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Greta Renborg built up a large network of contacts and focused her propaganda on non-reading groups according to a state investigation in 1952, especially farmers, foresters and housewives. The source material shows
that her book propaganda has features of all Jofrid Karner Smidt’s mediation roles. The medial reception was
overwhelmingly positive and often focused on Renborg’s enthusiastic approach. Any statistical effects of the
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Greta Renborg as a person. This is the thesis’ most important result.
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Inledning
Jag minns också Dala-åren så väl, för de var några av mitt livs lyckligaste år. Visst var jag
hemifrån två–tre veckor i sträck och sov varje natt på olika ställen. Frös gjorde jag i min
morgoniskalla Volkswagen, när det smällde till under -30. Nästan livrädd var jag, när jag i
snöstorm, med två sommardäck och två vinterdäck, körde mellan Mora och Malung och
knappast såg var vägen fanns och inte mötte ett fordon på hela resan.1

I en artikel i Biblioteksbladet 1981 blickar bibliotekarien Greta Renborg (1921–
2005) tillbaka på sitt arbete som bokkonsulent i Dalarna åren 1956–1958. När jag
läser utdraget ovan får jag intrycket av en äventyrare och fullblodsentusiast. En
missionär som trotsar snöstorm och iskyla och ger sig ut på landsbygden för att
väcka läslust bland slumrande själar. Uttrycket ”bokpropaganda”, som ofta förekommer i mitt källmaterial, finner jag träffande för Greta Renborgs verksamhet
och därför använder jag den beteckningen i uppsatsens titel.2
Det var mitt intresse för folkbibliotekens historia och min hemvist i Dalarna
som ledde mig till Dalaprojektet som ämnet för min masteruppsats inom biblioteks- och informationsvetenskap. Den direkta impulsen kom då jag läste den
mångåriga centralbibliotekarien i länet Tora Olsonis jubileumsskrift Dalarnas
biblioteksförbund 1920–1970.3 I denna publikation lyfts Greta Renborgs ”propagandakampanj” under 1950-talet fram som en särskild händelse i Dalarnas bibliotekshistoria. Den framstod som lämplig att undersöka närmare i en masteruppsats.
Greta Renborgs namn dyker ofta upp i sammanfattningar av svensk bibliotekshistoria.4 Framför allt förknippas hon med idéer om PR och marknadsföring
av folkbibliotek, ämnen som hon behandlat i en lång rad böcker och debattartiklar
under flera årtionden.5 Bland annat var hon den första chefen för en PR-avdelning
vid Stockholms stadsbibliotek, och från 1973 undervisade hon många årskullar av
blivande bibliotekarier i PR och marknadsföring vid Bibliotekshögskolan i Borås.
Som en markering av hennes inflytande delar Svensk biblioteksförening sedan
1

Renborg, Greta (1981), s. 212.
Ordet propaganda, ’arbete för att med olika argumentations- och övertalningsknep sprida en åsikt e.d.’,
kommer ursprungligen från latinets propagere, ’fortplanta, utbreda, sprida’. I dag har ordet propaganda ofta
en konkret negativ betydelse som falsk eller snedvriden upplysning, till exempel i form av krigspropaganda.
Under 1950-talet användes dock termer som bokpropaganda, läspropaganda och bibliotekspropaganda till
synes värdeneutralt i dags- och bibliotekspressen. Se Svensk ordbok (2009); Bergman (2014).
3
Olsoni (1970).
4
Se t.ex. Hjelmqvist (1993), s. 108, 282ff; Ristarp & Andersson (2001), s. 57; Hansson (2012), s. 40f.
5
För fullständig bibliografi se Ridbäck & Ekstedt (2001).
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1987 årligen ut Greta Renborgs pris till ett enskilt bibliotek eller en biblioteksanställd som visat prov på god marknadsföring eller på annat sätt verkat i ”Greta
Renborgs anda”.6
Dalaprojektet 1956–1958 var en av Greta Renborgs tidiga insatser på biblioteksområdet i Sverige. Hennes arbetsgivare var organisationen Dalarnas biblioteksförbund, en sammanslutning av bibliotek i länet som grundats år 1920 och
som existerar än idag.7 Under de två vintrar som verksamheten pågick höll Renborg 169 föredrag eller bokprat på 92 olika platser i Dalarna. Cirka 7 400 personer
kom sammanlagt i kontakt med bokpropagandan, allt enligt Renborgs egna beräkningar.8 Joacim Hansson, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, har
beskrivit Dalaprojektet som banbrytande inom uppsökande biblioteksverksamhet.
Genom att personligen åka ut på landsbygden med böcker och bokprat nådde
Renborg grupper som annars inte skulle komma till biblioteken, skriver Hansson:
”Greta Renborgs verksamhet var av avgörande betydelse för att genom biblioteket
få in läsande, bildning och kulturella aktiviteter i den svenska glesbygdens byar
och hem”.9
Det ska understrykas att verksamheten inte officiellt hette Dalaprojektet. I
mitt källmaterial från 1950-talet förekommer i stället uttryck som ”bokkonsulentens fältarbete”, ”bokpropagandan i Kopparbergs län” och liknande varianter. Det
var först i artikeln i Biblioteksbladet år 1981 som Greta Renborg själv betecknade
sin verksamhet som ”Ett dalaprojekt för 25 år sedan”.10 Därmed drog hon en parallell till ett annat, större läsfrämjande projekt som just hade påbörjats och som gick
under beteckningen Dalaprojektet.11 Efter att Renborg lämnat Dalarna våren 1958
fortsatte Dalaprojektet i mindre omfattning fram till år 1966, med lokala bibliotekarier från Dalarna som ansvariga för verksamheten.12 Undersökningen i min uppsats fokuserar uteslutande på de första två åren då projektet bedrevs av Greta
Renborg. Uppsatsen kommer inte att beröra Renborgs senare insatser i Bibliotekssverige.

6

Svensk biblioteksförenings webbsida > Evenemang > Sveriges biblioteks utmärkelser [2018-05-14].
Länsbibliotek Dalarnas webbsida > Detta arbetar vi med > Samverkan > Dalarnas biblioteksförbund [201805-14].
8
Renborg (1958a), s. 413.
9
Hansson (2012), s. 40.
10
Renborg (1981).
11
Detta senare projekt, som inte kommer att avhandlas ytterligare i den här uppsatsen, hade initierats av
Statens kulturråd och pågick i dess mest intensiva fas åren 1981–1984. Det bestod av en lång rad verksamheter på det läsfrämjande området. För en sammanfattning av detta projekt, se Dalaprojektet (1984).
12
Olsoni (1970), s. 10.
7
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Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att sammanställa och analysera bibliotekarien Greta Renborgs bokpropaganda i Dalarna åren 1956–1958. Undersökningen innefattar studier av arkivhandlingar såsom verksamhetsberättelser, protokoll och korrespondens, samt tidskriftsartiklar, dagspressartiklar och litteratur. Det teoretiska perspektivet är kontextuellt eller holistiskt med särskilt fokus på begreppsparet struktur och aktör. Uppsatsen utgår från följande tre frågeställningar:
– Hur såg bakgrunden ut och i vilken samhällelig och idémässig kontext
uppstod Dalaprojektet?
– Hur genomfördes Dalaprojektet avseende metoder, prioriterade målgrupper samt geografiska, personella och ekonomiska förutsättningar?
– Vilket mottagande fick Dalaprojektet i sin samtid – av allmänheten, i medierna och i biblioteksvärlden?
En vidare del av syftet är att lämna ett bidrag till historieskrivningen om 1950talets biblioteksverksamhet i Sverige. Forskning i folkbibliotekens historia tycks
oftare handla om tidigare eller senare årtionden än just detta decennium. Ändå
befann sig det svenska biblioteksväsendet i en mycket händelserik period, med
kommunaliseringar, rationaliseringar och ett ökat intresse för områden som marknadsföring och uppsökande verksamhet. Den dåvarande chefen för Skolöverstyrelsens bibliotekssektion Bengt Hjelmqvist har skrivit att biblioteken under 1950talet befann sig i ”en sjudande utveckling”. Som exempel på folkbibliotekens expansion nämner han årtiondets kraftigt ökande utlåningssiffror: från 27 miljoner
lån år 1950 till 46 miljoner år 1959.13

13

Hjelmqvist (1993), s. 59.
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Tidigare forskning och litteratur
Den tidigare forskning och översiktslitteratur som främst har varit av intresse för
min uppsats handlar om de svenska folkbibliotekens historia ur ett brett historiskt
perspektiv. Folkbibliotekens framväxt i Sverige och Norden har beforskats i en
lång rad vetenskapliga arbeten, inte uteslutande inom biblioteks- och informationsvetenskap utan även inom discipliner som idéhistoria och litteraturvetenskap.
Johan Svedjedal diskuterar i sin litteratursociologiska studie Bokens samhälle från
1993 hur tre äldre bibliotekstraditioner flyter samman i det svenska folkbiblioteksväsendet: de kommersiella lånebiblioteken, sockenbiblioteken och föreningsbiblioteken. Inflytandet från alla dessa tre traditioner har, menar Svedjedal, medfört ett återkommande spänningsfält inom folkbiblioteken mellan krav på kundanpassning, uppfostringstänkande och folkbildningsidealism.14
Något som ofta påpekas i litteraturen är hur de svenska folkbibliotekens rötter
är tätt sammanflätade med folkbildningstanken. I antologin Där människor och
tankar möts – bibliotek som folkbildning från 2010 skriver bibliotekarien Ingrid
Atlestam att folkbiblioteken genom historien har varit ”det mest folkhemska vi
haft, en fantastisk ideologisk kompromiss med rötter i såväl folkrörelserna som
kyrkan och överklassens önskan att disciplinera underklassen”.15 Bibliotekarierna
Jan Ristarp och Lars G. Andersson beskriver i boken Mitt i byn! Om det moderna
folkbibliotekets framväxt från 2001 folkbiblioteken som en ”speciellt svensk legering” av den anglosaxiska biblioteksmodellen med public libraries och den ”ursvenska folkbildningstraditionen”.16
Sven Nilsson, docent i litteraturvetenskap, placerar i sitt översiktsverk om
svensk kulturpolitik från 2003 Kulturens nya vägar in folkbiblioteken i ett brett
historiskt sammanhang. Enligt Nilsson hör studiecirkeln och folkbildningsverksamheten i form av folkhögskolor, föreläsningsföreningar och folkbibliotek till
mest genuina skapelserna under folkrörelsernas pionjärtid i Sverige.17 Han lyfter
fram tre sociala grupperingar med rötterna i 1800-talet som alla startade egna
bibliotek och som alla från olika utgångspunkter bidrog till att folkbiblioteken
kunde utvecklas:
14

Svedjedal (1993), s. 788.
Atlestam (2010), s. 48.
16
Ristarp & Andersson (2001), s. 19.
17
Nilsson (2003), s. 223.
15
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– De moderata och liberala grupper som medverkade till att folkskolan inrättades och gynnade inrättandet av sockenbibliotek.
– De bildningsliberala grupper som startade föreläsningsföreningar och arbetarinstitut med biblioteksverksamhet som en del av programmet.
– Folkrörelserna, vilka såg biblioteken som en viktig och integrerad del av
bildningsverksamheten.18
Även bibliotekshistorikern Magnus Torstensson sätter i sin licentiatavhandling
från 1996 Att analysera genombrottet för de moderna folkbiblioteksidéerna in den
tidiga svenska biblioteksutvecklingen i ett brett historiskt sammanhang.19 Tiden
kring sekelskiftet 1900, då de moderna folkbiblioteken först framträdde i Sverige,
präglades av stora samhällsförändringar i form av industrialisering, urbanisering
och ökade sociala problem. I denna kontext menar Torstensson att folkbiblioteken
skulle framträda som en samhällsinstitution med funktionen att dämpa klasskonflikter mellan arbetarklassen och de övre sociala skikten. Torstensson intresserar
sig för de grupper och enskilda aktörer som agerar för att grunda folkbibliotek.
Han betonar inflytandet från Förenta staternas biblioteksverksamhet, där det redan
under 1890-talet fanns ”public libraries”-inrättningar för allmänheten med öppna
hyllor och avgiftsfria lån. Torstenssons tillämpning av begreppsparet aktör och
struktur har varit av betydelse för den teoretiska ansatsen i min uppsats, och jag
återkommer till Torstensson i kapitlet ”Teoretiska utgångspunkter” nedan.
Joacim Hansson har i ett flertal arbeten diskuterat de svenska folkbibliotekens
utveckling. Hans bok från 1998 Folkbibliotekens ideologiska identitet är en diskursanalytisk undersökning av folkbiblioteken i relation till det omkringliggande
samhället.20 Fokus ligger på den tid omkring sekelskiftet 1900 då det moderna
folkbiblioteket uppstod. Enligt Hansson var det i huvudsak medelklassens konservativa samhällssyn som dominerade de tidiga folkbiblioteken. Han konstaterar
dock att det även fanns vissa liberala inslag inom diskursen som pekade framåt
mot hur biblioteksinstitutionen skulle utvecklas senare under 1900-talet.21 I sin
senare uppsats ”Det lokala folkbiblioteket – förändringar genom hundra år”, publicerad i boken Folkets bibliotek? från 2012 beskriver Hansson hur folkbibliotekens roll kommit att förändras under 1900-talets samhällsutveckling, bland annat i relation till det socialdemokratiska välfärdsprojektet och senare tiders marknadsanpassning.22

18

Nilsson (2003), s. 166.
Torstensson (1996).
20
Hansson (1998).
21
Hansson (1998), s. 139.
22
Hansson (2012).
19
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Statens relation till folkbiblioteken undersöks ur olika aspekter i antologin
Styra eller stödja? Svensk folkbibliotekspolitik under hundra år (2012). I sitt efterord framhäver bokens redaktörer Anders Frenander och Jenny Lindberg att det
alltid funnits ett tydligt korporativistiskt drag i hur svensk folkbibliotekspolitik har
utformats. De pekar på hur snäva de kretsar varit som stått bakom centrala beslut i
bibliotekspolitiken, och hur personer som utsetts till viktiga beslutsfattare i statliga organ ofta har varit samma personer som deltagit i utredningarna som föregått
beslutet. Frenander och Lindberg konstaterar att det kulturpolitiska fältet i allmänhet, och kanske det bibliotekspolitiska i synnerhet, har en klar tradition att låta
gränserna mellan rollerna som utredare och idégivare, beslutsfattare och politikgenomförare samt opinionsbildare och partsföreträdare vara svaga eller obefintliga.23
Även i de nordiska grannländerna finns omfattande bibliotekshistorisk forskning. Den danske biblioteksforskaren Leif Emerek skriver i artikeln ”At skrive
bibliotekshistorie. Om grundlæggelsen af det moderne folkebibliotek i Danmark”
från 2001 att folkbibliotekens etablering måste förstås i ljuset av upplysningens
tanke om förnuftets styrka hos varje enskild individ och allas rätt att bilda sig en
uppfattning.24 I den tidiga folkbiblioteksidén sågs boken som det medium som
skulle hjälpa den enskilde till myndighet och humanitet. I en senare tid, genom
övergången från ett modernt till ett postmodernt samhälle, har dock bibliotekets
betydelse som förmedlare av kultur minskat, något som enligt Emerek kan ses
som en frihet men också kan medföra svårigheter med att definiera institutionens
identitet.25
Den norske professorn i kulturhistoria Geir Vestheims avhandling Fornuft,
kultur og velferd: ein historisk-sociologisk studie av norsk folkebibliotekspolitikk
från 1997 handlar om de norska folkbibliotekens utveckling i relation till större
samhällsförändringar från 1930-talet och framåt.26 Vestheim, som bland annat
använder Pierre Bourdieus fältteori, betraktar det norska folkbiblioteksväsendet
som ett socialt fält, och analyserar vilka visioner och normer som legat till grund
för folkbibliotekspolitiken. Enligt Vestheim har folkbildningstanken dominerat
såväl inom folkbiblioteksrörelsen i Norge som den norska välfärdspolitiken i stort.
Han konstaterar att denna ideologi ofta fungerat disciplinerande på medborgarna
och att det funnits en återkommande spänning mellan bibliotekarieprofessionens
och det allmännas intressen. Precis som Frenander och Lindberg konstaterat i fallet Sverige ser Vestheim ett starkt korporativistiskt drag i den norska folkbibliotekspolitiken. I Sverige har dock olika folkbildningsrörelser, inte minst arbetarrö-

23

Frenander & Lindberg (2012), s. 311f
Emerek (2001).
25
Emerek (2001), s. 113.
26
Vestheim (1997).
24
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relsen, utövat ett större inflytande över folkbiblioteken än vad de har gjort i
Norge, poängterar Vestheim.27

Folkbiblioteken omkring 1950
För att bilda mig en tydligare uppfattning om det årtionde då Dalaprojektet ägde
rum har jag studerat ett antal allmän- och idéhistoriska översiktsverk om 1950talet. Här beskrivs genomgående hur ett ekonomiskt välmående Sverige under
åren efter andra världskrigets slut kunde börja förverkliga drömmen om ett folkhem. Den oavbrutna tillväxt som rådde efter krigsslutet 1945 möjliggjorde en betydande standardökning och kraftig utveckling av välfärdssamhället: den nya arbetsmarknadspolitiken, höjda folkpensioner, allmänna barnbidrag, förlängning av
den lagstadgade semestern. Industrin blomstrade, jord- och skogsbruk rationaliserades och produktiviteten ökade kraftigt. En stor del av Sveriges befolkning
bodde fortfarande på landsbygden men den omfattande mekaniseringen av jordbruk och skogsbruk fick till följd att människor flyttade till utbildningar och jobb i
städerna, särskilt inom handel, industri och tjänstesektor. 1950-talet beskrivs ofta
som hemmafruns årtionde, även om många kvinnor yrkesarbetade. Till den allmänna bilden av årtiondet brukar fogas att en konsumtionsstark ungdomsgeneration, tonåringarna, gjorde sig gällande i offentligheten. Svenskarnas ekonomiska
och sociala standard växte snabbt och symboliserades av bilism, charterresor och
tv.28
Även folkbiblioteken befann sig i en brytningstid under detta decennium. Den
statliga utredningen Folk- och skolbibliotek. Betänkande och förslag avgivet av
folkbibliotekssakunniga från 1949 har i efterhand beskrivits som ett rättesnöre för
framtida generationer av bibliotekarier.29 Professorn i idéhistoria Anders Frenander gör en utförlig karakteristik av utredningen i artikeln ”Statens förhållande till
folkbiblioteket 1912–2012” i den ovan nämnda antologin Styra eller stödja.30 I
Folk- och skolbibliotek beskrivs den dåvarande svenska folkbiblioteksverksamheten som splittrad och mycket ojämn, och enligt de sakkunniga utredarna låg det
i samhällets intresse att se till att biblioteksverksamhet skulle kunna komma varje
medborgare till del. Frenander sammanfattar innehållet i utredningen som att biblioteksverksamheten behöver samordnas, rationaliseras och effektiviseras:
Fram träder onekligen en klar och renodlad struktur med en statlig biblioteksbyrå som på regeringens uppdrag styr och övervakar verksamheten i en landsomfattande organisation med
27

Vestheim (1997), s. 94.
Se t.ex. Dahlberg (1999), s. 194–199; Frängsmyr (2002) s. 299–302; Larsson & Marklund (2012), s. 360–
372: Frenander (2012), s. 37–46.
29
Ristarp & Andersson 2001, s. 33.
30
Frenander (2012), s. 37–46.
28
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ett tjugotal centralbibliotek som i sin tur i stort sett länsvis både servar och utövar tillsyn över
de kommunala folkbiblioteken.31

I artikeln ”Folkbibliotekens historia intill 1960-talet”, publicerad i en faktarapport
från Folkbiblioteksutredningen 1982, belyser bibliotekshistorikern Åke Åberg de
allmänna kulturströmningar i efterkrigstiden som han menar successivt ledde till
en omorientering av biblioteken i demokratisk riktning, där biblioteken inte stödde sig lika mycket på ett höglitterärt system utan alltmer lyssnade till låntagarnas
önskemål. Orsaker till detta kan ha varit en förbättrad ekonomi och en utvecklad
demokrati, som krävde allt större hänsyn till låntagaren, menar Åberg.32 Han skriver att omorienteringen också kan ha hängt samman med en växande uppsökande
verksamhet som satte biblioteken i kontakt med en ny publik, ovan vid läsning
men ”eljest av en mänsklig mognad som man inte tyckte sig ha någon befogenhet
att styra”.33
Litteratursociologen Mats Herder beskriver i sin avhandling från 1986 Arbetsplatsbibliotek i Sverige 1950-talet som ett årtionde då folkbiblioteken präglades av en kraftig expansion av mediebeståndet, en växande bibliotekariekår och
ökade kontakter med befolkningsgrupper som barn och åldringar samt med föreningslivet.34 Företeelser som bokbussar, Boken kommer och olika typer av social
biblioteksverksamhet accelererade under 1950-talet, liksom kampanjaktiviteter
som Bokens vecka och Ungdomens bokdagar. En händelse som enligt Herder
skulle få stort inflytande på de flesta politikområden i Sverige var den så kallade
storkommunreformen år 1952. För bibliotekens del innebar omvandlingen att Sverige fick folkbibliotek i så gott som samtliga landets kommuner.35
I en magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap från Bibliotekshögskolan i Borås 2007, Sundbybergs stadsbibliotek. PR-arbete under åren 1954–
1964, beskriver och analyserar Susanne Abelin och Carina Dahlander det så kallade Sundbybergsprojektet.36 Detta tidiga experiment med PR och marknadsföring
av folkbibliotek skulle fungera som en av utgångspunkterna för Dalaprojektet,
något jag återkommer till i uppsatsens huvudkapitel. Abelin och Dahlander har
med inspiration av Magnus Torstenssons ovan nämnda licentiatavhandling utgått
från begreppsparet struktur och aktör vilket jag också gör i den här uppsatsen. Att
Sundbybergsprojektet kom till stånd ser uppsatsförfattarna som ett resultat både
av påverkan från de omgivande strukturer som rådde vid denna tid och av enskilda och kollektiva aktörers engagemang för verksamheten.37
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I en magisteruppsats från Institutionen för ABM vid Uppsala universitet 2008,
Program och utställningsverksamhet på svenska folkbibliotek från 1950-tal till
idag lyfter Mattias Käck fram Greta Renborg och hennes insatser inom PR och
marknadsföring av folkbibliotek.38 Käck, som bland annat liknar Greta Renborg
vid bibliotekspionjären Valfrid Palmgren, analyserar hennes skrivande om dessa
områden och lyfter särskilt fram en artikel om popmusik i biblioteket som Renborg skrev år 1967 som signifikativ för hur verksamheten på biblioteken höll på
att utvecklas: ”från det klassiska tysta biblioteket till samhällets stimmiga vardagsrum”.39
Efter denna genomgång av tidigare forskning och litteratur kommer jag närmast att gå in på de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för min sammanställning och analys av Dalaprojektet.
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Teoretiska utgångspunkter
Ett kontextuellt perspektiv
Det övergripande perspektivet i uppsatsen skulle kunna beskrivas som kontextuellt eller holistiskt. Jag ser det som en angelägen uppgift att sätta in folkbibliotekens historia i ett bredare historiskt sammanhang. En biblioteksverksamhet existerar ju inte bara i största allmänhet, utan har alltid sin särskilda plats i tiden och
rummet. För att skriva folkbibliotekens historia är det därför viktigt att också se
till hur det omkringliggande samhället ser ut, menar jag.
Tillämpandet av teoretiska begrepp i uppsatsen sker högst pragmatiskt. Uppsatsen syftar inte till att utveckla eller testa någon särskild teori, utan min ambition
ligger i stället vid att sammanställa och analysera källmaterialet. De teoretiska
begreppen ska därför ses som verktyg, inte som delar i någon analytisk helhetsmodell. Nedan introduceras uppsatsens viktigaste teoretiska begrepp: begreppsparet struktur och aktör samt Karner Smidts typologi över bibliotekariens förmedlarroller.

Begreppsparet struktur och aktör
Begreppsparet struktur och aktör används ofta inom historia och statsvetenskap.
Inom biblioteks- och informationsvetenskapen har det bland annat tillämpats av
Magnus Torstensson i hans licentiatavhandling Att studera genombrottet för de
moderna folkbiblioteksidéerna från 1996, ett arbete som presenterats under ”Tidigare forskning och litteratur” ovan.40 Torstensson, som inriktat sin forskning på
när och varför man grundar folkbibliotek, är influerad av den amerikanske biblioteksforskaren Michael H. Harris, författare till en under 1970-talet uppmärksammad studie av biblioteksutvecklingen i USA.41 Torstensson skriver:
Det viktiga lärdomar vi kan dra av […] Harris forskning är att det är viktigt att se på motiven
bakom varför olika främjare av folkbibliotek vill satsa på institutioner av de slaget […] Vik-

40
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tigt är också att forskare inom området folkbibliotekshistoria bör hämta inspiration från bl. a.
utvecklingen inom den historiska, socialhistoriska och utbildningshistoriska forskningen.42

I utdraget framgår betydelsen av att beakta både strukturernas (de vidare historiska sammanhangen) och aktörernas (främjarna av folkbibliotek) roll i en vetenskaplig analys av folkbibliotekens utveckling. Med ett strukturperspektiv syftar
Torstensson på hur ett samhälle ser ut baserat på ekonomiska, politiska och sociala förhållanden.43 Han understryker att han ser strukturer som en mänsklig produkt, och att om man vill studera en tid av många förändringar är det också en tid
då strukturerna förändras. Sådan förändring blir till genom mänskligt handlande,
skriver Torstensson.44
Även om ekonomiska, politiska och sociala förhållanden vid en given tidpunkt kan skapa gynnsamma förutsättningar för grundandet av folkbibliotek räcker det dock inte med en analys enbart av dessa strukturer, skriver Torstensson vidare. Därtill krävs ett aktörsperspektiv som fokuserar på vilka det är som agerar
för grundandet av folkbibliotek, och varför de gör det.45 Det som kännetecknar en
aktör är en lärande människa, som fortlöpande tillgodogör sig erfarenheter genom
egna iakttagelser och upplevelser, eller på annat sätt, till exempel genom media,
menar Torstensson. Han sammanfattar en aktör som en människa som handlar
avsiktligt.46 Forskare som anlägger ett aktörsperspektiv behöver, enligt Torstensson, ta hänsyn till följande frågeställningar: Vad vill aktören uppnå och varför?
Vilka vänder sig aktören till med sitt agerande? Vilket intresse skulle aktören
kunna ha i utfallet av sitt agerande? Och vilken förmåga har aktören att agera?47
En vetenskaplig artikel som Torstensson refererar till och som ger ytterligare
perspektiv på begreppsparet struktur och aktör är statsvetaren Lennart Lundquists
artikel ”Aktörer och strukturer”, publicerad i Statsvetenskaplig tidskrift 1984.48
Lundquist skriver att en struktur är någonting som kännetecknas av permanens.
Då det emellertid är svårt att föreställa sig evigt oföränderliga samhällsstrukturer
behövs en förståelse för historisk förändring och varför vissa skeden i historien är
mer gynnsamma än andra för enskilda aktörer att agera, skriver han.49 Enligt Lundquist består en aktörs grad av självständighet såväl av det strukturella handlingsutrymmet vid en given tidpunkt som av den individuella handlingsförmåga som
aktören uppvisar.50 Dessutom är det så, enligt Lundquist, att strukturerna inte behandlar alla aktörer lika. Strukturer är inte neutrala, utan verkar till fördel för sär42
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skilda aktörsegenskaper och till nackdel för andra.51 Inom 1950-talets biblioteksverksamhet skulle en aktörsegenskap som behandlades väl inom strukturen till
exempel kunna vara driftighet och framåtanda, något jag kommer att återkomma
till senare i uppsatsen.
Att beakta både strukturer och aktörer i ljuset av varandra utgör vad Lundquist kallar en kontextuell analysmodell. I detta sammanhang citerar han Anthony Giddens: ”[…] action and structure stand in a relation of logical entailment: the
concept of actions presumes that of structure and vice versa”.52 Lundquist är också
tydlig med att aktörer och strukturer konstrueras på olika nivåer, och att möjligheterna till indelning av aktörs- och strukturperspektiven är många.53 Det är alltså
inte bara enskilda människor som kan fungera som aktörer utan också exempelvis
intresseorganisationer eller stater, beroende på vilken nivå man lägger sin analys.
I min sammanställning och analys av Dalaprojektet kommer jag att lyfta fram
efterkrigstidens goda ekonomi i Sverige, det alltmer demokratiskt orienterade kulturklimatet, den statliga bibliotekspolitikens omvandling och det starka folkrörelselivet i Dalarna på 1950-talet som betydelsefulla strukturella faktorer för projektets genomförande. Den aktör som är mest självklar att fokusera på är Greta
Renborg. Som jag kommer att återkomma till senare i uppsatsen framträdde hon
som en utpräglad individualist som, uppmuntrad av tidsandan, pendlade mellan
statlig biblioteksinstitution och frivilligt folkbildningsarbete, stakade ut sina egna
vägar, och pekade på nya möjligheter för folkbiblioteken att agera.

Bibliotekariens förmedlarroller
I syfte att åskådliggöra hur Renborg utövade sin bokpropaganda i Dalarna använder jag en typologi som lanserats av den norska biblioteksforskaren Jofrid Karner
Smidt, professor emerita vid Bibliotekshögskolan i Oslo. I artikeln ”Bibliotekaren
som literaturformidler”, publicerad i tidskriften Bok og bibliotek 1994, presenterar
hon fem roller som hon menar att en bibliotekarie kan anlägga i sitt läsfrämjande
arbete på biblioteket.54 Underförstått ger de fem rollerna uttryck för goda bibliotekarieegenskaper enligt Karner Smidts synsätt. Hon betonar att de fem roller hon
identifierat inte behöver utesluta varandra, utan ser det i stället som idealiskt om
bibliotekarien lyckas kombinera så många som möjligt av dem.
Jag är medveten om att valet av denna typologi från 1994 kan ses som anakronistiskt såtillvida att Karner Smidt uttrycker värderingar från en senare tid än
det 1950-tal som mitt källmaterial härstammar ifrån. Jag har ändå valt att använda
den, dels eftersom Greta Renborg brukar ses som en pionjär på det läsfrämjande
området, dels eftersom jag uppfattar typologin som konkret och lättbegriplig. Jag
51
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kommer att återkomma till det problematiska i användandet av Karner Smidts
typologi i uppsatsens slutdiskussion.
Nedan refereras vad Karner Smidt skriver om de fem rollerna: Kritikern och
litteraturkännaren, Socialantropologen, Pedagogen, Marknadsföraren och Den
vanliga människan.
Kritikern och litteraturkännaren
En kritiker och litteraturkännare tar inte vedertagna sanningar för givna, skriver
Jofrid Karner Smidt. Han eller hon är inte rädd att värdera olika typer av litteratur
och välja ut vad som ska lyftas fram på biblioteket. Detta kräver kunskaper om
litteratur, såväl om de stora litterära traditionerna som om nya experimentella
former. I rollen som kritiker och litteraturkännare ingår att upprätthålla en distans
till den litteratur man förmedlar och även en förmåga att synliggöra biblioteket
och dess samlingar.55
Socialantropologen
I rollen som socialantropolog ingår enligt Jofrid Karner Smidt en kännedom om
att den egna utgångspunkten inte är den den enda naturliga och att vi alla bär på
kulturella glasögon som gör att vi uppfattar världen på olika sätt. Bibliotekarien
som socialantropolog tar sig dit människor är och söker utan fördomar kunskap
inte bara om vad människor läser och inte läser utan även om de skiftande kulturella miljöer där låntagarna befinner sig: hur de klär sig, hur de inreder sina hem
och hur de umgås till vardags och fest.56
Pedagogen
En pedagog är någon som kan motivera, skriver Jofrid Karner Smidt. Bibliotekarien som pedagog har en förmåga att bygga upp positiva förväntningar kring det
han eller hon vill förmedla, och få människor att övervinna hinder att lära sig något nytt. Karner Smidt refererar till samtida receptionsforskning som pekar på hur
kulturella faktorer gör att människor kan uppfatta en och samma litterära text väldigt olika. Vi förstår utifrån våra tidigare erfarenheter, en komplex kombination
av arv, anlag, individuella upplevelser och gemensamma kulturella värderingar
och miljöer. För att kunna vara en pedagog måste bibliotekarien kunna lägga sin
litteraturförmedling på rätt svårighetsgrad, knyta an till det redan kända och utgå
därifrån. Jofrid Karner Smidt tar också upp synsättet att ”det bor en liten skådespelare i varje pedagog”.57
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Marknadsföraren
Läsarundersökningar visar att ingenting betyder så mycket för människors val av
litteratur som familj, vänner och bekanta, skriver Jofrid Karner Smidt. Den nära,
subjektiva, okonstlade, entusiastiska rekommendationen får enligt henne därför
bättre verkan en någon annan typ av litteraturförmedling. Karner Smidt konstaterar att många andra kulturinstitutioner är bättre på marknadsföring än biblioteken
och menar att bibliotekarier i det här sammanhanget har mycket att lära från reklambranschen. Verkningsfull reklam bygger på identifikation och ett helhetstänkande kring vad man vill förmedla. Den både kräver och skapar engagemang,
vågar provocera, bryta mot regler och överraska, skriver hon.58
Den vanliga människan
Den femte och sista litteraturförmedlingsrollen är rollen som vanlig människa.
Här handlar det om en förmåga av att personliggöra sig själv och etablera en tillit
till åhörarna, skriver Jofrid Karner Smidt. För att lyckas med detta krävs ett personligt engagemang: ”Brukeren vil møte et menneske, ikke et kartotek eller en
maskin”. Hon exemplifierar vad hon menar med hur hon en gång blivit ”förförd”
av en läsare att gå och låna en viss bok hon aldrig hört talas om förut. Värmen och
entusiasmen den rekommendationen gjorde att hon ögonblickligen begav sig till
biblioteket för att få tag på just den boken, skriver hon.59
De fem roller som presenterats ovan ska inte ses som något ”facit” eller något
som ger en heltäckande bild av Greta Renborgs personlighet, utan enbart som
verktyg för att lättare kunna analysera hennes verksamhet under Dalaprojektet 60
år senare. Greta Renborg var bibliotekarie till professionen, men hade vid tiden
för Dalaprojektet inte arbetat så länge inom yrket. Hennes yrkesidentitet var således mycket flexibel och jag menar att hon i sitt utövande av bokpropaganda pendlade mellan alla de fem rollerna på ett okonventionellt sätt, som den individualist
hon helt uppenbart var.
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Metod och källmaterial
En sammanställning av det specifika historiska förlopp som Dalaprojektet utgör är
en viktig del av syftet med min uppsats. Den metod som använts för att uppfylla
detta syfte har varit att insamla de spår som verksamheten lämnat efter sig i arkiven och på biblioteken. Jag har eftersträvat att placera in mitt källmaterial i dess
rätta bibliotekshistoriska sammanhang och har av den anledningen använt tidigare
forskning och litteratur som stöd. Parallellt har jag läst, värderat och analyserat
källmaterialet med särskild uppmärksamhet på uttryck för värderingar och världsuppfattningar. Därefter har jag gjort den sammanställning som redovisas i uppsatsens nästföljande kapitel. Eftersom jag tydligt velat åskådliggöra ett historiskt
skeende har det fallit sig naturligt med en kronologisk framställning av mina resultat. Det ska dock tilläggas att sammanställningen även innehåller tematiskt
ordande sekvenser. Hur jag närmare gått tillväga och det material jag använt beskrivs närmast.
Arbetet med föreliggande uppsats inleddes med ett försök att ringa in vem
Greta Renborg var. Jag slog på Renborgs namn i registren till bibliotekshistoriska
verk samt sökte information på webben och i databaser. Sökningar av typen
”Greta Renborg + Dalaprojektet” och ”läsfrämjande + Greta Renborg + 1950-tal”
i Uppsala universitetsbiblioteks katalog, i DIVA-portalen och i den nationella
bibliotekskatalogen Libris ledde mig till ett antal relevanta artiklar. Jag läste in
mig på svensk bibliotekshistoria, särskilt åren omkring 1950, och fick i ett tidigt
skede även tag på bibliotekarierna Irma Ridbäcks och Elsi Ekstedts bok Greta
Renborgs bibliografi 1945–2000: en vänbok till 80-årsdagen den 6 oktober
2001.60 Utöver en omfattande bibliografi om 880 poster innehåller boken även en
biografi, ”Från jordbruk till ordbruk”, som varit en central källa för de biografiska
uppgifter om Greta Renborg som återges.61
Ett mer systematiskt sökande vidtog då jag besökte Dalarnas folkrörelsearkiv
i Falun för att studera Greta Renborgs arbetsgivare Dalarnas biblioteksförbunds
arkiv. Där hittades otryckta dokument i form av verksamhetsberättelser, protokoll
rörande anställningen av Renborg, arbetsbeskrivningar, reserapporter samt listor
över alla de föreläsningar och program Renborg hållit, innehållande anteckningar
60
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om datum, ort, arrangör, vilken rubrik hon haft på sina föredrag samt antalet åhörare.62 Flertalet av dessa handlingar finns även samlade i en ämnesordnad mapp
om Dalaprojektet i Greta Renborgs personarkiv på Uppsala universitetsbibliotek.63
I Greta Renborgs personarkiv på Uppsala universitetsbibliotek finns dessutom
en tjock klippbok med pressklipp från Dalaprojektet, liksom Renborgs brev till
och från centralbibliotekarien i Kopparbergs län Tora Olsoni och Skolöverstyrelsens byråchef Bengt Hjelmqvist, samt andra kontaktpersoner under Dalaprojektet.64 I en lång förteckning över Renborgs samlade korrespondens under Dalaprojektet återfinns kontaktpersoner inom Dalarnas studieföreningar och andra
organisationer samt privatpersoner. Jag räknar till sammanlagt 317 brev i denna
sammanställning.65
I Dalasamlingens magasin på Falu stadsbibliotek läste jag Dalarnas biblioteksförbunds stadgar från 1930.66 Jag gick även igenom tidningslägg från länets
dagstidningar för att hitta eventuella artiklar som inte fanns i Renborgs klippbok.
Artiklar ur framför allt dalatidningarna men även rikstidningar och organisationstidningar har varit viktiga källor till tidsmässigt närliggande förstahandsuppgifter
om Dalaprojektet.67 Journalisterna i Dalarna bevakade Greta Renborgs program
mycket flitigt. Som stöd för mitt fortsatta arbete kunde jag nu konstruera en programförteckning och en karta över Renborgs framträdanden i Dalarna (se Bilaga
1: Dalaprojektet dag för dag och Bilaga 2: Karta).
Greta Renborgs eget skrivande om Dalaprojektet intar en särställning i mitt
källmaterial. Åren 1957 och 1958 skrev hon två stora artiklar om Dalaprojektet i
Biblioteksbladet.68 Det faktum att Dalaprojektet fick så mycket utrymme i Sveriges allmänna biblioteksförenings egen tidskrift indikerar att artiklar om verksamheten bedömdes ha ett stort läsvärde för landets bibliotekarier. Ur Biblioteksbladet
har jag även använt en debatt som 1958 utspelade sig om tonåringar på bibliotek,
där Greta Renborg och Dalaprojektet befann sig i intressets centrum.69 Jag har
också använt Renborgs tillbakablickande artikel ”Ett Dalaprojekt för 25 år sedan”
i Biblioteksbladet 1981.70 Ytterligare källor som är författade av Greta Renborg
och som används i denna uppsats är två insändare i Falu Kuriren och DalaDemokraten, artikeln ”Läsglädje – kulturglädje” ur Dalarnas bildningsförbunds
tidning Siljan 1958, samt handböckerna Det uppsökande biblioteket från 1963 och
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Bibliotekens PR och kontaktarbete från 1977.71 I båda dessa böcker diskuterar
Renborg de olika metoder hon använde under Dalaprojektet.
För att ytterligare belysa bibliotekssituationen i Dalarna under 1950-talet har
jag använt centralbibliotekarie Tora Olsonis artikel ”Landsbygdens biblioteksfråga” ur Landskommunernas tidskrift år 1953 samt jubileumsskriften Dalarnas
biblioteksförbund 1920–1970.72 I den senare återges några av de händelser och
resonemang som ledde fram till Dalaprojektet. Det var också Tora Olsoni som
skrev den första artikel om Dalaprojektet som publicerades i Biblioteksbladet, en
artikel som också ingår i mitt källmaterial.73 För att få ytterligare bibliotekshistoriska perspektiv och en bild av tidsandan och den aktuella debatten på 1950-talet
gjorde jag en översiktsläsning av Biblioteksbladet under de aktuella åren.74
Efter en källkritisk värdering av mitt insamlade material (se nedan) påbörjade
jag därefter den sammanställning och analys av Dalaprojektet som uppsatsens
huvudkapitel utgör. Som referenslitteratur har statens offentliga utredningar Folkoch skolbibliotek (1949) och Bokutredningen (1952) använts.75 I den förstnämnda
utredningen formulerades många av de idéer och politiska resonemang som blev
avgörande för hur folkbiblioteken skulle arbeta under 1950-talet. Bokutredningen
var en omfattande samtida genomlysning av litteraturens villkor i Sverige, som
Greta Renborg läste i sitt förberedelsearbete inför Dalaprojektet.
Ytterligare litteratur som anförs i uppsatsen är de böcker och artiklar som
Greta Renborg angivit att hon inspirerades av, däribland filosofen Mortimer J.
Adlers bok Konsten att läsa en bok och bibliotekarien Fred S. Greens artikel ”The
missing three-quarter”, samt en undersökning av fritidsvanor och fritidsintressen i
Dalarna från sociologiska institutionen vid Uppsala universitet 1959, där Dalaprojektet berördes.76 För den inledande beskrivningen av Dalarna under 1950-talet
används uppgifter ur bokförlaget Natur och Kulturs uppslagsverk Kunskapens
bok.77 För att bättre kunna sätta i Dalaprojektet i en historisk kontext har jag använt tidigare forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap samt historiska och idéhistoriska översiktsverk som referenslitteratur. Den litteraturen har
presenterats under ”Tidigare forskning och litteratur” tidigare i uppsatsen. För
enstaka sakuppgifter och begreppsdefinitioner har olika uppslagsverk och encyklopedier konsulterats. Alla de källor och den litteratur jag använt står listad i uppsatsens käll- och litteraturförteckning. Ytterligare information om källor och metodologiska överväganden kommer att anges där det är nödvändigt i uppsatsens
huvudkapitel.
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Källkritik
Innan jag i uppsatsens närmast följande kapitel redovisar resultatet av min sammanställning och analys av Dalaprojektet är det på sin plats att nämna några ord
om mitt källkritiska arbete. Ofta är Greta Renborg den enda källa jag har som belägg för olika sakuppgifter, till exempel gällande antalet åhörare vid hennes
bokprat. Sådana uppgifter har jag i princip tagit som intäkt för sakförhållanden.
Hur vederhäftig hon än verkar ha varit som person får man får dock generellt föreställa sig att det föreligger en stor sannolikhet för vad som inom källkritiken
kallas tendens i hur hon framställer sin bokpropaganda. Medveten om detta har
jag varit tydlig med var jag hämtat mina uppgifter och vem det är som står bakom
en specifik utsaga. Jag kommer också att återkomma till denna problematik i uppsatsens slutdiskussion.
Avslutningsvis: Den norske historikern Knut Kjeldstadli skriver i boken Det
förflutna är inte vad det än gång var från år 1998 att historiska källor inte är mer
än bitar, spillror och ofullständiga rester av det förflutna. Historiska undersökningar går ut på att rekonstruera det förflutna med utgångspunkt i de rester vi har,
skriver Kjeldstadli och liknar arbetet vid att lägga ett pussel där de flesta bitarna
saknas.78 Detta anser jag är en träffande beskrivning. För trots att källmaterialet
om Dalaprojektet är relativt omfattande är det naturligtvis en omöjlighet att teckna
en fullständig bild av det som hänt för cirka 60 år sedan. Jag har inte haft tillgång
till ”här och nu” utan har fått förlita mig på de kvarlevor som källorna utgör och
vad de berättar. Jag är även medveten om att den analys jag gör i uppsatsen sker
utifrån min egen förförståelse, mina fördomar och tolkningshorisonter, mina intressen och min plats i tiden och rummet.
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Dalaprojektet: sammanställning och analys
I detta kapitel, som också är uppsatsens huvudavdelning, redovisas den sammanställning och analys av Greta Renborgs bokpropaganda som ligger till grund för
min uppsats. Efter en kort bakgrund om Dalarna på 1950-talet följer en presentation av länets centralbibliotekarie Tora Olsoni och bibliotekssituationen i Dalarna
vid denna tid. Under rubriken ”Upprinnelsen till Dalaprojektet” rekonstrueras
händelseförloppet då Dalarnas biblioteksförbund anställde Greta Renborg som
bokkonsulent. Några av tidens centrala biblioteksfrågor rekapituleras även. Under
rubrikerna ”Greta Renborgs bakgrund” och ”En väckelse för att höja läslusten”
introduceras Greta Renborg och hennes förberedelser inför Dalaprojektet samt
lanseringen av detsamma. Under rubriken ”Dalaprojektets genomförande” tecknas
konturerna av Greta Renborgs turnerande, kontaktarbete och målgruppstänkande.
Aktörsperspektivet fördjupas under rubriken ”Greta Renborg och förmedlarrollerna” som består av en tematisk analys av Renborgs bokpropaganda utifrån Jofrid
Karner Smidts typologi över bibliotekariens förmedlarroller. Under rubriken
”Mottagande i medierna” karakteriseras den samtida receptionen av Dalaprojektet. Särskilt utrymme ges en debatt om tonårsbibliotek som fördes i Biblioteksbladet 1958. Kapitlet avslutas under rubriken ”Resultat och uppföljning”.

Dalarna på 1950-talet
Landskapet Dalarna, som i stort sett sammanfaller med det län som på 1950-talet
hette Kopparbergs län, är en geografiskt mångskiftande del av Sverige, från fjälltrakterna kring Grövelsjön i norr till det bördiga jordbrukslandskapet vid Dalälven
i söder.79 I uppslagsverket Kunskapens bok från 1955 beskrivs Dalarna som en
provins med ett heroiskt förflutet, ”Sveriges hjärta”, där befolkningen genom
historien strängt hållit fast vid gamla sedvänjor. Bönderna i Dalarna hade i stor
utsträckning undandragit sig jordstyckningen vid laga skiftet, vilket medfört att
den gamla slutna byastrukturen med sin ålderdomliga bebyggelse fortfarande
79
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fanns kvar i stora delar av landskapet. På kulturens område hade konstnärer och
författare som Zorn, Ankarcrona och Karlfeldt bidragit till att hålla historiska traditioner vid liv. Utländska turister hade under 1950-talet också börjat intressera sig
för det pittoreska folklivet i ”Dalecarlien”, skriver artikelförfattaren.80
Trots den tonvikt på seder och traditioner som målas upp var Dalarna under
1950-talet också ett modernt landskap i snabb omvandling. Övergången från jordbruks- till industrisamhälle pågick för fullt. Det fanns stora naturresurser i form av
skogar, vattenfall och malmtillgångar och industrierna sysselsatte drygt 40 procent
av befolkningen. Befolkningen i Dalarna år 1953 var 274 400 invånare fördelade
på 29 090 kvadratkilometer, en yta ungefär lika stor som Belgiens. Länets städer
var i fallande storleksordning Borlänge, Falun, Ludvika, Avesta, Hedemora och
Säter. Andra större orter var Krylbo, Smedjebacken, Vansbro, Malung, Leksand,
Rättvik och Orsa.81
I residensstaden Falun hade Dalarna sin centrala förvaltning. Staden hade en
lång historia som var tätt knuten till gruvan vid Kopparberget, som fortsatte att
sätta sin prägel på staden. Under 1950-talet fanns i Falun en rad institutioner
såsom läroverk, bergsskola, småskole- och folkskoleseminarium, länslasarett och
regemente. På kulturområdet fanns institutioner som Bergslagsmuseet och Dala
fornsal, som var en föregångare till länsmuseet. Även centralbiblioteket i Kopparbergs län hade sitt säte i Falun. 82

Tora Olsoni och landsbygdens biblioteksfråga
Tora Olsoni (1903–1978) hade varit Kopparbergs läns centralbibliotekarie och
stadsbibliotekarie i residensstaden Falun alltsedan länet fick ett centralbibliotek år
1938.83 Hon var född i Järna, Södermanland, hade gått ut Skolöverstyrelsens biblioteksskola 1930 och suttit som ordförande i Svenska folkbibliotekarieföreningen
åren 1938–1941. Därtill hade hon under senare delen av 1940-talet deltagit som
expert i en referensgrupp för utredningen Folk- och skolbibliotek.84 Som Kopparbergs läns centralbibliotekarie var Tora Olsoni den statliga biblioteksinstitutionens
regionala representant och därmed den individuella aktör som hade ansvar för att
föra ut den statliga bibliotekspolitiken i länet.
I artikeln ”Landsbygdens biblioteksfråga”, publicerad i Landskommunernas
tidskrift år 1953, beskriver Tora Olsoni bibliotekssituationen i Dalarna och Kopparbergs län vid ingången till 1950-talet.85 Medan städernas bibliotek under den
80
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första hälften av 1900-talet uppnått en relativt tillfredsställande standard hade
landsbygdens biblioteksfråga praktiskt taget varit olöst, skriver Olsoni.86 I länet
fanns stora problem i form av en påtaglig brist på yrkesutbildade bibliotekarier
och svårigheter att få tag på tillfredsställande lokaler. Då endast en mindre del av
befolkningen i geografiskt vidsträckta kommuner hade möjlighet att ta sig till
biblioteket i centralorten måste bibliotekarierna själva söka sig ut till invånarna på
ett eller annat sätt, skriver Olsoni vidare.87 Hennes artikel illustreras med en karta
över hur biblioteksfrågan provisoriskt hade lösts i Leksands kommun, en av länets
till ytan största kommuner. Utöver huvudbiblioteket i Leksands kyrkby fanns där
inte mindre än ett tjugotal små filialer och vandringsbiblioteksdepåer utplacerade i
skolor, konsumbutiker, privatbostäder och bystugor.88
Den brokiga och i många fall bristfälliga struktur som Tora Olsoni skisserar
påminner om vad som hade skrivits om landsbygdens bibliotekssituation i den
statliga utredningen Folk- och skolbibliotek 1949:
Landsbygdens biblioteksväsen är splittrat på många ofta obetydliga biblioteksenheter, som
saknar erforderligt lokalt stöd och som följd därav inte heller erhåller det stöd från statens
sida, som enligt gällande bestämmelser skulle kunna utgå. De bristfälliga resurserna avspeglar
sig där i dåligt sammansatta, ofta föråldrade bokbestånd, dåliga lokaler och dåligt avlönad
personal utan erforderlig utbildning.89

Trots alla de problem hon beskriver finns en optimistisk ton i Tora Olsonis artikel.
Hon uttrycker en förhoppning om att de nya storkommunerna efter 1952 års
kommunreform i kombination med de ökade statsanslagen för kommunala bibliotek kommer att bidra till en tillfredsställande biblioteksstandard.90 Som konstaterats i uppsatsens inledningskapitel befann sig folkbiblioteken i Sverige under
1950-talet i en mycket snabb omvandlingsprocess. Det statliga bidragssystemet
hade gjorts om så att alla svenska kommuner skulle lockas till insatser på folkbiblioteksområdet.91 Statsbidrag till icke-kommunala bibliotek upphörde att betalas ut
vilket skulle vara ett incitament för en lång rad socken-, folkrörelse- och studiecirkelbibliotek att uppgå i det starkare kommunala.92
I sin artikel uttrycker Tora Olsoni lojalitet med den statliga bibliotekspolitiken
och den enhetliga struktur av kommunala bibliotek som nu var under uppbyggnad.
Hon citerar med gillande Bengt Hjelmqvist, chef vid bibliotekens centrala myndighet Skolöverstyrelsen, som i ett tal uttryckt glädje över att många kommuner
nu börjat ta upp bibliotekens organisationsproblem och att man även på många
86
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håll begagnat kommunreformen till samordning och upprustning av den befintliga
biblioteksverksamheten.93

Dalarnas biblioteksförbund
Utöver att vara centralbibliotekarie i Kopparbergs län var Tora Olsoni även sekreterare i organisationen Dalarnas biblioteksförbund, en formellt fristående sammanslutning av länets bibliotek som grundats år 1920 och som existerar än idag.94
Det var i egenskap av sekreterare i Dalarnas biblioteksförbund som Olsoni år
1955 skulle ta initiativet till att anställa Greta Renborg som bokkonsulent för
Dalaprojektet.95
Dalarnas biblioteksförbund var ursprungligen ett av de så kallade länsbiblioteksförbunden, en förelöpare till dagens länsbibliotek. Förbundet hade bildats vid
en kurs som Skolöverstyrelsen hade anordnat för folk- och studiecirkelbibliotekarier vid Fornby folkhögskola sommaren 1920.96 Verksamheten hade sedan legat
vilande fram till år 1930, då de stadgar antagits som preciserade att Dalarnas biblioteksförbunds uppgift skulle vara att främja biblioteksväsendets utveckling i
länet:
Detta sitt ändamål söker förbundet fylla genom att verka för samarbete mellan skilda bibliotek, genom att anordna föredrag, diskussioner och kurser, genom distribuering av artiklar i
biblioteksfrågor till länets tidningar, och genom att i övrigt tillvarataga medlemmarnas intressen.97

Sedan år 1938, det år då stadsbiblioteket i Falun utnämndes till Kopparbergs läns
centralbibliotek, verkade Dalarnas biblioteksförbund i nära samarbete med
centralbiblioteket. I en jubileumsskrift för Dalarnas biblioteksförbund inför organisationens 50-årsjubileum år 1970 skriver Tora Olsoni att det alltid hade varit en
styrka att förbundets medlemmar, det vill säga de lokala biblioteken, kunnat
känna sig aktivt medverkande i länets biblioteksutveckling.98 Dessutom betraktade
hon det som tillgång för centralbiblioteket att ”i sin närhet ha en organisation, som
inte är reglerad av kommunala bestämmelser utan har en så pass vid ram för sin
verksamhet, att den tillåter vissa experiment, givetvis med iakttagande av frihet
under ansvar”.99
På papperet var alltså Dalarnas biblioteksförbund en oberoende aktör, men i
praktiken var dess verksamhet tätt förbunden med den offentliga biblioteksapparaten. Inte minst det faktum att centralbibliotekarien i länet även var biblioteksför93
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bundets sekreterare måste ha bidragit till att sudda ut gränsen mellan det offentliga
biblioteksväsendet och den fristående aktören Dalarnas biblioteksförbund. Under
verksamhetsåret 1956, det år då Dalaprojektet tog sin början, hade Dalarnas biblioteksförbund 79 medlemsbibliotek: 6 stadsbibliotek, 40 kommunala bibliotek, 15
skolbibliotek samt 18 bibliotek tillhörande studieförbund och andra organisationer. I förbundsstyrelsen satt sex ordinarie ledamöter samt en representant för
Kopparbergs läns landsting.100

Upprinnelsen till Dalaprojektet
I den ovan nämnda jubileumsskriften från 1970 poängterar Tora Olsoni hur Dalarnas biblioteksförbund genom åren alltid varit angeläget om att bedriva upplysningsarbete ”beträffande bibliotekens medel och mål”.101 Som exempel på hur man
arbetat nämner hon hur biblioteksförbundet under 1940-talet givit bidrag till ett
antal av länets mindre bemedlade bibliotek för inköp av nya biblioteksskyltar. År
1947 hade man även anordnat en koncentrerad propagandakampanj i form av en
föreläsningsturné för biblioteken i Kopparbergs län. Föreläsningarna, med rubriker som ”Biblioteket och samhället”, ”Inte bara böcker” och ”Biblioteket och vi”,
hade på den tiden vunnit ortspressens intresse, vilket tagit sig uttryck i intervjuer,
referat och notiser.102

Demokrati och upplysning
Dalarnas biblioteksförbunds inriktning på upplysnings- och propagandaarbete
överensstämde väl med samtidens dominerande föreställningar om bibliotekens
uppdrag. Som konstaterats i tidigare forskning och litteratur präglades åren efter
andra världskriget av demokratiska värderingar och för folkbibliotekens del ansågs det viktigt att sprida biblioteksverksamhet till bredare befolkningslager.103
Det nyinstiftade FN-organet Unescos folkbiblioteksmanifest från 1949, publicerat
i det allra första numret av Biblioteksbladet 1950, skulle närmast kunna ses som
en programförklaring inför det nya årtiondet. I manifestet framhävs demokrati och
folkbildning som centrala angelägenheter för biblioteken. Unesco uttrycker sin
tilltro till folkbiblioteken som en levande kraft i den moderna demokratin, ”ett
folkuniversitet med fria bildningsmöjligheter för alla”.104 Folkbiblioteket skulle
vara en aktiv, demokratisk institution som stimulerar läslust och bringar sin verk100
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samhet i kontakt med hem och arbetsplatser genom filialer och bokbilar, hette det
i manifestet.105
I den statliga utredningen Folk- och skolbibliotek från 1949 utmålades tillgången till bibliotek som en demokratisk rättighet. Biblioteken skulle bidra till
kunskapsinhämtande och yrkesutbildning genom bibliotekets böcker, liksom tillgång till ”god och sund förströelseläsning, som kan ge fritiden ett värdefullt innehåll”.106 Att idéer om bibliotekens samhällsansvar verkligen var utbredda inom det
svenska biblioteksväsendet vid den här tidsperioden framkommer tydligt vid en
översiktsläsning av Biblioteksbladets samlade årgångar från 1950-talet. Artikel
efter artikel uppehåller sig kring vikten av att biblioteken måste prioritera läsning
och biblioteksutnyttjande hos en bredare grupp människor och människor på
landsbygden inte minst.107 Flera reklam- och marknadsföringsidéer torgförs i
samma tidskrift, och åtskilliga skribenter refererar till biblioteksverksamheten i
USA som generellt sågs som ett föregångsland på området.108
Även i praktiken togs en lång rad initiativ inom marknadsföring och uppsökande biblioteksverksamhet i början på 1950-talet.109 Med statsvetaren Lennart
Lundqvists formulering skulle man kunna tala om att det fanns ett stort strukturellt
handlingsutrymme för företagsamma aktörer vid denna tidpunkt. Ett av det mest
uppmärksammade initiativen var det PR-experiment vid Sundbybergs stadsbibliotek 1954 som Abelin och Dahlander studerat i sin magisteruppsats från 2007.110
Detta så kallade försöksår leddes av bibliotekarien Bianca Bianchini och innebar
en stor satsning på bland annat programverksamhet, information till pressen och
samarbete med organisationer och näringsliv.
Det är naturligtvis svårt att avgöra till vilken grad Dalarnas biblioteksförbund
påverkades av alla dessa idéer och praktiska initiativ, men att styrelsemedlemmar
som talade om värdet av upplysningsarbete och propagandakampanjer måste ha
haft vind i seglen när de argumenterade för värdet av att anställa en bokkonsulent
får anses fastslaget.

Greta Renborg anställs som bokkonsulent
Den direkta upprinnelsen till att Dalarnas biblioteksförbund kunde anställa Greta
Renborg som bokkonsulent var att medlemmar i förbundsstyrelsen under början
på 1950-talet tagit upp frågan om att införskaffa en bokbuss till länet. Förbundsstyrelsen hade av den anledningen skrivit till regeringen, som sommaren 1953
beviljade tillstånd att ordna ett varulotteri för ändamålet. Resultatet av detta lot105
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teri, som anordnades hösten samma år, blev nära 100 000 lotter sålda för 1,50
kronor styck. Dalarnas biblioteksförbund gjorde genom lotteriet en vinst på drygt
30 000 kronor i netto.111 För största delen av vinstpengarna köpte man in en före
detta SJ-buss, som nu byggdes om till bokbuss och kom att tjäna Dalarna i många
år. För de pengar som blev över köpte organisationen 100 premieobligationer. Det
senare visade sig vara en lyckosam placering, för en av premieobligationerna gav
nämligen en storvinst på 25 000 kronor. Efter att skatten dragits återstod 20 000
kronor. Nu uppstod frågan vad man skulle göra av det oväntade extratillskottet.
Svaret blev, skriver Tora Olsoni i jubileumsskriften från 1970, en upplysningskampanj, ”som skulle ta sikte på att dels propagera för läsning i allmänhet, dels på
att informera om de biblioteksresurser som stodo till buds”.112
I Dalarnas biblioteksförbunds arkiv kan man sedan följa hur det gick till när
förbundet beslutade om att anställa en bokkonsulent. På ett sammanträde med
förbundsstyrelsen den 15 november 1955 diskuterades hur de pengar förbundet
vunnit på sin premieobligation på bästa sätt skulle kunna användas. Förbundets
sekreterare Tora Olsoni hade då föreslagit att en person, ”förslagsvis kallad bokkonsulent”, skulle anställas för en tid av sex till tolv månader med uppgift att
inom länet bedriva en ”kortfristig men intensiv propagandaverksamhet”.113 Styrelsen uttalade mangrant sitt intresse och gav Olsoni i uppdrag att göra en utredning
kring arbetsuppgifter och anställningsvillkor samt eventuellt kontakta andra bildningsorganisationer och studieverksamheter inom länet för att föreslå ett samarbete.114
Mindre än ett halvår senare hade den 35-åriga bibliotekarien Greta Renborg
fått erbjudandet om att anställas som bokkonsulent i Kopparbergs län. Exakt hur
detta gått till framgår inte av mitt källmaterial, men jag har inte funnit några belägg för att tjänsten varit utannonserad. Att Dalarnas biblioteksförbund fastnat för
just Renborg berodde enligt en protokollanteckning i förbundsarkivet på en personlig rekommendation från Skolöverstyrelsens byråchef Bengt Hjelmqvist.115
Den 22 april 1956 var Greta Renborg inbjuden till Dalarnas biblioteksförbunds
årsmöte i Hedemora för att ge ett föredrag under rubriken ”Bland bokläsare och
bokutlånare på Amerikas prärier, Englands hedar och Sveriges landsbygd”.116
Årsmötet blev ett tillfälle för Dalarnas bibliotekarier att stifta bekantskap med den
tillträdande bokkonsulenten. I Greta Renborgs arkiv finns ett brev som Tora
Olsoni skrev till Greta Renborg där hon berömde henne för insatsen: ”Du gjorde
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det så medryckande och entusiasmerande att Du blev den bästa tänkbara reklam
för läsning och bibliotek och – Dej själv!”.117
Ytterligare några veckor senare, den 26 maj, beslutade styrelsen för Dalarnas
biblioteksförbund enhälligt att deltidsanställa Greta Renborg på 50 procents arbetstid under hösten 1956 och våren 1957 i första hand. Renborgs arbetsuppgifter
preciserades i ett bifogat PM, som förklarade att verksamheten skulle gå ut på
propaganda för böcker och läsning i ”vidaste bemärkelse”.118 Renborg, som hade
sin fasta bostad i Stockholmsförorten Bromma, skulle koncentrera sitt arbete till
särskilda 14-dagarsperioder, där hon så gott som ständigt skulle befinna sig på
resande fot i Dalarna. Något som underströks av Dalarnas biblioteksförbund var
att bokpropagandan skulle gälla såväl den ägda som den lånade boken. Det var
alltså inte fråga om någon verksamhet som skulle vara exklusivt förbehållen
biblioteken. Propagandan skulle omfatta ”information om bibliotekens resurser
och dess fulla utnyttjande, allt i form av föredrag på bok- och biblioteksdagar,
föreningsmöten, folkbildningskurser, m.m., ordnande av utställningar o. dyl.”. 119
Till Dalarnas biblioteksförbunds budget fogades ett bidrag från Falu centralbibliotek på 4 000 kronor.120 Extratillskottet hade kommit till genom ett särskilt anslag
från Skolöverstyrelsen, vilket ger en indikation om den statliga biblioteksinstitutionens intresse för den propagandakampanj som nu skulle genomföras.

Greta Renborgs bakgrund
Greta Renborg är uppsatsens centrala aktör och det är motiverat att presentera
hennes bakgrund lite närmare. Hon föddes som Greta Liljestrand i ett välbärgat
övre medelklasshem på Östermalm i Stockholm år 1921. Hon var andra barnet till
hovrättsrådet Trygve Liljestrand och dennes hustru Lolly (född Geijer). I det liljestrandska hemmet var böcker ett gott sällskap, skriver Irma Ridbäck och Elsi
Ekstedt i Greta Renborgs bibliografi 1945–2000.121 Stora delar av somrarna tillbringade Greta med familjen på olika gods i Södermanlands landsbygd. Där förvärvade hon kunskaper om jordbruk, något som senare skulle bidra till hennes
första yrkesval som kontrollassistent. År 1939 avslutade hon flickskolan och under de tidiga krigsåren utbildade hon sig inom lantbruk och skogsarbete. 1942
började hon arbeta som kontrollassistent på Svartsjölandet vid Mälaren. Det var
ett mansdominerat och fysiskt krävande arbete som för Greta Liljestrands del
bland annat gick ut på att åka runt på jordbruken, öronmärka kalvar och ta fett117
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haltsprover på komjölk. Ridbäck och Ekstedt skriver att detta val av yrke kanske
var typiskt för en tuff pojkflicka som var van vid att klara sig själv.122
Yrkesbanan fortsatte som redovisningsekonom inom jordbruket, först på Mariedals gård i Västergötland och sedan på Ultuna egendom utanför Uppsala. Sedan
unga år var Greta Liljestrand en skrivande person och 1945 publicerades hennes
första tryckta artikel ”Yrkeskvinnan och jordbruket” i Svenska Lantbrukstjänstemannaföreningens medlemsblad. Hon fick snart flera artiklar om jordbruksfrågor
publicerade, liksom ett antal noveller som utspelades i jordbruksmiljö.123
På Ultuna hade hon träffat sin blivande make, agronomen Ulf Renborg. Vid
samma tid bytte hon även yrkesbana. De första erfarenheterna av biblioteksarbete
fick hon som skrivbiträde vid Uppsala stadsbibliotek. Snart fick hon i uppgift att
bygga upp ett patientbibliotek vid Akademiska sjukhuset. Där visade hon framfötterna och erbjöds att gå den kurs för deltidsbibliotekarier som anordnades av
Skolöverstyrelsens bibliotekssektion.124 ”Redan då kunde man märka, att hon hade
något av den pionjäranda, som skulle prägla hennes kommande verksamhet, pionjäranda och energi”, skriver den dåvarande byråchefen Bengt Hjelmqvist i sitt
förord till en antologi med artiklar av Greta Renborg, Biblioteket – hjärtpunkten,
som utgavs av Bibliotekshögskolan 1986.125
Under den senare delen av 1940-talet flyttade makarna Renborg till Skåne.
Greta Renborg fick nu en tjänst på Malmö stadsbibliotek där hon efter en tid
avancerade till barnbibliotekarie. Parallellt bedrev hon studier genom Hermods
brevskola och 1952 kunde hon avlägga studentexamen. Nu låg vägen öppen till
Skolöverstyrelsens biblioteksskola, varifrån hon utexaminerades år 1953. Strax
därefter befann hon sig som bibliotekspraktikant vid Jasper County Library i
Iowa, USA. Där förverkligade hon en dröm om att resa med bokbuss ut på de vidsträckta prärierna.126 I artikeln ”Bibliotek för låntagarna – eller för bibliotekarierna?”, publicerad i Biblioteksbladet 1955, skildrar Greta Renborg S:t Louis
Country Library i Iowa, ett toppmodernt bibliotek i sin samtid. Biblioteket låg i en
före detta utställningshall för bilar, det fanns inga skyltar som påbjöd tystnad,
fönstren var stora och hyllorna organiserades på ett så lockande sätt som möjligt.
Biblioteket hade en mängd bokbilar till sitt förfogande och arbetade aktivt med
uppsökande verksamhet, något som imponerade djupt på artikelförfattaren.127
En resa för att studera bokbussverksamhet i England gjorde också stort intryck på den nyexaminerade bibliotekarien.128 År 1955 fick hon ett stipendium av
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Skolöverstyrelsen för att följa med på bokbussar runt om Sverige. Samma år flyttade makarna Renborg till Stockholmsförorten Bromma. Greta Renborg påbörjade
en deltidstjänst på nystartade Bibliotekstjänst (BTJ), där hon fungerade som kontaktperson mellan bibliotekssambindningen och bokförlagen.129 Våren 1956 tackade hon alltså ja till erbjudandet från Dalarnas biblioteksförbund om att bli projektanställd på deltid som bokkonsulent i Kopparbergs län.

Förberedelser inför Dalaprojektet
I samband med att Greta Renborg blivit anställd av Dalarnas biblioteksförbund
inleddes en brevväxling mellan Renborg och Tora Olsoni. Brevväxlingen, som
finns bevarad i Greta Renborgs personarkiv på Uppsala universitetsbibliotek, visar
att Olsoni hyste en stor tilltro till Greta Renborgs förmåga att själv utforma sin
bokpropaganda. Den allra viktigaste uppgiften i Renborgs förberedelsearbete var
att skapa kontakter inom föreningsväsendet i Dalarna, ansåg Olsoni. I ett brev den
3 maj 1956 skriver hon:
Tills Du kommer, har jag insamlat uppgifter på alla slags länsorganisationer. Dem tillskriver
Du och erbjuder Dina tjänster. Vidare tar Du personlig kontakt med Dalarnas bildningsförbund och nästlar Dej in i snart sagt alla de kurser, som anordnas i deras regi. Du söker personligen upp t. ex. Hushållningssällskapet, Husmodersförbundet, ABF:s distriktsstudieledning,
kanske också de politiska organisationerna, pressen vidtalas o. s. v.130

Under sensommaren 1956 inledde Greta Renborg sitt kontaktarbete, något som
framgår av den omfattande korrespondens som finns samlad i hennes arkiv.131 Utöver att knyta personliga kontakter läste Greta Renborg även utredningar, böcker
och artiklar som handlade om svenskarnas läsvanor och värdet av att läsa litteratur. Nedan följer en kort genomgång av den litteratur hon själv angivit att hon
läste som förberedelse inför Dalaprojektet.
Bokutredningen 1952
I den statliga Bokutredningen från 1952 redovisades och analyserades resultaten
från en omfattande Gallupundersökning om svenskarnas läsvanor som genomförts
år 1949. Där hade framkommit att 63 procent av den vuxna befolkningen i Sverige var regelbundna läsare, 8 procent sporadiska läsare och 29 procent ickeläsare.132 Bland de senare sade sig 65 procent inte ha lust och 22 procent inte ha tid
att läsa.133 Enligt Gallup-institutet var det inte primärt tillgången till böcker eller
129

Ridbäck & Ekstedt (2001), s. 32f.
Greta Renborgs arkiv, Korrespondens, brev från Tora Olsoni 1956-05-03.
131
Greta Renborgs arkiv, Dalaprojektet. Bokkonsulent 1956–1958 (1956–1965), ”Korrespondens under tiden
som bokkonsulent”.
132
Till läsare räknades personer som läst en bok de senaste tre månaderna, till icke-läsare räknades personer
som inte läst en bok under det senaste året. Se SOU 1952:23, s. 31, s. 274.
133
SOU 1952:23, s. 43f.
130

32

priset på böcker som förklarade människors läsmönster. I stället var det främst
sociologiska faktorer som var avgörande: ”Av betydelse för bokläsningen är den
sociala miljö man tillhör, skolbildningen, åldern och bostadsmiljön och dess möjligheter att tillfredsställa ett läsintresse”.134 Några signifikanta skillnader som lyftes fram i Bokutredningen var att män läste mer än kvinnor, ogifta mer än gifta,
yngre mer än äldre, stadsbor mer än landsbygdens folk, föreningsanslutna mer än
icke-anslutna, och tjänstemän mer än jordbrukare och husmödrar.135 Just landsbygdens folk, jordbrukare och husmödrar skulle komma att bli särskilt viktiga
målgrupper för Greta Renborg under Dalaprojektet.
Fred S. Greens ”The missing three quarter”
En tidskriftsartikel från 1955 av den engelske landsortsbibliotekarien Fred S.
Green var en annan viktig inspirationskälla för Greta Renborg inför Dalaprojektet.136 Titeln på den enligt Renborg ”nu nästan klassiska” artikeln, ”The missing
three quarter” syftade på att tre fjärdedelar av den engelska befolkningen under
1950-talet inte var biblioteksbesökare enligt en samtida undersökning. Green ifrågasätter i sin artikel vilka det är som folkbiblioteken ska prioritera att vända sig
till, en intellektuell elit som redan läser, eller till andra befolkningsgrupper som
ägnar sig åt enklare tidskrifter och dåliga äventyrsmagasin om de över huvud taget
läser alls. I sin första artikel om Dalaprojektet i Biblioteksbladet diskuterar Greta
Renborg de resultat som presenteras i Greens artikel och gör ett antagande att omkring 25 procent av befolkningen kommer till biblioteken även i Sverige. Hon
skriver:
Hur ska man få alla läskunniga människor att få klart för sig att biblioteken är en självklar institution i varje kommun och att boken är till för alla och envar? Böckerna är inte bara till för
dem som kallar sig intellektuella, utan de är minst lika mycket till för ladugårdsförmannen,
skogshuggaren, hunduppfödaren, industriarbetaren och snickaren och alla andra representanter för yrken, som kallas praktiska.137

Mortimer J. Adlers ”Konsten att läsa en bok”
En bok som Greta Renborg skulle ha som ”lärobok” under Dalaprojektet var den
amerikanske filosofen Mortimer J. Adlers Konsten att läsa en bok från 1941.138
Boken var översatt till svenska av Alf Ahlberg, rektor vid arbetarrörelsens folkhögskola Brunnsvik i Dalarna. Vem som helst har förutsättningar att ta till sig den
stora litteraturen skriver Adler i sin bok, bara vederbörande lär sig att läsa på rätt
sätt. Han förespråkar ett aktivt läsande, läsning med inlevelse, och skriver bland
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annat att en bok ska läsas som ett kärleksbrev, med uppmärksamhet på varje litet
ord och på vad författaren har för djupaste intentioner.139
Att man ska läsa en bok som ett kärleksbrev skulle bli något av ett slagord för
Renborg under Dalaprojektet, och detta uttalande var något som många tidningsreportrar återgav i referaten från hennes bokprat.140
Hayakawa, Ortega y Gasset och Ahlberg
Den 10 september 1956, bara en kort tid innan Dalaprojektet inleddes, skriver
Greta Renborg i ett brev till Tora Olsoni att hon är i full färd med att samla argument för boken som ”glädjekälla, bildningskälla, kulturkälla och mycket annat”.
Böcker hon nämner som värdefulla i dessa förberedelser är Vårt språk och vår
värld av den amerikanske språkvetaren Samuel Ichiye Hayakawa, Massornas
uppror av den spanske filosofen José Ortega y Gasset, samt Vad är kultur? av den
ovan nämnde folkhögskolerektorn Alf Ahlberg.141
Renborgs brev till Olsoni uttrycker spänning och entusiasm inför den stundande bokpropagandan. Den 29 september skriver hon:
Jag är så spänd på allt, så ibland ligger jag vaken och bara funderar, idéer, planer, det blir väl
inte fiasko av allt man vill och drömmer […] Nu när jag står inför allt det här, känner jag mig
som en kapplöpningshäst, bara den inte springer för fort i början och förlorar krafterna, när
dom behövs.142

”En väckelse för att höja läslusten”
Den 25 september 1956 publicerade Dalarnas två största dagstidningar, Falu Kuriren och Dala-Demokraten, varsin stort uppslagen artikel som presenterade Greta
Renborg och hennes uppdrag som länets bokkonsulent.143 Dags- och veckopressens intresse var stort redan från början och under den månad som följde publicerade även Borlänge Tidning, Södra Dalarnes Tidning, Dalabygden och DalaTidningen stora artiklar.144 Artikeln i Falu-Kuriren hade fått rubriken ”Dalarnas
bokkonsulent söker spedwaystjärna [sic!]” och ackompanjeras av en bild på en
glatt leende Greta Renborg som poserar med en uppslagen bok framför en hylla
på Falu stadsbibliotek. I ingressen framhävs att Dalarna är först ut i Sverige med
att anställa en bokkonsulent. Både Greta Renborg och Tora Olsoni intervjuas i
139
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artikeln. Apropå tanken med bokpropagandan säger Olsoni att det behövdes en
”väckelse” för att höja läslusten i Dalarna, liksom i övriga Sverige:
I städerna och tätorterna är det relativt väl beställt med bokintresset, men på landsbygden i
detta stora och glesbefolkade län återstår mycket att göra. Vår bokbuss räcker inte. Det behövs en bibliotekarie som helt ägnar sig åt uppgiften att hjälpa bibliotek, organisationer och
föreningar av alla slag i deras arbete att stimulera läslusten och därutöver själv söker kontakt
med de grupper i samhället för vilka läsandet ännu inte är något behov.145

Olsoni anger som en målsättning att biblioteken ska nå ut till 50 procent av befolkningen, vilket innebär att hon hoppas på en avsevärd ökning från de 20 procent som frånräknat barn och åldringar över 75 år redan hade kontakt med biblioteken enligt hennes egna beräkningar. Exakt hur mycket Olsoni tänker sig att
bokkonsulenten ska bidra för att uppnå denna målsättning framgår inte. Det är
ingenting som Falu-Kurirens reporter frågar om, inte heller varför läsandet så
självklart borde vara ”ett behov” för människor. Uttalandet framstår som helt
okontroversiellt.
I samma artikel får Greta Renborg frågan om varför just hon är lämpad för
anställningen som bokkonsulent. Hon lyfter då fram sin bakgrund inom jordbruket
och sina meriter från internationellt biblioteksarbete:
Det beror kanske på att jag känner landsbygdsförhållandena så att säga inifrån […] Jag har
nämligen en grund av åtta jordbruksutbildningsår bakom mig och är troligen den ende
svenske bibliotekarie som har rätt till titeln kontrollassistent. Och detta har ofta visat sig vara
en pålitlig spång över till läspropagandan. Hur sådana här kontakter lägges upp har jag för övrigt studerat i England och Amerika.146

Som exempel på vilka okonventionella metoder hon kan tänkas ta till i sin bokpropaganda berättar Greta Renborg om hur hon vid ett besök hos en husmodersförening i USA hade placerat en nybakt svensk sockerkaka på bordet: ”Med utgångspunkt från den var det lätt att locka damerna till lån bland närmsta biblioteks
dittills glömda 80 kokböcker. Så enkelt kan och bör det ibland gå till!”147
I artikelns avslutning talar Renborg om hur hon tänker sig att komma i kontakt med de människor i Dalarna som dittills inte intresserat sig nämnvärt för läsning:
Jag vill fara med en fullproppad bokhylla i bilen till ensamma skogsbyar, ordna några timmar
kring boken eller bara haka på i en tiominuterspaus under en demonstration om bäddkultur eller ett jordbruksföretag. Därför har jag kontaktat både husmodersföreningar, Hushållningssällskapet och 4H-klubbar. (…) Och så vill jag försöka att på alla vägar nå fram till ungdomen, till tonåringar mellan 15 och 19 år. I motsats till Amerika, där varje tätort har ett särskilt
tonårsbibliotek, är den kategorin av läsare alldeles bortglömda hos oss.148
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Med adress till Dalarnas tonåringar säger hon: ”Ge mig förresten adressen till någon speedwaystjärna så skall boken och jag försöka komma med på ett hörn vid
en träff för knuttar och spättor!”149

Lansering i Biblioteksbladet
Med tanke på det utbredda intresse som fanns inom biblioteksväsendet för propagandakampanjer och uppsökande verksamhet vid den här tiden kan det knappast
ha rått någon tvekan om att Dalaprojektet också skulle göras känt i facktidningen
Biblioteksbladet. Artikeln ”’Bokkonsulent’ i Kopparbergs län” publicerades strax
efter det att Dalaprojektet inletts hösten 1956.150 Tora Olsoni, som skrivit artikeln,
inleder sin artikel med att göra en koppling till bibliotekarien Bianca Bianchinis
PR-arbete vid Sundbybergs stadsbibliotek ett par år tidigare:
Alltsedan bokkonsulentexperimentet sattes i verket i Sundbyberg, har det legat nära till hands
att leka med tanken på en dylik verksamhet omsatt på ett helt län. Särskilt lockande har det
förefallit i ett vidsträckt och relativt glest befolkat län, där det paradoxalt nog gäller att ju mer
man försöker odla centralbibliotekets ”public relations”, dess mera märker man, hur mycket
som är ogjort.151

Formuleringarna ”har det legat nära till hands”, ”har det förefallit” och så vidare i
passiv form döljer subjektet, men det råder inget tvivel om att Olsoni avser sig
själv och andra centrala företrädare för biblioteksinstitutionen. Nu, fortsätter hon,
går Dalarnas biblioteksförbund från ord till handling och deltidsanställer en bokkonsulent för vintersäsongen 1956–1957. Olsoni avslöjar att det är Greta Renborg,
”välbekant för denna tidskrifts läsare”, som genom ”lyckliga omständigheter”
åtagit sig uppdraget. Att Renborg borde ha varit välbekant för Biblioteksbladets
läsare kan knappast ha varit någon överdrift. Åren 1954–1956 hade hon fått fem
artiklar publicerade i tidningen.152 Yrkesbeteckningen bokkonsulent var för övrigt
samma titel som Bianca Bianchini haft i under PR-experimentet i Sundbyberg
1954.
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Dalaprojektets genomförande
Ute på vägarna
Hösten 1956 inledde Greta Renborg sin uppsökande verksamhet eller bokpropaganda i Dalarna. I sitt skrivande har hon redogjort för hur hon under de fyra terminer då hon arbetade som bokkonsulent körde runt ensam i det vidsträckta landskapet i sin Volkswagen för att hålla föredrag, bokprat och litteraturkurser av
olika slag. Om man till Renborgs eget skrivande fogar uppgifter från dagspress
och olika arkivhandlingar framträder en utförlig bild av hur Dalaprojektet genomfördes. ”Ingen dag blev den andra lik från den dag det tvååriga projektet startade i
oktober månad 1956”, konstaterar Irma Ridbäck och Elsi Ekstedt i Greta Renborgs bibliografi 1945–2000.153
De strukturella förutsättningarna för att bedriva bokpropaganda i Dalarna var
till synes gynnsamma. På 1950-talet var en stor del av svenskarna engagerade i
folkrörelse- och föreningslivet. Förteckningen över Greta Renborgs framträdanden vittnar om ett rikt och brokigt utbud av arrangörer och möteslokaler (se Bilaga 1: Dalaprojektet dag för dag). I den lilla byn Gävunda väster om Siljan var
det exempelvis inga problem att mobilisera åhörare till tre föreningsframträdanden under ett och samma dygn: inför syföreningen, musikcirkeln och föreläsningsföreningen (se Bilaga 1: Dalaprojektet dag för dag). I sin artikel i Biblioteksbladet 1981 skriver Greta Renborg att det säkert också var fördelaktigt för uppslutningen kring hennes bokpropaganda att televisionen ännu inte gjort sitt intåg i
de svenska hemmen:
På 1950-talets mitt fanns inte TV, så det var lättare än nu att samla människor till en föreningskväll eller en annan tillställning. I Dalarna var fortfarande den geografiska enheten ett
faktum. Fick jag bara tag på en kontaktperson, prästen, en politiker, småföretagare, byns
”mäktige” man eller annan intresserad person, så var det ganska lätt att arrangera en
”by”kväll. Kvällen kostade ju arrangörerna ingenting!154

Greta Renborg hade alltid en bokutställning med sig till sina destinationer. Tanken
var att besökarna skulle ”snubbla” över böckerna när de kom in.155 Ofta visade hon
biblioteksinformationsfilmen Vägen till boken på medhavd projektor. Det hände
även att hon visade diabilder bestående av hennes egna fotografier från resor med
bokbussar i USA och Storbritannien. Vid många tillfällen var den efterföljande
kaffestunden en viktig del av programmet, ett tillfälle för åhörarna att samtala
med bokkonsulenten om böcker, har Renborg senare förklarat.156 För att ge en
illustration av hur Greta Renborgs turnéplan kunde vara upplagd såg programmet
153
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under en vecka i november 1956 ut som följer. Jag har valt just den här veckan
eftersom den är ovanligt väldokumenterad i källmaterialet. Datum, program och
åhörarsiffror är Renborgs egna uppgifter, dessa sammanställningar finns i både
Renborgs och Dalarnas biblioteksförbunds arkiv. Kompletterande uppgifter har
hämtats ur pressklippboken i Greta Renborgs arkiv.157
Måndagen den 12 november
– Hedemora. Föredrag under rubriken ”Läsglädje, läslust, läsmöjligheter”
inför SLKF:s (Svenska landsbygdens kvinnoförbund) årsstämma i Hedemora. 100 åhörare.
– Söderbärke. Föredrag under rubriken ”Boken, hemmet och samhället” för
den lokala husmodersföreningen. Visning av filmen Vägen till boken. 37
åhörare.
Tisdagen den 13 november
– Avesta. Föredrag under rubriken ”Boken, hemmet och samhället” för den
lokala husmodersföreningen. Visning av filmen Vägen till boken. 31 åhörare.
Onsdagen den 14 november
– Lima. Föredrag under rubriken ”Boken, hemmet och samhället” vid den
lokala husmodersföreningens årsmöte. Visning av filmen Vägen till boken.
44 åhörare.
Torsdagen den 15 november
– Nås. Föredrag och visning av färgbilder under rubriken ”Småstad och
landsbygd på Nordamerikas prärier” inför den lokala föreläsningsföreningen. 50 åhörare.
Fredagen den 16 november 1956
– Snöå (by i Järna landskommun). ”Tonårskväll” med föredrag under rubriken ”Läsglädje, läslust, läsmöjligheter” inför Snöå lanthushållningsskolas
elever. 50 åhörare.
– Uppsälje (by i Järna landskommun). Föredrag under rubriken ”Boken,
hemmet och samhället” på det lokala NTO-biblioteket (Nationaltemplar-
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orden). Visning av filmen Vägen till boken. Övrigt på programmet: sång
av systrarna Liss och sångkören. 52 åhörare.
Lördagen den 17 november 1956
– Tyngsjö (by i Malungs landskommun). Föredrag under rubriken ”Läsglädje, läslust, läsmöjligheter” i bygdegården, arrangerat av kyrkoherden.
18 åhörare.
Lördagen den 17 november och söndagen den 18 november 1956
– Malung. Kursledare och föredragshållare under rubriken ”Läsglädje, läslust, läsmöjligheter” vid ämneskurs i litteratur i Malungs folkhögskola.
Medverkan av poeten Stig Carlson. Arrangör: Dalarnas bildningsförbund i
samverkan med ABF-distriktet. 90 åhörare.

Samarbetspartners
Dalaprojektet var ett enmansprojekt såtillvida att det var Greta Renborg själv som
både lade upp och genomförde sina program, om än under överinseende av
centralbibliotekarie Tora Olsoni. Men ett enmansprojekt hade varit omöjligt utan
samarbetspartners, poängterar Greta Renborg i sin tillbakablickande artikel i Biblioteksbladet 1981.158 Under de fyra terminer som Dalaprojektet varade ägnade
hon sig åt ett flitigt kontaktknytande. I hennes arkiv på Uppsala universitetsbibliotek finns en lång förteckning över alla hennes korrespondenser med organisationer
och privatpersoner, och man kan leta fram vilka brev hon skrivit dag för dag.159
Jag räknar som ovan nämnts till sammanlagt 317 brev angående Dalaprojektet.
Till intrycket av ett aktivt kontaktarbete får man även räkna in alla telefonsamtal
och olika typer av personliga möten med människor i publiken som inte finns bevarade i arkiven.
Frånsett Greta Renborg ligger det nära till hands att se just Tora Olsoni som
den viktigaste individuella aktören under Dalaprojektet. Centralbibliotekarien
hade ju varit den drivande kraften bakom att kampanjen över huvud taget kommit
till stånd. Hon hade skrivit om projektet i Biblioteksbladet och med all sannolikhet
var det prestigefyllt för henne inom biblioteks-Sverige att Dalarna kunde genomföra ett projekt av det här slaget. Läser man den flitiga brevväxlingen mellan Renborg och Olsoni står det klart att centralbibliotekarien var en ständigt uppmuntrande kraft och ett bollplank som dessutom kunde förmedla kontakter med olika
kommunala bibliotek och fristående bildningsinstitutioner. För att åskådliggöra
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den informella ton som utvecklades i de två kvinnornas brevväxling återges här ett
citat ur en arbetsrapport från Renborg den 24 februari 1957:
I onsdags var jag i Gävunda och pratade först för syföreningens 14 tanter, som var först reserverade, men tinade upp vid kaffet, och tinade än mer vid pratet. På e.m. pratade jag för musikcirkeln, två dagar tidigare visste jag ingenting om musik, men nu gjorde jag dem väldigt
nyfikna på vem som först spelade blockflöjt eller klarinett, när noterna kom till, varför det
och varför det. Musikläraren var överlycklig och höll på att prata ihjäl mig av glädje. På kvällen kom alla syföreningstanterna med sina män för att höra mitt föredrag om USA i föreläsningsföreningens regi.160

Intressant är att både Olsoni och Renborg även fortlöpande uppdaterade byråchef
Bengt Hjelmqvist vid Skolöverstyrelsen om Dalaprojektet. Den 17 maj 1957 skriver Renborg i en arbetsrapport till Olsoni: ”Bengt verkar väldigt belåten. Hoppas
nog på att vi skall fortsätta i andra län. Anser du jag skall binda mig vid något nytt
till nästa vår, eller finns det chanser att det blir litet i Dalarna då med?”.161 Det
förhållande att högste chefen för svensk biblioteksverksamhet uppenbarligen var
så entusiastisk och involverad i Dalaprojektet belyser de snäva kretsar och den
korporativistiska tendens som Frenander och Lindberg har konstaterat inom biblioteksväsendet.162
Utöver Tora Olsoni och Bengt Hjelmqvist brevväxlade Renborg också direkt
med flera lokala bibliotekarier och biblioteksföreståndare ute i Dalarna. Elsa Nilsson i Hedemora, Sixten Dalsjö i Rättvik, Kerstin Berglund i Mora och Åke Åberg
i Borlänge var särskilt viktiga kontakter av korrespondensmängden i Renborgs
arkiv att döma.163 Ytterligare en viktig aktör under Dalaprojektet var Henry G.
Olovsson, Kopparbergs läns bildningskonsulent som även satt som landstingets
representant i Dalarnas biblioteksförbunds styrelse.164 I samband med folkbildningsdagarna i Falun hösten 1956 försåg Olovsson Renborg med kontaktuppgifter
till länets föreläsningsföreningar och distriktsstudieledare, en förteckning som
finns bevarad i Renborgs personarkiv.165 Stat, landsting, kommuner och civilsamhälle vävs samman i Greta Renborgs stora kontaktnät under Dalaprojektet.

Prioriterade målgrupper
Huvudsyftet med Greta Renborgs bokpropaganda var att komma i kontakt med
människor från det icke-läsande befolkningssegmentet. Detta är något som både
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Renborg och Tora Olsoni har framhävt vid upprepade tillfällen.166 I Biblioteksbladet 1981 skriver Renborg att hon av den anledningen gärna tog kontakt med föreningar som ägnade sig åt praktiska färdigheter, som till exempel skogsplantering,
djupfrysning, vävning och trädgårdsskötsel. Det var framför allt den typen av
sammanslutningar som blev föremål för besök.167 Renborgs målgruppstänkande är
utpräglat, och hon uttrycker tydliga uppfattningar om vad hennes åhörare kan tänkas ha för intresseområden. Vid ett flertal tillfällen diskuterar hon sina tankar
bakom mötet med olika målgrupper.168 Tonåringar är intresserade av motorer och
jazz exempelvis, husmödrar av blomsterarrangemang och glesbygdens män av
jakt och fiske. Eftersom hon riktade in sin bokpropaganda på människor med
praktiska intressen kan det ses som följdriktigt att hon inför dessa grupper gärna
framhävde att biblioteken tillhandahåller praktisk litteratur och handböcker av
allehanda slag.169 Renborg ville övertyga sina åhörare om att de alltid kunde lära
sig mer om ämnen som de redan är intresserade av, och att boken och biblioteket
var nyckeln till att göra detta. Nedan ges exempel från hennes skrivande om några
av de viktigaste målgrupperna.
Jordbrukare och skogsarbetare
Jordbrukare var den näringsgren som representerades av de allra flesta ickeläsarna enligt Bokutredningen 1952.170 I sin första artikel om Dalaprojektet i Biblioteksbladet ”Extension work: Fältarbete i Dalarna” skriver Greta Renborg att
jordbrukare och skogsarbetare ofta tror att böcker är något högtidligt, ”helt ägnat
för de bokmalar som stadsbor vanligtvis är”.171 Att det kunde vara svårt att få jordbrukare och skogsarbetare med sig på bokpropagandan hade hon fått erfara under
en exkursion till de nordvästligaste delarna av länet i oktober 1956. Det lokala
ombudet för JUF, Jordbrukareungdomens förbund, hade sammankallat till bykvällar och familjeaftnar i byarna Flöttningen, Mörkret och Rörbäcksnäs.172 Skulle
man bedriva bokpropaganda i den verkliga glesbygden var det till dessa platser ”i
kalfjällets skugga” man skulle åka. Uppslutningen blev dock varierande och i Biblioteksbladet uttryckte Renborg en besvikelse över publikens engagemang: ”Programmen har varit oerhört svåra att genomföra”.173
Trots svårigheter återkom Renborg gång på gång till jordbrukare och skogsarbetare som målgrupp under bokpropagandan. Med sin bakgrund som kontrollassi166
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stent kände hon till det moderna jordbrukets omvandling och utmaningar, något
som ofta poängterades både av henne själv och av dagspressens reportrar.174 I förteckningen över arrangörer och medarrangörer av Renborgs program under Dalaprojektet finns en kraftig tonvikt på landsbygdens jordbruksorganisationer. JUF,
Jordbrukareungdomens förbund och 4 H-föreningarna (”huvud, hjärta, hand,
hälsa”) är särskilt välrepresenterade. På Vassbo lantbruksskola utanför Borlänge
gjorde Renborg sex framträdanden under projektets fyra terminer (Se Bilaga 1:
Dalaprojektet dag för dag).
Husmodersföreningar och andra kvinnoorganisationer
Bland hemmafruar och husmödrar fanns en mycket låg representation av bokläsare enligt Bokutredningen 1952. Precis som bland jord- och skogsbrukarna antogs en anledning till detta vara brist på reglerad fritid och därför begränsade möjligheter att avsätta tid för bokläsning.175 Under Dalaprojektet gjorde Greta Renborg ett flertal framträdanden för inför en renodlad kvinnopublik. Dit hörde bland
andra syföreningar, Yrkeskvinnors klubb, Lottakåren och Svenska landsbygdens
kvinnoförening (Se Bilaga 1: Dalaprojektet dag för dag). Husmodersföreningar
var en särskilt tacksam publik, skriver Renborg i Biblioteksbladet 1957. Enligt
henne hade dessa ”god pli” på sina medlemmar, de kom oavsett vilket föredrag de
än fick höra, och dessutom lyssnade de uppmärksamt. I samma artikel riktar hon
en pik till de kvinnor som inte tycker sig ha tid att läsa:
I Bokutredningen finner man även att kvinnorna anser att hus och hem förhindrar dem från att
läsa. Ända upp till 88 % av de tillfrågade skyllde på bristande tid. Där tycker jag att kvinnorna skulle fundera över vad som är viktigast, att hålla spiskupan ren från damm, att minutiöst stryka pyjamasen och att dammsuga innan gästerna kommer (efteråt är naturligtvis nödvändigt) eller att helt enkelt anse att det är deras rättighet att få sätta sig ner en halvtimme för
att läsa. Nå, detta är bygdebibliotekspropagandisters sak att övertyga dem om.176

När det gäller kvinnor som inte är anslutna till någon förening skriver Renborg i
samma artikel att det ibland går att finna dem vid tillfälliga kurser i något praktiskt ämne, till exempel blomsterarrangemang. En bra ingång till bokpropagandan
är då enligt henne att börja med att prata om ”trädgårdsböcker och andra böcker
om blommor, för att sedan komma över på hemmets facklitteratur, och till sist
hamna bland barnböcker och läsning över huvud taget”.177
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Andra målgrupper
Att de i allt större omfattning kommunaliserade folkbiblioteken under 1950-talet
upprätthöll täta förbindelser med det frivilliga folkbildningsarbetet i Dalarna
framgår tydligt när man läser Greta Renborgs turnéprogram från Dalaprojektet.
Hon gjorde ett flertal framträdanden på folkhögskolor och inför föreläsningsföreningar och studiecirklar (se Bilaga 1: Dalaprojektet dag för dag). En annan prioriterad målgrupp var tonåringar. Den återkommer jag till under rubriken ”Mottagande i medierna”.

Greta Renborg och förmedlarrollerna
Med avsikt att närmare åskådliggöra Greta Renborgs bokpropaganda under Dalaprojektet följer här en tematisk analys av mitt källmaterial utifrån den norska
biblioteksforskaren Jofrid Karner Smidts fem förmedlarroller: Kritikern och litteraturkännaren, Socialantropologen, Pedagogen, Marknadsföraren och Den vanliga
människan.

Kritikern och litteraturkännaren
Enligt Karner Smidt är en kritiker inte rädd att värdera olika typer av litteratur och
välja ut vad som ska lyftas fram.178 Det gör inte heller Greta Renborg i källmaterialet. De böcker hon främst hade med sig på sina bokutställningar hämtade hon ur
FiB:s lyrikserie, Svalan, Tidens bokklubb och andra förlag ”som gav ut böcker att
gå tillbaka till”.179 Självklara bokval var endast de som ”behandlade tidlösa frågor
och problem och om vars litterära halt ingen kunde tvista”. Dit hörde enligt henne
kända svenska författare som Vilhelm Moberg, Eyvind Johnson och Harry
Martinson, samt korta amerikanska romaner som John Steinbecks Pärlan, Ernest
Hemingways Den gamle och havet och John Herseys Floden.180 Att hon tilltalades
av kontrasten mellan det jordnära och det intellektuella framgår av ett citat ur Dalarnas bildningsförbunds tidning Siljan: ”Aldrig glömmer jag när jag diskuterade
Lagerkvists gudsproblem, där jag stod i en ladugård någonstans i Dalarna”.181
I källmaterialet ter sig Greta Renborg som en entusiastisk läsfrämjare mån om
att överbrygga läsklyftor och göra litteraturen tillgänglig för alla. Hon har en inkluderande litteratursyn och ser som sin överordnade uppgift att få fler människor
att läsa böcker. Biblioteken får inte bara tillfredsställa publiksmaken rakt av, är
hennes uppfattning, men hon inser också att biblioteken inte kan skrämma bort
potentiella låntagare med en alltför snobbig attityd. Både Greta Renborgs eget
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skrivande och pressrapporterna från hennes bokpropaganda vittnar om en stark
tilltro till ordens och bokens potential att få oss att utvecklas som människor. Läsning förknippas med goda värden som glädje och kärlek och ofta understryker
hon, precis som Mortimer J. Adler gör i hennes ”lärobok” Konsten att läsa en bok,
vikten av att böcker måste läsas med inlevelse.182
Trots att Greta Renborg verkar mån om att inte fälla några domar över människors läsning framträder kritiska drag på sina håll i materialet, särskilt när det gäller läsning av serietidningar. Vid ett bokprat på Blötbergets bibliotek läser hon
högt ur Fantomen för att illustrera vad hon såg som ett torftigt språkbruk: ”’Skjut
honom, är han inte död än: paff, pang, oooh, iih, nu ä han dö, haha!’ Vad tänker
man och känner med de orden inom sig?”.183

Socialantropologen
Kännetecknande för rollen som socialantropolog är enligt Jofrid Karner Smidt att
man tar sig ut bland människor i lokalsamhället och fördomsfritt söker kunskap
både om läsvanor och skiftande kulturella miljöer.184 För Renborg var just läsning
av litteratur ett viktigt medel att kännedom om skiftande kulturella miljöer. I en
intervju med Riksförbundet Landsbygdens Folks publikation RLF-tidningen i januari 1957 för hon ett resonemang om hur viktig ”den goda” boken är:
[J]ag tror att vi måste få upp ögonen för hur viktig boken är, den goda boken vill säga, den
som ger äkta miljöskildring, skildrar riktiga människor och möjliga tankar och känslor. Den
boken lär oss att förstå oss själva och dem vi har runt om oss och varför inte påstå att den i
någon mån lär oss att förstå den värld vi lever i, som vi så gruvligt missförstår och som angår
oss alltför litet, trots att människorna rent fysiskt kommit varandra närmare än någonsin
förr.185

Renborg lät sig inte hindras av institutionens traditionella ramar i sitt arbete. Under Dalaprojektets gång letade hon ständigt nya sätt att komma i kontakt med
människor. I Biblioteksbladet 1981 skriver hon att hon ville att det skulle vara en
så låg tröskel till åhörarna som möjligt. Hon misstänkte att folk var ”rädda för
boken” och därför var det enligt henne viktigt att söka sig ut utanför bibliotekets
väggar.186 Hon framträdde visserligen i flertalet bibliotek under Dalaprojektets
fyra terminer, men framför allt i andra typer av lokaler, till exempel sockenstugor,
kommunalhus, logelokaler, bygdegårdar, fabriksmatsalar och till och med en
tvättstuga.187 Just den uppsökande verksamheten, att ta sig ut bland människor där
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de lever och verkar, är metoder som kännetecknar socialantropologin som vetenskaplig disciplin. Det måste dock tilläggas att den uppsökande verksamheten i
Greta Renborgs fall inte gick ut på att studera människor så mycket som på att
bedriva bokpropaganda bland dem.

Pedagogen
Greta Renborg såg själv sin bokpropaganda som en del av en folkbildningstradition. I en artikel i Dalarnas folkbildningsförbunds tidning Siljan 1958 drar Renborg
en parallell mellan Dalaprojektet och det tidiga 1900-talets ungdomsrörelse, en
gruppering som förenade framtidstro och nykterhet med en stark hembygdskänsla.188 Ett av dess slagord var ”Kulturglädje”. Renborg skriver i sin artikel:
”Kulturglädje” – vilket fint ord. Kultur ger glädje, kultur blir glädje. Uttrycket präglades under ungdomsmötenas tid och alltjämt känns dyningarna från de vågor som då vällde fram
över Dalarna. Kanske är det därför signifikativt att det blev i Dalarna, som en av alla folkbildare och bibliotekarier drömd tanke äntligen blev omformad till verklighet. Tanken att låta
någon predika bokläsning, böcker och bibliotek, var han – eller hon – gick och stod och for.
Tanken att direkt söka påverka de bokskygga, så att de övervinner sin rädsla för boken.189

I efterhand har Greta Renborg kommit att förknippas med bokpratet, den muntliga
typ av litteraturförmedling eller läsfrämjande verksamhet, som hon själv beskrivit
som sin huvudsakliga metod under Dalaprojektet. I Bibliotekens PR- och kontaktarbete skriver hon om hur hon först började använda termen bokprat under sina
perioder av fältarbete på 1950-talet, som en försvenskning av det anglosaxiska
”book talk”.190 Renborg menar att syftet med ett bokprat ska vara att inspirera till
läsning, antingen av en särskild bok eller vilken bok som helst, eller till ett besök
av bibliotek eller någonting som har med bibliotek att göra. Detta kräver att den
som håller i ett bokprat satsar någonting av sig själv: ”För att ett bokprat ska
kunna inspirera fordras det att den som håller det själv ska ha upplevt något inför
den bok eller de böcker som hon – eller han – talar om.”191 Ett släktskap mellan
Greta Renborgs syn på bokprat och folkbildningstankens pedagogiska ideal om att
hjälpa människan till självförverkligande är inte långsökt.192 Det ligger även i linje
med Karner Smidts syn på pedagogen som någon som har en förmåga att uppmuntra människor att lära sig något nytt.193
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Marknadsföraren
Greta Renborg har i sitt senare skrivande diskuterat hur väl de olika marknadsföringsmetoder som prövades under Dalaprojektet fungerade.194 Ett exempel på hennes PR-medvetande är de slagord och paroller som återkommer i pressrapporterna
från bokpropagandan, korta kärnfulla uttryck som var lätta att komma ihåg och
som journalisterna spred vidare: ”Böcker ger kunskap och kunskap är glädje”, ”En
ny bok är en bok du inte läst förut”, ”Man ska läsa en bok som ett kärleksbrev”,
”Det är viktigare att läsa än att damma”, ”Man kan inte ett jobb så bra, så att man
inte kan lära det sig bättre”.195 Även en förmåga att överraska är enligt Karner
Smidt en viktig del av rollen som marknadsförare.196 Ibland gjorde Renborg vad
hon kallade ”attentat”, och dök upp helt oannonserad med föredrag insatta i andra
program för att finna icke-bokläsarna. I Biblioteksbladet 1958 delar hon in attentaten i sådana som ingått i kurser och andra slutna sammankomster eller olika underhållningskvällar som ordnats fristående inför en öppen publik.197
En handfull affischer och reklamblad från Dalaprojektet finns bevarade i
Greta Renborgs arkiv. Ofta är det fråga om maskinskrivna, enkelt utformade A4papper. På ett foto i Dalarnas folkbildningsförbunds tidskrift Siljan från 1958 håller Greta Renborg upp en affisch som är illustrerad med en teckning föreställande
en man som rider på en dalahäst. Texten är handskriven och står i versaler: ”TAL
– SÅNG – SKETCH – FILM – KAFFE SERVERAS –
AFTONUNDERHÅLLNING I GODTEMPLARLOKALEN I STUMSNÄS –
ONSDAGEN DEN 3 APRIL KL. 19.30 – ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA.” 198
Det är värt att notera att inget av orden bok eller bibliotek nämns på affischen.
Inte heller Greta Renborgs namn står angivet. I boken Det uppsökande biblioteket
(1963) skriver Renborg att detta var medvetet: ”När kåseri, sång, musik, sketch
och kaffe omnämndes tycktes affischerna ha gett bättre verkan än när ord som
bibliotekarie, böcker och bibliotek förekom i flera sammanhang”.199
Ytterligare ett sätt att sprida uppmärksamhet kring bokpropagandan var att få
lokalkändisar att medverka vid arrangemangen. En av de större succéerna
publikmässigt ägde rum i Östnor utanför Mora den 6 april 1957 då Greta Renborg
inför 120 personer fick bygdens store son, den niofaldige vasaloppsvinnaren Nils
Karlsson att medverka vid ett bokprat i Moraknivfabrikens matsal. Enligt Renborg
var kvällen den med den största publiken under hela Dalaprojektet.200
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Den vanliga människan
Jofrid Karner Smidts femte och sista litteraturförmedlingsroll går ut på att bibliotekarien måste våga personliggöra sig själv för att etablera en tillit till åhörarna.201
Utifrån vad som redan konstaterats under de fyra tidigare punkterna står det klart
att detta stämmer väl in på Renborg. Ofta berättar hon om sin jordbruksutbildning
med tydligt syfte att slå an strängar hos Dalarnas landsbygdsbefolkning. Autenticitet och starka känslor har en positiv laddning för Renborg i källmaterialet. Hon
talar passionerat om läsning och vad litteraturen betytt för henne. Viljan att nå ut
till andra människor och få dem att uppleva gemenskap är något hon återkommer
till. I en insändare i Dala-Demokraten den 8 december 1956 skriver hon:
Jag tror att när det finns en enda bland publiken, som är vänligt inställd, inte blygt och tafatt
välvilligt, utan varmt positivt aktivt välvillig så att hela salen känner den där intensiva välviljan strömma ut – då blir kvällen en fin kväll.202

Det finns en moralisk, närmast religiöst färgad, dimension kring Greta Renborgs
syn på böcker och läsning. I efterhand har hon beskrivit sin vilja att bedriva läsfrämjande som ett slags kall: ”För mig upplevdes det som ett svek mot mina
medmänniskor om de inte fick chansen att lära känna vad böcker och bibliotek
kan ge.”203 Jag återkommer till dessa aspekter i uppsatsens slutdiskussion.

Mottagande i medierna
Bokkonsulentverksamheten i Dalarna fick under tiden det pågick ett mycket positivt mottagande av lokalpressen. Det framkommer med all önskvärd tydlighet när
man bläddrar i den tjocka klippbok som finns i Greta Renborgs arkiv.204 Även de
nationella dagstidningarna skrev om Dalaprojektet.205 I augusti 1957 fick Greta
Renborg hålla ett föredrag om sin bokpropaganda i Sveriges Radio.206
Att journalisternas artiklar bidrog till att sprida uppmärksamheten kring Dalaprojektet är något som Greta Renborg poängterat med tacksamhet.207 I klippboken
framkommer att en stor del av mediernas intresse kretsade kring Greta Renborgs
personlighet. Journalisterna tycks ofta helt tagna, både av det hon sade och hela
hennes uppenbarelse. I artikel efter artikel beskrivs hon som frejdig, en lysande
föreläsare, en mästare på att improvisera och övertyga med all sin kraft. Nedan
återges ett fåtal exempel:
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Med något av den entusiastiska glöd man i svenskt samhällsliv annars bara finner hos Frälsningsarmén talade bokens och kunskapens sak var bibliotekarien, Greta Renborg, vårt läns
och landets ende bokkonsulent.208
Fru Renborg är en överdådig föreläsare, som fångar ett helt auditorium och kryddar sin framställning med pigga anekdoter och berättelser …209
Idéerna – propagandan om man så vill – förs ut med en sådan entusiasm och i en anda av att
vad jag nu säger är rätt.210
Man försöker trösta sig med att hon överdriver, åtminstone något lite. Men hon gör det så
uppfriskande och med så ungdomlig charm att man inte har lust till invändningar. Hon förkunnar läsandets glädje med hela sin övertygelses kraft och om möjligt lite till.211
Fru Renborg är ingen stel och högtidlig föreläsare, hon samtalar med sin publik och rycker
den med sig från första ögonblicket. Hon talar om en sak som ligger henne om hjärtat, om något som engagerat henne och som sedan engagerar åhöraren när hon går därifrån. Det är en
högst egendomlig upplevelse.212

Extra intensiv blev pressbevakningen när en Unesco-stipendiat från Cuba, den 21åriga bibliotekarien Isis Bermúdez López, genom Skolöverstyrelsens förmedling
följde med Greta Renborg på resande fot i bygderna runt Siljan under ett par dagar
i april 1957. ”Flickan från Havanna” som hon omtalades i dalapressen, sågs helt
säkert som ett exotiskt inslag ute i bygderna och ett tecken på att Greta Renborgs
arbete uppmärksammades långt utanför Sveriges gränser. Mora Tidning skrev:
”Nu får hon […] se fru Renborg i en verksamhet som lär vara unik för hela
Europa”.213
Inom biblioteksinstitutionen stämde Renborgs bokpropaganda väl överens
med de målsättningar som formulerats i utredningen Folk- och skolbibliotek 1949
om att göra biblioteken till var mans egendom. Dalaprojektet låg även i linje med
intresset för att hitta nya metoder att locka besökare till biblioteken. Av allt att
döma ansågs Dalaprojektet mycket intressant då det fick utrymme genom tre
större artiklar i Biblioteksbladet – två skrivna av Greta Renborg och en av Tora
Olsoni – allt under det att projektet pågick.214 Renborg fick hålla föredrag på bibliotekskonferenser i Eskilstuna, Lund, Östersund, Mariehamn och Vadstena (se
Bilaga 1: Dalaprojektet dag för dag). Skolöverstyrelsens byrådirektör Bengt
Hjelmqvist lovordade Dalaprojektet i sitt årliga tal vid Sveriges allmänna biblioteksförenings årsmöte år 1957: ”Greta Renborg har särskilt lyckliga förutsättningar för en verksamhet som denna”.215
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Jag har inte kunnat hitta någon generell kritik av Dalaprojektet inom biblioteksväsendet från tiden då projektet pågick. Däremot uppstod en debatt i Biblioteksbladet kring de läsfrämjande metoder som använts under en tonårskväll i Borlänge stadsbibliotek hösten 1957. Meningsutbytet utvecklades till att handla om
gränserna för vad som får äga rum i en bibliotekslokal.

Tonårskvällen i Borlänge
Den omdebatterade tonårskvällen ägde rum i Borlänge stadsbibliotek söndagen
den 17 november 1957. Som arrangör stod stadsbiblioteket i samarbete med den
lokala Unga örnar-föreningen. Från bibliotekens sida deltog utöver Greta Renborg
också bibliotekarierna Sixten Dalsjö, Rättvik och Åke Åberg, Borlänge. Artikeln i
Borlänge Tidning dagen efteråt ackompanjerades av bilder på dansande tonåringar.216 Enligt artikelförfattaren var detta den ”häxigaste bibliotekskväll” man någonsin upplevt i staden och ”aldrig har väl så mycket ungdom skådats i ett bibliotek”. På programmet hade stått frågesport om böcker, ”rumba” och en tävling där
de manliga deltagarna skulle drapera sina kvinnliga kamrater i hushållspapper.
Apropå Greta Renborgs medverkan skriver artikelförfattaren att hennes prat om
ungdom och böcker gått med en fart som ”kom ungdomarna att svälja alltsammans. Man faktiskt glömde att ta på sig den blasé minen”.217
Referatet är humoristiskt skrivet med formuleringar om att skyltarna om att
iakttaga tystnad fick finna sig i att tiden glidit ifrån dem. ”Den annars så högtidliga biblioteksdisken var för kvällen förvandlad till bar och där rann läskedryckerna i strömmar”.218 Även Dala-Demokratens referat från tonårskvällen är skrivet
med humor och i ungdomlig stil: ”Hon sa bl.a. att det inte bara var kärleksromaner
och sån’t tjafs som fanns inom bokväggarna. Här finns böcker om hur man skall
kunna laga sin moped, hur man skall se till knarren o.s.v.” 219

Den efterföljande debatten
Under Biblioteksbladets återkommande vinjett ”Barn- och ungdomsbibliotek”
skrev Greta Renborg ett par månader senare en artikel där hon beskrev kvällen i
Borlänge och drog paralleller till verksamheter på ungdomsbibliotek i USA.220 Det
måste finnas mängder av tonåringar, skriver Renborg, som inte känner till att
biblioteken har böcker om ”jazz, motor, flyg, film, mode och vad de nu intresserar
sig för”. Hon lyfter fram tonårskvällen i Borlänge som en framgång för biblioteket
som fått ungdomarna att veta ”bra mycket mer” om biblioteket än tidigare. I artikelns avslutning skriver hon att biblioteket kan ”säljas” precis som allt annat i
216
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samhället kan det: ”Den s.k. kulturen får inte vara allt för finkänslig i en bullersam
värld. Man kan låna filmer från cykelfabriker eller be någon sportsman eller
jazzmusiker komma och prata. Vägarna är många.”221
Svar på tal kom i ett debattinlägg i Biblioteksbladet ett par nummer senare av
bibliotekarien Mary Ørvig som beklagade vad hon såg som en bristande saklighet
och konsekvens i Renborgs tankegångar. Ørvig efterlyste statistiska uppgifter på
hur många av ”knuttarna och spättorna” i Borlänge som återvände till biblioteket
för att självmant öppna en bok. Hon skriver även att hon inte tror att biblioteken
verkligen är ”betjänta av att deras som vi hoppas övergående omognad på
ovanstående sätt överbetonas”. Särskilda tonårshörnor på biblioteken ger Ørvig
inte mycket för. ”Man måste också fråga sig om tonårsklientelets väg tillbaka till
boken måste gå via en kvalitetsförsämring vad arbetsformerna beträffar”. 222
I ett senare nummer av Biblioteksbladet fick Sixten Dalsjö och Åke Åberg,
som båda varit på plats under tonårskvällen i Borlänge, varsitt inlägg publicerat,
där de gick till Renborgs försvar gentemot Ørvig. Dalsjö skriver att okonventionella reklammetoder inte behöver flytta bort boken från dess centrala plats i biblioteket. Skämtlekar och Elvis Presley-skivor kan dock vara ett sätt att få kontakt
med ungdomar, skriver Dalsjö, och tillägger att Renborg aldrig menat att ”sådana
förströelser ska vara annat än ett medel”.223 Åke Åbergs svar går i samma anda.
Han inskärper att ”inkonventionella metoder” inte får innebära dålig kvalitet, varken på böckerna man ger de unga, eller på medlen att nå dem. Åberg understryker
också att det finns en skillnad mellan bibliotek i större städer och på landsbygden:
Det ska också sägas, att vårt överskridande av bibliotekets gränser in på det sociala området
nog är mindre märkvärdigt för landsorten än för småstaden. Biblioteket har en mångsidigare
funktion hos oss än i ett större, genominstitutionaliserat samhälle, och sådant här är bara vad
allmänheten vid litet eftertanke väntar sig av sitt bibliotek.224

Debatten om tonårsbibliotek letade sig även utanför bibliotekssfären. Både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet var på plats när Greta Renborg talade under
rubriken ”Biblioteken och ungdomen” under en nordisk bibliotekariekurs i
Vadstena i juni 1958.225 Debatten sågs uppenbarligen som lite lustig. I en dagsvers
i Svenska Dagbladet skrev signaturen Kajenn:
En vacker dag ska vi bli en smula förvånade
när vi träder in å biblioteket för att återlämna en volym som vi nyligen lånade
och därvid plötsligen möts av ett genomträngande rock-bom-bang
som vi ingalunda väntat oss i detta sammanhang.226
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Resultat och uppföljning
Våren 1958 gick Greta Renborgs bokpropaganda mot sitt slut. Hennes sista framträdande i Dalarna var inför 50-talet åhörare i sockenbiblioteket på Söderås skola
utanför Rättvik den 18 april. Två dagar senare, vid Dalarnas biblioteksförbunds
årsmöte i Ludvika, avtackades hon med blommor och dalahäst, ”inte bara för hennes intresse och osparda möda utan också för hennes glada entusiasm och stora
förmåga att väcka människors sinnen för det under, som läsandet och tillgången
till böcker utgör”.227
Gick det då att säga någonting om eventuella resultat av bokpropagandan?
Kostnaderna hade varit stora, konstaterade Renborg i Biblioteksbladet när projektet just avslutats. Hela verksamheten hade utförts för 20 214 kronor och 19
öre.228 Den totala kostnaden låg alltså mycket nära den nettovinst på 20 000 kronor
som Dalarnas biblioteksförbund vunnit på den premieobligation som var utgångspunkt för projektet. Inklusive alla resekostnader och allt förarbete hade varje föredrag betingat en kostnad av omkring 120 kronor. Renborg konstaterar i sin artikel
att detta var höga summor sett till vad som åstadkommits och skriver att det bästa
och mest effektiva resultatet för ett läsfrämjande projekt i stället skulle åstadkommas om många krafter går samman för att bedriva läspropaganda, ”bibliotekarier, bokhandlare, folkskollärare och andra bokens vänner”.229
En inofficiell målsättning som Greta Renborg återkommer till i källmaterialet
var att med sin bokpropaganda hinna framträda i så många som möjligt av länets
kommuner. Hon lyckades nästan, 40 av 44 landskommuner på 92 platser besöktes
enligt Renborgs egna uträkningar med program av olika slag. Cirka 7 400 personer kom, fortfarande enligt Renborgs uträkningar, sammanlagt till hennes totalt
169 framträdanden.230 Detta skulle motsvara 2,7 procent av Kopparbergs läns befolkning på 274 000 invånare. För att understryka att bokpropagandan faktiskt gett
vissa resultat återger hon även ett antal empiriska belägg för dess verkan, till exempel att centralbiblioteket och bokhandlarna märkt fler förfrågningar om särskilda titlar som bokkonsulenten talat om. Enligt Renborg var det dock omöjligt
att statistiskt bevisa några resultat av bokpropagandan i form av ökat läsintresse i
Dalarna.231
En ansats till att statistiskt mäta effekterna av Dalaprojektet gjordes dock. År
1959 genomförde Sociologiska institutionen i Uppsala på beställning av Dalarnas
bildningsförbund en enkätundersökning om fritidsvanor och fritidsintressen inom
fyra kommuner i Dalarna. Över 800 personer i åldrarna 15–60 år hade valts ut för
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att delta i enkäten.232 De orter som valts ut skulle representera olika samhällstyper:
Ludvika (större tätort, stad), Leksand (municipalsamhälle, turistort), Stora Skedvi
(jordbrukskommun) och Våmhus (glesbygdskommun). En av frågorna gällde
huruvida respondenterna hade lagt märke till eller hört talas om Greta Renborgs
propaganda. I boken Det uppsökande biblioteket från 1963 redogör Renborg för
resultatet:
Knappt 1 % av invånarna i två av kommunerna hade åhört ett bokprat, i de andra kommunerna hade drygt 2 % respektive knappt 4 % av invånarna hört något bokprat. Ändå kände omkring 5 % av samtliga intervjuade till bokpraten. Inom den specialgrupp av studieorganiserade, som samtidigt blev intervjuad kände 22 % till bokpraten. Även detta mycket knapphändiga material visar tecken på spridning av effekten.233

I efterhand har Greta Renborg varit självkritisk för att hon inte förutsett att Dalaprojektet borde ha utvärderats mer noggrant samt att det funnits vad hon betecknar
som en brist på historiska perspektiv.234 Några klart formulerade mål hade aldrig
funnits, skriver Renborg, även om förhoppningen varit tydlig om att man med
projektet skulle kunna nå nya biblioteksutnyttjare. I Biblioteksbladet 1981 nämner
hon ytterligare ett par personliga vittnesmål och anekdoter om att hennes propaganda nått effekt:
Jag fick nöja mig med att det kom åtskilliga brev till mig, som tackade för diktkvällen i sockenstugan eller loge-lokalen. Man skrev att nu glömde man mannen som tjatade om köttbullar
och barnen som ropade efter pannkakor. Nu hade man ju en bok från biblioteket att läsa.
Bokhandlarna i Blids bokhandel märkte omedelbart när jag hade läst rim och ramsor för
husmödrar på husmorssemester eller talat om vinterfiske i Löfsnäs. Efterfrågan på böcker
blev markant, ja, Hellsings böcker formligen försvann från lagret. När jag tagit upp kärleksbegreppet i veckotidningar och det i S:t Exupérys ”Lille Prinsen” meddelade förlaget ökad
försäljning av den senare.235

Projektet fortsätter
Vintern 1958–1959 fortsatte Greta Renborg till Södermanlands län för ett nytt
uppsökande projekt med finansiering av Skolöverstyrelsens bibliotekssektion.236 I
Dalarna upprätthöll Dalarnas biblioteksförbund och centralbiblioteket med biblioteksförbundet som huvudman sin egen bokkonsulentverksamhet i mindre omfattning fram till år 1966. Det var då framför allt lokala bibliotekarier i Dalarna som
gav föreläsningar om bokläsning, bokägande och boklånande på mer än 100 platser.237 Kopparbergs läns centralbibliotekarie Tora Olsoni skriver i jubileumsskriften för Dalarnas biblioteksförbund från 1970: ”Det var lyckligt att denna propa232
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gandakampanj i Dalarna, som sedan följdes av liknande i andra län, kunde utsträckas under en så pass lång tid som under en tioårsperiod, ty först på relativt
lång sikt kommer en sådan kampanj fullt till sin rätt”.238
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Slutdiskussion
Utgångspunkten för min sammanställning och analys av Greta Renborgs bokpropaganda i Dalarna har varit de tre frågeställningar som presenterades i uppsatsens
inledning:
– Hur såg bakgrunden ut och i vilken samhällelig och idémässig kontext
uppstod Dalaprojektet?
– Hur genomfördes Dalaprojektet avseende metoder, prioriterade målgrupper samt geografiska, personella och ekonomiska förutsättningar?
– Vilket mottagande fick Dalaprojektet i sin samtid – av allmänheten, i medierna och i biblioteksvärlden?
Under rubrikerna ”Bakgrunden”, ”Genomförandet” och ”Mottagandet” diskuterar
jag i detta avslutande kapitel de resultat som framkommit i uppsatsen. Under rubriken ”Dalaprojektet 60 år senare” reflekterar jag avslutningsvis över eftervärldens reception av Dalaprojektet samt förutsättningarna för en liknande verksamhet i vår samtid.

Bakgrunden
I uppsatsen har jag framhävt den omfattande strukturomvandling som pågick i
1950-talets Sverige som avgörande för Greta Renborgs förutsättningar att bedriva
bokpropaganda i Dalarna. Dalaprojektet ägde rum under ett årtionde då både Sverige och folkbiblioteken var stadda i hastig förändring. En lång rad studiecirkeloch föreningsbibliotek kommunaliserades, en enhetlig biblioteksstuktur var under
uppbyggnad (men ännu inte fixerad), samhällsekonomin befann sig i en högkonjunktur och kulturlivet började få en alltmer demokratisk inriktning. Svenskarnas
läsvanor hade kartlagts i Bokutredningen 1952 och från statligt håll ansågs det
angeläget att sprida bibliotekens verksamhet till ett bredare folklager. Här fanns
stora möjligheter för handlingskraftiga aktörer att kliva fram och pröva nya idéer.
Kopparbergs läns centralbibliotekarie Tora Olsoni, som också var sekreterare för
Dalarnas biblioteksförbund, såg behovet av en propagandakampanj på landsbygden och här trädde Greta Renborg in på arenan.
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Renborg var bibliotekarie till professionen, men hade vid tiden för Dalaprojektet inte arbetat så länge inom yrket. Hon kom från en privilegierad övre medelklassmiljö, var utbildad inom jordbruket och hade samlat på sig internationell erfarenhet från biblioteksarbete i Amerika och Storbritannien. Hon hade kontakter
högst upp i den statliga biblioteksmyndigheten och genom sitt skrivande om bland
annat uppsökande biblioteksverksamhet hade hon gjort sig känd bland Biblioteksbladets läsare. Tora Olsoni och Dalarnas biblioteksförbund hyste helt uppenbart
en stark tilltro till hennes förmågor och gav henne mer eller mindre fria händer att
själv utforma sin propaganda som bokkonsulent i syfte att nå ut till icke-läsarna på
Dalarnas landsbygd.
Folkrörelselivet i Dalarna på 1950-talet var påtagligt levande med en blommande föreningskultur, aktiva bygemenskaper och en rik förekomst av sociala
mötesplatser. Att televisionen ännu inte gjort sitt intåg i de svenska hemmen var
säkert också positivt för uppslutningen kring Renborgs propagandaaktiviteter,
något som hon själv också påpekat.

Genomförandet
I min sammanställning och analys har jag kunnat konstatera att genomförandet av
Dalaprojektet i mycket hög grad kan knytas till Greta Renborg som individuell
aktör. Det är också främst hennes eget skrivande (och i andra hand hennes arbetsgivares) som präglat eftervärldens bild av bokpropagandan. I källmaterialet är det
därför ofta svårt att urskilja vad som var Dalaprojektets egentliga beståndsdelar –
uppdraget – och vad som var Renborgs personlighet, hennes intressen och egna
initiativ. Med en viss överdrift skulle man kunna säga att det var Greta Renborg
som var Dalaprojektet. Om någon annan fått uppdraget – en bibliotekarie med
andra personliga intressen, idéer om läsfrämjande och samhälle, eller en annan
personlighetstyp, hade genomförandet förmodligen sett helt annorlunda ut.
Renborgs huvudsakliga metod som bokkonsulent var enligt vad hon själv senare angivit det så kallade bokpratet, en term hon själv varit med och lanserat i
Sverige från anglosaxiskans ”book talk”. Ett bokprat i Renborgs tappning gick ut
på att prata om böcker inför publik på ett personligt, informellt och inlevelsefullt
sätt. Hon uttrycker i sitt skrivande tydliga uppfattningar om hur bokpropagandan
bäst skulle marknadsföras för att nå ut till icke-läsarna. Eftersom hon misstänkte
att människor ofta var ”rädda för boken” var hon försiktig med att använda ord
som bok och bibliotek i annonseringen av sina program. Hon byggde upp ett kontaktnät av nyckelpersoner i organisationer som kunde hjälpa henne samla att ihop
människor ute i bygderna. Det är påfallande hur målmedvetet Greta Renborg inriktar sin bokpropaganda på landsbygdens människor i en tid av industrialisering
och urbanisering. I förteckningen över hennes framträdanden finns en kraftig tonvikt på landsbygdsorganisationer som Svenska landsbygdens studieförbund, Jord55

brukareungdomens förbund, 4 H-rörelsen samt lantbruks- och lanthushållningsskolor och husmodersföreningar.
Greta Renborg framträder i mitt källmaterial som en utpräglad individualist,
praktiskt inriktad och med ett sällsynt driv både i det hon gör och hur hon resonerar kring det. Själv såg hon det som att hon verkade i en folkbildningstradition och
drog paralleller till ungdomsrörelsens devis ”Kulturglädje”. Fokus i hennes bokpropaganda ligger på de känslomässiga upplevelser som läsning kan ge snarare än
på litteraturen och dess kvaliteter i sig. Gång på gång uttalar hon en tilltro till
bokens och det skrivna ordets potential att få oss att växa som människor. Hon
sätter den enskildes personliga läsupplevelse i centrum och uttrycker en ansvarskännande hållning gentemot icke-läsarna på ett sätt som kan väcka associationer
till religiösa förkunnare. Den utsända på uppdrag i okänd terräng är en bild som
gissningsvis står i kontrast till den gängse uppfattningen om en vanlig bibliotekarie under 1950-talet. Det går inte att ta miste på hennes energi och entusiasm –
hon kör ensam genom mörka skogar eftersom hennes vilja att upplysa och berika
är så stark. Greta Renborg framträder som en modern människa i den kontext där
hon uppträder.
I uppsatsen har jag analyserat Greta Renborgs bokpropaganda genom biblioteksforskaren Jofrid Karner Smidts typologi över bibliotekariens förmedlarroller:
Kritikern och litteraturkännaren, Socialantropologen, Pedagogen, Marknadsföraren och Den vanliga människan. Det jag funnit är att Renborg bär drag av alla
dessa roller. I efterhand kan konstateras att typologin framstår som anakronistisk i
förhållande till mitt källmaterial. Karner Smidts artikel från 1994 framhäver personliga och utåtriktade bibliotekarieegenskaper som antagligen inte var de mest
framträdande inom yrket 40 år tidigare – men som stämmer bra in på just Renborg. En reflektion man kan göra av detta är att Greta Renborg, sett till hennes
senare inflytande i Bibliotekssverige, själv varit med och bidragit till föreställningen att läsfrämjande går ut på att man kan få människor att läsa mer om man
bara talar om böcker och läsning på ett tillräckligt entusiastiskt sätt.

Mottagandet
Hur Greta Renborgs målgrupper – åhörarna i bygdegårdarna och föreningslokalerna – egentligen uppfattade den bokpropaganda de möttes av har inte dokumenterats i mitt studerade källmaterial. De enda vittnesbörd jag hittat är de spridda
publikreaktioner som Renborg själv angivit i sitt skrivande. I källmaterialet återkommer hon ofta till vikten av att anpassa tilltal och upplägg efter sin publik. Men
gjorde hon det träffsäkert under Dalaprojektet, eller byggde hennes uppfattningar
om de människor hon föreläste för på hennes egna förutfattade meningar om vad
exempelvis en husmorsföreningsmedlem är? Detta går inte att svara på 60 år senare.
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Några kvantitativa effekter på läsviljan kunde aldrig konstateras av Dalaprojektet eftersom någon ordentlig utvärdering aldrig gjordes. Detta faktum är också
något som Renborg i efterhand har beklagat.239 Bokpropagandan fick dock den
icke försumbara effekten att den rönte stor medial uppmärksamhet i sin samtid.
Lokalpressens reception av Dalaprojektet kan sammanfattas som överväldigande
positiv och verksamheten blev även uppmärksammad i riksmedierna. Genom att
tradera hennes framträdanden vidare till läsekretsen skulle Dalarnas journalister
fungera som synnerligen viktiga kanaler för Renborgs bokpropaganda. Reportrarna imponerades av vad de såg som Greta Renborgs entusiasm och publikkontakt.
Ord som ”övertygelse”, ”charm” och ”karisma” är representativa i tidningsklippen, vilket möjligtvis stärker hypotesen att Renborg bröt mot gängse föreställningar om hur en bibliotekarie skulle eller kunde agera – eller åtminstone de föreställningar som de lokala reportrarna kunde tänkas ha av en bokkonsulent.
Inom biblioteksväsendet sågs Dalaprojektet utan tvekan som en högintressant
experimentverksamhet i sin samtid. I facktidningen Biblioteksbladet bereddes
stort utrymme för Renborgs och Olsonis rapporter från verksamheten, och Skolöverstyrelsens byråchef Bengt Hjelmqvist lovordade Dalaprojektet i ett av sina
årliga tal. En tonårskväll på Borlänge stadsbibliotek föranledde dock en debatt om
vad för typ av läsfrämjande metoder som kan anses lämpliga i en bibliotekslokal.
Det är lätt att dra paralleller mellan detta meningsutbyte och den debatt om stök
och ljudnivåer på bibliotek som varit intensiv både i fackpress och dagstidningar
de senaste åren.

Dalaprojektet 60 år senare
Hur ska man se på Dalaprojektet idag, 60 år senare? Samhället har naturligtvis
förändrats sedan 1950-talet, synen på läsning och folkbiblioteken likaså. Under
1960- och 1970-talen blev det ideologiska perspektivet att biblioteket ska vara där
människor är allt tydligare. Uppsökande biblioteksverksamhet fick då en alltmer
socialpolitisk prägel under inflytande av den allmänna tidsandan och kulturpolitikens inriktning mot decentralisering och rättighetsfrågor. Teknikutvecklingen,
omvärderingar av kvalitetsbegreppet, bibliotekarieyrkets professionalisering, New
Public Management och ökad kulturell mångfald i användargruppen är faktorer
som alla haft sin påverkan på bibliotekens inriktning och utformning sedan dess.
Boken sägs ibland vara hotad och i den offentliga debatten stöts och blöts åsikterna om hur biblioteken ska förhålla sig till litteraturen och den tryckta boken som
medium. Ibland hör man frågor av typen: vad ska vi med bibliotek och bibliotekarier när allt finns tillgängligt ett par klick bort?
239
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Men folkbibliotekens läsfrämjande arbete står starkt i vår samtid. Att läsfrämjande arbete är en viktig del av folkbibliotekens uppdrag fastslås i bibliotekslagens sjunde paragraf.240 Det som på 1950-talet ofta kallades bokpropaganda bedrivs idag av en mängd olika aktörer på vitt skilda nivåer och plattformar. Ett
nyckelord är ofta samverkan. Inte bara folkbiblioteken, utan även skolor, studieförbund, fackliga organisationer, idrottsföreningar och kommersiella organisationer (som till exempel hamburgerkedjan McDonalds) driver eller är delaktiga i
olika typer av läsfrämjande aktiviteter. Inom biblioteks- och informationsvetenskapen finns ett svåröverblickbart utbud av studierapporter och handböcker i läsfrämjande metoder såsom bokprat och bokcirklar. I det län där Greta Renborg
verkade för 60 år sedan utgavs i fjol skriften Ett läslyft för Dalarna i avsikt att
lyfta fram mångfalden av läsfrämjande projekt som bedrivits av olika aktörer i
Dalarna åren 2012–2016.241
Det är närmast omöjligt att tänka sig att Greta Renborgs bokpropaganda hade
fått de förutsättningar att genomföras år 2018 som den fick på 1950-talet. Den
statliga bibliotekspolitiken skulle knappast understödja den här typen av enmansprojekt idag. Samtidens läsfrämjande arbete kännetecknas av erfarenhetsutbyte
och forskningsbaserad kunskap om förberedelser och resultatutvärdering. Ofta
tillämpas en särskild projektmodell eller analys där man på förhand reflekterar
över projektets styrkor och svagheter. Så var inte fallet i Dalarna på 1950-talet.
Dalaprojektets genomförande byggde på vad bokkonsulenten själv uppfattade som
viktigt och gångbart. Renborg utgick visserligen från undersökningar om läsvanor
när hon utformade sin bokpropaganda, men anslaget var icke-vetenskapligt och
idealistiskt och projektet kom aldrig att utvärderas ordentligt. Även den efterföljande historieskrivningen om Dalaprojektet har präglats av Renborgs och hennes
kollegors utsagor.
Inom det svenska biblioteksväsendet har Greta Renborg kommit att stå som
en symbol för bokpropaganda och marknadsföring av folkbibliotek. Med Dalaprojektet 1956–1958 tog hon biblioteket utanför de traditionella bibliotekslokalerna.
Hon var en tillfällig aktör i de lokalsamhällen där hon verkade, men hon stakade
ut sina egna vägar och pekade på nya möjligheter för folkbiblioteken att agera.
Just av den anledningen förtjänar Dalaprojektet att kommas ihåg – som ett inflytelserikt pionjärarbete inom uppsökande biblioteksverksamhet.
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Sammanfattning
Syftet med uppsatsen har varit sammanställa och analysera bibliotekarien Greta
Renborgs bokpropaganda i Dalarna åren 1956–1958. Det övergripande teoretiska
perspektivet har varit kontextuellt eller holistiskt med särskild betoning på begreppsparet struktur och aktör. Aktörsperspektivet har utvecklats genom en analys
av Renborgs bokpropaganda utifrån biblioteksforskaren Jofrid Karner Smidts typologi över bibliotekariens förmedlarroller: Kritikern och litteraturkännaren, Socialantropologen, Pedagogen, Marknadsföraren och Den vanliga människan.
Undersökningen har innefattat en sammanställning och analys av arkivhandlingar
såsom verksamhetsberättelser, protokoll och korrespondens, samt tidskriftsartiklar, dagspressartiklar och litteratur. Renborgs eget skrivande har varit dominerande i källmaterialet. För att placera in Dalaprojektet i ett större bibliotekshistoriskt sammanhang har tidigare forskning och översiktslitteratur konsulterats.
Uppsatsens resultat har visat att förutsättningarna att bedriva bokpropaganda i
Dalarna åren 1956–1958 var gynnsamma. I 1950-talets Sverige pågick en omfattande strukturomvandling och biblioteksväsendet karakteriserades av expansion
och experimentvilja. Folkrörelselivet i Dalarna stod starkt med ett aktivt folkbildningsarbete och föreningsliv. Länets centralbibliotekarie tillika sekreteraren för
Dalarnas biblioteksförbund, Tora Olsoni, var en drivande aktör bakom anställandet av en bokkonsulent i länet. Uppsatsens centrala aktör Greta Renborg hade
kontakter högst upp i biblioteksväsendet och var ett känt namn bland svenska bibliotekarier. Källmaterialet indikerar att hon fick utforma och genomföra Dalaprojektet i stort sett efter eget huvud, om än under överinsyn av arbetsgivaren Dalarnas biblioteksförbund.
Greta Renborg byggde upp ett stort nätverk av kontaktpersoner i Dalarna och
riktade särskilt sin bokpropaganda till de grupper som läste allra minst enligt
Bokutredningen 1952: lantbrukare, skogsarbetare och husmödrar. Hennes uppsökande aktiviteter hade en mycket varierad inramning och ur källmaterialet har
kunnat konstateras att Renborgs bokpropaganda bär drag av samtliga Jofrid Karner Smidts bibliotekarieroller. Det mediala mottagandet av Dalaprojektet kan
sammanfattas som mycket positivt och ofta fokuserat på Renborgs entusiastiska
framtoning. Några statistiska effekter av Dalaprojektet har inte kunnat beläggas.
Uppsatsen har visat att Dalaprojektet 1956–1958 i mycket hög grad var knutet till
Greta Renborg som person. Detta är uppsatsens viktigaste resultat.
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Bilaga 1: Dalaprojektet dag för dag
Förteckningen anger datum, ort samt arrangör och/eller lokal. Uppgifter har hämtats ur Dalarnas biblioteksförbunds arkiv och Greta Renborgs arkiv.

Höstterminen 1956
24/9 Borlänge, studieförbunden TBV (Tjänstemännens bildningsverksamhet) och
ABF (Arbetarnas bildningsförbund).
8/10 Sundborn, biblioteket.
9/10 Solbackens sanatorium, Hedemora, föreläsningsföreningen.
9/10 Hedemora, husmodersföreningen och andra kvinnoföreningar.
10/10 Svärdsjö, skolan.
10/10 Linghed, Svärdsjö, ”bokens dag” på biblioteket.
11/10 Fornby folkhögskola.
11/10 Stora Tuna, ”bokens afton” i gamla sockenstugan.
12/10 Falun, barnsköterskeeleverna.
13/10–14/10 Furudal, kursledare vid Dalarnas bildningsförbunds ämneskurs ”Att
läsa litteratur”.
22/10 Flöttningen, Idre, JUF-föreningen (Jordbrukareungdomens förbund).
23/10 Idre, skolan, JUF-föreningen.
23/10 Särnaheden, skolan. ”Familjeafton”, JUF-föreningen.
24/10 Mörkret, Särna, skolan. JUF-föreningen.
25/10 Sälen, skolan. JUF-föreningen.
26/10 Rörbäcksnäs, Lima, skolan. JUF-föreningen.
27/10 Ludvika, folkets hus. Vi unga-föreningen.
28/10 Hagalund, Borlänge, Dalarnas bildningsförbund.
29/10 Falun, Yrkeskvinnornas klubb.
31/10 Övertänger, Enviken, JUF-föreningens kurs i blomsterarrangemang.
31/10 Övertänger, Enviken, JUF-föreningen.
31/10 Toftbyn, Enviken, JUF- och NTO-föreningarna.
12/11 Hedemora, SLKF (Svenska landsbygdens kvinnoförbund.
12/11 Söderbärke, husmodersföreningen.
13/11 Avesta, husmodersföreningen.
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14/11 Lima, husmodersföreningens familjeafton.
15/11 Nås, föreläsningsföreningen.
16/11 Snöå, Järna, ”tonårskväll” i lanthushållningsskolan.
17/11 Tyngsjö, Malung, bygdegården.
17/11–18/11 Malungs folkhögskola. Dalarnas bildningsförbunds ämneskurs i litteratur, Dalarnas bildningsförbund och ABF.
19/11 Rättvik, bokens dag i Wasaborg, biblioteket och bokhandeln.
20/11 Furudal, kommunhuset. Dalarnas bildningsförbunds ämneskurs ”Boken
hemmet och samhället”.
21/11 Ludvika, bokens dag. ABF.
22/11 Smedjebacken, skolan.
22/11 Smedjebacken, samrealskolan.
23/11 Smedjebacken, bokens dag. ABF.
26/11 Kvarnsveden, Borlänge, kooperativa kvinnogillet/biblioteket.
27/11 Högbo, Falun, föreläsningsföreningen. Högbo sanatorium.
27/11 Lumsheden, Svärdsjö, Dalarnas bildningsförbunds folkhögskolekurs.
28/11 Linghed, Svärdsjö, föreläsningsföreningen.
29/11 Svärdsjö, Dalarnas bildningsförbunds folkhögskolekurs ”Serieläsning och
annan lektyr”.
30/11 Ulvshyttan, skolan.
30/11 Gustafs, SLKF.

Vårterminen 1957
18/1 Borlänge, Yrkeskvinnornas klubb.
19/1 Hästberg, Stora Tuna, föreläsningsföreningen, ABF, NTO.
20/1 Noret, Mora, SLKF.
21/1 Vassbo lantbruksskola, hushållningssällskapet.
21/1 Leksand, lottakåren, turisthotellet.
22/1 Leksand, folkhögskolan.
22/1 Orsa, föreläsningsföreningen, bokhandeln, ABF.
23/1 Mora, samrealskolan.
23/1 Finnbacka, Rättvik, sockenbiblioteket.
24/1 Mora, samrealskolan.
24/1 Våmhus, kommunbiblioteket.
25/1 Mora, folkhögskolan.
25/1 Gesunda, Solleröns filialbibliotek.
26/1 Sollerön, folkskolan.
26/1 Sollerön, biblioteket.
27/1 Orsa, JUF-föreningen.
28/1 Torrvål, Orsa, 4H-föreningen.
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28/1 Stackmora, Orsa, 4H-föreningen.
29/1 Vassbo lantbruksskola, hushållningssällskapet.
29/1 Vassbo lantbruksskola.
18/2 Vansbro, föreläsningsföreningen.
19/2 Yttermalung, logen 1455.
20/2 Gävunda, syföreningen.
20/2 Gävunda, musikcirkeln.
20/2 Gävunda, föreläsningsföreningen.
21/2 Gävunda, folkskolan.
21/2 Öje, Malung, föreläsningsföreningen, ordenshuset.
22/2 Yttermalung, folkskolan.
22/2 Dala-Järna, högerföreningen, Järna hotell.
23/2 Äppelbo, föräldraföreningen.
24/2 Idbäck, Malung, studiecirkeln Orion.
25/2 Snöå, lanthushållningsskolan.
26/2 Blötberget, Ludvika, ABF-bibioteket.
27/2 Stora Skedvi, folkbiblioteket i sockenstugan.
28/2 Söderbärke, föreläsningsföreningen i folkets hus.
28/2 Smedby, Husby, folkbiblioteket.
18/3 Svärdsjö, biblioteket.
19/3 Horndal, folkskolan.
19/3 By, Folkärna, folkskolan.
19/3 By, Folkärna, husmodersföreningen i sockenstugan.
20/3 Tjärnan, Hedemora, föreläsningsföreningen.
20/3 Hedemora, stadsbiblioteket.
21/3 Hagge, Smedjebacken, föreläsningsföreningen.
22/3 Venjan, folkskolan
22/3 Venjan, musikcirkeln.
22/3 Venjan, föreläsningsföreningen.
30/3 Eskilstuna, ”Fältarbete i Dalarna”, Södermanlands läns centralbibliotek.
1/4 Borlänge, småskollärarinneföreningen.
1/4 Stora Tuna, husmodersföreningen.
2/4 Sjövik, Avesta, folkhögskolan.
2/4 Folkärna, husmodersföreningen.
3/4 Stumsnäs, Rättvik, godtemplarlokalen.
4/4 Orsa, lärarföreningen.
4/4 Skattungbyn, Orsa, biblioteket.
5/4 Nornäs, Älvdalen, bykväll i folkets hus.
6/4 Mora, bokhandeln.
6/4 Östnor, Mora, bykväll.
7/4 Mora, ”En bokkonsulents fältarbete”, Dalarnas biblioteksförbunds årsmöte.
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8/4 Mora, läroverket.
8/4 Åsen, Rättvik, bykväll.
9/4 Östbjörka, Rättvik, godtemplarlokalen.
10/4 Rättvik, samrealskolan.
10/4 Orsa, husmodersföreningen.
11/4 Vassbo lantbruksskola, husmödrar på semester.
26/5 Mariehamn, Åland, ”Fältarbete i Dalarna”. Ålands biblioteksförening.

Höstterminen 1957
29/7 Visingsö, studieledarkurs för SLS (Svenska landsbygdens studieförbund).
7/9 Avesta, ABF:s årsmöte.
23/9 Lund, föredrag vid svensk-danskt centralbibliotekariemöte.
29/9 Husby, SLS.
30/9 Rättvik, sockenbiblioteket.
1/10 Säter, husmodersföreningen.
5/10 Falun, Dalarnas biblioteksförbunds folkbildningsdagar vid stadsbibliotekets
50-årsjubileum.
6/10 Falun, Dalarnas biblioteksförbunds folkbildningsdagar vid stadsbibliotekets
50-årsjubileum.
8/10 Svärdsjö, byföreningen och husmodersföreningen.
8/10 Bengtsheden, Svärdsjö, biblioteksfilialen.
10/10 Oxberg, bykväll.
11/10 Bonäs, bykväll.
21/10 Morgårdshammar, kommunbiblioteket.
22/10 Svartnäs, Svärdsjö, syföreningen.
22/10 Siljansnäs, föreläsningsföreningen.
23/10 Vassbo, lantbruksskolan, hushållningssällskapets hemsamaritkurs.
23/10 Dalstuga, Furudal, lärarföreningen.
23/10 Ryssa, Sollerön, biblioteksfilialen.
24/10 Våmhus, Dalarnas bildningsförbunds folkhögskolekurs.
25/10 Vika strand, föreningen Fred och frihet.
17/11 Borlänge, stadsbiblioteket, ”knuttekväll”.
18/11 Borlänge, Bergslagets praktiska skolor.
18/11 Domnarvet, Borlänge, husmorsskolan.
18/11 Grängesberg, ”Bokens afton” i biblioteket.
19/11 Nyhammar, ”Bokens dag” i biblioteksfilialen.
20/11 Nusnäs, biblioteket.
21/11 Järna, folkskolan.
21/11 Järna, föreläsningsföreningen.
22/11 Garsås, Mora, folkbiblioteks filial i bystugan.
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24/11 Blötberget, bibliotekets 50-årsjubileum.
2/12 Falun, husmodersföreningen, ”Axplock ur höstens bokflod”.
3/12 Smedjebacken, kåseri om böcker för kommunfullmäktige.
4/12 Mårtanberg, Rättvik, invigning av ny biblioteksfilial.
5/12 Mockfjärd, syföreningen.
5/12 Kvarnsveden, Borlänge, föreläsningsföreningen.
6/12 Bullermyren, Borlänge, socialdemokratiska kvinnoföreningen.
6/12 Garpenberg, föreläsningsföreningen.

Vårterminen 1958
4/2 Stora Tuna, kyrkliga arbetskretsarna.
5/2 Rättvik, stiftsgården, Västerås stifts kvinnoråd och syföreningmedlemmar.
6/2 Alsbäck, Stora Tuna, kyrkliga arbetskretsarna.
26/2 Boda, Furudal, ”karusellkväll”.
9/3 Övertänger, Tängergården, JUF-föreningen.
10/3 Grycksbo, socialdemokratiska kvinnoklubben.
11/3 Bjursås, prästgården.
12/3 Siljansnäs, prästgården.
13/3 Siljansnäs, folkskolan.
13/3 Folkärna, SLKF.
14/3 Islingby, ABF-bibliotekets 40-årsjubileum.
15/3 Ål, kommunbiblioteket i församlingshemmet.
16/3 Gagnef, folkbiblioteket.
17/3 Vassbo, lantbruksskolan, Södermanlands hushållningssällskaps husmoderssemester.
17/3 Sågmyra, Bjursås, biblioteket.
18/3 Kättbo, Venjan, privat.
20/3 Frösön, Östersund, ”Läspropaganda i bildningsarbetet”, föredrag vid svensknorsk konsulentträff anordnad av Folkbildningsförbundet.
17/4 Stora Tuna, prästgården.
18/4 Söderås, Rättvik, sockenbiblioteket.
6/6 Vadstena, föreläsning vid Kungl. Skolöverstyrelsens kurs ”Biblioteken och
ungdomen”.
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Bilaga 2: Karta

Platser för Greta Renborgs uppsökande bokpropaganda i Kopparbergs län 1956–1958. Karta:
SCB. Bearbetning: uppsatsförfattaren.
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