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1. Inledning 

”Sundsvalls Folkbibliotek har nu öppnats i sin lokal på nedre botten i Altinska skolan, der det 

efterses af Altinska skolans vaktmästare, Sandberg. Biblioteket är tills vidare öppet från kl. 5 

e.m. till en stund inpå kvällen.” (Sundsvalls tidning 1895-01-05) 

”Hernösands Folkbibliotek är öppnadt i K.F.U.M:s lokal och håller tillgängligt för utlåning 

Söndagar 1-2” (Vesternorrlands Allehanda 1906-03-31) 

Så stod att läsa i Sundsvalls respektive Härnösands dagstidningar vid öppnandet av städernas 

folkbibliotek. Varför startade städerna sin folkbiblioteksverksamhet just då och varför skulle 

det dröja 10 år innan Härnösand startade sitt folkbibliotek från det att Sundsvall öppnade sitt? 

Det önskar jag få utrett i och med denna uppsats. 

2. Syfte 

Stadsbibliotekens start i Sundsvall respektive i Härnösand finns dokumenterade på flera sätt, 

t.ex. genom de första anställda bibliotekariernas beskrivning av de första åren, i 

jubileumsskrifter och i översiktsverk om städernas historia. I dessa framställningar konstateras 

att biblioteken startat utifrån beslut från stadsfullmäktige. I vissa fall nämns de personer vid 

namn som kommit med förslaget om att starta ett bibliotek, men ingen övrig analys görs kring 

varför man väljer att öppna allmänna bibliotek. Beskrivningen består av konstateranden som 

för Sundsvalls del utgörs av citat från fullmäktigeprotokollet 14 oktober 1892: ”[---] en av 

Herrar I Dehn och A Bystedt ingifven motion med anhållan om ett årligt anslag för 

åstadkommande af en för allmänheten tillgänglig boksamling här i staden”.
1
  För Härnösands 

del nämns att ”[---] på initiativ av KFUM 1905 startade folkbiblioteket”
2
.  

Vilka var de bakomliggande orsakerna till att man dessa dagar den 12 oktober 1892 och den 

12 september 1905 valde att lägga fram motioner om folkbibliotek i städerna och att 

fullmäktige valde att bevilja desamma?  

Syftet med denna uppsats är att försöka nå en förklaring till just det: varför stadsfullmäktige 

beviljade medel till folkbiblioteken i städerna åren 1892 i Sundsvall och 1905 i Härnösand? 

Fanns det någon skillnad mellan ”industristaden” Sundsvall och ”lärdomsstaden” Härnösand i 

                                                           
1
 Lagström, Tegström 1996, s 29 

2
 Bucht 1981 s. 351 
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hanterandet av folkbiblioteksfrågan vilken också kan påvisa val av tidpunkt för satsningen på 

ett folkbibliotek? Vilka var aktörerna som påverkade i folkbiblioteksfrågan? Hur såg 

samhällsstrukturen ut där aktörerna verkade? 

2.1 Frågeställning 

För att uppnå mitt syfte väljer jag att fokusera på följande frågeställningar: 

 Vilka var samhällsstrukturerna som kan ha påverkat besluten om ett folkbibliotek i 

staden?  

 Vilka var aktörerna som påverkade i folkbiblioteksfrågan?  

Utifrån det jag får fram via dessa frågeställningar gör jag sedan en analys för att se om någon 

utmärkande skillnad finns i hanterandet av biblioteksfrågan som kan förklara tidpunkten för 

verksamhetens start. 

 

2.2 Avgränsning  

Från det att sockenbiblioteken startade på 1700-talet
3
 i Sverige till dess att riksdagen 

beslutade om statligt stöd till kommunbiblioteken 1905 bedrevs biblioteksverksamhet på flera 

olika sätt. Bibliotek drevs t.ex. av privata läsesällskap, av folkrörelserna, av industri- och 

arbetareföreningar, som kommersiella bibliotek eller via kyrkans försorg i form av 

sockenbibliotek. Läroverkens bibliotek kunde också vara tillgängliga för andra än dem som 

verkade vid läroverket.  

Jag har inte för avsikt att beskriva hela biblioteksverksamheten vid denna tid i de båda 

städerna utan har avgränsat mig till de bibliotek som städernas ledningar valt att benämna som 

”stadens folkbibliotek” och som med kommunalt bidrag skulle hålla öppet för ”allmänheten”. 

Samtidigt är jag medveten om att även om kommunerna hade för avsikt att vända sig till 

allmänheten så blir målgruppen den som nyttjar verksamheten
4
, vilket till stor del beror på 

vilken typ av litteratur som står till förfogande och vilka tider man väljer att ha öppet m.m. 

Kommunfullmäktige kan också med ”allmänheten” ha menat den del av befolkningen som 

                                                           
3
 Nils-Åke Sjösten skriver i sin avhandling Sockenbibliotek – ett folkbibldningsinstrument i 1870-talets Sverige: 

”Om enbart bokutlåningen inom en socken avses, knutet till en fast lokal och utan att ta hänsyn varken till 
bibliotekets omfattning eller dess innehåll, kan jag med fog påstå att det funnits sockenbibliotek i Sverige sedan 
1700-talets första år”. 
4
 Jag gjorde ett försök att ta del av utlåningsmatriklar från bibliotekens första år, men dessa saknas både för 

Sundsvall och Härnösand. Det som finns är en sammanfattning från minnet från en av bibliotekarierna i 
Härnösand och beskrivning som görs i dagspress och i landshövdingens femårsberättelse till Kungl. Maj:t. 
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inte fick sitt litteraturbehov via övriga biblioteksverksamheter? Likaså kan det i en skrivning 

som ”ett för allmänheten tillgängligt bibliotek” finnas ett underliggande syfte att nå ut med 

viss typ av litteratur till en specifik målgrupp: ”[---] the student of library history must 

remember that governments have frequently taken a pronounced interest in public libraries, 

and their interest has rarely been altruistic in nature. That is, they have usually become 

envolved in public library affairs because they saw the library as playing a potentially 

positive role in the process of government”.
5
 Från ledningshåll i kommunerna kan det ha 

funnits en avsikt att skapa en viss kontroll över den litteratur som skulle stå tillbuds för 

”allmänheten” som skulle nyttja densamma. 

Med ovan beskrivet vill jag visa på att även om jag i avgränsningen väljer att definiera min 

studie kring de bibliotek som riktar sig till allmänheten så nöjer jag mig med att titta på de 

bibliotek som i fullmäktiges protokoll anges som ”allmänhetens” bibliotek. Om de sedan 

blev ”allmänhetens” enligt nutida definition är visserligen en intressant fråga men faller 

utanför denna uppsats syfte.  

Ytterligare en aspekt vad gäller uppsatsens avgränsning är att eftersom jag väljer att jämföra 

folkbiblioteksstarten i två städer kan jag inte gå lika djupt i analysen av varje stad som 

tidigare uppsatsförfattare gjort som haft liknande syfte, vilka enbart fokuserat på en stad. Att 

jag nu tittar på två städer inom en C-uppsats omfång medför att en fördjupad analys för 

respektive stad får stå tillbaka för en jämförande analys mellan tvillingstäderna. 

 

2.3 Tidsperiod 

Jag väljer att titta på åren strax innan Sundsvalls stadsfullmäktige tar beslutet att starta ett 

folkbibliotek till det år som Härnösands stadsfullmäktige tar ett likvärdigt beslut. Det vill säga 

från omkring år 1890 till 1906 med fokus på år 1892 respektive 1905. 

 

2.4 Källmaterial  

Källmaterialet består av dels otryckt material från den tid jag studerar och dels litteratur som 

behandlar bibliotekshistoria och lokalhistoria.  

Det otryckta materialet från 1890-1905 har bestått av protokoll från stadsfullmäktige och 

drätselkammare samt biblioteksstyrelse. Biblioteksstyrelseprotokoll finns inte kvar från de 

första åren vad gäller Sundsvall men däremot för Härnösand vilka har används. Även 

                                                           
5
 Harris 1999, s.148  
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kyrkoböcker via databasen SVAR har används för information om de personer som finns runt 

hanterandet av biblioteksfrågan. 

För att få en insikt i hur folkbiblioteksverksamheten togs emot i de båda städerna har jag tagit 

del av de lokala dagstidningarna från denna tid: Sundsvalls tidning, Sundsvallsposten, 

Härnösandsposten, Vesternorrlands Allehanda. 

För att få en förståelse för hur folkbiblioteksverksamheten diskuterades nationellt har jag läst 

debattinlägg och notiser i ”Svensk Läraretidning” och i ”Social tidskrift” samt ”Pedagogisk 

tidskrift”. Svensk biblioteksförenings
6
 tidskrift ”Biblioteksbladet” startade år 1916 och har 

därför inte används i så hög grad för denna uppsats. Det har dock funnits artiklar i den som 

beskriver starten av kommunbibliotek men fokus i de artiklarna har till stor del varit på den 

expansiva perioden då biblioteken fick lämna sina ursprungliga små lokaler för en större 

verksamhet av mer modernt bibliotekstänk. Likaså tidskriften ” Nordisk tidskrift för bok- och 

biblioteksväsen” startade några år efter mitt val av tidsperiod år 1914. 

Vad gäller dagspressen så skulle jag ha kunnat gå vidare och titta på diskussionerna vad gäller 

rikspress. Jag har dock valt att utgå från den lokala miljön och i de fall jag sett att aktörerna 

funnits med i medier av mer nationell prägel så har jag tagit del av dessa.  

Litteratur inom bibliotekshistoria har främst utgjorts av avhandlingar och uppsatser. 

Lokalhistoria har bestått av de större lokala verken om respektive stad samt monografier och 

avhandlingar om samhället vid denna tid. 

En mycket intressant källa till information om den lokala biblioteksverksamheten har 

landshövdingens femårsberättelser till Kungl. Maj.t varit vilken publicerades av Statistiska 

Centralbyrån. 

2.5 Disposition 

Jag inleder med en forskningsöversikt som visar på två strömningar inom forskningsfältet för 

bibliotekshistoria. Därefter ges en bild av val av teori och metod. På grund av det val jag gör 

vad gäller teori och metod ägnas en längre del i uppsatsen till en bakgrundsbild, dels vad 

gäller samhället vid denna tid och dels vad gäller biblioteksverksamheten både på ett 

nationellt plan och inom länet Västernorrland. Efter det kommer det empiriska momentet som 

jag valt att presentera i kronologisk ordning med Sundsvall först och Härnösand därefter 

utifrån startår för folkbiblioteken. 

                                                           
6
 Föreningen hette vid den tiden Organ för Sveriges allmänna biblioteksförening. 
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I konklusionen presenteras min slutsats utifrån den empiriska delen som följs av förslag till 

vidare forskning inom ämnet.  

3. Forskningsläge 

Biblioteksforskning är en relativt ny företeelse i Sverige. I USA startade en utbildning inom 

biblioteksforskning redan år 1928 vid Graduate Library School, Chicago universitetet – i 

Sverige dröjde det till 1990 då riksdagen beslöt att inrätta en professur i biblioteks- och 

informationsvetenskap vid Göteborgs universitet.
7
 

Magnus Torstensson, universitetslektor vid Högskolan i Borås, ger en bild av 

biblioteksforskningens olika inriktningar i sin avhandling ”Att analysera genombrottet för de 

moderna folkbiblioteksidéerna”. Torstensson menar att det finns två forskningsströmningar, 

dels en kvantitativ forskningspraxis och dels en mer kvalitativt inriktad. 

Inom den kvantitativa tittar man på orsakssamband t.ex. mellan BNP, offentlig sektor och 

satsningar på utbildning och folkbibliotek. Genom att finna variabler dem emellan kan man 

förutsäga folkbibliotekets ställning i ett land. Här hänvisas till forskare som Robert V. 

Williams och Ronald R. Powell. Williams ”ville vetenskapliggöra forskningen inom området 

bibliotekshistoria i enlighet med förebilder från naturvetenskaplig forskning”.
8
 

Inom den mer kvalitativt inriktade forskningen finns Michael H Harris som önskar vända 

biblioteksforskningen från det positivistiska perspektivet till ett mer holistiskt tänkande där 

man måste studera de personer som engagerar sig i biblioteksfrågan mer utförligt. Harris var 

under 1980-talet starkt kritisk till det isolat som han ansåg att biblioteksforskningen verkat 

inom i USA och önskade att forskningen kunde ta till sig mer av samhällsvetenskapens 

teorier. År 1986 skriver Harris i inledningen till en artikel att:”Then, using recent work in the 

social sciences, it shall be argued that such a positivist science is neither possible nor 

desirable. Finally, drawing on work in critical theory and hermeneutics, it shall be pro- posed 

that there be a rethinking of the epistemological foundations of research in library and 

information science.”
9
 

Torstensson menar att det inte är tillräckligt att titta på den politiska, sociala och ekonomiska 

utvecklingen i ett samhälle, även om de delarna är nödvändiga förutsättningar för en 

                                                           
7
 Torstensson 1996, s.27 

8
 Torstensson 1996, s.32 

9
 Harris 1986, s.516 
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utveckling av folkbiblioteken. Till samhällsstrukturen måste en analys kring de som agerar i 

frågan läggas till: vilka var de och varför agerar de? ”Det räcker därvid ej blott att se på 

deras uttalanden i folkbiblioteksfrågan. Vi måste också se på deras agerande i många olika 

slags frågor”. 
10

 

Av de uppsatser som skrivits under senare år om folkbibliotekens framväxt har flera valt att 

använda den metod som Torstensson förespråkar utifrån sociologins idéer om stukturer och 

aktörer.  

4. Teori och metod 

För att finna svar på de frågeställningar jag valt finner jag att den teori som Magnus 

Torstensson lägger fram i sin avhandling är den mest relevanta, nämligen att utgå från aktörer 

och strukturer. Använder jag den teorin finns också möjlighet att jämföra mina resultat med 

det andra kommit fram till i liknande studier som använt samma metod. 

 

Aktör är en person som handlar medvetet och struktur betecknar ett ordnat sammanhang.
11

 

Lennart Lundquist, professor em. Lunds universitet, beskriver i sin artikel ”Aktörer och 

strukturer” från 1984 behovet av att sammanföra de båda perspektiven aktör och struktur till 

en kontextuell metod. Lundquist citerar Giddens i sammanhanget: ”action and structure 

stand in a relation of logical entailment: the concept of actions presumes that of structure and 

vice versa”
12

. Lundquist beskriver en aktör som någon som innehar egenskaperna 

medvetenhet och förmåga till handling. Det kan vara en individ eller organisation. Aktörens 

egenskaper kan sammanfattas i begreppen förstår, kan, vill. 

 

I samma artikel beskriver Lundquist begreppet struktur som ett mönster med viss varaktighet i 

relation mellan aktörer. Men samtidigt måste strukturer beaktas som processer i ett 

tidsperspektiv vilket i sin tur kräver en utvecklingsteori. Strukturbegreppet kan vara svårare 

att förstå enligt Lundquist och menar att ” Det är inte möjligt att förstå strukturer utan 

processer, och det är inte möjligt att förstå processer utan en utvecklingsteori”.
13

 

Samhällsstrukturen kan delas upp i två delar: form och innehåll. Formen består av 

                                                           
10

 Torstensson 1996, s.33 
11

 Florén 2006, s.137 
12

 Lundquist 1996, s.3 
13

 Ibid, s.3 
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beteendestrukturer och idéstrukturer som i sin tur kan brytas ned till ett innehåll i tre 

dimensioner: politisk struktur, ekonomisk struktur, social struktur. 

Lundquists artikel har refererats till i flera av de arbeten jag tagit del av. Ett av de nyare 

reflektionerna utifrån Lundqvists artikel kommer från Mikael Baaz, universitetslektor i 

Internationell rätt, i en artikel från år 2008 ”Aktörer, strukturer och institutioner”. I den 

lägger Baaz fram ytterligare en aspekt som behövs för att få relationen aktör och struktur att 

fungera, nämligen ”Institutioner”. Baaz beskriver den ständigt pågående processen mellan 

aspekterna enligt följande: ”Aktörer skapar regler – regler formerar institutioner – 

institutioner formar struktur(er) – struktur(er) formar samhälle(n) – samhället påverkar 

aktörer och avgör ytterst vem som kan agera respektive inte agera – aktörer interagerar, 

informerade och socialiserade av befintliga institutioner och upprätthåller därmed eller 

skapar nya regler.”
14

 Om det är strukturellt möjligt för en aktör att handla, kommer aktören 

att institutionalisera strukturen genom applikation av regler. Baaz menar också att strukturer 

är vad aktörerna ser medan institutioner utgör det ramverk i vilket de agerar.  

Jag tycker Baaz har en poäng med att försöka skapa en förbindelselänk mellan aktörer och 

strukturer och då i form av en regel vilket ger vid handen att alla aktörer inte kan agera i alla 

situationer, utan endast om samhället genom befintliga regler möjliggör ett deltagande. Dock 

kommer också Lundqvist in på detta, vilket Torstensson hänvisar till i sin avhandling: ”Han 

[Lundquist] menar att strukturerna ej behandlar alla aktörer lika. De är alltså inte neutrala 

utan verkar i stället till fördel för vissa aktörsegenskaper och till nackdel för vissa andra. ”
15

  

Reflektionen ovan tycker jag är ett viktigt stöd för Torstenssons uttalande vad gäller 

ytterligare en dimension på aktöraspekten, nämligen att det inte räcker att se på en aktörs 

agerande i just den specifika fråga man studerar, i det här fallet folkbiblioteksfrågan. Man 

måste titta på aktörens agerande i många olika slags frågor.
16

 Därför väljer jag att använda 

den metod som Magnus Torstensson förespråkar.  

 

Torstensson beskriver vidare att i begreppet struktur ligger att det gäller att förklara och i 

begreppet aktör att förstå och definierar de båda begreppen enligt följande: 

Samhällsstrukturen består av: 

 Ekonomiska förhållanden 

 Politiska förhållanden 

                                                           
14

 Baaz 2008, s.13  
15

 Torstensson 1996, s.40 
16

 Torstensson 1996, s. 33 
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Aktör definieras som: 

 Lärande människa 

 Avsiktligt agerande 

 Strävan att uppnå något 

 

Jag kommer att utifrån indelningen ovan titta på samhällstrukturen och aktörer i Sundsvall 

och Härnösand vid starten av städernas folkbibliotek. 

5. Bakgrund 

5.1 Sverige och Västernorrland 1890-1905 

Under 1800-talet mer än fördubblades befolkningen i Sverige från 2,3 miljoner år 1800 till 5,1 

miljoner 1900.”Folkökning och ökad produktivitet inom jordbruket frigjorde arbetskraft som 

sökte sig till den expanderande industrisektorn, med emigrationen som demografisk 

regulator.”
 17

  Nedan visas en graf över befolkningsökningen i Västernorrland och en graf 

över befolkningsökningen i Härnösand och Sundsvall. 

 

Figur 1: Befolkningsökningen i Västernorrland 1860-1910 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Peterson 2003, s.15 

Källa: Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser 1856-
1905 (BiSOS H), SCB 
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Figur 2: Befolkningsökningen i Sundsvall och i Härnösand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länet ökade sin befolkning med 87% mellan år 1860 och 1910. Härnösand ökade med 163% 

och Sundsvall med 280%. Det visar vilken stark förskjutning det var med inflyttning riktad till 

städerna. Sundsvalls invånarantal steg dramatiskt under1800-talets andra hälft, från 4 400 år 

1860 till närmare 15 000 år 1900 och gick från plats 26 år 1860 till plats 11 år 1890 i den 

svenska stadshierarkin
18

, att jämföra med dagens placering som kommun, plats 16.
19

 

1800-talets sista hälft var en ”epok av utveckling och sammansmältning”.
20

 Parallellt med 

industrialiseringen går urbaniseringen, städer och hem får elektrisk belysning, läskunnigheten 

ökar tack vare skolreformer och i och med befolkningsökningen blev också volymen 

läskunniga än större. ”För att läsa böcker fordras tid, ork, lyse, värme, utrymme, vilja och 

förmåga”.
21

 Utbyggnad av järnväg gjorde också att möjligheten att sprida litteratur till 

bokhandlare och biblioteksverksamhet löpande under hela året förbättrades.
22

 Andra åtgärder 

som verkade för en förbättrad infrastruktur och spridning av kompetens var t.ex. avskaffandet 

av passtvånget år 1860 vilket medförde att man inte behövde ha med sig sitt pass vid resa 

                                                           
18

 Tedebrand 1997, s.101 
19

 SCB http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____228197.aspx (Hämtad 2013-05-21) 
20

 Peterson 2002, s.14 
21

 Peterson 2002, s.22  
22 Bo Peterson beskriver i boken Välja och Sälja hur tufft det var för en bokhandlare i mitten av 1800-talet i 
norrland: ”Axel Lundström drev vid mitten av 1800-talet landets då nordligaste bokhandel i Piteå.  ’Ortens 
aflägsna läge från Hufudstaden gör all beröring med densamma snart sagdt omöjlig från Oktober till Juni, enär 
sjöfarten då är hämmad’, skrev han 1856 i ett brev till Sveriges bokförläggare. De nya böckerna till jul nådde 
aldrig Piteå: ’Det är derföre af nöden att det öfverblifna af förra årets Jullitteratur hitsändes efterföljande 
sommar, för att tjäna som novitet vid nästkommande jul’ ” 

Källa: Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser 1856-1905 (BiSOS H), SCB 
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utanför länet, och att Sverige fick en enhetlig tideräkning med start år 1879 så att klockan var 

lika mycket oberoende av landsända.
23

  

Västernorrland var det län i Sverige som hade påverkats mest av industrialiseringen fram till 

sekelskiftet 1800/1900. Inför Stockholmsutställningen 1897 beställdes en ”tryckt exposé” 

över länets enastående utveckling.
24

 Nydahl beskriver modernitetens genomslag vid denna tid, 

hur avstånden förminskades mellan det lokala, det nationella och det internationella. De 

förbättrade kommunikationerna medförde ökad spridning av dagstidningar och telegrafen, 

järnvägen, telefonen ”drog isär rummet från platsen”.
25

 

1846 utfärdade Kungl. Maj:t en ny hantverks- och fabriksordning samt en ny handelsordning 

vilka underlättade möjligheterna att etablera sig som näringsidkare både i städer och på 

landsbygd. Kommunallagarna av år 1862 gav Sverige en ny administrativ struktur och delade 

in riket i tre typer av primärkommuner: städer, köpingar, landskommuner (socknar). Den 

viktigaste skillnaden mellan stad och landsbygd fanns inom förvaltning. Städerna hade 

särskilda åtaganden för upprätthållande av ordning, brandskydd, hälsovård och för 

bebyggelsen i staden. Det var nödvändigt för att de större och tätbebyggda orterna skulle 

kunna fungera – där krävdes med andra ord en annan form av samverkan i städer än på 

landsbygden.
26

 

Den högsta beslutande myndigheten i staden var stadsfullmäktige vars ledamöter utsågs 

genom kommunala val. Ordförande i fullmäktige valdes av stadsfullmäktige. Antalet röster 

stod i relation till den skatt den röstberättigade erlade till staden plus att man måste ha erlagt 

den kommunala bevillningen. Det var således inkomst och förmögenhet som bestämde en 

individs kommunala inflytande och skyldighet.
27

  

Genom kommunallagsreformen 1862 skapades landstinget för att ”rådslå och besluta om för 

länet gemensamma angelägenheter”.
28

  

Vid 1800-talets början hade kyrkan en central roll när det gällde utbildning och att förmedla 

vad som var rätt och fel i samhällets varande. I början på 1900-talet var kyrkans ställning 

försvagad. Föreningar och intresseorganisationer hade då fått ökat politiskt inflytande 

                                                           
23

 Peterson 2002, s.12 ff 
24

 Nydahl 2010, s.20 
25

 Nydahl 2010, s.24 
26

 Nilsson 1989, s.38f 
27

 Nilsson 1989, s.41f 
28

 Bucht 1981, s.177 
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samtidigt som väckelserörelsen blev en stark konkurrent till kyrkan. Qvarsell beskriver hur 

det civila eller borgerliga samhället tar över verksamheter som tidigare skötts av kyrka och 

stat, en process vars kulmen nås vid sekelskiftet 1900 för att sedan genom bidrag och anslag 

tas över av stat och kommun under 1900-talet.
29

 

Trävaruindustrin var en stor aktör längs Västernorrlands kust. Hälften av hela Norrlands 

trävaruexport gick via Härnösand och Sundsvall.
30

 Industrin genererade förmögenheter till 

bolagen och ägarna vilket i sin tur ledde till en större politisk makt i städerna p.g.a. det 

plutokratiska valsystemet medan bondekollektivet minskade sitt inflytande.
31

  

Med industrialismen vann företagarna en stark maktposition. David Tjeder, lektor i historia, 

beskriver hur det vid denna tid fanns ett bildningsborgerskap som påverkade synen på den 

rike företagaren vilket medförde förpliktelser i form av den ”kulturbärander företagaren”. 

Fram till 1880-talet var boströmianismen en stark filosofi, vilken visade förakt över pengar, 

berömmelse och karriär. Istället betonades dygder som plikt och oegennytta samt lydnad. 

Bildningsborgerskapet bestod av män med olika ekonomisk ställning ”men som i kraft av 

kulturellt delade ideal lyckades tillskanska sig en närmast total monopolisering av det 

offentliga samtalet i Sverige under 1800-talet.” Hit räknas bl.a. läkare, författare, 

journalister, politiker och lärare”. Idealet vid slutet av 1800-talet var en man som stod för 

sina åsikter och som hade allmännyttan för ögonen, inte egennyttan.
 32

 Var man en företagare 

behövde man också vara kulturbärare och kunna visa på att man använde sin rikedom till 

allmänlig nytta. 

 

5.2 Biblioteksverksamheten i Sverige 1890 -1905 

Biblioteksverksamheten bestod vid tiden 1890-1905 av en blandning av olika bibliotekstyper 

som t.ex. sockenbibliotek, läsestugor, kommersiella bibliotek, föreningsbibliotek, industri- 

och arbetarebibliotek, skolbibliotek, specialbibliotek, universitetsbibliotek och det nationella 

kungliga biblioteket.  

I och med Folkskolestadgan 1842 fick Sockenbiblioteken en mer framträdande roll: ”För 

underhållande af de i skolan förvärfade kunskaper och synnerligen för befrämjandet af sann 

                                                           
29

 Qvarsell 1986,s 7f 
30

 Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser 1891-1895 
31

 Nydahl 2010,  s.20 
32

 Nilsson 2007, s.62f 
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kristelig bildning åligge det prästerskapet att uppmuntra till inrättande af sockenbibliotheker 

samt dertill tjänliga böcker föreslå.” (Folkskolestadga 10:e § mom.2, 1842)
33

 

Rektor och folkbildningsförespråkaren P A Siljeström publicerade år 1859 en förteckning 

över lämpliga sockenbiblioteksböcker där han ville visa vikten av att förutom böcker inom 

den kristna avdelningen även satsa på litteratur inom historia, geografi, naturkunskap och 

matematik.  

Upprättande av sockenbiblioteken gick inte framåt i den omfattning som önskades. Samma år 

som Siljeströms publicering 1859 tog justitiekanslern Nils Samuel v Kock upp 

biblioteksfrågan i en skrivelse vilken skickades till domkapitlen för insamlande av 

information kring sockenbiblioteken. Posttidningen publicerade skrivelsen och menade att det 

vore på tiden att frågan väcks ånyo ”sedan vederbörande presterskap tagit sig mer än sexton 

års betänketid”.
34

 Skrivelsen emottogs något svalt av församlingarna i landet. Från Medelpad 

nämns i protokoll från Skön och Alnö 13 mars 1859, som svar på skrivelsen, att litteraturen i 

ett sådant sockenbibliotek ”till större eller mindre del innehålla hvad som för allmogen eller 

den stora mängden vore öfverflödigt eller för högt” och man avslutar med att ”svårt bleve det 

att hålla och bibehålla böckerna oskadade eller i längden ens befintlige”. I Lidens socken 

togs frågan upp 1867 och man beslöt frågan ”låta anstå under afvtackande af bättre 

conjuncturer”.
35

 

År 1868 var det 1 437 sockenbibliotek i landet. I Härnösands stift fanns 100 sockenbibliotek. 

Figur 3: Antal sockenbibliotek inom stiften år 1868 

 

Källa: Sjösten 1993, s.25f36 
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 Ibid, s.8ff 
36
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I en förklarande text till siffrorna i diagrammet figur 3 står att ”De höga antalssiffrorna här 

ofvan får emellertid ej överskattas. Ofta bestodo sockenbiblioteken af föga mer än de på 

statens bekostnad utdelade äldsta årgångarna af Läsning för folket, hvilka kanske lågo 

ständigt orörda på någon hylla i skolhuset eller kyrkans sakristia. I många fall hunno de ej 

ens dit. Så t.ex. upplyses det så sent som 1862 i bondeståndet, att de för Lunds stift afsedda 

exemplaren ännu kort förut outdelade befunno sig i domkapitlets vård.”
37

  

I uppslagsverket ”Sveriges land och folk” från år 1901 finns en sammanfattning över 

sockenbibliotekens utveckling och hur intresset för dess verksamhet har svalnat av vid 1870-

talet. ”Bibliotekens antal kan uppskattas till omkring 1 800, men många af dem hafva endast 

gamla böcker, som sällan läses. [---] Det har länge varit ifrågasatt att förse dessa 

boksamlingar med statsunderstöd, och sedan nu alla andra svenska folkbildningsanstalter 

erhållit sådant, kan det icke dröja länge, förrän äfven de offentliga folkbiblioteken få samma 

förmån.”  

I Kungl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelsers sammandrag för åren 1891-1895 

(SCB) står: ”Medan tidningsläsningen i hög grad ökats, hafva deremot, enligt hvad allmänt 

intygas, sockenbiblioteken i minskad mån anlitats. Om också dessa omständigheter kunna 

ställas i samband med hvarandra, torde dock det minskade intresset för sockenbiblioteken ej 

ensamt vara beroende af den ökade tidningsläsningen. Fastmer vill det synas, som skulle det 

icke öfver allt vara så väl stäldt med dessa bibliotek. Det är nämligen icke nog med att 

hopbringa en samling böcker, äfven om denna är god och ändamålsenlig. Samlingen måste 

jemväl underhållas och med lämpliga böcker förökas. Den ifver och det intresse, som en gång 

egnades sockenbiblioteken, synes nu hafva svalnat och ett stillastående mångenstädes 

inträffat, så att dessa bibliotek icke längre kunna motsvara tidens och allmänhetens 

berättigade anspråk.”  

Intresset för sockenbiblioteken hade alltså minskat samtidigt som läskunnigheten ökade. Från 

flera håll inom kyrkan och inom lärarkåren visades en oro över den litteratur som börjar 

spridas till folket via andra kanaler.  

Vid 1890-talet började ”public libraryidéerna” från USA att sprida sig till Norden. I Nordisk 

familjebok från år 1908 beskrivs biblioteksverksamheten i USA: ”De [state library 

commissions] uppmuntra upprättandet af bibliotek, utdela statsbidrag, utgifva 

bokförteckningar, lämna råd och upplysningar ang. uppförandet af biblioteksbyggnader, 

                                                           
37
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utsända vandringsbibliotek, främja samarbetet mellan biblioteken och andra bildningsföretag 

etc. Utlån sker utan borgen, och allmänheten har ofta tillträde till boksamlingens hyllor (open 

access). Till huvudbiblioteken äro i alla större städer anknutna filial bibliotek samt 

utlåningsstationer”.
38

  

Folkbiblioteken skulle bli det som sockenbiblioteken inte klarade enligt 

folkbiblioteksförespråkarna vilka menade att det var viktigt att sätta ”god litteratur” i 

händerna på ungdomen och ”genom att erbjuda alternativ till den dåliga litteratur som 

’förgiftade ungas sinnen’ utgöra en positiv motvikt mot de ’råa och förnedrande nöjena’, som 

hotade ungdomens moral”
39

 

Ytterligare en aspekt som framkommer både i diskussionen om folkbibliotek nationellt vid 

denna tid och i de lokala skrivelserna är att man ansåg det vara slöseri
40

 att lära folk läsa och 

skriva om de inte fick praktisera detta även efter skoltid. År 1899 står i Svensk läraretidning 

att ”det faller af sig själft, att då läskunnigheten är vunnen, så skall den användas. Sker ej 

detta, så förloras den ju ---"
41

 

Det framstår klart ett det är främst från lärarhåll som man var för en folkbibliotekssatsning.  

Den välbesökta föreläsningsverksamheten är också en stark drivkraft till folkbiblioteksidén då 

man från folkbildningshåll önskade komplettera föreläsningarna med ett allmänt tillgängligt 

bibliotek med bredare litteratur än den som återfanns bland de sockenbibliotek som rustades 

utifrån folkskolestadgans skrivelser.  I Social tidskrift från 1903 står beträffande frågan om 

statsbidrag till folkbiblioteken att ”Sambandet mellan den uppspirande 

föreläsningsverksamheten och folkbiblioteken är påtaglig. Föreläsningarna äro i regel 

enstaka inom hvarje ämnesgrupp och afse därför blott att väcka intresset och sporra till 

själfstudier. Af stor betydelse är därför att föreläsaren kan hänvisa de kunskapslystne till 

lämpliga böcker i ett tillgängligt bibliotek.”
42

 

 

I riksdagen hade motioner framlagts om statsunderstöd till folkbibliotek vid flertal tillfällen 

under 1800-talet. Från adelsståndet framfördes redan 1828 en motion av C.U. Roos om 
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 Nordisk familjebok 1908, s.735 
39

 Torstensson 2012, s.17 
40

 I Svensk läraretidning 1899 nr.9 står att eftersom samhället lägger mer än 16 miljoner kronor på att lära barn 
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”’lokalbibliotheker för allmänheten’, sockenbibliotek som skulle ge medborgaren ’tillgång till 

tjänlig lektyr, sedan skolkursen och skolboken ej mera äro tillfyllest’. ”
43

  

Från borgarståndet kom en motion omkring 1850 och från bondeståndet 1856-58. Därefter 

dröjde det till 1899 innan ytterligare motion framlades vilket gick samma väg till mötes som 

tidigare då statsutskottet ansåg att det var ”synnerligen önskvärdt” att inrätta sockenbibliotek 

och liknande för allmänheten men det var upp till kommunerna själva att bestämma över 

verksamheten som inte skulle styras utifrån statliga medel. 1902 kom så den motion som 

öppnade för en utredning i frågan. Det var folkskollärarna Fridtjuv Berg och Emil 

Hammarlund som hänvisade till de statliga satsningar som gjorts i England, USA, Norge och 

Danmark samt Tyskland vilket lett till ett nytt skede för allmänhetens möjlighet till 

självstudier efter avslutad folkskola. I Sverige var bokurvalet alltför ofta ”präglat av 

’respektabla och tråkiga böcker’, varför ungdomen i stället tillfredsställde sin läshunger med 

”lättlästa, spännande, underhaltiga, att ej säga usla, tryckeriprodukter, som den s.k. 

kolportage eller kökstrappelitteraturen hade att erbjuda”.
44

 Riksdagen beslutade att 

regeringen skulle utreda frågan om statsbidrag till sockenbibliotek. 

1904 lade regeringen fram sin proposition om statsunderstöd till bibliotek. På frågan var 

ansvaret för biblioteken skulle ligga föreslog regeringen kyrkostämman och inte den 

borgerliga kommunen, ett förslag som från flera håll kritiserades mycket hårt. I Social 

tidskrift från maj år 1905 står att propositionen lyckligtvis inte blev antagen av riksdagen i sin 

ursprungliga form. Statsunderstöd skulle nu utgå till skoldistrikt för upprättande av och 

underhåll av församlingsbibliotek samt till lans- och stadskommun för upprättande och 

underhåll av kommunbibliotek samt till lokala föreningar till deras föreningsbibliotek. 

Maxbeloppet var 75 kr. Totalt beviljades 60 000kr för år 1906 till understödjande av 

folkbiliotek, att jämföra med föreläsningsverksamheten som fick 155 000 kr.
45

 

Vilka var de som använde sig av sockenbiblioteken? I uppslagsverket ”Sveriges land och 

folk” från 1901 står att ”de flesta boklånen göras av personer ur kroppsarbetarnes klass, mest 

i åldern 15-30 år. Böcker i berättande form samt reseskildringar och framställningar ur 

historien läses helst; därnäst naturhistoriska och lättfattliga arbeten inom astronomi, fysik 

och kemi; religiösa däremot mera sällan, emedan hemmen äro rikligare försedda med 

sådana.”  
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5.3 Biblioteksverksamheten i Västernorrland 1890-1910 

I Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser för Västernorrland för år 1891-1895 

står: ”Sockenbibliotek finnas visserligen inom ett flertal landskommuner. Dock torde de icke 

numera så mycket som förr af allmogen anlitas. I detta hänseende, likasom i många andra, 

har tidsandan slagit in på nya banor. Allmogen synes deremot med växande intresse omfatta 

de föreläsningar eller föredrag, som under senare tiden börjat hållas…” 

I femårsberättelserna till Kungl. Maj:t har man från Västernorrlands län beskrivit 

sockenbibliotekens utveckling rätt så utförligt, liksom intresset för läsning hos allmänheten 

under samtliga år från 1861-1900. Den sista berättelsen för åren 1901-1905 lyser dock 

sockenbiblioteken med sin frånvaro. Jag finner det något märkligt eftersom det var en sådan 

debatt kring biblioteken vid den tiden om statsunderstöd till biblioteksverksamheten, så något 

borde finnas skrivet om de bibliotek som fanns i länet under perioden. Kan avsaknande av 

bibliotek i berättelsen bero på skifte av landshövding vilket skedde just år 1901? 

5.3.1. Sundsvall 

Vid 1890 hade i Sundsvall sedan länge läroverkets bibliotek varit det enda större biblioteket i 

staden. 1887 lämnade en bokförare fram ett förslag till folkbibliotek i staden men förslaget 

avslogs av stadsfullmäktige. Samma år efterfrågade Sundsvalls arbetareklubb en ersättning till 

läselokal för arbetarna. Förslaget bifölls och 500kr fick föreningen mot att fullmäktige fick 

insyn i verksamheten genom att placera en från fullmäktige vald medlem i dess styrelse. Det 

visade sig bli bankdirektör Isidor Dehn.
46

 

År 1892 lämnas en motion till stadsfullmäktige med förslag om en start av folkbibliotek i 

staden. Förslaget bifölls varpå en biblioteksstyrelse tillsattes som fick i uppdrag att köpa in 

litteratur och ställa en lokal i ordning. Biblioteket öppnade i januari 1895 i Altinska 

slöjdskolans lokaler. Bibliotekets föreståndare 1892-1911, folkskollärare Nils Johan Nyström, 

skriver i inledningen till den första tryckta bibliotekskatalogen 1898
47

 att anledningen till att 

det dröjde drygt två år mellan beslut och öppnande berodde på att det var en alldeles ny 

bildningsrörelse och det fanns bara ett bibliotek i landet som man kunder rådfråga vi 

uppbyggandet, nämligen det Dicksonska biblioteket i Göteborg. 1897 flyttade biblioteket till 

större lokaler motsvarande två rum i Enskilda bankens hus.
48

 Samma år donerade 
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Sundsvalls folkbibliotek Rådhusgatan 28, vid 

1900-1927. Källa: www.digitaltmuseum.se  

 

Nybrogatan Härnösand mot V, före 1900 
Källa: Länsmuseets bildarkiv www.murberget.se 

grosshandlare Bünsow 5 000 kr till biblioteket, 

vilket omnämns i Svensk läraretidning 1898, nr 

11 där man beklagar sig över att 

sockenbiblioteken är så illa skötta ”men i 

Göteborg har James Dickson och i Sundsvall 

Bünsows donation åstadkommit folkbibliotek”.   

Biblioteket flyttar år 1901 till Rådhusgatan där 

det blir kvar till 1927.
49

 

 

5.3.2 Härnösand 

Vad gäller bibliotek i Härnösand så var läroverkets bibliotek det enda bibliotek som fanns 

under första halvan av 1800-talet. Vid mitten av 1800-talet ansågs läroverksbiblioteket något 

föråldrat.  Böckerna hade i stor utsträckning donerats av präster som tidigare varit elever vid 

läroverket och samlingen ändrades inte under 1800-talets första hälft, samtidens vetenskapliga 

och filosofiska litteratur saknades. Efter 1860 öppnades kommersiella lånebibliotek i staden. 

Ett bibliotek av rätt så betydande omfattning fanns i postkontoret – ett kommersiellt bibliotek 

med en årlig avgift om 9 riksdaler.
 
 

I slutet av 1904 läggs en motion fram i fullmäktige på initiativ av KFUM (Kristliga 

Föreningen av Unga Män), om ett bidrag till öppnande av ett folkbibliotek i staden. 

Fullmäktige väljer att utreda frågan. Utredningen blir 

klar sommaren 1905 och föreslår enligt KFUM:s 

förslag: ett bidrag om 1000kr till hyra och inköp av 

litteratur samt att tillsätta en styrelse som har att 

planera uppbyggande av verksamheten. Förslaget 

bifölls och i april 1906 öppnar Härnösands 

stadsbibliotek i KFUM:s lokaler.1912 flyttade 

verksamheten till något större lokaler i ”gamla 

landstatshuset vid torget”.
50
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Torghandel i Sundsvall vid 1890-tal. Källa: 

www.digitaltmuseum.se 

6. Empirisk analys 

6.1 Samhällsstrukturer och aktörer i Sundsvall 1890-1906 

Att Sundsvall nämns som ”industristaden” i undertiteln till denna uppsats beror på den 

omfattande industrialiseringen som staden genomgick under andra hälften av 1800-talet och 

då främst inom sågverksindustrin, vilken kulminerade vid sekelskiftet 1900. Därefter tog 

massaindustrin vid.
51

 I Nationalencyklopedin står: ” Vid en brand 1888 ödelades nästan hela 

den centrala staden, varpå den gamla trähusbebyggelsen ersattes av en modern stenstad. 

Jämfört med andra städer utvecklades Sundsvall starkt fram till 1880-talet men därefter 

relativt långsamt. En mer dynamisk utveckling under efterkrigstiden har gjort Sundsvall med 

omgivande tätorter till den befolkningsrikaste regionen i Norrland.”
52

 

6.1.1 Ekonomiska förhållanden 

Med uppsatsens valda tidsperiod hamnar vi direkt in i återuppbyggnadsskedet efter 

stadsbranden 1888. Drygt 21 miljoner kronor i brandskadeersättningar betalades ut från 

försäkringsbolagen för återuppbyggande av egendom
53

, vilket i dagens penningvärde 

motsvaras av 1,2 miljarder kr.
54

 För uppköp av donationsjordar erhölls amorteringslån på 3 

miljoner kr. Lägg där till de donerade medlen från privat håll för uppbyggande av t.ex. skolor 

och stadens kyrka. Kostnaden för den nya kyrkan blev 470 000kr varav 100 000kr kom från 

sjökaptenen och skeppsredaren L M Altin. Familjen Altin donerade även 35 000kr till ny 

slöjdskola för gossar.
55

 Det byggdes mycket och 

fort. Antalet nybyggnader mellan år 1891 och 1895 

uppgår till 573 vilket var dubbelt så mycket som 

t.ex. Stockholm hade byggt. Förutom nybyggnation 

hade 375 hus rivits vilka utgjordes av provisoriska 

byggnader efter branden.
56

 

Att det var en rik stad innan branden visar 

handlandens sammanlagda bevillningstaxering vid 

år 1885 då Sundsvall låg på 4:e plats bland Sveriges 91 
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städer efter Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighetsvärdet hade ökat från 16,2 miljoner 

kronor år 1890 till 25 miljoner kronor 1895. 

 

Även i industridistriktet runt Sundsvall ökade befolkningen, i absoluta tal mycket snabbare än 

stadens, 26 000 respektive 10 400 i staden. Yrkesgruppernas sammansättning ändrades tiden 

efter branden. Arbetarna utgjorde fortfarande den största sociala klassen men deras andel 

minskade successivt samtidigt som sysselsättningen ökade inom handel, bank- och 

försäkringsväsende samt förvaltning. Utvecklingen gick från en ökning av småföretagande till 

storföretagare som grosshandlare samt högre och lägre tjänstemän. På så vis ökade andelen 

hushåll i de högre socialgrupperna och skillnaderna mellan lägsta och högsta socialgrupp blev 

större. Vid år 1900 var 11% av de yrkesverksamma sysselsatta inom jordbruket, att jämföra 

med 54% år 1850. Siffrorna visar det omvända när det gäller sysselsatta inom industrin: 15% 

år 1850 och 77% år 1900.
57

 Lantbruken runt Sundsvall klarade inte längre av att möta behovet 

av livsmedel från det växande antalet invånare varför handeln blev viktig. 

6.1.2 Politiska förhållanden 

Rösträttsbestämmelserna till stadsfullmäktige var starkt plutokratiskt utformade för att 

säkerställa att det politiska inflytandet direkt kopplades till kommunmedlemmarnas bidrag till 

den kommunala verksamheten. En viss begränsning fanns dock i och med att ingen fick 

förfoga över mer än 1/20 av det samlade röstetalet. Efter det första stadsfullmäktigevalet 1863 

fick fullmäktige en starkt storborgerlig prägel. 

Stadsfullmäktige i Sundsvall dominerades helt av inflyttande framgångsrika företagare och 

ämbetsmän. Av samtliga 182 stadsfullmäktigeledamöter 1863-1921 var endast 14% infödda 

Sundsvallsbor. Av de 182 ledamöterna var 34% högre tjänstemän och akademiker, 32% 

storföretagare, 16% småföretagare inom industri och handel, 12% lägre tjänstemän, 

affärsanställda, 5% hantverkare utan mästartitel, 0,5% bönder.  

Bland akademiker utgjorde läkarna och läroverkslärarna en viktig grupp.  

Höginkomsttagarna utgjorde drygt 1% av hela stadsbefolkningen men 54,5% av ledamöterna i 

stadsfullmäktige. Den politiska och ekonomiska makten var nära lierad med varandra. 

Fullmäktigeledamöterna hade ägar- och styrelseintressen i skepps- och ångfartygsbolag och i 

banker. Det ekonomiska och politiska inflytandet var uppbyggt genom ett utbrett system av 

allianser, sociala relationer och affärsförbindelser.
58
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Tedebrand menar att ”inom stadsfullmäktige sökte den konservative majoriteten i det längsta 

undvika vad man betraktade som onödig politisering av ärendena. 

Stadsfullmäktigeledamöterna ansågs inte vara valda på parti- och intressepolitiska grunder 

utan på grund av förtjänster. Man satte likhetstecken mellan medborgarskap och gemensamt 

ansvar.”
59

 Arbetarna hade inget att säga till om inför kommunala beslut. 

 

I bilaga 1 finns en lista över ledamöterna i Sundsvalls stadsfullmäktige år 1892. Av de 19 

ledamöterna var Grosshandlarna i topp med 4 personer, på plats 2 kom Disponenter och 

Handlande med 2 personer var. I övrigt bestod ledamöterna av läkare, bankdirektör, 

skollärare, boktryckare, kapten etc.  

Stadsfullmäktiges ordförande var Grosshandlare M Arhusiander och Drätsekammarens 

ordförande var Läroverksadjunkt August Bystedt. Från starten 1863 fram till år 1910 leddes 

stadsfullmäktige av två grosshandlare, en bankdirektör, lantmätare, trävaruexportör och en 

major. 

6.1.2.1. Diskussioner i lokala dagstidningar 

I både Sundsvallsposten, SP (moderat), och Sundsvalls tidning, ST (frisinnad), hade man 

publicerat insändare och egna artiklar om önskemål om ett allmänt folkbibliotek i staden. I en 

ledare 19 november 1885 citerar SP en artikel från Göteborgs Handelstidning där en 

”brefskrivarinna” skildrar ett ypperligt folkbibliotek i Cleveland, Amerika. SP frågar ”När 

ska Sundsvall få sitt folkbibliotek? Det vore något att tänka på för vår föreläsningsförening. 

Hvad vore det för en bagatell för våra rika män att anskaffa ett dugligt folkbibliotek? och 

hvilket gagn!”
 60

 

ST skriver i sin ledare november 1892 efter att ha tagit del av motionen om folkbibliotek i 

staden: ”Vi äro nästan övfertygade om att hrr stadsfullmäktige icke skola säga nej… man har 

att glädja sig åt att åtminstone något blifvit gjordt, för att draga uppmärksamheten till 

behofvet af odling för den del af folket inom vårt samhälle som icke har råd att sjelf bekosta 

sig böcker… en blifvande biblioteksstyrelse bör vara utrustad med framförallt en riktig och 

sund uppfattning af sitt värf. De gamla sockenbiblioteken hafva på många håll visat, huru 

[bibliotek] böra vara inrättade för att verka motsatsen till hvad de varit afsedda att vara, i det 

de dödat läslustan i stället för att befrämja densamma… Det fordras särskildt två 
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egenskaper,… Den ena gäller kännedomen om den svenska bokmarknadens tillgångar… den 

andra att känna publiken….”
61

 

I samband med Folkbibliotekets öppnande står dels en lite notis i ST den 2 januari att ”Till 

Sundsvalls folkbibliotek har rådman A. G. Andersson skänkt 25 kronor och en del böcker.”  

Den 4 januari 1892 kommer en annons om att Sundsvalls folkbibliotek har öppnat för läsning 

på stället alla dagar från kl.5 till kl.8. Längre ned på samma sida har Biblioteksstyrelsen 

skrivit en längre artikel om satsningen på det nya folkbiblioteket. 

Det finns ett intresse från tidningarna att berätta om folkbiblioteksidén innan beslutet om ett 

folkbibliotek i staden klubbades och även efteråt informera om dess verksamhet. T.ex. kan 

man läsa i SP den 5 september 1894 om en ”praktisk nyhet (på lånebibliotekskatalogen): I de 

med en stjärna betecknade romaner få de älskande hvarandra på slutet.” 
62

 

 

6.1.3 Sociala förhållanden 

Staden fick ett nytt utseende efter återuppbyggandet efter branden, inte bara på grund av att 

man gick ifrån trähus till stenhus utan också fick en annan social struktur i stadsdelarna. De 

nya stenpalatsen höjde priset på tomter och byggnation så att de som tidigare bott i staden 

tvingades hitta boende utanför. År 1892 går det att klart urskilja den sociala strukturen. I 

kvarteren vid Storgatan, som utgjorde stadens centrum, bodde i första hand handlande och 

högre ämbetsmän, ett typiskt medelklassområde med dagens term. Samtliga högre civila 

ämbetsmän och grosshandlare bodde i detta område. Utanför centrum bodde småhandlarna 

och hantverkarna vars årsinkomst motsvarade 6% av dem som bodde i centrum. Norr om 

Selångersån där de gamla skepparkvarteren låg började de sociala skillnaderna visa sig.  

Det var området Storgatan och småhandlarna i närheten vilka utgjorde staden tillsammans 

med Norrmalm. Det som fanns utanför befolkades av arbetare och småhantverkare.
63

 

 

6.1.4  Aktörer i Sundsvall 

11 oktober 1892 lämnades en motion till fullmäktige ”[---] att Herrar Fullmäktige behagade 

anslå en årlig summa för åstadkommande af en för allmänheten tillgänglig boksamling här i 
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staden. ,[---] Vi anse oss icke här behöfva vidlyftigt yttra oss utan anhålla att muntligen inför 

Herrar Fullmäktige få närmare utveckla vår plan.”
 64

 

Det är läroverksadjunkt och rektor August Bystedt som skrivit motionen och undertecknat 

den. Bankdirektör Isidor Dehn har också undertecknat motionen. Den muntliga presentationen 

måste ha gått bra eftersom fullmäktige med ordförande grosshandlare Magnus Arhusiander i 

spetsen remitterade frågan till Drätselkammaren. Drätselkammaren med August Bystedt som 

ordförande, arbetade snabbt fram ett förslag som togs upp vid nästkommande möte i 

november. Fullmäktige sade ja till förslaget och beslutade om tillsättande av en 

biblioteksstyrelse bestående av bankdirektör Isodor Dehn, Skolläraren N J Nyström, 

Bankkassör A Löfgren. Biblioteksstyrelsen skulle erhålla ett anslag motsvarande 2000 kr för 

år 1893 att införskaffa ”en för allmänheten tillgänglig boksamling”. Man beslöt också att 

”hos skolrådet utverka upplåtelse af ett rum för boksamling och läserum i Altinska 

slöjdskolan”. Valet av lokal verkar nära förbundet med valet av biblioteksstyrelse då vi bland 

ledamöterna i nämnda Skolråd finner August Bystedt och bland ledamöterna i styrelsen för 

Altinska slöjdskolan finner Nils Johan Nyström. 

Att biblioteksfrågan visar på en nära allians mellan de personer som väckt frågan och därefter 

driver den syns tydligt redan i det som beskrivs ovan. Än mer framkommer den när jag tittat 

närmare på vilka dessa herrar var. 

Varför ställer sig bankdirektör Isodor Dehn bakom motionen? Med tanke på det inflytande 

som Dehn har i staden så väger hans underteckning tungt.
65

 Det finns också en intressant 

relation mellan fullmäktigeordförande Arhusiander och Dehn. Magnus Arhusiander deltog i 

arbetet med uppbyggandet av Sundsvalls Handelsbank vilket innefattade att hitta en lämplig 

bankdirektör. En förfrågan gjordes till A. O. Wallenberg i Stockholm (som tidigare bott och 

verkat i Sundsvall) om lämplig kandidat. Wallenberg föreslog den från Köpenhamn inflyttade 

Isidor Dehn. Enligt Sundsvallsposten hade det inte varit lätt att få herr Dehn till Sundsvall.
66

 I 

den processen borde Arhusiander och Dehn ha mötts. Dessutom var Arhusiander vice 

ordförande i Sundsvalls Handelsbanks styrelse samtidigt som han vid mötet i fullmäktige den 

12 november beslöt att bifalla förslaget till folkbibliotekets öppnande, ett förslag som 

direktören vid Sundsvalls Handelsbank undertecknat. 
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Varför skriver August Bystedt motionen? Bystedt har fil.kandidatexamen vid Uppsala 

universitet och verkar brinna för sitt yrke som lärare. Han föddes i ett välbärgat allmogehem i 

Häggdångers socken 1848 och tog mogenhetsexamen vid Härnösands läroverk 1871 och 

inskrevs samma år i Uppsala universitet. När jag läser Svensk läraretidning från denna tid och 

även Pedagogisk tidskrift ser jag att från lärarhåll tar man biblioteksfrågan på stort allvar och 

det diskuteras hur det ser ut med biblioteksverksamhet i Sverige jämfört med i England och 

USA. Svensk läraretidning och även Social tidskrift som också skrivit om vikten av 

folkbibliotek torde ha varit tidskrifter som Bystedt tagit del av då de med största sannolikhet 

ha funnits i Läroverkets biblioteks.  

Att Bystedt är respekterad och känd för sina gärningar i Sundsvall visar den nekrolog som 

skrivs om honom i Svensk Läraretidning.  

August Bystedt visar sig vara en drivande kraft inom många områden vad gäller Sundsvalls 

utveckling. Han finns med i Styrelsen för vattenkurinrättningen som 1891 renoverade 

densamma, Bystedt tillsammans med lärare Nyström och Fru Dehn startade Folkskolkök
67

 

och Bystedt ingår i den grupp som jobbar för elektricitet i staden. Det verkar också ha funnits 

en ambition hos Bystedt att synliggöra bildningen i staden mer tydligt då han vid 

stadsfullmäktiges sammanträde 16 januari 1891 yrkat att ”Köpmangatan måtte erhålla 

namnet Skolgatan”. Förslaget godtas inte och gatunamnet Köpmangatan finns kvar än idag. 

Tiden från det att motionen om bibliotek lagts fram för fullmäktige till dess att fullmäktige 

biföll förslaget och biblioteksstyrelse tillsattes gick mycket snabbt, 1 månad. Varför fick de så 

bråttom med att besluta om ett folkbibliotek? Det kan bero på att Bystedt såg en möjlighet i 

samband med att Altinska slöjdskolan var en helt ny byggnad och det därmed fanns utrymme 

för en läselokal i huset. Att det var ett bra tillfälle att vid novembermötet ta upp lokalfrågan 

för ett kommande bibliotek visar en senare punkt på dagordningen då belysningskommittén 

lade fram ett förslag om att bekosta belysning i ritsalen i Altinska slöjdskolan varpå man vid 

sittande bord kom fram till att även biblioteksstyrelsen skulle få 100 kr ytterligare till att 

skaffa elektrisk belysning i bibliotekslokalen.  

                                                           
67 ”Hrr Aug. Bystedt och N. J. Nyström samt fru Augusta Dehn hafva i skrifvelse till hrr stadsfullmäktige 

framställt begäran om upplåtelse af det provisoriska hus vid Trädgårdsgatan, som nu (forts. nästa sida) 
begagnas till postkontor, för att användas till s. k. folkkök. Nämnda hus blir nämligen ledigt, då postkontoret 
flyttas in i det nya post- och telegrafhuset. Meningen är då att inrätta ett s. k. folkkök eller billig spisinrättning 
för fattiga eller af tillfällig nöd lidande, hvilka behöfva god och närande föda för billigt pris. Efter föredöme af 
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Härnösand innan 1900. 
Källa: Länsmuséets bildarkiv 

http://www.murberget.se/ 

Från fackligt arbetarhåll var man dock inte imponerad av Bystedt vilket framgår i Johan Aron 

Henricsson
68

 rapportering till Folkbladet år 1896 angående valet till riksdagsmannakandidat 

för Sundsvall: ” Såsom kandidat är i högerkretsar påtänkt rektor Bystedt, en person 

naturligtvis af samma skrot och korn som hr A. [Grosshandlare M. Arhusiander] I 

arbetarekretsar är tanken på skräddarmästare Lindén, och vi skola hoppas att de af 

arbetsklassen och de mindre gårdsegarne, som lyckats komma öfver strecket ge 

högerkandidaterna på båten och mangrant lägga sina röster för hr Lindén.” 

 

6.2 Samhällsstrukturer och aktörer i Härnösand 1890-1906 

Att Härnösand nämns som ”lärdomsstaden” i undertiteln till denna uppsats beror på att staden 

har varit stiftstad sedan 1647 och tidigt fick ett gymnasium riktat för Norrlands ungdom år 

1650. ”Ämnadt till lärdomssäte för hela Norrland, fick Hernösands gymnasium sin betydelse 

framför allt ur ecklesiastik synpunkt. Det nya stiftets vidsträckta församlingar skulle härifrån 

förses med lärare, lappmarkernas nomadiserande befolkning skulle härifrån kristnas.”
69

 

Härnösands gymnasium var fram till mitten av 1800-talet det enda gymnasiet i de fyra 

nordligaste länen.
70

 En av anledningarna till att staden fått 

namnet ”Norrlands Aten”.  

I Härnösand har tjänstesektorn varit rikare representerad än i 

många andra städer och staden har utgjort en administrativ, 

kulturell och kommersiell centralort för länet och stora delar av 

Norrland.
71

 

6.2.1 Ekonomiska förhållanden 

Från 1887 fram mot 1910 utvecklades Härnösand från att vara 

huvudsakligen skol- och stiftsstad till att bli en allt livligare 

sjöfarts- och handelsstad. I hamnen sågs under 

sjöfartssäsongen fartyg från alla delar av världen, en del med 

Härnösand som hemmahamn.
72
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Trävarubranschen och sjöfartsrörelsen hade en betydande position i Härnösand. Men på 1880- 

och 1890-talen började grossisthandeln att stärka sin närvaro beroende på stadens ökande 

folkmängd vilket gynnande handeln. Handlandens sammanlagda bevillningstaxering vid år 

1885 visar att staden låg riktigt bra till trots svikande trävarukonjunktur, Härnösand ligger på 

en 14:e plats bland Sveriges 91 städer. 

 

6.2.2 Politiska förhållanden 

Stadsfullmäktigevalet skedde som enkelt personval t.o.m. år 1908. Inga partibeteckningar 

användes utan de som fick de flesta rösterna utsågs.
73

  

Man kan dock utläsa från valet 1910 vilken politisk sida de ledamöter representerade som 

fanns vid fullmäktige 1905.
74

 E O E Högström fanns år 1910 bland ”de Moderata” och 

maskinist J P Nylander bland ”Arbetare och nykterhetsvänner”. Totalt år 1910 bestod 

fullmäktige av 21 ”De moderata”, 4 ”Vänster”, 4 ”De frisinnade”, 1 ”Arbetare och 

nykterhetsvänner”. 

I bilaga 2 finns lista över ledamöterna i Stadsfullmäktige Härnösand året 1905. Av den går att 

utläsa att grosshandlare utgjorde det största antalet yrkestitlar i fullmäktige, 5 grosshandlare 

vilket motsvarade 17% av ledamöterna. Därefter kom Direktörer, Handlande, 

Häradshövdingar (varav en vice), Bagarmästare på en andra plats med vardera 2 

representanter. Övriga deltagare utgjorde en blandning av olika yrken som målarmästare, 

ingenjör, läkare, bankdirektör, maskinarbetare, lektor, skolföreståndare, ångbåtskommissionär 

etc. Det som är utmärkande för Härnösands stadsfullmäktige är att det leds under de 42 av de 

första 47 åren av pedagoger (skolfolk, rektorer, lektorer och adjunkter).  

Ordförande i stadsfullmäktige år 1905 var rektor Gustaf Bucht. Ordförande i 

Drätselkammaren var Häradsskrivaren
75

 Victor Carlsson. 

 

Som tidigare nämnts (s.12) fick kyrkan en stark konkurrent i väckelserörelsen, men att utläsa 

av Qvarsells beskrivning av förhållandet dem emellan så verkar stiftledningen i Härnösand ha 

intagit en rätt så försonlig attityd gentemot väckelserörelsen. ”Prästerna hyste sympati för 

väckelsens evangelism, men menade att man för den sakens skull inte helt fick försumma 

lagen”.
76

 Härnösand var som två städer: en som dominerades av läroverkets och kyrkans samt 
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av statliga förvaltningens tjänstemän och en del som dominerades av handel, sjöfart, fiske och 

hantverk.
77

 

6.2.2.1 Diskussioner i lokala dagstidningar 

Vid mitten av 1800-talet fördes en debatt i Härnösandsposten om sockenbibliotekens 

verksamhet och hur skadlig romanen egentligen var för allmänheten.
 78

 Men någon större 

artikel om biblioteksverksamheten har jag inte funnit under de år jag fokuserat på 1895 och 

1906. Vid tiden för Sundsvalls folkbiblioteks öppnande i januari 1895 finns en liten notis i 

Härnösandsposten att ” Till folkbiblioteket i Sundsvall har rådmannen Ax.G.Andersson skänkt 

en större boksamling och 25 kronor.” Samma notis finns också i Sundsvalls tidning. Man 

skulle kunna förvänta sig att även finna någon kommentar kring den längre artikel som 

biblioteksstyrelsen skrev i Sundsvalls tidning den 4 januari i lokalpressen i Härnösand, 

eftersom många händelser bevakades mellan tidningarna, men så är inte fallet. 

Den 5 januari 1895 finns en liten notis i Vesternorrlands allehanda att Sundsvalls 

folkbibliotek har öppnat. 

Vid starten av Härnösands folkbibliotek finns en mindre notis i både Härnösandsposten och 

Vesternorrlands allehanda från 31 mars 1906 att biblioteket har öppnat och information om 

dess öppettider. Några sidor in i tidningarna finns en kortare artikel som beskriver lite mer om 

verksamheten och information om biblioteksstyrelsen. Men inget ställningstagande görs som 

visar om man tycker det är en bra satsning eller inte. 

Jämfört med Sundsvall så hålls en låg profil i dagstidningarna i Härnösand kring 

folkbiblioteksfrågan utifrån den tidsperiod som jag granskat. 

 

6.2.3 Sociala förhållanden 

Invånarantalet i Härnösand ökade från 3 511 år 1860 till 7 898 år 1900. Vid stadsfullmäktiges 

beslut om starten av ett folkbibliotek år 1905 fanns 8 932 invånare i Härnösand. Under 1800-

talet fanns i Härnösand en slags ”stadens traditionella överklass” som representerade staten 

och kyrkan. Hit räknades landshövding, biskop förstås men också läroverkslärare och präster, 

läkare samt högre tjänstemän som konsistorienotarien.
79

 Borgerskapet börjar utgöras av 

grosshandlare och patroner. Lönearbetarna ökade sin skara men det fanns också timavlönade 
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dagsverkskarlar. Medelklassens framväxt i staden skapade en brygga mellan de båda ”inre” 

städerna kyrka/stat och handeln.
80

 

6.2.4  Aktörer i Härnösand 

Vid KFUM:s (Kristliga förening av unga män) styrelsemöte den 28 oktober 1904 föreslog 

ordförande John Vestin att ”styrelsen skulle ingå till en af stadsfullmäktiges ledamöter med 

hemställan genom denne hos stadsfullmäktige om ett anslag på en gång af 500 kr och för de 

närmast följande fem åren 100 kr. årligen för upprättande och underhåll af ett 

folkbibliotek.”
81

  Ordförandes förslag diskuterades vid mötet och man enades om ett av Herr 

Granström framlagda förslag att begära anslag motsvarande 1 000 kr för upprätthållande av 

ett folkbibliotek i KFUM:s lokaler. Från det anslaget skulle KFUM använda en del till att 

betala den hyra för den del av KFUM-lokalen som de hade för avsikt att erbjuda till 

allmänhetens läsning. De föreslog också att biblioteket skulle ledas av en styrelse med fem 

personer av vilka 2-3 utsågs av stadsfullmäktige och övriga av KFUM:s styrelse. Gruppen 

ansåg också att en av medlemmarna borde vara kroppsarbetare.  

Ordförande var John Petter Vestin som vid denna tidpunkt var pastorsadjunkt i Härnösand, 

den stad han föddes i år 1877. Han var student i Uppsala 1896. 1901 avlade han 

folkskollärarexamen och prästvigdes samma år i Härnösand. Samma år han prästvigdes 

omnämns Vestin i Svensk läraretidning i en artikel om folksskollärare Erik Nordings 60 års 

kalas i Gudmundrå där Vestin hade givit ett hyllningstal tillsammans med folkskolläraren J E 

Nordlinder. Erik Nordin var också kantor och organist samt ansvarade för sockenbiblioteket i 

Gudmundrå.
82

 Vestin omnämns också som föreläsare i lokalpressen. 

Herr Granström var seminarieläraren D. F. Granström vilken beskrivs som ”den ledande 

själen i KFUM vid denna tid ” i jubileumsskriften ”KFUM Härnösand 60 år”.
83

 Granström 

var en framträdande kommunalman och nykterhetskämpe.
 84

  

Protokollet undertecknades av sekreteraren Svante Edström (folkskollärare och pastor) och 

justerades av ordförande John Vestin (pastor). 
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Den ledamot som fick uppdraget att väcka KFUM:s motion var konsistorienotarien fil doktor 

E. O. E. Högström. Erik Olof Emanuel Högström föddes i Nora, Västernorrlands län, år 1857 

där fadern Anders Högström var präst. En av de uppgifter som konsistorienotarien hade under 

1800-talet var att förmedla bokbeställningar till prästerskapet inom stiftet. Böcker för 

konfirmationsundervisning eller som av annan anledning behövdes hållas i lager skötte 

notarien.
 85

   

 

Den 16 december 1904 togs frågan om ett folkbibliotek upp i stadsfullmäktige. Ordförande i 

stadsfullmäktige var rektor för folkskoleseminariet Gustaf Bucht. En tvåsidig artikel i Svensk 

Läraretidning i samband med Buchs 50 årsdag år 1898 beskriver Buchts pedagogiska och 

kommunala gärningar. Bucht föddes i Norrbottens län år 1848 och avlade mogenhetsexamen i 

Gäfle 1866 och skrevs därefter in som student i Uppsala där han tog fil. Kand. 1873 samt 

disputerade 1875. År 1877 utnämndes han till rektor vid folkskollärarseminariet i 

Härnösand.
86

 

Fullmäktige beslöt att tillsätta en grupp som utredde frågan. Gruppen bestod av 

konsistorienotarien E. O. E. Högström, Vice Häradshövding Gustaf Tengvall samt J Vestin nu 

titulerad domkyrkosyssloman. 

En ordentlig utredning görs och resulterar i ett dokument på sex sidor vilket färdigställdes i 

juni 1905 och finns med som underlag till besluten i protokollet från Stadsfullmäktige den 13 

juni 1905. Utredningen kommer fram till att ”de offentliga af allmänna medel understödda 

biblioteken blifva för hvarje år allt flere och större”. Man nämner bl.a. Köpenhamn som 

årligen anslår 2 000kr och Kristiania 4 000kr, Stockholm 13 500kr, Helsingfors 26 380kr och 

Göteborg 10 500kr. Sundsvall nämns också ”I vår grannstad Sundsvall har ett folkbibliotek 

tillkommit på sådant sätt, att stadsfullmäktige år 1892 anslogo 2 000kr. för ett folkbiblioteks 

grundande, hvilket redan 1896 understödjes från stadens sida med 1 000kr årligen och för 

närvarande räknar öfver 2 100 band”. Man nämner också att riksdagen beslutat om ett 

statsunderstöd till bl.a. kommunala folkbibliotek mot att kommunen står för lika stor instats 

själva. Utredarna anser det vore en ”naturlig och berättigad sak” att även Härnösand borde 

grundlägga ett folkbibliotek genom anslag från stadsfullmäktige och statens bidrag. 

Man anser att ersättningen från stadsfullmäktige inte får gå under 1 000kr för att kunna få till 

stånd ett bibliotek som någorlunda motsvarar samtidens behov. ”Vi anser ock, att ett dylikt 
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bibliotek, för att blifva verkligt gagnande för den bildningssökande allmänheten, 

nödvändigtvis bör årligen kompletteras”, Till denna årliga komplettering ansåg man att 

statens medel kunde brukas vilket motsvarade 75kr per år plus att staden lade på 125 kr så  

totalt 200kr kunde användas till underhåll och utvidgning. 

Sammanfattningsvis föreslog man det som KFUM:s styrelse hade föreslagit. Att KFUM borde 

få utse en ledamot i den kommande Biblioteksstyrelse underbyggdes med förklaringen att 

förutom ledamöter som stadsfullmäktige utsåg så skulle den föreläsningsförening i staden som 

på liknande vis fick stads- och statsunderstöd få utse en ledamot. Eftersom det visade sig att 

KFUM var den enda förening som fick detta understöd skulle de få utse en representant. 

Utredarna tyckte också det var ett bra förslag att en av ledamöterna utgjordes av 

kroppsarbetare. Man föreslog sålunda att stadsfullmäktige fick utse tre ledamöter varav en 

skulle ”så vidt möjligt är” vara kroppsarbetare. KFUM skulle utse två ledamöter. 

Biblioteksstyrelsen skulle tillsätta ”lämplig bibliotekarie och skaffa passande lokal”. 

Förslaget togs upp vid fullmäktigemötet 13 juni. I protokollet framgår att en diskussion 

efterföljde presentationen vari Trädgårdsdirektören August Engberg yrkat att sänka det årliga 

anslaget till 100kr. En diskussion hölls också angående styrelsens sammansättning. 

Fullmäktige beslöt att bifalla förslaget vad gäller ersättning för uppbyggande av ett 

folkbibliotek med 1000kr som start och därefter 200kr per år och att statsunderstöd skulle 

sökas. Frågan om biblioteksstyrelsen togs vid möte 12 september 1905 då man från 

fullmäktige utsåg E O E Högström och lektor Gustaf Lené. KFUM valde John Vestin.  

Den 30 september 1905 hölls det första mötet i Biblioteksstyrelsen. Man beslöt att acceptera  

KFUM:s ursprungliga förslag att mot en hyra på 50 kr inberäknat lyse och uppvärmning 

använda en del av KFUM:s lokaler till bibliotek. Vid samma möte utsågs Gustaf Lené till 

bibliotekarie. 

Vid fullmäktigemötet i december togs ett nytt beslut om ledamöter i biblioteksstyrelsen. 

Pastor Levin hade fått ny tjänst och flyttat till Gudmundrå. De nya ledamöterna utsågs enbart 

av fullmäktige och utökades till fem personer: Högström var som tidigare ordförande, Lené 

var bibliotekarie, ny sekreterare blev folkskolläraren Erik Eriksson (vilken ändrade sitt 

efternamn till Herngård något senare) och därtill invaldes vice Häradshövding G Tengwall 

och maskinarbetaren J P Nylander.  
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Böcker till biblioteket skaffades genom donationer och inköp. Biblioteket öppnade 1 april 

1906 och bestod av två bokskåp varur bibliotekarien eller hans assistent (sonen) hämtade de 

böcker som låntagaren önskade under den timme i veckan som lokalen hade öppet. 
87

 

Erik Herngård berättar i en skrift från 1931
88

 om bibliotekets startår att tre personer var 

viktiga för att biblioteket över huvudtaget skulle komma till stånd. Det var E O E Högström 

som verkade för en fortsatt utveckling av biblioteket genom att lyckas få igenom ett förslag 

från biblioteksstyrelsen om utökat anslag år 1911 något som fullmäktige hade tänkt att avslå. 

Det var lektorn Gustaf Lené och den tredje personen var pastor John Vestin. 

År 1907 fick lektor Gustaf Lené tjänst som rektor vid Jönköpings Läroverk och ny 

bibliotekarie utsågs vilket blev sekreteraren Erik Herngård. 

7. Konklusion 

7.1 Slutsats 

Jag har i kapitel 6 försökt förklara skeendet runt motionerna för bibliotekens öppnande utifrån 

en analys av samhällsstrukturen och aktörer. Samhällsstrukturen har delats upp i tre 

förhållanden: ekonomisk, politisk och sociala. Vad gäller aktörer har jag försökt att vidga 

synfältet och inte endast titta på deras agerande i biblioteksfrågan utan också i andra frågor 

som engagerade dem och utgått från att se på aktörernas förehavanden vad gäller att vara en 

lärande människa, ett avsiktligt agerande samt att inneha en strävan att uppnå något. Ett 

viktigt underlag för att förstå aktörerna så långt det är möjligt har protokollen och underlagen 

vid Stadsfullmäktigemötena varit, protokoll från biblioteksstyrelsemöten och notiser samt 

artiklar i dagstidningar och i facktidskrifter. Kyrkböcker har används för att få kännedom om 

deras uppväxt och miljöer. 
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Det jag kommer fram till är att jag ser ett tydligt gemensamt mönster i hanteringen av 

biblioteksfrågan i de båda städerna. Mönstret ser ut enligt följande: 

Vi har en aktör i båda städerna med folkskolelärarexamen som drivs av folkbildning och ett 

starkt intresse för föreläsningsverksamheten men också att sätta god litteratur i händerna på 

ungdomen. Det är August Bystedt i Sundsvall och John Petter Vestin i Härnösand. De har 

båda utbildat sig i Uppsala. Vestin fanns i Uppsala under den tid som studentföreningarna 

Heimal och Verdandi bildades vilka hade ett stort intresse i folkbildningsverksamheten. 

Bystedt fanns där tidigare men borde ha följt diskussionerna kring folkbildning och 

folkbibliotek i facktidskrifterna riktade till lärare. 

Dessa aktörer har en nära relation med aktör nr 2 vilken innehar en stor maktposition i staden 

vad gäller gott anseende och är ekonomiskt välbärgad. Aktörer nr 2 är Isidor Dehn i Sundsvall 

och E O E Högström i Härnösand. 

För att de skall kunna agera och få gehör för sina strävanden krävs en samhällsstruktur som 

stödjer deras syn, förutom att samhällstrukturen också bidrar till att de vill agera. Den 

strukturen består av ett samhälle i stark förändring med industrialismen som starkt drivande 

vilket leder till en urbanisering och en satsning på ett utbildningskapital samt ett framväxande 

nytt mäktigt borgerskap i städerna - vilket framgår i listan över respektive stads ledamöter i 

stadsfullmäktige – ett borgerskap som samtidigt hade ett behov av att verka för det allmänna 

och som strävade efter ett högre kulturellt anseende. I den strävan syns relationen med lärare 

tydligt i Sundsvall och i Härnösand syns en relation med kyrkan som fortfarande har en viktig 

plats i staden.  

Vad dagstidningarna anbelangar finns en större diskussion i Sundsvall än i Härnösand kring 

folkbiblioteksfrågan. Det kan förstås bero på många orsaker, t.ex. att journalisterna i 

Sundsvall kan ha haft närmare relationer med de aktörer som drev biblioteksfrågan än vad 

journalisterna i Härnösand hade. Jag förväntade mig dock att något ställningstagande borde ha 

visats i Härnösands tidningar om folkbibliotekssatsningen i grannstaden 1895, men inget av 

det har jag funnit. 

 

Den ekonomiska aspekten verkar ha varit en viktig orsak till den 10 års skillnad som finns 

mellan städernas start av folkbibliotek. Sundsvall byggdes upp på nytt efter branden vid 1890-

talet och även om kommunen hushållade med pengarna och fick lov att prioritera bland 

satsningarna fanns ett starkt kapital bland företagsägarna som bidrog med donationer. Skolor 

byggdes liksom en ny teater samt el- och vattenanläggningar kom till och det var mångt och 

mycket samma grupp av män från fullmäktige och från stadens olika styrelser som drev 
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frågorna och planerade samt genomförde. Då fanns också ett bra läge för satsning på ett 

folkbibliotek i en mindre yta i ett av de nybyggda skolorna. 

För Härnösands del verkar riksdagens beslut om statsunderstöd till kommuners 

biblioteksverksamhet ha varit en utlösande faktor till att bifalla förslaget om ett 

kommunbibliotek i staden. Ev. skulle vi kunna lägga till en sämre ekonomi för KFUM som 

sökte bidrag till sin lokalhyra. 

7.2 Förslag till vidare forskning 

Mina slutsatser ovan bygger på det material jag fått fram till denna uppsats. Skulle man gå 

djupare inom några frågeställningar tror jag vi kan få ett tydligare svar på varför satsningen 

gjordes på folkbibliotek vid denna tid. 

 En närmare analys av relationen I Dehn och A Bystedt skulle vara intressant att ta del 

av. De figurerar tillsammans i flera sammanhang i uppbyggandet av Sundsvall (inte 

bara de två utan också familjen Dehn och Bystedt).  

 Likaså en närmare analys av relationen E O E Högström och J P V Vestin vore 

intressant. Eftersom Vestin hade koppling till domkapitlet som domkyrkosyssloman 

torde de ha en bra kännedom om varandra. Kanske finns det något att hämta i 

Högströms arkiv i Landsarkivet och på Murbergets museum? Att Vestin som 

ordförande i KFUM väckte frågan om bibliotek kan ha berott på en ekonomisk aspekt 

vad gäller KFUM:s situation? Att de erbjuder en del av sin lokal till bibliotek mot en 

hyra kan ha hjälpt deras ekonomi. Föreningen flyttade till mindre lokaler efter ett par 

år och vid 1912 var föreningen vilande. I KFUM:s jubileumsskrift ”KFUM Härnösand 

1890-1950” nämns inget om KFUM:s bidrag till folkbibliotekets start. Det skulle vara 

intressant att få utreda mer om vad som låg bakom förfrågan om ett allmänt bibliotek i 

KFUM-lokalen. 

 En fördjupad analys av hur diskussionen gick i det offentliga rummet i de båda 

städerna kring folkbiblioteksfrågan skulle också vara intressant. Jag fann att 

Sundsvalls tidning hade år 1905 en lång artikel som argumenterade emot regeringens 

förslag angående ansvarsfrågan för biblioteken, där ST inte tyckte det var en bra idé 

att lägga den till kyrkan.
89

 Dagstidningarna i Härnösand nämner inte något om det 

utan fokuserar istället på prästerskapets arvoden, en fråga som också varit uppe i 

riksdagen. 
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Bilaga 1: Sundsvalls Stadsfullmäktige år 1892 

Listorna för stadsfullmäktige, stadsfullmäktiges beredningsutskott och drätselkammare är 

hämtad från Sundsvalls stadsfullmäktiges protokoll den 30 december 1892. Personerna är 

valda på fyra år fr.o.m. innevarande år 1892. 

Grosshandlanden Magnus Arhusiander, ordförande 

Grosshandlare Anders Gr. Dahlman, vice ordförande 

Kaptenen Joh. Fredrik Cornell, 

Provincialläkaren Olof A. Söderbaum, 

Disponenten Hampus Berencreutz, 

Bankdirektören Fredrik Tengström, 

Skolläraren N. J. Nyström, 

Grosshandlanden Gustaf Oskar Knaust, 

Skohandlanden Rudolf Ekholm, 

Pappershandlanden Joh. Fr. Andersson, 

Byggmästaren Nils Nilsson, 

Stationsinspektoren Isidor Trolle, 

Disponenten Vilhelm Lundqvist, 

Grosshandlanden Joh. G. Blomberg, 

Kammarskrifvaren Julius Hultenberg, 

Telegrafdirektören F. Sundelius och 

Boktryckaren Robert Sahlin. 

 

Drätselkammaren 

Läroverksadjunkt August Bystedt, ordförande 

Jernhandlanden Ad. Österberg, vice ordförande 

 

Stadsfullmäktige beredningsutskott 

G. Dahlman,  

Fr. Tengström 

Th. R Thuressson 

C. Kihlman 

U Zachrisson 

J. F. Andersson 

C. O. Wessen 

suppleanter: Isidor Dehn och H M. Lyrberg. 
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Bilaga 2: Härnösands stadsfullmäktige 1905 

Listan hämtad från protokoll fört vid Stadsfullmäktiges möte den 4 januari 1905 

 

Rektor Gustaf Wilhelm Bucht, ordförande 

Direktör P E Huss, vice ordförande 

Ångbåtskommissionären Fr. Lundquist 

Målaremästaren Carl Adolf Boklund 

Grosshandlare John Andersson 

Direktör Carl Gustaf Strokirk 

Länsbokhållaren Carl Axel Dahlin 

Järnhandlare Harald Andersson 

Grosshandlare August Cederlund  

Bankdirektören A Olauson 

Ingenjören Isidor Schöning 

Häradshövding Carl David Uppström 

Döfstumsskoleförståndaren A J Hagström 

Maskinarbetaren J P Nylander 

Grosshandlare Axel Nordberg 

T.f. Förste Stadsläkaren Gottfrid Törnell 

Konsistorienotarie E O E Högström 

Vice Häradshövding Gustaf Tengvall 

Häradsskrifvaren V. Carlson 

Byggmästaren P Jonsson 

Trädgårdsdirektören August Engberg 

Bagarmästaren C O Rylander 

Grosshandlare Ferdinand Nätterqvist 

Kronofogden Karl Alfred Ekelund 

Vice Konsuln Fredrik Andersson 

Bagaremästaren O A Nilsson 

Handlanden G Hellstrand 

Lektorn Albert Thurdin 

Grosshandlare Oscar Larsson 

 

 

 


