna (Ibid).  
 Mats Myrstener har konstaterat att detta inte var en lika självklar linje att följa bland de 
olika typer av bibliotek i Stockholm runt sekelskiftet 1900 som han har studerat. Det var en 
gradvis stigande insikt som ansvariga gjorde att det inte gick att hävda sig i konkurrensen utan att 
”inkorporera de kommersiella lånebibliotekens inriktning på aktuell och populär litteratur”. Han 
spårar samma drag i folkbiblioteksutvecklingen i övriga Skandinavien samt i Tyskland (1998, s. 
59, not 17).18 Palmgren påpekar för övrigt redan i sin utredning i frågan år 1911 att 

                                                 
17 Se även Om folkuppfostran av Palmgren, 1910, s. 43f. 
18 Myrstener har också i på andra håll i det refererade verket framhållit hur den nya litteraturen fram till 1920-talet 
främst fick sökas på det kommersiella lånebiblioteket Stockholms Läsesalong, och hur det var konkurrensskäl som 
sedan låg bakom en uppryckning av bokbeståndet på olika folkbibliotek. Valfrid Palmgrens attityd gjorde också 
mycket för att framkalla en positiv utveckling i det här avseendet. Vad gäller skönlitteraturen så försökte 
Folkbildningsförbundet och Arbetarebiblioteket i varje fall hålla ett aktuellt urval, i motsats till 
församlingsbiblioteken (s. 79 f.). 
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sockenbibliotekens nedgång delvis berodde på bokbestånd innehållande ”intet av värde eller 
aktuellt intresse” (s. 7). Vikten av en ständig uppdatering i bokbeståndet betonas av henne: ”ty 
det är endast genom ett ständigt förnyande af bokförrådet, som ett bibliotek kan hålla jämna steg 
med utvecklingen å alla områden och därigenom ernå sin fulla betydelse för det samhälle, inom 
hvilket det verkar” (Palmgren 1911, s. 199).19 

                                                 
19 Detta öppnar för en diskussion om en möjlig motsättning man kan spåra i nutida svenska förhållanden när man 
försöker att dels styras av användarnas önskemål och dels beakta senare tiders statliga inriktningsmål angående 
”kommersialismens negativa verkningar”. Om man tänker sig att en sådan negativ verkning är att smal litteratur och 
små förlag har svårt att hävda sig i en konkurrens där de inte kan synliggöra sig på samma villkor som giganterna, så 
blir bibliotekets roll svårbemästrad. Ska man ta hänsyn till låntagarnas önskemål, influerade av reklam m.m. eller 
deras svårighet att få kännedom om annan litteratur och därmed att efterfråga den? Detta är en komplikation som 
inte finns med i det tidiga amerikanska biblioteksdokument som citeras ovan. Däremot finns det selekterande 
momentet klart uttryckt. Sortimentet skall innehålla ”books that will be often asked for”, förutom dem som inte är 
”respectable”. 
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3. NYTTAN AV GOD SKÖNLITTERATUR 
 
Medan arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen förenas i sin tidstypiskt negativa inställning till 
kolportagelitteratur, har de samtidigt mycket olika inställning till skönlitteratur i allmänhet. Hos 
arbetarrörelsen förekommer tidvis en stark generell tveksamhet till skönlitteraturen som 
fenomen. Inom nykterhetsrörelsen sågs däremot skönlitteraturen som ett värdefullt 
bildningsinstrument med vilket individen kunde bibringas allmänmänskliga moraliska och 
kulturella värden. Syftet med bildningsverksamheten var ändå hela tiden detsamma som inom 
arbetarrörelsen: att med bildning som medel bereda arbetarna plats i samhällets maktsfär. Det är i 
metoden skillnaderna spåras. Nykterhetsrörelsens inställning till skönlitteratur är mycket lik 
amerikansk-inspirerade, liberala tongångar (Hansson 1998, s. 74 ff. samt 129).  
 Liberala folkbildningsföreningars inställning till skönlitteratur anses generellt ha varit mer 
öppen och tillåtande än konservativa. Man var i allmänhet mer intresserad av möjliga positiva 
effekter av ökad skönlitteraturläsning än detaljgranskning av enskilda böckers innehåll. Därmed 
var man inte lika fördömande inför lättare underhållningslitteratur och erotiska skildringar. 
Konservativa folkbildare som exempelvis Valfrid Palmgren såg mycket kritiskt på detta. 
Situationen är komplex, någon enhetlig bild går inte att få. De fragment som kvarstår till oss att 
analysera är motstridiga. Tongivande kretsar inom socialdemokratin förordade nyttoläsning, 
medan populärhistoria, underhållningsromaner m.m. ansågs förkastligt. Å andra sidan var den 
ledande liberalen vid denna tid, Anton Nyström, av precis samma åsikt (Myrstener 1998, s. 50 f). 
Detta samtidigt som det finns tydliga tecken bland låntagande arbetare (vilka främst utgjordes av 
den s.k. ”arbetaradeln”, dvs. hantverkare och förmän) på att skönlitteratur var betydligt mera 
efterfrågat än facklitteratur (Ibid, s. 44 f).  
 Jämför man sedan bokbeståndet i Stockholms Arbetarebibliotek från 1890 till 1910, så 
finner man att det får en alltmer likartad karaktär som de kommersiella lånebiblioteken vad gäller 
skönlitteraturen. Mats Myrstener tolkar detta som att man inte vill förlora låntagare i den 
konkurrens som rådde. Därmed slätas skillnader i inköpspraktik mellan olika aktörer gradvis ut. 
Det är också tydligt att låntagarnas önskemål i allt högre grad påverkade inköpen (Ibid, s. 68 ff.).  
 Myrstener har också tittat på lånestatistiken för de olika bibliotekstyperna som fanns vid 
tiden för folkbiblioteksväsendets framväxt i Stockholm t.o.m. år 1927. Han har då kommit fram 
till att den litteraturkategori som låntagarna helt tydligt vid tidpunkten föredrog, var 
skönlitteratur. Enligt Myrstener hade man från folkbibliotekens sida dock en negativ inställning 
till detta. Man såg hellre ”i folkbildarnit, att låntagarna gick till den ’kunskapsgivande’ 
avdelningen”. Önskemål att kontrollera låntagarnas bokval gjorde också att man kände motstånd 
mot system med öppna hyllor där folk själva skulle kunna välja ut vad de skulle låna. Man trodde 
att de då enbart skulle välja skönlitteratur. Det som dock i verkligheten frambringade 
förändringar i låntagarnas bokval, snarare än några öppna hyllor, var enligt Myrstener nya 
fenomen som 25-öresböcker, detektivmagasin och biografer på 1910-talet. I den konkurrensen 
nödsakades folkbiblioteken bredda sitt urval av skönlitteratur (Ibid, s. 90 f). 
 Därvid kan man konstatera, att oavsett vad som sägs av företrädare för olika ståndpunkter i 
debatten och vilken syn olika aktörer har på skönlitteratur, så fanns strax efter sekelskiftet 1900 i 
Sverige tvingande skäl att i högre grad än tidigare anpassa bibliotekens bokbestånd efter 
låntagarnas önskemål. 
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3.1 Skönlitteraturens funktioner  

Framförda åsikter i mitt källmaterial kombinerat med resultat av senare forskning skulle kunna 
presenteras enligt följande lista. Argumenten flyter till viss del in i varandra. 
 
1. Värva nya låntagare till folkbiblioteket och därmed befästa dess ställning. Fredrik Nilsson på 

Stockholms Arbetarebibliotek kände starkt för facklitteraturen, i synnerhet den 
samhällsdebatterande, men var därför inte främmande för att använda sig av 
underhållningslitteratur i syfte att utöka låntagarantalet. En hög utlåning kunde motivera 
större kommunalt bidrag (Myrstener 1998, s. 72). 

2. ”samla de sysslolösa och afhålla dem från dåliga och kostsamma förströelser” 
3. Skänka ”de af arbetet trötta… andlig vederkvickelse” : två citat (punkt 2 & 3) hämtade från 

uttalanden av Axel Hirsch, liberal redaktör för Folkbildningsförbundets tidskrift 
Folkbiblioteksbladet. Det är skönlitteraturens sociala funktion som framhävs, vilket får liberala 
debattörer att visa större tolerans mot s.k. förströelselitteratur av olika karaktär. Detta styrde 
också in dem på kollisionskurs mot de konservativas mer moraliska hållning (Ibid, s. 75)20 
som utkristalliserade sig i önskemål om att skönlitteraturen skulle: 

4. Dana karaktären och skänka höga ideal att leva upp till enligt Palmgren, samt även: 
5. Erbjuda ”rekreation och förströelse” då ”luftombyte är uppfriskande för själen såväl som för 

kroppen”, och i förlängningen ”fungera som ortens centrum för all intellektuell verksamhet” 
(Palmgren 1909 s. 18, se mer utförligt citat nedan). 

6. Bidra till ”fosterlandets välfärd” genom att skapa ”goda medborgare” (Ibid, se nedan). 
7. Oscar Olsson talar om den njutning, den lycka, som konst, kultur och specifikt skönlitteratur 

kan skänka. Dess effekt är stärkande och förädlande. Den manar till kamp: har man väl 
upplevt denna känsla vägrar man stanna i fattigdom och elände (Boëthius 1989, s. 267).  

8. Möjligheten att kostnadsfritt läsa god skönlitteratur innebar ett försök att sprida 
konstupplevelser och garantera allas rätt till sådana. Effekten skulle bli ett mer jämlikt 
samhälle där inte ekonomin avgjorde vem som kunde njuta konst. Alla debattörer tar upp 
detta argument. Innebörden är tvetydig, det är i huvudsak ett ovanifrån perspektiv som 
används. 

 
 
Skönlitteraturen tycks alltså uppfattas som ett effektivt konkurrensmedel som kan användas för 
befästande av bibliotekets ställning. Vad gäller bidraget till verksamhetens mål är den socialt 
kontrollerande funktionen uppenbar. Man vill ge folk något gott, delvis eller kanske 
huvudsakligen i syfte att avhålla dem från något dåligt. En andligt höjande ambition framkommer 
också. Idén om att befrämja den demokratiska processen finns med. Vissa ideologiska skillnader 
framkommer mellan socialdemokrater, liberaler och konservativa vad gäller synen på vilket som 
är skönlitteraturens främsta uppgift. De något olika gränsdragningsprinciperna angående den 
traditionella skönlitteraturen hade sin motsvarighet i en svagt differentierad syn på vad som 
utgjorde det främsta hotet mot bibliotekens skönlitteraturförmedling. Den frågan utgör ämnet för 
nästa del av uppsatsen. 
 Notera än en gång Palmgrens hänvisning till det sunda sinnet i den sunda kroppen enligt 
tidens terminologi i talet om ”uppfriskande luftombyte”. 
                                                 
20 Hirschs mer tillåtande ställning visade han även i debatten om s.k. Nick Carter-litteratur som vi strax ska 
återkomma till. Där hävdade han att människor som har alltför ensidiga arbeten drivs att läsa denna form av 
spänningslitteratur i ett sökande efter ’näring för sitt fantasiliv’ (Boëthius 1989, s. 54). År 1910 anklagar Palmgren 
”folkbildningskretsar” och ”deras föremål” för ”brist på allvar och ansvarskänsla” och för att på så vis åstadkomma 
”ytlighet och förflackning längs så godt som hela linjen”. Hon efterlyser ansvar för ”hvad han [folkupplysaren] ger 
och hur han ger, och hos den, som tar emot, för det sätt, hvarpå han förvaltar den honom anförtrodda kulturskatten” 
(Palmgren 1910 s. 15). 
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 Som visat går det delvis att läsa in syften med förmedling av skönlitteratur i vissa av de mål 
för folkbiblioteksverksamheten i sin helhet som Torstensson enligt avsnitt 2 identifierat i 
debatten kring sekelskiftet. Jag saknar dock djupare diskussion av två argument som ofta uttalas 
när man kring år 1900 diskuterar skönlitteratur. Det första är dess förmåga att skänka rekreation. 
Det andra gäller allt tal om ambitionerna att höja den enskildes och hela folkets ”andliga nivå”. 
Palmgren refererar 1909 till president Roosevelts uttalanden om folkbibliotekets förmåga att i 
samhället generera vinst ur moraliskt, andligt och materiellt hänseende (Palmgren 1909, s. 22). 
Man skulle kunna formulera om den första punkten i Torstenssons definition om syftet med 
folkbibliotek. Det är möjligt att ”gå upp en nivå”, se frågan om nykterhet, ordning, ekonomi på 
ett högre plan istället för att stanna vid enskildheterna: 
 
⇒ Höja befolkningens andliga nivå.  
 
Detta önskar man bland annat i syfte att komma tillrätta med problem som påverkar nationen 
(samhället) negativt, exempelvis alkoholism, prostitution, brottslighet föranledd av fattigdom, 
sysslolöshet och känslor av hopplöshet inför sin situation etc. Effekterna som eftersträvas är 
dock mycket mer långtgående och grundläggande än dessa. Man vill förändra värderingar, 
förändra medborgarna på ett grundläggande sätt. Det handlar naturligtvis enligt samma sätt att 
tänka, om att göra medborgarna bättre rustade att hantera sitt nyvunna demokratiska ansvar 
(punkt tre). Därmed är innebörden av även denna punkt likartad. Budskapet är detsamma: 
medborgarna bör förändras om vi ska få den typ av samhälle vi önskar. Det är deras normer och 
värderingar som bör utvecklas. Prövar man detta mer övergripande synsätt är det lättare att 
placera in skönlitteraturen i sammanhanget. Den önskvärda effekten av konstupplevelsen 
framkommer tydligare.  
 Rekreationsfunktionen har förutom liberalen Hirsch ju även Palmgren tydligt tagit upp i 
sammanhanget (se även stycke 2.1). Trots att det oftast (men inte alltid) förekommer med ett 
antal förbehåll, så återkommer flera debattörer till tanken på skönlitteraturen som medel att 
skänka nöje, underhållning, rekreation eller vederkvickelse. Valfrid Palmgren går längre än så. 
Hon poängterar att skönlitteratur är ett medel att åstadkomma detta, som är ett av bibliotekets 
viktiga mål: 
 

Men det amerikanska biblioteket är mer än detta, det tillgodoser ej blott utvecklingskrafvet, 
bildningsintresset hos människorna, det erbjuder äfven rekreation och förströelse. Biblioteket vet 
nämligen och erkänner och tager hänsyn till att människan behöfver något till omväxling med sitt 
arbete, att hon behöfver näring för sin fantasi såväl som för sitt förstånd, att luftombyte är 
välgörande och uppfriskande för själen såväl som för kroppen. Därför förser det amerikanska 
biblioteket sin allmänhet med alla folks och tiders skönlitteratur/…/ 

 
     (Palmgren 1909, s. 18) 
 
Ska vi som nutida läsare lägga tonvikten på hennes önskan att åstadkomma en möjlighet för folk 
att erhålla rekreation utan kostnad, eller ska vi, som jag diskuterade i stycke 2.1, tro att det hon 
vill huvudsakligen är att bespara individer och samhälle kostnaden och obehaget av vad ”ett 
förfeladt lif” kan innebära? Svaret är troligen att hon vill det hela: 
 
1. Ge individen möjlighet till rekreation genom läsning av god litteratur. 
2. Bespara samhället och individer kostnader och obehag som skulle kunna undvikas genom att 

folk erbjöds möjlighet till ”själfutveckling” och ”själfuppfostran”. 
 
Enligt Palmgren är detta väsentliga delar av folkbibliotekets uppgift, och här anser hon 
skönlitteratur vara ett effektivt verktyg. Det eftersträvade slutresultatet bör vara detsamma som 
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hon hänvisar till för amerikansk del: biblioteket vill, ”med sin omfattande verksamhet”, 
frambringa ”goda medborgare” . 

 
Biblioteket hoppas och tror, att studium af böcker, som innehålla stora tankar eller tala om ädla 
personligheter, om kamp för sanning och rätt, skall leda till uppväckande i läsarens sinne af 
motsvarande tankar och känslor, som i sin tur kunna blifva impulser till ädla handlingar; sådan 
läsning skall gifva människorna högre mål för deras sträfvanden, högre än dem, som själfviskheten 
och penningbegäret skapa. 

 
      (Palmgren 1909, s 19f.) 
  
Observera att detta uttalande inte i första hand tycks sätta facklitteraturen i centrum, utan det är 
också med hjälp av skönlitteratur som den goda medborgaren ska skapas. Goda medborgare 
behövs, inte minst därför att ”fosterlandets välfärd beror på dem, som styra det, medborgarna, 
valmännen. Ju högre dessa stå i moraliskt, andligt och materiellt hänseende, desto ljusare ter sig 
landets framtid” (Ibid, s. 169). Både Palmgren och Roosevelt skiljer på begreppen ”moraliskt” 
och ”andligt”. Därmed tycks avses att det inte bara är beteenden man vill påverka, utan också de 
värderingar som ligger bakom enskilda individers val och handlingar. 
 I denna debatt finns ett drag av idealism som möjligen känns främmande i detta sekelskifte, 
men var mycket tydligt kring förra. Förhoppningar om positiva effekter av en andlig höjning via 
finslipat sinne för konstupplevelser var ett levande inslag i samhällsdiskussionen. Ellen Keys 
omfattande agitation för spridande av andra smakideal än de rådande samt bättre sinne för 
skönhetskänsla vilar på samma grunduppfattning: ”Först och främst är förmågan att njuta 
skönheten en stor omedelbar lycka. För det andra en stor medelbar höjning av livet på alla andra 
områden. ”Ty konsten får –genom att vara äkta konst –även sedliga verkningar” (Key, s. 23). 
Hon hävdar att ”I Sverige måste även trädgårdssinnet uppodlas, denna grundbeståndsdel av 
skönhetssinnet”. Detta som ett inslag i ”kampen mot råheten/…/Ej endast i form av svordomar, 
dryckenskap, slagsmål, liderlighet utan även/…/ förstörelselusta /…/”. ”Men den enda hjälpen 
att fördriva råheten är att väcka ädlare viljeimpulser” (Ibid, s. 53ff).21 Trots olika politiska läger 
finns denna övertygelse om att andlig fostran av medborgarna är värdefullt för samhället i sin 
helhet. Key är dessutom lika förvissad som Palmgren om behovet av att vända sig till alla. 
Engagemanget gäller ”hela det svenska folkets konstnärliga uppfostran”, oavsett samhällsklass 
(Ibid, s. 13).22  
 Märk väl att jag alltså på inget vis hävdar att Palmgren och Key var åsiktsfränder, långt 
därifrån. Det jag vill göra gällande är att bägge ger uttryck för sin tids starka tilltro till kulturens 
kraft att forma människan och, därmed, miljöns betydelse för karaktären. Detta överensstämmer 
väl med den moderna pedagogiken som på evolutionistiska grunder utgick ifrån antaganden om 
människans påverkbarhet. Konsekvensen av sådana tankegångar är möjligheten av ett samhälle 
som är mycket annorlunda än det som man just är på väg att lämna. Det skulle ju kunna medföra 

                                                 
21 Skönhetssinnets odling genom trädgårdskonsten är enligt Key vittgående: ”Den, som med ömhet vårdat en 
trädgårdstäppa, där blomstren lysa och bien surra, ärtskidorna svälla och äpplena rundas, han har ej allenast många 
fröjder, som hans granne på den torra gårdsplanen saknar. Nej, du kan nästan vara viss att du hos den förre träder in 
i en renare stuga; att du där hör mildare ord; att där tänkas vackrare tankar, där handlas på ett vänligare sätt. Likaså 
kan du vara viss, att om du en söndag möter en arbetare med ett fång av grönt och blommor, då är han nykter, 
medan de druckne och skrålande inga blommor bära!” (Key 1915, s. 58) Renheten omkring individen framställs 
tidsenligt som en spegling av det förfinade sinnelaget. 
22 …”hela det svenska folkets uppfostran, en uppfostran som var nästan lika behöflig i de högre som de lägre 
klasserna. Mellan dessa blir skillnaden ofta endast den, att den förra tror sig förstå hvad den bedömer, medan den 
senare icke bedömer, emedan den vet sig icke förstå. Sålunda blir kroppsarbetaren och hans hustru en tacksammare 
jordmån än den själfsäkre ’punschmopsen’ med sin fru, som med själfsäkerhet öfva sin vettlösa konstgranskning” 
(Key 1906a, s. 200). 
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potentiell social rörlighet, andra tänkbara sorteringsmekanismer än medfödd status, vilket ju som 
sagt var något som Key gärna framhöll.23 
 Enligt Oscar Olsson kunde skönlitteraturen, precis som folkbiblioteket, ses som ett vapen i 
maktkampen. En utveckling av den tanken följer i avsnitt 3. Jämlikhetsargument berör samtliga 
här studerade debattörer. Folk har rätt att kräva och få det bästa av vad som producerats vad 
gäller konstnärlighet, sägs det. Anpassning efter den smak, de åsikter, ”folk” har vid tidpunkten är 
det sällan tal om.   
 Nu ska jag göra en lite mer närgången granskning av aktörernas offentligt uttryckta åsikter 
och utveckla de resonemang som här framstår som väsentliga. Palmgrens ståndpunkter i frågan 
ska ställas emot vad som uttrycks genom recensioner o.dyl. i tidskriften Folkbiblioteksbladet. 
Därefter görs återknytning till Ellen Key, Oscar Olsson och konstens potential.  
 
 

3.2 Valfrid Palmgren: ”skönlitteratur i sorgfälligt urval” 

Palmgren försöker beskriva för en svensk publik vad ett amerikanskt ”circulating library” innebär 
i sin skrift Bibliotek och folkuppfostran från 1909. Angående skönlitteratur så säger hon att 
biblioteket köper detta ”i stor mängd, ehuru efter sorgfälligt urval” (s. 11). Nöjesaspekten är 
mycket väsentlig, dock. ”De böcker, som ungdomen läser för nöjes skull, göra mera för att dana 
karaktären och för att höja eller sänka idealen än skolböckerna” (Ibid, s. 16). Det är alltså därför 
det är viktigt att tillhandahålla underhållande litteratur på folkbibliotek. Syftet är inte primärt att 
roa, utan att fostra. Böckerna ”danar karaktären” bättre om de roar. Inköpen borde därmed riktas 
in mot den litteratur som förmår bägge. Böcker som bara åstadkommer det ena eller bara det 
andra av de alternativen borde i enlighet med detta resonemang sorteras bort.  
 Mildare låter hon när hon diskuterar skönlitteraturens funktion i biblioteket som 
organisation. Nu är det dess förmåga att skänka ”rekreation och förströelse” som betonas, 
omväxlingen från arbetet som människan behöver etc. Denna skillnad beror sannolikt på att hon 
i det ena fallet talar om ungdom, i det andra avser de vuxna låntagarna. Vidsyntheten är 
betydande vad gäller religion, politik, filosofi etc. Det som ska tillhandahållas är ”kort sagdt allt, 
som kan sprida upplysning eller bereda glädje och förströelse, och som af en opartisk bedömare 
anses värdigt namnet litteratur”. Denne bedömare är ”bibliotekets tjänstemannakår” (Palmgren 
1909, s. 27). Faktum är att det enda giltiga skäl som Palmgren finner i ett amerikanskt public 
library för att vägra köpa in en bok som en låntagare efterfrågar, är brist på pengar. Varje 
bibliotek bör om möjligt köpa varje bok som det vet ”att den skulle fylla ett behov hos en enda af 
dess låntagare”. Denne måste dock, om så behövs kunna, ”gifva ett godt skäl” (Ibid, s. 69). 
 Orsaken till att Palmgren står för en negativ attityd till att enbart köpa på efterfrågan har att 
göra med att även om hon anser att läsning skapar lust för mer läsning, så bidrar också tillgång till 
viss litteratur till att skapa efterfrågan på sådan. Man efterfrågar inte enbart sådant som man har 
ett potentiellt intresse för. Här kommer man in på ett av bibliotekets viktigaste syften, vilket inte 
bara är att ”gifva hvad som begäres”, utan minst lika viktigt är att ”väcka håg för läsning och 
studier”. Det är därför man från bibliotekets sida ska forma utbudet så nära omgivningen som 
möjligt. Människor intresserar sig mest för det närliggande, präglas biblioteket av det så lockar 
man fler besökare. Då kan man göra mest nytta på den plats där man verkar, och bli ett 
”kulturcentrum” (Palmgren 1911, s. 78).  
 Riktigt lyrisk blir Palmgren när hon sedan beskriver bibliotekets lika stora uppgift att 
”tillgodose/…/berättigade kraf på rekreation och förströelse”. Än en gång kommer hon in på 

                                                 
23 Ytterligare tecken på att Palmgren var influerad av samma tankegods som Key (eller kanske av Ellen Keys 
debatterande) är betoningen på barnverksamhet. Palmgrens progressiva syn på bibliotekens barnverksamhet är väl 
dokumenterad. Key (och likatänkande pedagoger) såg barnet som samhällets nyckel till utveckling. Rätt pedagogik 
skulle frambringa individer och därmed ett samhälle med enorm utvecklingspotential (Ambjörnsson 1976). 
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konstens möjlighet att frigöra människoanden, ge möjlighet att komma bort från vardaglig tristess 
för en stund. För att lyfta fram särskilt värdefull skönlitteratur hänför hon samlade verk av kända 
svenska författare till en kategori som hon benämner ”vitterhet”, vilken hon i biblioteket vill 
ställa i den ”kunskapsgifvande” avdelningen (facklitteraturen) i stället för bland skönlitteratur. 
Detta p.g.a. att den kännetecknas av ett högt ”bildningsvärde” som bör tillgängliggöras för så 
många som möjligt. Då många bibliotek då hade för vana att vara mer generösa med utlån av 
facklitteratur än av skönlitteratur, så ville Palmgren således som läsfrämjande åtgärd föra över vad 
hon uppfattade som särskilt bra skönlitteratur genom att låta den byta sektion. De mycket 
efterfrågade romanerna kunde man inte göra så med, biblioteket hade inte så stora förråd att alla 
som ville låna då skulle kunna det (Ibid, s. 78f). 
 Palmgren är alltså konsekvent i sitt resonemang om att genom tillgång uppmuntra 
efterfrågan av vad hon anser vara särskilt värdefull litteratur. Man kan inte få belägg för att hon 
skulle anse en ”vanlig underhållningsroman” vara sämre, men tanken att biblioteket borde köpa 
in fler sådana och mindre av det andra, om nu efterfrågan ser ut så, är henne helt främmande. 
Detta främst med tanke på ekonomi och kundunderlag. Enligt Palmgren finns visserligen några 
enstaka bibliotek i Förenta staterna som är lyckliga nog att ha sådant bokbestånd att de kan tillåta 
lån utan begränsningar, men inte heller i det landet tillhör det vanligheten. Bestämmelsen avser 
helt enkelt att ”skydda allas rätt till lån” och baseras enligt Palmgren själv ”på rent praktiska 
grunder” (Ibid, s. 80). Eftersom vi dock redan konstaterat att hon inte enbart syftar till att främja 
läsning i allmänhet, utan snarare önskar skapa efterfrågan på vad hon uppfattar som särskilt 
värdefull litteratur, så förefaller det uttalandet inte spegla hennes fulla ställningstagande .  
 Vad gäller den enligt Palmgren mycket omdiskuterade frågan om bibliotekens 
romanavdelning, så lutar hon sig mot ett uttalande av en av de svenska föregångarna vad gäller 
biblioteksverksamhet, P.A. Siljeström. Denne menade att urvalet skulle göras med hänsyn till ” 
’hvad som duger för s.k. bildade läsare i allmänhet’ ”. Detta är en slags censur, det medger 
Palmgren, ”men en sådan, utan hvilken hvarje allmänt bibliotek skulle upphöra att vara en 
bildningsanstalt och öfvergå till att vara ett lånbibliotek” (Ibid, s. 80f). Ett inköp helt format av 
efterfrågan, om denna visar sig utgöras av litteratur som INTE skulle passa en s.k. bildad läsare, 
gör alltså enligt Valfrid Palmgren att biblioteket missar att fullgöra sin uppgift. Vilken roman som 
helst bidrar varken till att ”dana karaktären” eller till att skapa några ”goda medborgare”. 
 Garanten för att inga katter skulle slippa in bland dessa noga utvalda hermeliner var bidrag 
till folkbiblioteksverksamhet i form av litteratur vald enligt vissa bestämda listor. Palmgren står till 
fullo bakom sådan verksamhet, och motiverar den 1911 med att hjälp med bokurval är det 
vanligaste önskemålet bland föreståndarna på landets bibliotek som hon mött i arbetet med sin 
utredning (Ibid, s. 190). Däremot är hon negativ till ett förslag som hon hänvisar till om att 
bidraget skulle utgå i form av böcker. Det anser Palmgren skulle göra ”allt för stort intrång på 
bibliotekens och bibliotekariernas individuella frihet och bestämmanderätt”. Exempel på sådan 
verksamhet i Belgien har heller inte fallit väl ut, utan ger prov på att verksamhet av det slaget 
”kan leda till ett för många bibliotek synnerligen olämpligt litteratururval” (Ibid, s. 202).24 
 
 

                                                 
24 Det är inte utan att man kommer att tänka på de senare årens satsning via Statens Kulturråd, där 
”kvalitetslitteratur” (s.k. kulturstödsböcker) kostnadsfritt skickas ut till folkbiblioteken oavsett biblioteksansvarigas 
åsikt i frågan. Har en bok fått litteraturstöd så utgår automatiskt distributionsstöd. Det betyder bl.a. att boken skickas 
ut till alla kommunalbibliotek. År 2003 uppgår litteraturstödet till ca 45,7 mkr. Syftet är ”att främja kvalitet och 
mångsidighet i bokutgivningen så att läsarna garanteras ett brett urval av god litteratur” (Statens kulturråd 2003). 
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3.3 Folkbiblioteksbladet 1904-1911 

Tidskriften Folkbiblioteksbladet gavs ut av Folkbildningsförbundet mellan år 1904-1911. Dess 
redaktör var Axel Hirsch. Denne hade ett omvittnat socialt intresse och kan ses som pionjär i 
frågor som socialmedicin och socialvård. Ökad folkbildning var enligt Hirsch en förutsättning om 
man skulle komma tillrätta med tidens sociala missförhållanden (SBL, 1973). 
Folkbildningsförbundets ideologiska grund var liberal, vilket kom att prägla den inställning till 
skönlitteratur som dess företrädare gav uttryck för (Myrstener 1989, s. 50). 
 Syftet med Folkbiblioteksbladet sägs i första numret vara ”att efter förmåga sätta personer, 
som ej ha bekväm tillgång till nyutkomna böcker, i stånd att bilda sig ett omdöme om deras värde 
i allmänhet och speciellt om deras lämplighet för folkbibliotek” (1904, s. 3). Man vill, enligt en 
tidig boköversikt, presentera ”böcker, som ej fordra alltför stora litterära förutsättningar för att 
kunna njutas” (Ibid, s. 17). Det är alltså inte fråga om rekommendationer baserade på litterär 
kvalitet som främsta grundval, utan huvudfrågan är huruvida denna litteratur passar in i ett 
bestämt sammanhang. Recensenten är i de flesta fall Hirsch själv. Ett par andra namn dyker 
tillfälligtvis upp, och någon gång en signatur som jag inte kunnat se vem som står bakom. 
 Vad är det då för skönlitteratur som förordas? Föga förvånande lovordas konsekvent 
personer som Selma Lagerlöf, Per Hallström och Erik Axel Karlfeldt. Ett tecken på tidskriftens 
liberala karaktär är att såväl Verner von Heidenstam som Oscar Levertin, stundom 
kontroversiella p.g.a. kopplingar till Ellen Key (se stycke 4.2.1), så gott som alltid prisas. August 
Strindberg väcker både beundran och avsmak, vilket vi ska se mer om i nästa avsnitt då den 
bortrensade skönlitteraturen granskas. Det är intressant att se hur positiva omdömen K.G. 
Ossiannilsson alltid får, även vad gäller romanen där han kritiserar sina partivänner, socialisterna, 
för råhet etc. (1908, s. 157f; se även uppsatsens avsnitt 4). En tydlig strävan efter objektivitet kan 
märkas. Tendenser åt olika håll noteras, och då Annie Åkerhielms roman ”Riktiga människor” 
recenseras omnämns den som ett inlägg från höger. Dess ”betydande ensidighet” kritiseras: ”Det 
är förvisso författarinnans fulla rätt att skriva i den ena riktningen eller den andra, men från rent 
objektiv synpunkt kan man klandra det alltför billiga i att låta ens egna åsikter framstå som de 
enda möjliga genom att göra bärarna för de motsatta löjliga, ytliga och obetydliga /…/”. Detta 
hindrar dock inte från att man slutar med att säga att romanen har ett underhållningsvärde som 
gör att den kan ”läsas högt från början till slut” (1910, s. 19). 
 Det övergripande intrycket är att det är en skönlitterär mittfåra som rekommenderas 
folkbibliotek. Syftet följs, d.v.s. ibland uppges en roman ha ”litterära förtjänster” men trots det 
ändå inte passa in på folkbibliotek. Den kan vara av för lokal karaktär (endast en stockholmare 
kan se hur väl författaren skildrat staden) eller anses vara väl ”modärn” (1904, s. 87; 1907, s. 185). 
Är en roman att betrakta som krävande eller fordra ”litterär uppfostran” anses den inte lämplig. 
En bra stil är en som kan beskrivas som lättläst och ledig (1904, s. 86). Vad gäller den sistnämnda 
kommentaren får man inte glömma att skolgången var väsentligt kortare än idag. Vana vid 
varierad litteraturläsning var sannolikt inte särskilt utbredd. Rimligen bör det påverkat vad som 
var relevant att köpa in till folkbibliotek, och det är förmodligen den aspekten Hirsch har i 
åtanke. 
 Ett gott omdöme av Hirsch är att en bok är ”sund och god konst” (1911, s. 123). Den är 
alltså hälsosam, vilket borde innebära att en sämre bok kan vara ohälsosam. Detta ständigt 
återkommande hygienistiska språkbruk med alla överförda betydelser kan ibland fungera 
distanserande för en nutida läsare. Vad gäller kvalitén på ett litterärt verk så var innehållet 
avgörande för vad som bedömdes vara bra eller dåligt, inte stilen, även om den också var viktig. 
Då Hirsch vid ett tillfälle anklagas för att FBL i sin litteraturkritik hävdar motsatsen, försvarar 
han sig med kraft. Även Hirsch vill rikta ”ett skarpt klander mot den riktning, som för en 
estetiskt utmärkt form gärna ser genom fingrarna med ett etiskt underhaltigt innehåll, den 
riktning som värdesätter litteraturen ensamt efter dess grad af konstnärlighet”. Han framhåller  
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bibliotekens sociala karaktär, deras bildande och uppfostrande betydelse, och att de ’icke i första 
rummet äro smakuppfostrande och litterärt utbildande institutioner’. Från beskyllningen att sprida 
böcker blott på grund af deras tilltalande form, borde jag verkligen gå fri. 
 
     (1905, s. 11ff) 

 
Viss litteratur krävs det litterär fostran för att läsa utan risk (Ibid). Särskilt berömvärt vad gäller 
Per Hallströms romankonst är ”den etiska ton, som klingar fram ur djupet av så mycket 
Hallström diktat” (1910, s. 66). De etiska värdena är hela tiden viktigare att granska än att 
bibringa någon slags litteraturvetenskaplig orientering. 
 Även Hirsch lovordar böcker som han anser vara ”karaktärsdanande” (1909, s. 148). 
Åsikten att författarna hade ett moraliskt ansvar för det budskap de förde fram genom sina 
böcker var mycket utbredd vid tidpunkten. Politiskt kan man finna den i de mest skilda läger, från 
vänster till höger (Boëthius 1989, s. 281ff). Detta kan ses som en konsekvens av uppfattningen att 
konst har en väsentlig förmåga att påverka människan. Det gäller i positiv riktning såväl som 
negativ.  
 Slutligen kan noteras ett konkret fall där man inte verkar ha varit överens med Palmgren 
om litterär kvalitet. Hugo Öberg är en författare som Palmgren omtalar med ogillande (se stycke 
4.2.1). Dennes roman ”Makter” var allmänt betraktad som ett hot av dekadensens motståndare 
(Boëthius 1989, s. 33). Recensionen i Folkbiblioteksbladet är dock övervägande positiv. Visserligen 
anser anmälaren det råa språket vara ett missriktat försök att chockera, men på det hela taget 
kännetecknas boken av en befriande ”avsaknad av förkonstling”. Det är ”ingen tom bok”. Här 
finns glöd (1906, s. 52). Palmgrens kriterier för godkännande tycks således ha skilt sig något, 
vilket stämmer väl med de förut konstaterade skillnaderna mellan konservativ och liberal 
litteratursyn. För en liberal tycks litteratur ändå passera om den är skriven i uppsåt att 
åstadkomma någonting, om den har sin grund i äkta övertygelse. Detta även om det konstnärliga 
värdet lider vissa brister.  
 Beaktar vi så slutligen idémässig koppling mellan FBL och Ellen Key, så uttrycker 
förmodligen recensenten (E.H. Thörnberg) av Keys skrift Om folkbildningsarbetet tidningens 
generella inställning i frågan. Där sägs att denna framställning ”hör till det mest folkförstående 
och tankerika, som i detta ämne sagts här i Sverige”. Thörnberg menar att det är viktigt att både 
ledare för folkbibliotek och föreläsningsföreningar läser den, samt att den bör införskaffas till 
folkbibliotekens samlingar (FBL 1906, s. 136). I ett annat sammanhang återfinner man Keys 
Tankar på en lista sammanställd av Axel Hirsch, vilken hävdas vara ett axplock av” den svenska 
litteraturens mästerverk” (FBL 1908, s. 40). 
    
   

3.4 Ellen Key och tilltron till konsten 

Jag har redan berört Keys åsikter om hur konsten, rätt använd, kan befrämja individens 
utveckling. I samband med diskussionen om skönlitteraturens önskade och förväntade effekter 
på medborgarna är det relevant att återvända till Ellen Key och det idémässiga sammanhang hon 
placerade sig i.  
 ”Social darwinism” har det kallats när forskare ur olika discipliner överför evolutionismens 
idéer till andra områden. Som visat gäller detta i hög grad i hög grad Key. Hon var dock inte på 
något vis originell i detta. Tvärtom, naturvetenskap och evolutionism kom från mitten av 1800-
talet att påverka det europeiska tänkandet överhuvudtaget. Inom samhällsvetenskaperna är detta 
mycket tydligt, men även t.ex. konsthistorien tog intryck (Lengborn 2001, s. 25f)25. Det är inte 
orimligt att tänka sig att samma internationella influenser spelar en roll även i en svensk 

                                                 
25 Närmare bestämt från år 1859, då The Origin of Species av Charles Darwin publicerades. 
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folkbiblioteksdebatt. Key debatterade i vitt skilda ämnen med bland annat dessa idéer som 
premisser. Den fråga som nu ska granskas gäller hennes tankar om konst, innefattande begreppet 
skönlitteratur.  
 Litteraturvetaren m.m. Thorbjörn Lengborn strävar i sitt verk Ellen Key och skönheten från 
2001 efter att spåra Keys inspirationskällor. Han beskriver den kontext hon hämtar idéer ifrån, 
hur hennes socialestetiska tankegångar utvecklas och hur de kommer till uttryck. Key kopplade 
tidigt ihop områdena konst och skönlitteratur (Lengborn 2001, s. 29). När hon diskuterat konst- 
och skönhetsbegreppet har hon gjort det i vid mening, även musik, natur etc. kommer in i 
resonemangen (Ibid, s. 31)26. I uppsatsens stycke 2.2.4 nämns den koppling till William Morris 
och Arts & Crafts movement som är så tydlig hos Ellen Key. Morris hävdade att det genom 
konst, både skapande och avnjutande, var möjligt att i grunden förändra världen. Förberedelse 
behövdes dock, ”de hittills förnedrade klasserna” måste upphöjas (Ibid, s. 41). Enligt Keys 
filosofi fungerade detta på flera vis. Konst skänker njutning och lycka åt människan. En 
”livsstegring” också på andra områden kan uppnås. Ett uppväckt konstintresse kan i även 
medföra ”sedliga väckelser” (Ibid, s. 89). 
 Vad blir då resultatet? Key menar att det är ”stegring av lifskänslan” man bl.a. söker i 
alkohol. Uppnår man den genom upplevelse av skönhet (konst) istället har man inte behov av 
andra berusningsmedel. ”Fula handlingar” blir omöjliga att begå om man på olika vis får ta del av 
konstens ”förädlande inflytande”. Vissa etiska kvaliteter i konsten förmedlas således. Processen är 
desto starkare som den fungerar utan att människan är medveten om att den inträffar (Ibid, s. 
101f). Key menar dessutom att det enbart är genom skönhetssinnets utveckling ett bestående 
substitut för alkohol kan uppnås (Ibid, s. 109). 
 Berusad blir man inte enbart av för mycket alkohol, utan även t.ex. av för mycket 
tidningsläsande. Key talar om ”tidningssuperiet” och ”tidningsfinkel” som ”i lika hög grad som 
alkoholen gör den kritiklöse läsaren tanklös och omdömeslös, viljelös och ledlös; lika lättlockad 
till egna lågheter, lika värnlös gent emot andras nedrigheter!” (Key 1906a, s. 26f). 
 Vi ser hur väl Ellen Keys åsikter om konst överensstämmer med ledande debattörers tilltro 
till skönlitteraturens positiva verkningar.  
 Det rör sig alltså hela tiden av att förändra samhället på ett högre plan, där en av de positiva 
följderna är att stävja skadeverkningar från dåliga berusningsmedel genom att ersätta dem med 
något gott. Key gick så långt att hon ansåg att det som inte kristendomen kunnat åstadkomma 
och kanske inte heller socialismen skulle klara, det skulle skönheten och konsten möjliggöra. 
Samhället skulle kunna omskapas genom etiskt utvecklade och omdanade medborgare (Lengborn 
2001, s. 159). 27 
 Key argumenterar med stor känsla emot idén att konsten skulle forma sig efter den stora 
massans rådande smakpreferenser i en tid av nödvändig och efterlängtad demokratisering av 
samhället. Det vore en förolämpning mot människorna. När hon utvecklar denna tanke 
framkommer tydligt hur övertygat hon tillhör dem som även inom konsten fäster tilltro till 
evolutionismens principer om utveckling:   
  
 …det är lika orimligt att göra den outvecklade massans smak afgörande för ett konstverk som att af konsten 
kräfva, att den skall stanna på den barnsliga, osammansatta ståndpunkten i stället för att följa lagen för all utveckling: 
att gå från det enkla, likartade och osammansatta, till det mångfaldiga, olikartade och sammansatta. 
 
      (Key 1906a, s. 81) 
 
                                                 
26 Se t.ex. avsnittet ”Skönhetens sedelag” i Lifslinjer III där Key talar om ”konsten –hvarmed här menas ej blott de 
bildande konsterna och konstslöjden, utan äfven teatern, musiken och litteraturen” (Key 1906c, s. 168). 
27 ”Den äkta konsten…har en tvåfaldig makt: att för henne själf s.a.s. berättiga människan: göra det genom att vara 
ett stort ja på det starkaste som det finaste i hennes egen själ, och att förena människorna med hvarandra i stora, 
gemensamma känslor. Sålunda danas öfverallt, där äkta skönhet njutes, den ’heliga allmänneliga kyrka’, som numera 
ingen annan religion är i stånd att på jorden upprätta!” (Key 1906a, s. 136).    
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Både konst och befolkning skulle sjunka till en allt lägre nivå. ”Det är oförsynt att bjuda folket en 
nedlåtet anrättad konst och litteratur”, hävdar Ellen Key (Ibid, s. 83). Dessa åsikter har sin fulla 
motsvarighet i Palmgrens tankar om det orimliga i en helt efterfrågestyrd inköpspolitik. 
 För övrigt kan man märka att Key liksom Palmgren gärna använder sig av begreppet 
”uppfostran” när de diskuterar hur folket ska fås att ändra värderingar, ändra karaktär andligt och 
moraliskt (Key 1906a, s. 84 t.ex.). 
 Hos Ellen Key finns samma övertygelse om en nödvändighet av att ena det svenska folket 
på ett andligt-kulturellt plan som syns i folkbiblioteksdebatten. Ett viktigt inslag är som 
konstaterat upphävandet av dåtidens klassamhälle. ”När samma andliga värden styra lifslusten 
hos alla folkets klasser, då först har den egentliga klassgränsen blifvit upphäfd”, menar Key. Hon 
hänvisar till betydelsen för ”samkänslan mellan alla folkets medlemmar” och hur nödvändigt 
detta förändringsarbete är ”för folkets fortvaro som folk”(Key 1906a, s. 89). 
 
 

3.5 Oscar Olsson och behovet av livsnjutning 

En person som anammade och integrerade Keys idéer i sin egen övertygelse var den 
socialdemokratiske folkbildaren och politikern Oscar Olsson. Vad gäller rusdrycker så menar han 
att enda möjligheten att ersätta dem är att ”fylla människors liv med verkligt bärande intressen, i 
den mån vi få eggelser av verkligt livsfrämjande och livsstegrande art”, dvs. sådana som konsten 
kan skänka (Lengborn 2001, s. 26f). Precis som Ellen Key avser Olsson framför allt att hjälpa 
människan att få ett positivt, berikande, utlopp för sina inneboende (fullt legitima) njutningskrav, 
han är inte fokuserad på förbud av alkohol. Han menar att ”nykterheten inte är målet, endast ett 
medel för uppnåendet av det verkliga målet, mänsklighetens fysiska, intellektuella och moraliska 
höjande” (Olsson 1912, s. 23f). 
 När man ser till det uppfattade värdet av skönlitteraturläsning så menar jag att forskaren 
Joacim Hansson överdrivit bildningsaspekten i Oscar Olssons resonemang (se stycke 2.2.2). Det 
är ingen dålig poäng med läsning av romaner och diktsamlingar, att de rustar sin läsare bättre för 
läsning av facklitteratur och bildningsarbete. Visst, det är  
 

…den nyttigaste och värdefullaste litteraturen, då det gäller att göra folket bekant med böckernas värld.  
 Men det är inte från den synpunkten – i egenskap av lockelsemedel – som skönlitteraturen har sitt 
största värde./---/ 
 Skönlitteraturen är den koncentrerade speglingen och djupa tolkningen av tidens starka strömningar, 
av människornas djupa själsbrottningar. Den verkar därför också med livets egen betagande makt. Vi växa, 
under det vi leva med i de höga tankarna och starka känslorna; då livets stora vidder öppna sig för oss, är det 
inte endast vår fantasi, som väckes, livsmodet flammar upp inför den befriande utsikten och viljan stålas i 
hänförelse inför livets uppgifter. Och livskänslan, dess fullhet, medför därför inte endast den starkaste utan 
även den ädlaste livsnjutning, som står oss till buds. 
 
     (Olsson 1912, s. 44ff)
  

Självkännedom och ett verkligt positivt, berikande utlopp för det mänskliga behovet av njutning; 
genom förmågan att förmedla dessa kvaliteter har skönlitteraturen sitt största värde.  
  Konstbegreppets vida betydelse vid tidpunkten understryks av att Olsson ger författare, 
likaväl som tonsättare, epitetet ”konstnär”, samt att han utan kommentar växlar mellan 
begreppen skönlitteratur och konst (Ibid).28 Umgänge med ”de stora diktarna” tillfredsställer 
”behovet av andlig hygien”, också detta en formulering som bär stark tidsprägel. 
 Faktum är att Oscar Olsson fäster en oerhörd tilltro till konsten och skönlitteraturen. ”Inte 
utan skäl räknas konsten, skönlitteraturen, som kulturens blomma/…/konsten är den ljungeld, 
                                                 
28 ”Den stora konsten”, avseende en pjäs av Ibsen, kan skänka ”en känsla av friskhet och styrka som efter ett 
härdande havsbad” (Olsson 1912, s. 46). 
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som lättast för människan sliter sönder mörkret för låt vara en sekundsnabb blick ut i tillvaron”. 
Detta överensstämmer ju mycket väl med Keys uppfattning. En liten skillnad förefaller dock 
existera. Key talar om skönhetssinnet, och avser dess uppodling med hjälp ett mycket brett 
konstbegrepp. Ändå är det oftast det vi idag avser med konst (måleri, skulptur, konstindustri etc.) 
hon exemplifierar med. Olsson talar om konst, men exemplifierar med skönlitteratur i första 
hand. 
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4. FARAN AV DÅLIG SKÖNLITTERATUR 
 
Sekelskiftets pendling mellan optimism och pessimism tycks uttryckt i en känslosam kamp mellan 
en stark tro på kulturens förmåga att forma människan, ställd mot en lika stark rädsla för vad 
människan under dåliga influenser var kapabel till. Varthän bar egentligen färden, mot evolution 
eller mot degeneration? Man tycks ha upplevt sig balansera på en mur där faran att ramla ned på 
bägge sidor verkat lika stor. Störst risk att falla löpte ungdomen. Forskaren Ulf Boëthius menar 
att det i Sverige vid tidpunkten fanns en spänning mellan generationerna som ett lika tydligt inslag 
som spänningen mellan samhällsklasserna. Traditionell moral och etablerade värderingar 
ifrågasattes därmed från olika håll. Försvar mobiliserades (Boëthius1989, s. 17).  
 Det är mot denna fond vi ska se den debatt om s.k. smutslitteratur som rasade i Sverige 
huvudsakligen mellan 1907 och 1912 (Boëthius 1989, s. 35). År 1909 publiceras Palmgrens 
rapport från studievistelsen i USA, 1910 hennes noteringar från folkbildningsmötet i Dortmund 
(Om folkuppfostran) och 1911 hennes utredning om det svenska folkbiblioteksväsendet. Detta gör 
det intressant att ställa de åsikter hon ger uttryck för angående skönlitteratur som bidrar/inte 
bidrar till folkbibliotekens syften mot de uttalanden som görs av olika intressenter i frågan om 
vilken skönlitteratur som borde rensas bort ur samhället. Det hygieniska språkbruket med 
medicinsk anstrykning kommenterade jag redan i stycke 2.1. Jag vill nu återknyta till det, kopplat 
specifikt till den allmänt förekommande termen ”smutslitteratur”.  
 Sekelskiftets språkbruk när det gäller den icke önskvärda litteraturen aktualiserar de teorier 
om smuts och orenhet som social kontroll som Jonas Frykman och Orvar Löfgren ingående 
diskuterat i sitt för svenska förhållanden banbrytande verk Den kultiverade människan från 1979 (se 
framför allt avsnittet ”Hel och ren. Kropp och tanke hos bönder och borgare” av Frykman). Den 
”smutsiga” litteraturen är den som inte passar in. Smuts ska städas bort. Orent är det som 
uppfattas som hotfullt av någon anledning. Stämplandet av arbetarklassen som smutsig och 
omoralisk är på samma vis försök att definiera en logik i strukturen. De är underklass, måste vara 
det, så länge som de är så orena. Känslor av äckel kan användas för att försvara en viss 
samhällsordning. Jag tänker mig att man kan dra parallellen att ingen vill associeras med 
”smutsig” litteratur. Inte borgarna, vars kulturella maktövertag den hotar, och inte arbetarna, som 
med bildningen som vapen tänker ta sig uppåt i samhället genom framför allt integrationism. 
Smuts är lågt, smuts tillhör inte den offentliga sfären där makten hör hemma. Smutslitteraturen 
uppfattas därför som ett hot för samtliga med maktambitioner.29  
 Moraliserande tongångar har samma innebörd som bekämpandet av smuts. Enligt Mary 
Douglas ”purity rule” utövar människan hårdare kontroll över sin kropp ju högre upp i 
samhällets hierarki hon befinner sig. Ju mer civiliserat hon beter sig, desto längre ifrån naturen 
befinner hon sig (Frykman/Löfgren 1979, s. 143ff.).  
 Att kontrollen verkligen fungerade just som beskrivits ovan kan man se av Ellen Keys 
argumenterande för badstugor, badrum etc. för arbetarklassen. Hon påstår att arbetarna har en 
högre ställning i det amerikanska samhället bl.a. på grund av deras större tillgång till 
tvättmöjligheter. Där är ”renlighet icke längre ett öfverklassmärke”, säger hon (Key 1906a, s. 
130f). 
 Forskaren Ulf Boëthius har analyserat den smutslitteraturdebatt som aktualiserades kort 
efter svenskt sekelskifte genom fokusering specifikt på deckargenren (med ”Nick Carter-
litteraturen” i stormens öga). En av de slutsatser han drar är att representanter för olika ideologier 
hade sina egna motiv för att ta en aktiv del i fördömandet av ”dålig litteratur”. De använde sig på 
olika vis av debatten. Boëthius argumentation i detta är dock något motsägelsefull, och det kan 
hända att det beror på att den verklighet som han försöker beskriva och tolka är det. När det 
gäller borgarna så menar Boëthius att de å ena sidan använde smutslitteraturbegreppet i 

                                                 
29 Joacim Hansson har också noterat ”det hygieniska bildspråk” som används i ovan nämnda debatt, dock endast 
med kommentaren att det är ”intressant”, utan försök till analys (1998, s. 133). 
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förknippning med arbetarklassen för att markera var linjen gick; för att avskilja sig och profilera 
sig gentemot dem. Detta stämmer ju också väl med Frykman/Löfgrens forskning, som Boëthius 
också lutar sig mot. Å andra sidan menar Boëthius att borgarna samtidigt genom att föra en kamp 
mot smuts agiterade i syfte att försöka få arbetarna att bli mer lika sig själva. Att förmå dem att 
överta deras egna värderingar och ideal (Boëthius 1989, s. 259ff och passim).  
 Det socialdemokratiska ungdomsförbundet drev debatten med andra mål för ögonen. 
Liksom borgarna ansåg de verkligen att i synnerhet Nick Carter-litteraturen utgjorde en fara i 
form av förråande effekter på sina läsare. Vidare önskade de bevisa felaktigheterna i den allmänt 
utbredda åsikten att tidens arbetarungdomar led brist på kultur, var råa och okunniga. Sådan 
kritik kom just då dessutom från en f.d. ordförande i det socialdemokratiska ungdomsförbundet, 
K G Ossiannilsson. Han uttryckte den i sin roman Barbarskogen, publicerad år 1908. Unga 
socialdemokraters ställningstagande kan därtill ses som en vilja att profilera sig mot de radikala 
ungsocialisterna. Dessa var mer extrema till språk, uttryck, handling och ideologi, och inte bra att 
blandas ihop med om man ville ses som uppriktig i bildningssträvanden (Ibid, s. 157ff).30 De unga 
socialdemokraterna ville tvätta sig från allt som uppfattades lågt: de fördömde bondkomiker, 
dåliga filmer, varietéer och även s.k. smutskonst (Ibid, s. 269). 
 I dessa resonemang finns tydliga kopplingar till de integrationistiska strävanden som 
Torstensson pekar på i samband med det moderna folkbibliotekets formande (se ovan, avsnitt 2).  
 Detta om de särskilda, egna syften man kunde ha för att driva en kampanj mot dålig 
litteratur. Nu ska vi istället titta mer på vad denna litteratur i sig ansågs kunna åstadkomma för 
skada. Inledningsvis kan man konstatera att litteraturen som kategoriserades som undermålig inte 
var enhetlig. ”Fin” litteratur kunde vara moraliskt förkastlig på olika vis, medan ”allmänt dålig” 
litteratur kunde vara antingen bara illa skriven eller också dessutom skadlig i övrigt för karaktären.  
  
 

4.1 Smutslitteratur 

Grovt sett tycks den största oron i de åsikter jag funnit uttryckta i texter från tiden främst riktas 
mot vad man då innefattade i begreppet ”kolportagelitteratur”. Annan litteratur som man hyst 
farhågor inför var sådan som kan samlas under begreppen ”dekadenslitteratur” och ”Nick Carter-
litteratur” (Boëthius s. 29ff). Överordnad term till dessa tre är alltså ”smutslitteratur”. Kampen 
mot denna företeelse var ingen lokal angelägenhet. Palmgren tar upp ämnet i samband med 
rapporten från det av henne bevistade folkbildningsmötet i Dortmund år 1909. Hon talar om den 
som ett av de olika medel som bidrar till att åstadkomma ”en folkets andliga försumpning” (1910, 
s. 25f) .31 Detta överensstämmer bra med en definition på ordet som anförs av Boëthius från år 
1907 års svenska debatt: ”all litteratur som skadar vårt andliga lif ”. I sin vidsträckta betydelse 
kunde den enligt Boëthius innefatta ”all litteratur som man av olika skäl betraktade som ’farlig’. 
Den inrymde såväl böcker för estetiska finsmakare som litteratur för de breda massorna, 
tidningsreportage likaväl som populärvetenskap, agitationsskrifter och romaner”. Enligt en mer 
begränsad innebörd var det publikationer av olika grader av pornografisk/erotisk karaktär som 
avsågs; som på olika vis kunde anses vara ”oanständiga” (1989, s. 29). Det är den förra 
definitionen som här står i centrum. 

En mindre komplikation i sammanhanget är att termerna smutslitteratur och 
kolportagelitteratur inte alltid förekommer klart åtskiljda. Det gäller exempelvis i Valfrid 
                                                 
30 Att ungdomen läste denna litteratur trots att starka krafter på så vis försökte stoppa dem tyder på att ett motstånd 
fanns mot dessa kraftiga försök att förvandla arbetarklassen till ’en ny, andlig patricierrace’. Ungsocialisterna i 
synnerhet reagerade mot vad de kallade ’bildningsflabbet’ inom det socialdemokratiska ungdomsförbundet (Boëthius 
1989, s. 127). Man kan dra en parallell till meningsskiljaktigheterna mellan Branting med liktänkande och vissa 
socialistkretsar vad gällde idrotten som vapen i klasskampen, se not 6, avsnitt 2. 
31 Här bekymrar man sig dessutom bl.a. för framförallt vissa skämttidningars ”spridande af allsköns smuts och 
osedlighet i såväl ord som bild” (Ibid). 
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Palmgrens ovan citerade skrift. Hon talar om att ”upptaga kampen mot kolportagelitteraturens 
smutsflod” genom att sätta hinder i vägen för förläggare ”som under en skyddande förklädnad af 
folkupplagor utgifva dålig och tvetydig litteratur”. Ett litet stycke senare fortsätter hon med en 
redogörelse för olika medel att bojkotta dem ”som föra smutslitteratur, af hvad slag den vara må” 
(Palmgren 1909, s. 36ff). 

En tidsenlig definition av termen kolportörsoman kan därför vara på plats. Nordisk 
familjebok från 1911 bistår med den här uppgiften:  
 

Kolportörsroman: häftesvis utkommande, genom kolportör försåld roman, som i språk och innehåll ockrar 
på förädlad smak och sämre lidelser. Motarbetandet af kolportörsromaneländet (främst genom 
billighetsupplagor af verkligt god skönlitteratur) har på senaste tiden blifvit en sträfvan å de större 
bokförläggarnas sida. 

 
Boëthius bekräftar observationen jag gjorde vad gäller Palmgrens användning av termen 
”kolportagelitteratur”. Den kunde dels stå för de omfångsrika romaner som häftesvis såldes av 
dessa kringresande försäljare, kolportörer, och dels för ”smutslitteratur” överhuvudtaget som 
vände sig till en stor folklig publik (Boëthius 1989, s. 35). 
En beteckning för en litteraturkategori som Boëthius framför som giltig vid tidpunkten är 
”dekadenslitteratur” eller s.k. erotisk esteticism. Jag har inte funnit dessa ord använda hos de 
aktörer som jag studerat, men väl anspelningar i nedsättande ordalag på åsyftad typ av litteratur. 
Det rör sig om verk av etablerade författare ”med rötter i sennaturalismen och det moderna 
genombrottets diskussion av sexualfrågorna och relationerna mellan könen”. Den ansågs predika 
en ”ny moral” av en mycket fördomsfri sort, under influenser av Danmark och Georg Brandes. 
Hårdast kritiserade var Hjalmar Söderberg och Henning von Melstad. Även Ellen Key angreps i 
dessa sammanhang, bl.a. för sina åsikter om kärlek, uttryckta i Lifslinjer år 1903-06. Sexualitet och 
dekadens blir här oftast ett och detsamma (Boëthius 1989, s. 31ff). Litteraturformen anklagades 
för att vända sig till ”estetiska specialister” och präglas av exklusivitet (Ibid, s. 29). 
 ”Nick Carter-litteratur”, slutligen, benämndes en ny typ av billiga och spännande berättelser 
som gavs ut i serier av korta, avslutade häften. En tydlig inriktning låg på detektivhistorier. 
Formatet var standardiserat och utgivningen regelbunden och tät. Det var den tidiga 
motsvarigheten till nutida populärpocketböcker. Försäljning skedde via tobakshandlare och 
tidningsförsäljare i ett eget kretslopp. Inga recensioner förekom (Ibid, s. 39ff). Palmgren 
använder sig av detta begrepp i vid mening. Ser man på definitionen av ”Nick Carter-litteratur” i 
Nordisk familjebok från år 1913 upptäcker man att termen nu kommit att betyda ungefär detsamma 
som ”kolportagelitteratur”, eller ”smutslitteratur” generellt sett. 
 
 

4.2 Valfrid Palmgren 

Smutslitteraturen är spridd, den är billig och man skaffar sig den utan svårigheter, men det finns 
inget gott att hämta ur den, menar Palmgren. Tvärtom, tar ”gossar och flickor /…/skada däraf”. 
Om de bara hade tillgång till ett bra bibliotek så skulle de välja att istället läsa ”goda och nyttiga 
böcker, som dessutom äro lika roliga som de andra”. Här skulle de finna värdiga ideal att se upp 
till. I de andra böckerna finns ”inga ideal eller låga och föraktliga sådana” vilket leder till ”en 
smutsad fantasi”. Hon talar om att ”gifva dem smak för hälsosam litteratur” (Palmgren 1909, s. 
16 f). Vi ser hur påverkad Palmgren är av tidens medicinska begreppsflora samt hur hon 
använder smuts-associationen för att visa hur helt oacceptabel en viss typ av fantasi, frambringad 
genom litteratur som om den inte är ”hälsosam” måste betraktas som motsatsen, d.v.s. 
ohälsosam. Ett år senare beskriver hon den svenska situationen som att ”vi lida under en uppsjö 
af underhaltig litteratur…vår ungdom förgiftas af osund lektyr och…något bör göras”. I 
England, Tyskland och Amerika däremot företas betydande ansträngningar för att motverka den 
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dåliga litteraturen och istället sprida ”det goda och det bästa i ord och bild, i litteratur och konst 
ut till folkets alla lager” (Palmgren 1910, s. 14).  
 Varför är den farlig, alltså? Därför att den sänker idealen. Bra litteratur höjer dem. Birgitta 
Forsman har påpekat hur formbar Palmgren ansåg människan vara. Hon diskuterar också 
Palmgens utvecklingsoptimism. Den yttrar sig i denna trygga tro på att om folk bara får 
kännedom om bra litteratur så kommer de att föredra den framför den dåliga (1986, s. 25)32. Det 
hela vittnar om en enorm tilltro dels till både människans vilja och förmåga att utvecklas samt till 
kulturens kraft att påverka. Det tyder samtidigt på en lika stark övertygelse om den ”dåliga 
litteraturens” ensidigt negativa inverkan. Här fick man dessutom vara på sin vakt mot vanliga 
tidningar. Palmgren menar att skandal och sensationslystnad uppmuntras genom noggranna 
beskrivningar av alla typer av hemska brott, och att gärningsmännen ägnas förhärligande artiklar 
och porträtt. Detta kan för ungdomen få ungefär samma effekt som läsningen av ”den sämsta 
kolportageroman” (Palmgren 1910, s. 26). 
  Inte bara ungdom, utan hela ”vårt folk” bör man söka skydda mot inflytande av detta 
”fördärfliga” slag: 
 

Och dock, hur ha vi icke i det upplysta 20:e seklet förstått att neddraga såväl boken som 
boktryckerikonsten till förhärligande af lasten och till uppmuntran af människans lägsta lidelser, 
m.a.o. Till folkförstörelse istället för folkuppfostran.  

 
(Palmgren 1910, s. 33 f) 

  
Dålig litteratur är förutom den ovannämnda varianten också t.ex. nedkortade, stympade versioner 
samt slarviga översättningar. När man säljer sådant i billighetsupplagor motverkar det syftet (Ibid, 
s. 40f).  
 I detta sammanhanget kan det vara intressant att notera att det när Palmgrens 
utredningsförslag refereras i SBL i en artikel från 1987 framstår som om hon ligger bakom att 
staten i anvisningar om bidrag till folkbibliotek skulle ställa som villkor att inga böcker av 
”osedligt innehåll” kunde komma ifråga. Även Forsman nämner i sin granskande essä av 
Palmgrens uttalanden att denna föreslår ovanstående ”som villkor för statsunderstöd” (1986, s. 
39). Visserligen finns önskemål om ett sådant villkor med i 1911 års förslag, men det baserar sig 
på en redan gällande formulering från 1905 års anslagsregler. Denna bär inte Palmgren något 
ansvar för. Det enda hon gör är att bekräfta praxis. Hon gör det villigt, dock. De som önska 
litteratur som gränsar till pornografi kan skaffa den själv. Det är emot ett allmänt biblioteks 
uppgift att förmedla ”dylika alster af en smutsig fantasi”. Som vanligt söker hon stöd för sina 
åsikter i amerikanska förhållanden (Palmgren 1911, s. 81 samt s. 239).  
 Att se det som att Palmgren präglat fortsatta attityder till litteratur med erotisk karaktär i 
bibliotekssammanhang i Sverige, vilket forskaren Mats Myrstener hävdat, tycker jag däremot är 
betydligt överdrivet (Myrstener 1990, s 300). Vi har sett ovan hur smutslitteraturdebatten i stort 
yttrade sig. I det följande ska vi även se att också i den liberalt färgade tidskriften 
Folkbiblioteksbladet likartad argumentation fördes.  
 För mycket utländsk romanlitteratur är heller inte önskvärt på ett svenskt allmänt bibliotek. 
Detta av olika orsaker. Dels är det först och främst det bästa av det egna landets litteratur som 
ska finnas. Dels är det också så att det inte är romanens litterära värde som gör att den blir 
översatt i de flesta fall, utan ”ett sensationellt innehåll”. Dessutom är översättningarna ofta 

                                                 
32 Palmgren exemplifierar med ett amerikanskt bibliotek där man i ett system med öppna hyllor tillhandahåller unika 
utgåvor av världshistoriens klassiker för läsesalslån. Desamma finns i vanliga exemplar också till hemlån. Hon liknar 
den högtidliga känsla en låntagare måste känna inför dessa med vad man erfar inför ett konstverk, och tänker sig att 
detta borde kunna få folk att komma till insikt. ”Ty den, som en gång fått smak för t.ex. Shakespeare, Carlyle, Dante, 
Goethe eller Macaulay, för att endast nämna några namn ur högen, torde väl knappast sedermera finna intresse för 
vår tids kolportagelitteratur” (Palmgren 1909, s. 83f). 
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undermåliga. Hon syftar uttryckligen inte bara på kolportagelitteratur, utan tar stöd av en viss 
seminarieadjunkts åsikter, Marie Louise Gagner. I ett omfattande citat av henne fördöms även 
diverse verk av exempelvis Zola, Maupassant och Boccaccio som nu förekommer i välgjorda 
billighetsupplagor ”i cigarrbodarna”. Trots att t.ex. Zola kan ha sedliga motiv för brutala 
skildringar och ”yttringar av perversitet” så är utgivandet av den typen av litteratur ett ”ockrande 
på råheten”. Liksom finska Folkbibliotekskommittén i sitt yttrande från 1906, så menar Palmgren 
att förutom den osedliga litteraturen, sådan som ” ’eggar till förbrytelser’ ” inte är förenlig med 
bibliotekets ”ändamål”. Ekonomiska hänsynstaganden anförs också som ett tungt vägande skäl 
för en strikt inköpspolitik i det här avseendet (Ibid, s. 81ff).33  
 
 

4.2.1 Författare och förlag: omnämnanden och innebörder 
Som jag redan konstaterat så använder Palmgren flitigt termer som ”kolportagelitteratur”, 
”kolportageroman” etc., både då hon avser den egentliga betydelsen och då hon i mer svepande 
ordalag talar om litteratur som hon anser vara undermålig i olika avseenden.34 Något 
omnämnande av en viss, specifik roman av den häftesvis utkommande typen har jag inte funnit i 
hennes egna uttalanden, men väl i citat som hon anför. Det gäller seminarieadjunkten Marie-
Louise Gagner. Denna uttalar sig fördömande om I gyllene skam och Bakom fällda rullgardiner, 
utgivna av Wejmars förlag (Palmgren 1911, s. 83). Dessa hörde till de kolportageromaner som 
frambringade starkast oro hos engagerade (Boëthius, s. 38). 
 Vad gäller dekadanslitteraturen så påtalade jag ovan att Hjalmar Söderberg och Henning 
von Melsted tillhörde debattens främsta måltavlor. Den förre i synnerhet med anledning av sitt 
drama Gertrud från 1906. Detta omtalades gång efter annan under flera år som själva essensen av 
denna depraverade litteraturform (Boëthius 1989, s. 32). Palmgren nämner varken Söderberg eller 
någon av hans pjäser specifikt. Däremot är hon snar att fördöma ”slippriga böcker och slippriga 
teaterstycken” (1910, s. 26). Där verkar hon avse smutslitteratur enligt den snävare betydelsen av 
termen.35 Vad gäller von Melsted så är hon mer direkt i sitt avståndstagande. ”Intet af de nämnda 
tyska förlagen skulle någonsin i 50-öresbok gifva ut en sådan bok som t.ex. H. von Melsteds 
’Kärleksresan’. Men Fröléens förlag i Stockholm anser det med sin värdighet förenligt att göra 
det/…/”(Ibid, s. 39). Även Fariséens hustru av samme författare omnämner hon i negativa ordalag 
Palmgren pekar också ut Gustaf af Geijerstams Nils Tufveson och hans moder (”med dess 
fruktansvärda skildring af ohyggliga brott”), samt författarna Algo Ruhe och Hugo Öberg. 
Strindbergs Svarta fanor tycker hon också att bibliotek kan undvara med tanke på begränsade 
medel om de vill satsa på det mest värdefulla36. En sak som faller ur ramen lite är att Palmgren 
förhåller sig positiv till författaren Oscar Levertin. Även Verner von Heidenstam anser hon 
tillhöra självklarheterna på välsorterade bibliotek (Palmgren, s. 86f). Alla de nyss uppräknade 
ansågs vid tiden höra till kategorin dekadenslitteratur. Levertin, även sin tids ledande kritiker, 
klandrades då man ansåg honom sympatisera med Ellen Keys budskap (Boëthius 1989, s. 33). 
Heidenstam kopplades också ihop med både Oscar Levertin och Ellen Key, vilket inte var 

                                                 
33 Birgitta Forsman har fört en intressant och belysande diskussion kring Palmgrens tankar om bokurval. Forsman 
definierar dock inte ordet ”kolportagelitteratur”, vilket öppnar för oklarheter (1986, s. 37ff). 
34 Se t.ex. rapporten från folkbildningsmötet i Dortmund, där hon i sitt pläderande för boken som uppfostringsmedel 
(sid. 32-39) talar om ”kolportagelitteratur” på i stort sett varje sida men bara vid ett par tillfällen begagnar ordet  
”smutslitteratur”. 
35 Kultursnobberi enligt åsikten att teatern är ”en ytterst fin och hög konstart, egentligen så subtil, att blott ett fåtal 
särskildt estetiskt begåfvade människor, helst teaterkritici, öfver hufvud taget ha rätt att ha någon mening om den”,  
har Palmgren inte mycket till övers för (1910, s. 29). 
36 Svarta fanor är en nyckelroman där bland andra Gustaf af Geijerstam och Ellen Key framställs mycket negativt 
(Hägg 1996, s. 324f). 
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okontroversiellt. Runt 1910 stod dock den s.k. erotiska esteticismen inför sin gradvisa upplösning 
(Ibid, s. 292ff). 
 Den typ av spänningslitteratur som Nick Carter-böckerna hänförs till i finns också med 
bland det som enligt Palmgren borde sållas bort. Hon räknar t.ex. in serien Valda detektivhistorier 
(förlaget Svithiod) bland ”kolportagelitteratur, och därmed jämställd”, liksom även förlaget 
Gustafsson & Påhlson (Palmgren 1910, s. 39). Bägge dessa räknas till förläggare av Nick Carter-
litteratur (Boëthius 1989, s. 52 samt s. 60). Forsman har också funnit direkta referenser till Nick 
Carter-böckernas dåliga inflytande bland dennas uttalanden (1989, s. 39).37  
 Vad gäller utländsk litteratur så kan noteras att då Palmgren talar nedsättande om Zola så 
ansluter hon sig åsiktsmässigt till en av tidens ledande sedlighetsivrare, Cecilia Bååth-Holmberg. 
Bägge är kritiska till att vissa verk av Zola publicerats i billighetsupplagor. Palmgren exemplifierar 
med Dödssynder och För en kärleksnatt. Sedlighet var ett högaktuellt ämne runt svenskt sekelskifte 
1900. Sedlighetsparagrafen i tryckfrihetsförordningen skärptes vid tidpunkten till följd av dispyten 
om Frödings dikt ”En morgondröm”38. Key ansågs predika fri kärlek på ett fullkomligt 
oacceptabelt sätt. Oron kanaliserades i attacker mot smuts- och skönlitteratur (Palmgren 1911, s. 
87 samt Boëthius 1989, s. 134ff).  
 Som idéhistorikern Birgitta Forsman noterat så kan man säga att Palmgren i första hand 
tycks irritera sig på och hysa farhågor inför inverkan av verk av erotisk/pornografisk karaktär 
(1986, s. 38). Frossande i brottslighet har hon heller inget till övers för, som konstaterat. 
 Man kan därvid konstatera att Palmgren står väl förankrad i sin tids debatt om 
smutslitteratur i dess olika former. Hon använder den dessutom för att uppnå syftet hon strävar 
efter i de skrifter jag studerat, nämligen inrättandet av folkbibliotek i Sverige. Det är allmänna 
farhågor, uttryckta i olika politiska läger, som hon tar fasta på. Den litteratur hon nämner 
specifikt förekommer också oftast bland det som ”alla” anses bör rensas bort. Hon framstår som 
en medveten debattör.  
 Dessutom: författaren och debattören Ellen Key fick utstå stundtals hård kritik för sina 
idéer om kärlek och äktenskap. Man anklagade henne för att sprida en ny typ av sedlighet, 
religionsförakt etc., och för att vara den som formulerade de tankar som kom till uttryck i 
dekadenslitteraturen (Boëthius 1989, s. 33). Värst kritiserad var hon av konservativa 
sedlighetsivrare (Ibid, s. 162). Palmgren nämner varken Key i positiva eller negativa ordalag när 
hon diskuterar litteratur och folkbildning. Det är en talande tystnad. Hon ger sig inte in på detta 
kontroversiella område. Vi har sett att hon hade många åsikter vad gäller kultur och bildning som 
överensstämde med Key. Denna överensstämmelse fick stå outtalad. Det hade inte gagnat saken 
debatten gällde att i någon form hänvisa till Ellen Key. Så tolkar jag denna tystnad. Palmgrens 
fördömande av slipprigheter, rädsla för skrifter av pornografisk natur etc. pekar på att Keys tal 
om kärlek och sexualitet gör henne omöjlig som åsiktsfrände. Palmgren tar däremot (liksom, för 
övrigt, FBL) upp Per Hallström som exempel på bra litteratur (1911, s. 87). Denne skrev pjäsen 
”Erotikon” som allmänt uppfattades som en attack mot Keys läror i detta avseende (Boëthius 
1989, s. 167). 
 Diskussionen om vilka författare Palmgren nämner respektive inte nämner får i viss grad 
ses som ett parentetiskt inlägg i denna undersökning. Man kan inte fästa alltför stor vikt vid den, 
då hon inte uttryckligen behandlat ämnet skönlitterär kvalitet någonstans. Det har berörts i 
förbifarten då ”större” saker avhandlades i hennes publikationer. Inte desto mindre är det 

                                                 
37 Ulf Boëthius har med sin forskning visat hur i grunden harmlös Nick Carter-böckerna var ur sett ur en samhällelig 
synvinkel. Det fundamentala budskapet är just att brott inte lönar sig, utan hederlighet, laglydighet etc. Värderingarna 
som framförs är i stort sett traditionellt borgerliga (1989, s. 106ff). Olika intressen för tiden hade behov av en 
sedlighetsdebatt, en syndabock behövdes, och då Nick Carter utgjorde nyheten för dagen (en grällt färgrik sådan) så 
hamnade han rakt i skottlinjen (se även uppsatsens avsnitt 4). 
38 Dikten ingick i samlingen Stänk och flikar som utkom år 1896. Den moralkampanj som då utlöstes inbegrep brutal 
smutskastning från alla läger av Fröding och föranledde åtal. Frikännandet från tryckfrihetsjuryn medförde att 
riksdagen ändrade grundlagen (Hägg 1996, s. 344f). 



 40

intressant att mot bakgrund av det högljudda offentliga samtal som fördes om saken i Sverige just 
vid tillfället se vilka namn och argument som fastnade i Palmgrens texter, slumpmässigt, eller 
kalkylerat. Det senare är ändå mer troligt. Palmgrens argumentation i de skrifter som här använts 
har en så övertygande ton totalt sett att inte mycket verkar oöverlagt. Professor Erland Munch-
Petersen, släkting till Palmgren, har kommenterat hennes förmåga att framställa bibliotekssaken 
på ett sätt som samlade företrädare för olika politiska intressenter (Munch-Petersen 1996). En 
medveten strategi bör då ha varit just att undvika att ta ställning vad gäller omdebatterade 
enskilda författare och istället framhålla det okontroversiella.  
 Lika talande som uteslutandet av Ellen Key, är det faktum att Palmgren ingenstans nämner 
den för hennes tid mest folkkäre av de fyra nationalskalderna, Gustaf Fröding. Heidenstam och 
Lagerlöf omtalas positivt, Strindberg nämns bara i samband med Svarta fanor, medan Fröding 
förbigås med tystnad.  
 
 

4.3 Folkbiblioteksbladet 1904-1911 

Det råder ingen tvekan om att kampen mot smutslitteratur även fördes via Folkbiblioteksbladet. 
”Smuts- och kolportagelitteraturen är /…/ ett fullkomligt samhällsont, som vunnit en rent av 
förfärlig spridning /…/och som hotar att förskämma smaken och undergräva moralen inom vida 
kretsar av vår befolkning”, hävdar Axel Hirsch enligt referat av ett föredrag i tidskriften. Den 
som vant sig kan inte bara tvärt sluta läsa, utan måste avgiftas genom att inta ”smärre och smärre 
doser”. Hirsch talar om hur folkbibliotekets företrädare ”härvidlag kunna uträtta mycket för den 
andliga hygienen” (1907, s. 126f). Här finns en parallell till Palmgrens förvissning om att den som 
fått smak för bra litteratur sedan inte vill ha något annat. Människan ansågs så påverkbar att dålig 
litteratur kunde få precis samma effekt.  
 En roman som enligt Boëthius stämplades som dekadent, var ”Det röda inslaget” av 
Marika (Cederström) Stiernstedt (1989, s. 33). Trots att den ”skall mottagas med /…/tacksamhet 
av dem, som intressera sig för alla mänskliga problem” och sägs vara ”gripen ur livet”, så 
rekommenderas den inte i första hand till inköp för folkbibliotek (1907, s. 185). ”Svarta fanor” av 
Strindberg (jfr ovan) fördöms kraftfullt. ”Boken är en enda samling av giftiga råheter och smuts. 
Hela arbetet är snarare ett patologiskt fenomen än ett litterärt/---/Det är kväljande obehagligt att 
läsa detta litterära nidingsdåd”. Det är just i egenskap av sin genialitet som Strindberg förmår 
smäda så starkt. Han sägs nu ha förlorat ”varje spår av självkontroll”. (Ibid, s. 90) Man kan märka 
att faktiskt även i denna stund så ger Hirsch alltså Strindberg erkänsla för begåvning.  
 Hjalmar Söderberg råkar också illa ut i Folkbiblioteksbladet. År 1905 frågar sig recensenten 
Kurt Belfrage, angående romanen Doktor Glas, allvarligt ”om en bok som denna har ett uns av 
berättigande”, och opponerar sig mot att dess like ”någonsin kommer till ett folkbibliotek”. Den 
utförliga behandlingen av boken i tidskriften motiveras med det positiva omdöme den fått i 
dagspressen. Desto viktigare då att uppmärksamma folk på innehållet. Boken är omoralisk. 
Estetiskt är den oklanderlig, etiskt anser Belfrage att den bara kan väcka ”äckel och vämjelse” (s. 
112). 39 År 1907 är det skådespelet Gertrud som är aktuellt. Det får sin dom i andra hand, via 
recensionsutdrag som tagits in då de ”äfven återgifva redaktionens mening”. Det här anförda 
kommer från Upsala Nya Tidning. Söderberg anklagas för ytlighet, livströtthet, förakt, brist på 
medkänsla, att se sexualitet i allt etc. (FBL 1907, s. 152f). Kort sagt: för allt som de som 
stämplades som dekadensförfattare ansågs stå för.  
                                                 
39 Doktor Glas är en tragisk historia med ingredienser som ensamhet, förälskelse, erotik, hyckleri, mord och brustna 
illusioner. Den utlöste en formlig folkstorm där ingen, vare sig konservativ, liberal eller radikal, på något vis ville 
associeras med författaren. Avståndstagandet var totalt. Svenskt kulturlivs syndabock utgjorde Söderberg även 
fortsättningsvis, också efter flytt till Danmark några år senare. År 1912 då ”Den allvarsamma leken” utkom, utgör 
ännu en vågtopp i det avseendet. Något erkännande för sitt författarskap vann han inte under sin livstid (Hägg 1996 
s. 377ff). 
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 Gustaf af Geijerstam var som visat inte uppskattad av Palmgren. I Folkbiblioteksbladets 
anmälningar är synen övervägande positiv, om än något ambivalent. När han inte anses passa in 
är det för att han är för avancerad (det är ansträngande att läsa honom: 1904, s. 86), eller då han 
omnämns generaliserande som prototyp för moderna romaner om ”sjukliga existenser, med 
undantagsmänniskornas abnormt utvecklade och förfinade själsliv” med huvudsakligen erotiskt 
livsinnehåll (1910, s. 18). Än en gång: då innehållet är dekadent i den tidens betydelse, sorteras 
han bort.  
 I Folkbiblioteksbladet är man därmed alltid mycket kritisk mot litteratur som bara finns för 
sin egen skull, som inte har ett budskap. Det värsta är ”den konst, som av många mäktiga 
kotterier prisas som blomman av svensk kultur, men vars innehåll så ofta endast utgjorts av ett 
tämligen intresselöst analyserande av överkultiverade människors mer eller mindre osunda 
erotiska upplevelser och strapatser” (1907, s. 88f). Således ser vi en generell överensstämmelse 
mellan företrädare med olika ideologisk bakgrund i den offentliga debatten vad gäller 
fördömanden av det oetiska innehållet; det omoraliska budskapet i skönlitteratur. Skriver man 
skickligt om något så otäckt som handlingen i Doktor Glas så kan det ha sitt berättigande om man 
bemödar sig att ”motivera och förklara doktor Glas brott”, och om det i boken funnits ”något 
verkligt bärande lifspatos”(FBL 1905, s. 112). Det är tydligen det distanserande, beskrivande 
inslaget som man upplever som mest hotfullt, det oengagerade observerandet.  
 

4.4 Oscar Olsson och Rickard Sandler 

Läsning av förströelselitteratur, menade Oscar Olsson, kunde framförallt för den sämst ställda 
delen av arbetarklassen fungera som brygga över till ”den verkliga konsten”. Annars ville han 
generellt sett att man bara skulle tillhandahålla ”det bästa av vad man själv är nöjd med”. 
Avsikten var att snabbast möjligt eliminera ”bildningsklyftan” i befolkningen (Olsson 1912, s. 
50f). Därmed ser vi att han endast med stora förbehåll godtog läsande som enbart syftade till 
kortvarig underhållning. Läser man förströelselitteratur i alltför stor utsträckning ”verkar den – 
och det visst inte endast i sina undermåliga arter – förflackande på både tanke- och känsloliv” 
(Ibid). 
 Enligt Olsson är det kravet från folks ”fantasi- och känsloliv ” som gjort att de gripit till 
läsning av värdelös och ”dålig s.k. litteratur”. Det är detta tilltag som  
 

i så hög grad gjort detta osunt och smutsigt. Den vanliga förströelselitteraturen är med sin ytlighet i tanke- 
och känslovärld åtminstone för till mogen ålder komna människor ett bra mycket osäkrare vapen mot 
sensations- och smutslitteraturen än den verkliga konsten. 

  
     (Olsson 1912, s. 52) 
 
Vi ser hur Olsson återkommer till tanken på att människan har ett fullt legitimt behov av njutning 
som behöver styras. Det ligger mycket stora faror i att det uppfylls med fel medel. Man blir 
smutsig, oren, får ett förflackat tanke och känsloliv. Än en gång: orenheten finns både på det 
yttre och det inre planet. Sådana människor kan knappast förmås att förändra vare sig sin egen 
situation på det lilla planet eller samhället i stort. Dessutom är det uppenbart att smutslitteratur är 
ett begrepp som förknippas med stora faror. Endast det starkaste vapnet är verksamt, nämligen 
”den verkliga konsten”. Förströelselitteratur medför m.a.o. negativa influenser som måste pekas 
ut för läsaren av Olssons skrift. Att smutslitteratur finns och är mycket negativt, det är däremot 
så självklart och allmänt vedertaget att inga förklaringar behövs. 
 Kanske som än mer fördömande av denna litteratur (och de som läste den) framstår 
socialdemokraten Rickard Sandler. Kolportagelitteraturen förmådde genom ”rafflande innehåll” 
och usel litterär kvalitet ”förråa och missrikta läsarnas smak och själslif i det hela”, ansåg han (ST 
april 1907, osign art). Visserligen kunde folkbildningen genom sin hittillsvarande inriktning på att 
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sprida vetande råda bot på detta, men man borde gå ett steg längre. ”Det måste då framhållas, att 
vetande icke är hela kulturen. Ty den mest kunniga människa förblir en barbar om hon saknar 
smak”. Sandler pläderar för att folket behöver en ”skönhetskultur, som kan gifva det afsmak för 
det estetiskt underhaltiga” (Ibid).  
 
 

4.5 Summering: skadliga verkningar av smutslitteratur 

Syftet med kritiserande och fördömande av denna smuts kan man med en motsvarande liknelse 
säga vara att ”städa bort den”. Oavsett underliggande anledningar till sådan ”städning” finns 
också en faktisk rädsla. Vad är man rädd för? Kan man lite mer konkret se hur de negativa 
influenserna från smutslitteratur var tänkta att ta sig uttryck? Genom jämförelser mellan 
forskning som jag tagit del av och mitt valda källmaterial från tiden framstår farhågorna i stora 
drag kretsa kring detta: 
 
⇒ Dålig litteratur verkar förråande. Läser man om brott eller sexuella avarter så blir man 

påverkad att vilja ta efter. Brottslighet framkallas så. Här känner man igen Palmgrens tal om 
det farliga i att skaffa sig ”låga och föraktliga ideal” som kommer av ett förhärligande av laster 
och lidelser enligt ovan.40 

⇒ Dålig litteratur förstör smaken och fördärvar fantasin. Efter sådan läsning förmår man inte 
uppskatta god litteratur. Man blir beroende av nya sensationer; kickar. Även denna åsikt var 
allmänt hållen. (Boëthius 1989, s. 201f)41. 

 
Hur ska man kunna påverka så förstörda individer genom en aldrig så bra folkbildning? Sett i 
relation till de hot som folkbiblioteket förväntades avvärja från samhällets synpunkt, så ser vi hur 
viktigt det var att bekämpa smutslitteratur (se punkt 5 ”spridning av dåliga litteraturformer ska 
motverkas” bland de mest spridda argumenten för folkbibliotek som Torstensson identifierat 
(avsnitt 2). Om ett av de medel som stod till buds var god litteratur, ser man dessutom hur 
skönlitteraturen bör ha fått ökad status ju större faran av smutslitteraturens verkningar ansågs 
vara. 
 Ändå kan vi finna förståelse för att denna litteraturform drog sin publik. Axel Hirsch 
menade att ett enformigt arbete gjorde att man drevs till sådan läsning på jakt efter ”näring för 
sitt fantasiliv” (Boëthius 1989, s. 118). Oscar Wieselgren hävdade att en kolportageroman kunde 
fungera befriande för fantasin, som ett ”andligt berusningsmedel”, och få en att glömma 
vardagens tristess och enformighet (Ibid, s. 122). Richard Sandler, i rollen som företrädare för 
socialdemokratiska ungdomsförbundet, påstod att det var den moderna litteraturens 
”hyperestetiska prägel” som fick folk att välja kolportagelitteratur. Stämningsmåleri och 
psykologiska analyser, hur skickligt utförda de än var, fann folk trots allt vara tråkigt i en bok. 
”Handling är det som saknas i allmogemannens enformiga lif. Handling vill han framför allt finna 
i böckerna” (ST april 1907, osign art). 
 Ett annat vanligt påstående är att folk valde att läsa denna litteratur p.g.a. skolans oförmåga 
att förmedla en ”odlad smak”. (Boëthius 1989, s. 126). 
 Smutslitteraturen fördömdes alltså trots olika förbehåll med samma grundläggande 
argument från alla politiska läger. Några ideologikritiska ståndpunkter finns inte att tala om (Ibid, 
s. 124). Dessa gemensamma farhågor förenade och manade till handling. Spridning av ”god” 
litteratur via folkbibliotek var en metod bland många. 
 

                                                 
40 Angående t.ex. Nick Carter-litteraturen ansåg både socialdemokrater och borgare att de direkt kunde fungera som 
’förbrytarehandböcker’ (Boëthius 1989, s. 124). 
41 I extrema fall kunde nervösa personer utveckla sinnessjukdom (Ibid). 
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5. SAMMANFATTANDE SLUTKOMMENTAR 
 
Jämförelsen mellan de tankar som enligt senare tiders forskning ligger bakom uppkomsten av 
folkbibliotek i Sverige och tankar framförda i en offentlig debatt strax efter sekelskiftet 1900 om 
skönlitteraturens potentiellt goda effekter resulterar i väsentliga överensstämmelser. Vissa 
svårigheter har likväl uppenbarat sig. När olika forskare talar om hur folkbibliotek ska hjälpa till 
att göra den demokratiska processen mer framgångsrik i Sverige så är inte innebörden tydlig eller 
självklar. De av mig studerade debattörerna har i detta sammanhang tagit upp frågan om 
folkbildning, dess syfte och innehåll. Betydelsen som tillmäts folkbildning med skönlitteratur som 
verksamt medel är omfattande, och jag tycker inte att detta lyfts fram tillräckligt mycket i tidigare 
forskning. Det handlar t.ex. om den andliga lyftningen och den höjda livskänslan. Jag ska nu i tur 
och ordning ställa tidigare anförda argument för folkbibliotek mot förhoppningar knutna till 
effekter av läsning av skönlitteratur.  
 
1. Många av de konkreta, enskilda samhällsproblem som låg bakom folkbibliotekets inrättande 

förekommer tydligt i diskussionen om förväntade effekter av spridning av skönlitteratur. 
Skönlitteraturen som konstart tilltroddes för det första stor förmåga att mildra problem med 
nykterhet och sedlighet som man framför allt tillskrev de underprivilegierade klasserna. Dess 
förmåga att stärka moralen, bättra karaktären, förmedla höga ideal och andlig lyftning hade än 
vidare betydelse.  

 
2. Det hävdas att folkbiblioteket ska fungera som en ”skola för demokratin” och mildra 

motsättningar mellan samhällsklasser. Önskemålen om att rusta befolkningen inför deras nya 
ansvar var genomgripande. Debattörer vid sekelskiftet med olikartad ideologisk hemvist 
uppfattar att det ligger stor fara i en demokratiseringsprocess som inte inbegriper förändring 
och likriktning av de grundläggande värderingar som styr individerna som utgör det svenska 
folket. Det system av föreställningar som ska förmedlas och gjuta ihop svenskarna till en god 
enhet är den enda möjligheten som finns att styra en demokratisk process. Vid den studerade 
tidpunkten fanns en övertygelse om att det var möjligt att bibringa normer och värderingar, 
att de presumtiva mottagarna ville ta emot detta gods samt att det var möjligt att definiera 
skönlitteratur som skulle läsas på ett sätt som skulle verka stärkande, höjande etc. oavsett vem 
som läste. Här finns en intressant pendling mellan olika perspektiv. Man menade sig ju tala i 
folkets sak, för folket. Folkbiblioteket skulle utveckla människorna, frigöra deras potential. 
Då skönlitteraturen sågs som ett så verksamt medel i detta sammanhang måste den slutsatsen 
dras att dess betydelse för folkbibliotekets verksamhet var ansenlig.42  
  Ser vi så till klasskampsaspekten har den ju en självklar koppling till försöken att 
styra utformningen av demokratin. Den har dock inte spelat någon stor roll när det gäller 
frågan om vilka normer och värderingar som biblioteket ska sprida.  

 
Det är i demokratins gryning denna debatt förs i Sverige. Mycket tal går ut på att göra 
medborgarna bättre rustade att hantera sitt nyvunna ansvar. Skilda debattörer vill påverka folket i 
syfte att säkerställa en demokrati som bygger på folkstyre enligt vissa bestämda, önskvärda 
normer. En samhällsinstitution som har som uppgift att garantera demokrati baserad på en viss 
definierad, önskvärd kollektiv värdegrund producerar ideologi. Detsamma skulle man kunna säga 
om likartade politiska institutioner som exempelvis skola och museer. Sekelskiftet 1900 var en 
                                                 
42 Några decennier senare skulle idéer av det slaget användas för att utveckla ett fenomen som ibland benämns ”den 
socialliberala ingenjörskonsten”. Henrik Björck har i sin forskning på olika vis undersökt och problematiserat 
vedertagna antaganden om ideologiska rötter för detta stycke svensk välfärdshistoria. Han har bl.a. visat på liberala, 
amerikanska idéers tyngd i frågan i svensk debatt strax efter sekelskiftet 1900 (Björck 2002). Här kan man dra 
paralleller till folkbiblioteksdebatten. Se även diskussionen Per Sundgren för då han granskar uppkomst, fortsättning 
och konsekvenser av folkbildningens smakfostrande karaktär (Sundgren 2002). 
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prövotid, en start, man var inte säker på hur pass lika medborgarna måste tänka för att det hela 
skulle fungera optimalt. Klart var i varje fall att många såg sig kallade att utveckla den goda 
medborgaren. Socialisterna (utom Ellen Key) främst sina egna anhängare. Liberaler och 
konservativa ansåg sig behövda ett kitt av bildning för att åstadkomma samförstånd i en vidare 
bemärkelse. Nationalismen, definieringen av ”det svenska”, syftade på samma vis till att samla 
människor. De tankegångarna har som visat lämnat spår också i utformningen av folkbibliotekens 
bestånd.  
   
3. Genom att inrätta folkbibliotek skulle Sverige klara sig bättre i en alltmer konkurrensutsatt 

värld. Folkbiblioteket som den logiska fortsättningen på det obligatoriska skolväsendet tas 
upp i anslutning till detta argument. Hade skönlitteraturen något att tillföra ur den aspekten? 
Det får bli en tolkningsfråga. Lär man sig via goda exempel att sikta på högre mål än de som 
genereras av ”penningbegär och själviskhet” så borde det gagna nationen. Idealism kan även 
resultera i motsatsen, men den riktningen föreställde sig i varje fall inte Palmgren. Det gjorde 
däremot Oscar Olsson. Får man väl via skönlitteraturen en aning om all skönhetsupplevelse 
och njutning som makthavande klasser förbehållit sig själva så tänds kampglöd. Med mindre 
är man sedan inte nöjd. Palmgren tänkte likadant, men drog andra slutsatser. Har man väl fått 
del av kulturens skatter väcker det längtan efter mer, och på så sätt förändras samhället. Man 
strävar efter att utveckla sig själv, förverkliga sin potential så långt möjligt med hjälp av 
biblioteket. Det manar till utveckling, för eget vidkommande, och för det bestående 
samhällets bästa. Olssons kamp gällde förändring av maktbalanser. Ur nationell synpunkt kan 
man nog ändå i första hand tänka sig att åter aktualisera vikten av den ökade 
sammanhållningen genom spridande av gemensam kultur som gynnande faktor. Palmgren 
påstår också att ett bildat folk är mer ”konkurrenskraftigt på världsmarknaden”. Ett sätt att nå 
denna bildning är ju som visat läsning av skönlitteratur. Till detta kommer naturligtvis ofta 
påpekad nytta av vidgade vyer, näring för fantasi, möjligheten att hålla sig uppdaterad i en 
större offentlig debatt via tillgång till ny litteratur.  

 
4. Det ytligt sett mest uppenbara syftet med att sprida den goda litteraturen var självfallet att 

förhindra förekomsten av den dåliga. Genom att ställa detta mål i relation till alla de allvarliga 
skador dåtidens debatt hävdade att s.k. smutslitteratur kunde åstadkomma, så ser vi att detta 
inte var ett obetydligt motiv i frågan om inrättandet av folkbibliotek. Det ägde desto mer 
sprängkraft som det fanns ett stort politiskt samförstånd i saken från olika politiska läger. 
Man kan nästan sägas ha tävlat i att fördöma denna litteraturkategori i syfte att framstå som 
mest högtstående, kulturens mest sanna förkämpar. Från etablissemangets sida såg man hur 
dålig skönlitteratur skadade samhället genom att människor demoraliseras, får fantasin 
förstörd och påverkas överhuvudtaget i icke önskvärd riktning. Denna litteraturs 
demoraliserande effekter höll även socialisterna för att vara sanna. Skadan ur deras synvinkel 
låg i att de som skulle kämpa för sin rätt fick sin uppmärksamhet avledd, förstörda ideal etc., 
vilket ledde till risk för hela maktkampens misslyckande. Samma medel tillgreps: man 
arbetade för att höja bildningsnivån bland dem som läste smutslitteratur och man försökte 
sprida den goda litteraturen som ersättande njutningsmedel. Övergripande intryck från 
debatten är än en gång att önskvärda normer och värderingar överensstämmer trots 
ideologisk meningsskiljaktighet. Här finns ingen stor skillnad i åsikter angående vad som ska 
städas bort och vad som är ”värdigt namnet litteratur”, för att låna Palmgrens formulering. 

  
Ett litet förbehåll finns. Det finns en mindre avvikelse mellan det resonemang som Valfrid 
Palmgren driver om smutslitteratur jämfört med det som kommer till uttryck i den liberala 
tidskriften Folkbiblioteksbladet. Palmgren fördömer tveklöst omoral; främst publikationer av 
brottsförhärligande eller erotisk karaktär. Dessutom ser hon folkbiblioteket som neutral arena 
och absolut inte någon plats för agitation. Sakligt framställt material är det som hon verkar 
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föredra. FBL fördömer lika starkt som Palmgren omoralisk litteratur enligt definitionen ovan. 
Däremot är man mer öppen för ideologiskt färgad litteratur. Man understryker i recensioner vad 
det rör sig om, men så fort det är skrivet med äkta känsla, när hjärtat är med, så är man beredd att 
tillåta rätt tydligt vinklade texter. Det man från FBL istället mest kraftfullt brännmärker är det 
ironiserande, distanserande beskrivandet av låga handlingar. Det mest klandervärda enligt FBL är 
när författarna skriver om depraverade människor utan att förklara eller motivera deras beteende. 
Utan värdeomdöme. Man får dra slutsatsen att en sådan brist på engagemang framstår som ett 
hån mot deras egen ofta glödande kamp för att förändra den värld de lever i. Vi kan trots denna 
skillnad sammanfattningsvis konstatera att överensstämmelserna mellan företrädare för olika 
ideologier är mycket stora i denna fråga.  
  
Det som framkommit när jag tittat på folkbiblioteksdebatten i stort och beaktat hur de olika 
effekterna är tänkta att uppnås, är att skönlitteratur antas vara ett instrument med stor förmåga.  
Jag har tidigare talat om en strävan efter jämställdhet, en önskan att garantera medborgarna lika 
rätt till konstupplevelser. Man kan se den från samma dubbla perspektiv som frågan om 
folkbibliotekens syfte i stort. Det är för medborgarnas bästa, i deras intresse, men någon annan 
formulerar innebörden. Jag ska nu ta upp frågan om hur rätt konst ansågs framkalla rätt effekter 
samt diskutera de senares karaktär och värde i sammanhanget. De här aktuella opinionsbildarna 
från sekelskiftet 1900 trodde inte medborgarna om samma intellektuella kapacitet som sig själva. 
Det var ju bl.a. denna förmåga som skulle utvecklas med folkbibliotekets hjälp. Därmed upplevde 
man inte något stort dilemma när det gällde bestämning av vem som skulle avgöra vad som skulle 
förmedlas i folkbildningssyfte. Ändå finns tecken på en medvetenhet om att den attityden inte ur 
alla synvinklar kunde anses moraliskt försvarbar. Även de insåg att saken kunde betraktas från 
motsatt håll. Om nu många människor ville ha den typen av konst, hade de då inte rätt att få det? 
Skulle man då inte ändra uppfattningen av vad som är (acceptabel) konst, inte ändra på dem? 
Ellen Key tar upp det argumentet just för att krossa det, för att visa sina läsare hur fullkomligt 
otänkbart ett sådant tankesätt är. Vi skulle alla bli förlorare, menar hon. Hela befolkningen skulle 
ohjälpligt sjunka allt lägre. Den vägen bör dessutom ha framstått som än mer ogörlig för de 
många som i likhet med Key vid tidpunkten anammade evolutionismens idéer om att förvärvade 
egenskaper kan ärvas. Bara genom att utveckla individerna enligt standards som de bättre vetande 
sätter kan hela befolkningen successivt gå mot allt högre höjder. Man kan där jämföra med 
Palmgren, som också hon tar upp frågan om vad det skulle innebära för en bildningsinstitution 
(som hon självklart hävdar att folkbiblioteket är) ifall skönlitteraturutbudet skulle formas efter 
låntagarnas önskemål. Hela poängen med verksamheten skulle gå förlorad, säger hon med kraft. 
Då kan man lika gärna bara inrätta ett vanligt lånebibliotek (d.v.s. ett kommersiellt, som lånar ut 
det folk vill ha och inte ägnar sig åt att försöka bilda dem). Key och Palmgren ger här uttryck för 
samma människoinställning som också omfattas av socialdemokraten Rickard Sandler. Folket 
måste ändras för att deras åsikter skulle bli värda att fästa vikt vid. Annars kan inte 
socialdemokraterna förverkliga det samhälle de kämpar för. Att bara förmedla underhållning och 
nöje räcker därmed inte för att syftet med förmedling av skönlitteratur ska anses uppfyllt enligt 
den tidens syn. 
 Vad gäller uppfattningen om vad som var ”rätt” litteratur att bjuda folk som ersättning för 
den ”dåliga”, så är det inte lätt att se exakt vad som läggs in i begreppet. I FBL kan man finna 
åsikten att sådan läsning som förutsätter litterär bildning inte är att föredra i sammanhanget. Man 
tycks inte vilja skrämma bort några låntagare genom att tillhandahålla för komplicerade texter. 
Det är en litterär mittfåra i första hand som bör fylla samlingarna. Det är tveksamt om Palmgren 
skulle hålla med om detta. Hon menar ju att det är ”den bildade läsaren” som bör utgöra normen. 
Här kan vi återknyta till hennes uttalande om att den typ av bibliotek som fattas i Sverige är det 
som riktar sig till folk i allmänhet. Inte ett som är till för underprivilegierade klasser, inte heller ett 
som är till för de lärda. Det verkar som om FBL i sina litteraturanmälningar främst har låntagare 
med lägre utbildningsnivå i åtanke än vad Palmgren har. Ellen Key menade även hon att det var 
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oförskämt att bjuda folk annat än det bästa inom konstens område. Olsson kunde i vissa fall 
acceptera den rena förströelselitteraturen, men även han ansåg att folk generellt skulle erbjudas 
”det bästa av vad man själv är nöjd med”. Frågan verkar gälla vad som skulle komma först; 
bildningen eller konst som förutsatte någon form av förförståelse. Key, Palmgren och även Oscar 
Olsson tycks vilja lösa det problemet genom att hänvisa till den verkliga konstens frälsande 
karaktär: du upplever den och ett behov av mer uppstår. De lägger också den ovan 
kommenterade rättviseaspekten på problemet. Ska man förneka folk att få del av det som anses 
vara det bästa inom konst och litteratur? Vi ser hur vissa grundläggande attityder finns här som 
måste underbyggt framgång för Palmgren i hennes argumenterande i folkbiblioteksfrågan. Det är 
också intressant att notera att hon aldrig nämner Ellen Key trots hennes framträdande roll i den 
svenska offentligheten vid tidpunkten. Jag tolkar detta som en medveten handling av Palmgren. 
Hon är helt tydligt ute efter att skapa brett samförstånd. Man kan nog också anta att det framstod 
som lite besvärande för Palmgren att Key och hon själv hade så lika åsikter om så mycket vad 
gäller bildning och konstens inverkan, samtidigt som Key utkorats till någon slags förespråkare 
för ett friare sexualliv. 
 Hur ska vi betrakta förhoppningar om att via läsning av skönlitteratur skänka medborgarna 
nöje och rekreation? Är det den offentliga sfärens vidgande som påverkar, statens ökade ansvar 
för individen? Var det ett viktigt argument i folkbiblioteksfrågan? På sätt och vis. Inget argument 
är ju fristående, de hänger alla ihop och har många aspekter. Man måste locka med något bra om 
man skulle kunna hindra spridningen av dålig litteratur. Det finns en önskan att ge möjlighet till 
bra (utvecklande) avkoppling för att hindra destruktiva former. Detta ansågs viktigt.  
  
Därmed kan man dra en övergripande slutsats. Ett resultat av denna undersökning är att den 
tydliggör det faktum att man inte kan se skönlitteratur som ett separat verktyg för folkbibliotek, 
utan de förändringar som folkbibliotek förväntades åstadkomma i samhället är svåra att tänka sig 
utan skönlitteraturen. Det innebär att man förmodligen bör se saken från motsatt håll. Jag menar 
att det är mer givande att se folkbiblioteket som redskapet, inte skönlitteraturen. Folkbiblioteket 
var ett verktyg genom vilket opinionsbildarna avsåg att föra ut skönlitteraturens (konstens) 
positiva, livshöjande och förädlande effekter till folket. Förändrar det någonting om man vänder 
på perspektivet på det sättet? Ja, man ser vilken viktig del i verksamheten förmedlingen av 
skönlitteratur var. Det mest intressanta i detta konstaterande är inte vad opinionsbildarna ville 
åstadkomma, utan tilltron till medlet (skönlitteraturen). 
 Man såg sig om i Sverige vid inträdandet i 1900-talet, och det man upptäckte var att 
jämförelsen med övriga Europa och USA inte utföll till vår fördel. I den demokratiska processen 
ingår ett moment av statens ökade ansvar. Moral, kulturellt klimat och konkurrenskraft inom 
olika områden var inte upp till enskilda individer att ordna. Det var en gemensam angelägenhet. 
Kroppsliga renlighetssträvanden motsvarades av andliga. Även detta omfattades av statens 
intresse. Demokrati innebär att alla medborgare på något vis ska ha inflytande över gemensamma 
beslut. I ett samhälle indelat i grupper betyder det att störst grupp har mest makt. Det faller sig då 
naturligt att i processens inledande skede många kämpat för att få inflytande över vilken riktning 
utvecklingen skulle ta. Olika grupper behövde motivera sin rätt till övertag. Bildning och kultur 
kunde rättfärdiga maktanspråk. Hög moral likaså. Folkbiblioteket var medlet att sprida kulturen 
till folket, skönlitteraturen var en del i det som skulle spridas. Likriktningen av värderingar var 
den, ofta direkt uttalade, ambitionen. När man skapar en demokrati måste man också skapa ett 
folk om det är en viss samhällsutveckling som eftertraktas. Man måste definiera och betona det 
gemensamma. Annars är det inte möjligt att styra utvecklingen. Detta var ju som konstaterats inte 
minst Rickard Sandler mycket medveten om. 
 Från borgerligt/liberalt håll kan ses visioner om hur den goda kulturen sprids och gör alla 
delaktiga, d.v.s. mer lika, och så frambringa en lugn samhällsutveckling åstadkommen av likartade 
individer. Det är ett sätt att behålla ett övertag. Från motsatt håll fanns en önskan att tvätta av sig 
”smuts” från missaktade kulturella yttringar. De ville inte bara bli lika, de ville bli bättre. Få saker 
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uttrycker situationen bättre än tidens sedlighetsdebatt. Tal om vila och rekreation har jag bara 
funnit från borgerligt/liberalt håll. Kanske socialistiskt influerade grupper hade väntat länge nog 
på revansch, tid för vila kanske inte ansågs finnas. Det kan också hända att tal om sådant inte 
passade in i deras agitation.  
 Grovt förenklat kan man säga att det helt övergripande mönstret från 
folkbiblioteksdebatten i stort återkommer i talet om hur man påverkas av ”rätt” skönlitteratur: 
 
⇒ Böcker som bildar medborgarna bringar dem samman genom att forma ett nät av kultur. 

Detta borgar för en framgångsrik demokratisk process grundad på gemensamma värderingar 
(integration uppifrån). 

⇒ Böcker som bildar medborgarna gör dem till vassa, stridsdugliga kombattanter. Detta borgar 
för en framgångsrik demokratisk process grundad på gemensamma värderingar (integration 
nedifrån). 

 
Två motstridiga syften leder fram till samma typ av institution. Därför hade Palmgren lätt att få 
gehör för sina idéer. Kulturens höjande effekt på den mänskliga moralen och anden var nämligen 
oomstridd. Olika grupper såg hur det kunde gagna just dem. 
  
Kan vi jämföra detta med idag? Synen på vad som är kultur är förändrad. Den är mer relativ, 
individbaserad. Det skulle kunna innebära att vi inte heller upplever hotet från vad som är ”dålig” 
kultur lika starkt. Det kan också tänkas att hotet har tagit ny skepnad, kanaliseras via andra medier 
i takt med vår egen tid. Jag syftar naturligtvis på ofta uppflammade debatter om mediavåld och 
dess möjliga influenser. Har då skönlitteratur lägre status på dagens folkbibliotek? Om hotet bytt 
medium, har betydelsen av det goda som skulle motverka detta hot minskat, m.a.o.? Det skulle 
kunna vara på det viset. Å andra sidan kanske man bör fundera än en gång på vilka tankar som 
egentligen uttrycks genom t.ex. det statliga litteratur- och distributionsstödet samt verksamheter 
som ”En bok för alla”43. Varför stödjer man utgivning av ”kvalitetslitteratur”? För att vi annars 
väljer att läsa fel böcker? För att man vill underbygga en gemensam referensram (”kultur”)? Jag 
menar absolut inte att dessa verksamheter är felaktiga, men jag hade gärna sett en diskussion om 
vad man vill åstadkomma som nådde djupare än att bara säga att vi ska få bättre tillgång till bra 
litteratur. Det hade varit intressant att se någon nutida kulturpolitiker diskutera vilka 
samhällseffekter man idag hoppas att ökad läsning av kvalitetslitteratur skulle föra med sig. 
 Dock finns en aspekt till på skönlitteraturen, som under svenskt sekelskifte uttrycks från 
olika håll. Det handlar just om det som jag spontant kom att tänka på när fröet till denna uppsats 
såddes. Jämlikhetsaspekten. Allas rätt till kultur oavsett inkomst. Den fanns med från början, och 
en undersökning skulle säkerligen visa att den finns med idag. Prioriteringsgrad kan jag inte säga 
något om, naturligtvis. Saken har dock komplicerats i och med kulturbegreppets uppluckring. 
Under en tid när man visste hur ”litteratur värd namnet” såg ut och kunde definiera ”kultur” och 
liknande uttryck bör det ha varit lättare att utforma ett biblioteksbestånd med detta som 
ledstjärna. 
 Skönlitteraturens möjligheter att tillfredställa behov av förströelse, rekreation etc. för ”de 
sysslolösa”, ”de af arbetet trötta” ”under stunder af overksamhet” framfördes i den tidiga 
debatten från liberalt och högerinfluerat håll. Det kan ställas emot Keys socialestetiska 
propagerande från socialistisk plattform. Samma tillförlit till konstens och miljöns indirekt 
positiva inflytande på människan återfinns. Samma oro för människans behov av rus och 
njutning som Oscar Olsson och Ellen Key så utförligt talar om ligger egentligen också bakom 
exempelvis Palmgrens farhågor. Tillhandahåller man inte bra förströelse, uppfyller man inte 
behovet av njutning på ett bra sätt, så får det utlopp ändå, men inte på något sätt som är önskvärt 
                                                 
43 Via ”En bok för alla” stödjer staten utgivning av ”kvalitetsböcker till lågt pris. Utgivningens inriktning är 
skönlitteratur för vuxna läsare och för barn och ungdomar” (En bok för alla, 2003). 
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ur debattörernas synvinkel. Där dock Olsson och Key vill ge njutning för att stärka karaktär och 
kampanda, så trycker Palmgren och Hirsch på skönlitteraturens eskapistiska potential. De ser 
också att samhället innehåller stora orättvisor, men för stunden har de ingen lösning att erbjuda 
på det problemet. Däremot argumenterar de kraftigt för olika sätt att genom konsten göra det liv 
som är mera uthärdligt. Detta menar jag är orsaken till att Palmgren och Hirsch framhåller 
skönlitteraturens möjligheter till utflykter i fantasin, rekreation m.m. För en socialist bör ju sådana 
utflykter och vilopauser tett sig som villospår. 
 Ett gissel som återkommer i samhällsdebatten från sekelskiftet 2000 är de omfattande 
sjukskrivningarna. Om man ser till människan som en helhet och tar med stress som en 
bakomliggande faktor till ovanstående problem, så kan kanske en betoning på folkbiblioteket 
som en institution där rekreation står i centrum kunde aktualiseras. ”De af arbetet trötta” 
behöver fortfarande ”vederkvickelse”. Förmedling av skönlitteratur är fortfarande ett tänkbart 
medel för detta, liksom andra typer av media som inte fanns för hundra år sedan, men som också 
de kan skänka ”näring för fantasin”. Ett vidgat konst- och kulturbegrepp öppnar också för mer 
individbaserat hänsynstagande i utformning av kvalitetskriterier och inköpspolitik. Förmodligen 
innebär dock som sagt individualiseringen av samhället att det idag medför större svårigheter för 
en bibliotekarie att definiera önskvärd utformning på samlingarna än vid förra sekelskiftet.  
 Redan Palmgren upplevde dock att hon behövde försvara sig då hon talade för en 
inköpspolitik som kunde innebära konflikt med låntagarnas uttryckliga önskemål. Palmgrens 
lösning på dilemmat byggde på övertygelsen att folk inte kunde efterfråga vad de inte hade 
möjlighet att känna till. Skulle de få tillgång till litteratur som gav annat än underhållning för 
stunden, så skulle de sedan alltid vilja ha det. Idag vet vi att det inte är så. En del vill alltid ha det 
ena, andra alltid det andra. De flesta av oss växlar förmodligen. Det innebär inte att biblioteken 
inte har en stor uppgift i att, precis som Palmgren arbetade för, verka för att de som vill men inte 
har haft möjlighet, ska kunna upptäcka litteratur som kan beskrivas som mer avancerad ur någon 
aspekt. Eller den litteratur som inte omfattas av de stora reklampådragen. Inte mindre är 
uppgiften att hjälpa dem som söker sådan till rekreationslitteratur av en art som de efterfrågar. 
Uppgifterna inom denna förmedling har således vidgats sedan Palmgrens dagar. Målen liknar 
varandra (rekreation och konstnärlig upplevelse), men vår kunskap om och inställning till medlet 
har ändrats. Det är svårt att idag hävda att det går att specificera en sorts skönlitteratur som är 
utvecklande, nyttig eller roande för alla människor att läsa. Individualiteten tillerkänns större 
betydelse. Avgörande för vad som är bra eller dålig litteratur anses inte idag vara en egenskap hos 
boken i sig. Kvalitetsfrågan framstår som allt mer svårbedömd. Kriterierna har flyttats från 
bedömning av den enskilda boken till bedömning av vad olika individer upplever sig ha för 
behållning av läsning. 
 Även i våra dagar finns det socialt kontrollerande inslag i folkbibliotekens verksamhet. 
Arbete ägnat att motverka det som Palmgren åsyftar i sitt tal om sysslolöshetens faror. Varför 
ägnas det annars så mycken oro åt att ungdomar som grupp inte kommer till biblioteken? Är det 
för att de har för sig en massa annat som inte gagnar samhället? Sannolikt avser man även idag att 
skänka meningsfull sysselsättning (”poetry slams”, skrivarverkstäder m.m.) delvis för att avhålla 
från dålig. 
  ”Goda medborgare” antas nuförtiden kanske i första hand vara sådana som informerar sig 
och kan ta välgrundade beslut. Just den egenskapen som Palmgren såväl som Key ansåg 
känneteckna det positivt laddade begreppet ”bildning”. Idag sysslar folkbibliotekens 
representanter dock mer med att ge medborgarna möjlighet att finna den information de söker, 
de ägnar sig inte åt att dana låntagarnas karaktärer så att de ska vilja börja söka den typen av 
information nämnda representanter anser dem behöva. Folkbiblioteket kommer s.a.s. in ett steg 
längre bort i processen. Samhällets ansvarssfär är flyttad ett steg längre bort från individen. Det är 
detta som är det bestående intrycket av varje jämförelse mellan 1900 och 2000. Det är det som 
gör att bibliotekarien idag inte längre i lika hög grad har åsikter om vad folk ska läsa för 
skönlitteratur. Varken medborgarnas konstsmak eller deras moral anses inte längre vara 
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folkbibliotekets ansvar. Man kan se det som att gränsen mellan samhälle och individ ständigt är 
utsatt för omförhandling i en demokrati. 
  
För att summera åsikterna om skönlitteratur på folkbibliotek ca 1905-1912: medlet antogs av alla 
innehålla mycket stor kraft att åstadkomma önskad förändring av medborgarna. Inslag av 
moralism och idealism förenades med politisk vinning till mycket bra grogrund för 
folkbibliotekfrågans aktualitet och skönlitteraturens (rätt sort) centrala ställning. Det hölls för sant 
bland folkbildningsdebattörer dels att Sveriges befolkning till stora delar behövde förändras, och 
dels att detta var möjligt. Människan var mycket påverkbar. I det låg också stor fara. Fallgropar 
var legio för den lilla människan, folkbildarna hade stor känsla av betydelsen av sin verksamhet.  
 Två faktorer utkristalliserar sig som centrala i sammanhanget: konstens potential och 
människans formbarhet. Konstbegreppet har på samma vis som kulturbegreppet ändrat betydelse 
och blivit individbaserat i högre grad. Därmed kan man förmoda att dess förmåga att gruppera är 
större än dess förmåga att förena i vår tid. Att då tala om konstens potential är svårt. Det finns 
ingen konsensus om vad som är konst, det finns inte eller någon stark institution som formulerar 
rådande konstbegrepp som majoriteten accepterar. Vad vi anser om människans formbarhet är 
dessutom inte längre ämne för folkbiblioteken att fundera över. Det antas inte längre vara dess 
uppgift att förändra människor som grupp betraktade via universalmedel. Snarare att erbjuda 
möjlighet till utveckling på individens villkor. Här kan man återknyta till citatet från Bo Lundgren 
i uppsatsens inledning. Personlig utveckling med hjälp av konst och kultur anser han inte vara 
samhällets sak. Idag kan detta vara en tänkbar konfliktkälla, således. En eventuell konsekvens av 
det är att det är andra aspekter på folkbibliotekets verksamhet man får framhålla om man vill nå 
bred politisk konsensus. Detta förutsatt att Lundgren verkligen uttalar sitt partis åsikt.  
 Det är mycket troligt också så att likheter mellan då och nu kan vara svåra att skönja. Man 
kan t.ex. fundera över vad de senare årens kampanjer syftande till att öka läsning av skönlitteratur 
bland barn och ungdom egentligen handlar om. Man blir mer empatisk om man läser, sägs det 
ofta i diskussionerna. Empatisk antas då vara en positiv egenskap, någonting eftersträvansvärt.44 
Kan vi inte i detta spåra en önskan att dana karaktärer med ”bra” skönlitteratur? 
 Med denna sista passus vill jag bara peka på det problem som jag aktualiserade i uppsatsens 
stycke om komplikationer (1.5). Språkbruk skapar avstånd. Orden ändrar betydelse, men det är 
innebörden som är intressant om man vill göra jämförelser mellan olika tidpunkter. Detta är en 
ständig potentiell felkälla. En annan sådan är att försöka göra jämförelser mellan då och nu utan 
att beakta att Sverige år 2003 ser väsentligen annorlunda ut. Därför vill jag betona att när jag nu i 
slutdiskussionen ändå drar vissa paralleller, så är de av en i huvudsak spekulativ, reflekterande 
karaktär. 
 Till sist en återkoppling till detta avsnitts inledning. Man kan säga att den maktutövning 
över individen som försök att påverka grundläggande livsinställning och värderingar innebär, 
kanske inte tillräckligt beaktats i hittillsvarande folkbiblioteksforskning. Det kan i så fall vara en 
antydan om att vi inte heller idag tillräckligt mycket ifrågasätter och diskuterar syften med och 
konsekvenser av maktutövningen det innebär att kostnadsfritt erbjuda befolkningen ett visst 
kulturutbud. Att väga tänkbara positiva aspekter mot negativa när man granskar en verksamhet 
bör ju underlätta formuleringar av riktlinjer, mål och visioner. Det innebär också möjligheter till 
en skärpt argumentation för att lägga tyngdpunkt vid olika typer av kvaliteter på en verksamhet 
om man har en historisk bakgrund att utgå ifrån. Ytterligare en poäng är att man har lättare att 
försvara sin ståndpunkt mot mindre underbyggda åsikter.  
 
 

                                                 
44 För vidare diskussion av detta hänvisas till Johanna Rivano Eckerdals magisteruppsats Läsa sig empatisk, 2002. 
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