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 Inledning 

Inte långt efter Berlinmurens fall i slutet av 1980-talet fick vi besök av överbibliotekarien vid 
Humboldtuniversitetet i f.d. Östberlin; en kvinna i 50-årsåldern med trötta ögon.  Hon samla-
de några av oss intresserade kring ett seminarium om bibliotekssituationen i forna DDR, och 
på en förfrågan om ‖förbjuden litteratur‖, så berättade hon småleende, att ‖jo visst, hade det i 
många år funnits ett låst skåp på biblioteket, innehållande av regimen förbjuden läsning, och 
vars nyckel vaktades noga av ledningen‖. – ‖Och‖, berättade hon vidare, ‖när muren föll och 
världen öppnade sig, så var det första vi gjorde att rusa till giftskåpet och låsa upp det.‖1                             

Anekdoten ovan, som återges av bibliotekarien Marie-Anne Condé vid Stock-

holms universitetsbibliotek, skildrar ett fenomen insvept i dimridåer: giftskåpet, 

som språklig figur, har på ett abstrakt plan länge symboliserat kulturens tabube-

lagda och tystade ämnen. Men namnet har också använts för de faktiska samlingar 

av litteratur som av olika anledningar bedömts alltför kontroversiella för att ställas 

fram på bibliotekens öppna hyllor eller listas i publika kataloger. 

Med jämna mellanrum dyker de upp i bibliotekshistoriska sammanhang, van-

ligtvis i diskussioner kring folkbiblioteken, men sällan – om någonsin – mer än i 

förbigående och baserat på annat än antaganden. För den östtyska bibliotekarien i 

exemplet ovan innebar det upplåsta skåpet mer än något annat en stor besvikelse: 

‖Jag vet inte vad personalen hade väntat sig att hitta där, men det visade sig att 

skåpet var så gott som tomt. Nichts!‖ Condé frågar sig: ‖Hade böcker trots bevak-

ning försvunnit ur skåpet under årens lopp? Eller hade det aldrig funnits några 

där?‖2 

Idag kan bruket av giftskåp i såväl DDR som i många andra diktaturregimer 

bekräftas, medan det saknas kunskap kring liknande åtgärder i Sverige. En anled-

ning är sannolikt svårigheten att i efterhand utforska informella och illa doku-

menterade praktiker som denna. Det har till en början inte heller varit lätt att finna 

material till undersökningen, som tar avstamp i den gamla giftskåpssamlingen vid 

Lunds universitetsbibliotek för att röra sig vidare mot det allmänna biblioteksvä-

sendets ‖gifthyllor‖. Mycket tack vare digitaliseringen av värdefullt historiskt ma-

terial har det bristfälliga underlaget successivt expanderat. De bilder som träder ur 

det pendlar mellan det skrämmande och det oförargliga. Inte sällan går skiljelinjen 

                                                 
1 Mejl från Marie-Anne Condé, bibliotekarie Stockholms universitet, 2007-12-05. 
2 Ibid. 
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där den uppenbart politiska censuren övergår i det man kallar censur av moraliska 

skäl. Det är min förhoppning att uppsatsen kan nyansera dessa extremer, både ge-

nom att vidga det politiska sammanhanget, samt ge moralen en självklar plats i 

detta sammanhang. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Två övergripande syften styr uppsatsen: 

 Att belägga och utforska bruket av giftskåp på svenska bibliotek.  

 Att diskutera detta bruk på ett abstrakt plan. Särskilt fokus kommer att ges 

giftskåpspraktikens koppling till litterära smutsdebatter, synen på biblio-

tekscensur, samt mer generella hygienistiska tankeströmningar under 

1900-talet. Jag undersöker också hur dessa strömningar strukturerat folk-

bibliotekens disciplinära arbete, med en viss intresseförskjutning från bo-

ken till låntagaren. Som ramverk används Mary Douglas teorier om smuts 

som oordning, samt Michel Foucaults idéer om social kontroll.  

1.3 Avgränsningar 

Då de flesta avgränsningar vuxit fram med källmaterialet utgör de snarast en del 

av analysen än premisser för undersökningen. Avsaknaden av tidigare forskning 

har avhållit mig från att inledningsvis göra några andra avgränsningar än den geo-

grafiska: jag kommer alltså enbart att undersöka svenska förhållanden, även om en 

internationell utblick ges i bakgrundskapitlet. 

Efterhand har jag noterat en slagsida mot de allmänna biblioteken – mycket på 

grund av att mer material finns tillgängliggjort om dessa – och den inriktningen 

har förstärkts något genom mitt val av teoretiska utgångspunkter (i anslutning till 

de allmänna biblioteken diskuteras även en del föreningsbibliotek och skolbiblio-

tek, då dessa förhöll sig till samma sedlighetsbestämmelser som de allmänna bib-

lioteken). Giftskåpssamlingen vid Lunds universitetsbibliotek kommer dock, som 

nämnt, att inkluderas för att ge exempel på skillnader och likheter mellan olika 

bibliotekstyper.  

Man kan beskylla mig för ett hopplöst brett panorama; de exempel jag refere-

rar till spänner över nästan ett och ett halvt sekel. Tyngdpunkten ligger dock på 

några decennier från 1930-talet och framåt, då de allmänna bibliotekens gifthyllor 

tycks ha varit särskilt vanliga. Giftskåpspraktiken i sig är dessutom en avgränsning 

som visserligen berör ett stort antal områden men ändå alltid kan återföras till mö-

beln, och dess konkreta användning. Uppsatsen kommer inte att behandla den pas-
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siva variant av bibliotekscensur som en del menar förekommer redan vid urval 

och inköp av böcker. Huvudsyftet är att undersöka undangömmandet av ett redan 

befintligt bestånd.  

1.4 Disposition 

Innan redovisningen av min undersökning presenteras först en översikt över 

forskningsfältet och det teoretiska ramverk jag har förhållit mig till, samt val av 

metod och källmaterial. Därefter har jag placerat ett bakgrundskapitel som inleds 

med en internationell utblick, varpå en sammanfattning av den svenska tryckfri-

hetshistorien följer. I kapitel 6 undersöks lämningarna av giftskåpssamlingen på 

Universitetsbiblioteket i Lund. Detta kapitel ger konturer åt efterföljande kapitel, 

som i huvudsak koncentrerar sig på folkbibliotekens giftskåp. I kapitel 7 läggs en 

idémässig grund till de allmänna bibliotekens censurerande praktiker genom att 

bland annat koppla deras framväxt till ett hygienistiskt paradigm. Det därpå föl-

jande avsnittet, kapitel 8, lägger tonvikten på perioden 1930–1965; en period som 

kan betraktas som en kulmen när det gäller bruket av giftskåp. Här redovisas 

många konkreta exempel, med ett särskilt avsnitt för Sigtunastiftelsens bibliotek. 

Detta berör egentligen en senare period, men av skäl jag återkommer till har jag 

valt att placera det under nämnda kapitel. Kapitel 8 ger också prov på hur frågor 

om censur och kontroversiell litteratur behandlats i bibliotekspressen. I kapitel 9 

vrids blicken mot låntagaren, och de föreställningar som omgärdar henne. Kapitel 

10 ger så en ytlig redogörelse av tongångarna efter 1965. I den avslutande diskus-

sionen sammanfattas de slutsatser och teoretiska diskussioner jag löpande fört i 

uppsatsen. 
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2. Litteratur- och forskningsöversikt  

Även om det saknas svensk forskning om giftskåpen finns det många områden 

som berör ämnet. Den forskning som jag hänvisar till kan knytas till bland annat 

biblioteks- och informationsvetenskapliga, litteraturvetenskapliga och sociologis-

ka institutioner. Uppsatsen själv kan sägas röra sig i gränstrakten mellan bok- och 

bibliotekshistoria och det delvis överlappande fältet litteratursociologi.  

Eftersom den forskning som intresserar sig för bibliotekshistoria är förhållan-

devis liten i Sverige har den som söker något skrivet om bibliotekscensur svårt att 

finna det där. Istället kan mer övergripande verk om svensk censurhistoria rådfrå-

gas. Bengt Åhléns bibliografi över beslagtagna böcker, Censur och tryckfrihet: 

Farliga skrifter i Sverige 1522–1954, har exempelvis varit till stor hjälp som bak-

grundslitteratur (boken färdigställdes med hjälp av makan Agneta Åhlén och gavs 

ut nästan femtio år efter hans död, 2003).3 Registret redogör för svenska myndig-

heters ingripanden genom fyra sekel och innehåller utförliga kommentarer. En 

annan bok av Bengt Åhlén som också har varit behjälplig är Ord mot ordningen: 

farliga skrifter, bokbål och kättarprocesser i svensk censurhistoria, vilken bidrar 

med en historisk genomgång över förbjuden och misshaglig litteratur i Sverige.4  

Om kontroversiell litteratur ur ett vidare perspektiv går exempelvis att läsa i 

ett par magisteruppsatser i biblioteks- och informationsvetenskap: å ena sidan Ka-

rin Emanuelssons och Helena Ågrens magisteruppsats Farliga skrifter – Oönskad 

litteratur under 100 år, som undersöker hur1900-talets sedlighetsdebatter inverkat 

på det litterära fältet.5 Studien ger exempel på litteratur som mellan 1884 och 1997 

har stämplats som omoralisk, men saknar i övrigt koppling till bibliotekens verk-

samhet. Ett annat exempel är Frida Berndtsson och Emma Hildéns uppsats Det 

mänskligas livsluft, som analyserar artiklar från den intensiva debatt som uppstod 

vid utgivningen av Agnes von Krusenstjernas Fröknarna von Pahlen-serie på 

1930-talet.6  

                                                 
3 Bengt Åhlén och Agneta Åhlén, Censur och tryckfrihet: farliga skrifter i Sverige 1522-1954 ([Stockholm: 

Ordfront], 2003). 
4 Bengt Åhlén, Ord mot ordningen: farliga skrifter, bokbål och kättarprocesser i svensk censurhistoria 

(Stockholm: Ordfront, 1986). 
5 Karin Emanuelsson och Helena Ågren, Farliga skrifter: oönskad litteratur under 100 år, Magisteruppsats i 

biblioteks- och informationsvetenskap (Borås: Högsk. i Borås, 2000). 
6 Frida Berndtsson & Emma Hildén, Det mänskligas livsluft: en ideologianalys av Krusenstjernafejden, 

Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap (Borås: Högsk. i Borås, 2005). 
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Närliggande fokus har den forskning som intresserar sig för offentliga diskus-

sioner om triviallitteraturens skadliga inverkan, eller för de kvalitetsdebatter som 

förts sedan uppkomsten av det allmänna biblioteksväsendet. Ulf Boëthius littera-

tursociologiska studie När Nick Carter drevs på flykten behandlar exempelvis 

kampanjen mot ‖smutslitteraturen‖ i Sverige under 1900-talets första årtionde, där 

de populära och vitt spridda Nick Carter-böckerna bannlystes för dess påstått mo-

ralupplösande och karaktärsnedbrytande egenskaper.7 Boëthius forskning har bi-

dragit med mycket värdefull information och gett upphov till många uppslag. Carl 

Bergström har i sin Moralpanik och censur undersökt den svenska debatten kring 

kiosklitteraturen på 1970-talet, där framförallt vänsterradikala röster menade att 

denna typ av litteratur hotade demokratiska värden.8 På 80- och 90-talet orsakade 

det så kallade ‖tantsnusket‖ ytterligare en debattvåg – om detta har Marie-Helene 

Kampf skrivit i uppsatsen Flärd – Lidelse – Njutning, som kretsar kring hur för-

fattaren Jackie Collins besök vid Bokmässan i Göteborg 1989 mottogs av det litte-

rära etablissemanget, inklusive bibliotekarier.9 En av hennes slutsatser är att upp-

rördheten kring denna typ av litteratur mot slutet av 90-talet börjar mattas av. 

Då jag koncentrerat mig på att diskutera giftskåpen i sin historiska kontext, 

snarare än att göra jämförelser med nu rådande attityder kring censur, har forsk-

ning om det sistnämnda fått en sekundär plats i uppsatsen. Värda omnämning är 

ändå de magisteruppsatser som intresserar sig för diskussionen om Internetfilter på 

folkbibliotekens publika datorer, då det är den enda svenska forskning jag funnit 

om konkreta restriktiva åtgärder liknande giftskåpen. Exempel på sådana är Sand-

ra Falks och Jenny Åhmans Filter = censur?10 och Tord Heljeborgs Porr och ra-

sistisk propaganda på svenska folkbibliotek.11 Båda dessa uppsatser belyser debat-

ten och ger prov på bibliotekariers egen syn på frågan. En del av uppmärksamhe-

ten riktas mot censurbegreppet som sådant och huruvida användningen av filter – 

främst i syfte att begränsa åtkomsten av pornografiska och rasistiska webbsidor – 

är att betrakta som censur eller inte. Undersökningar om etiska aspekter av biblio-

tekarieyrket, exempelvis Bibliotekarien och samvetet: en rapport om nordisk bib-

liotekarieetik (1994), diskuterar ofta närliggande frågor.12 Den sistnämnda bygger 

                                                 
7 Ulf Boëthius, När Nick Carter drevs på flykten: kampen mot ”smutslitteraturen” i Sverige 1908-1909 

(Stockholm: Gidlund, 1989). 
8 Carl Bergström, Moralpanik och censur: 1970-talets kiosklitteraturdebatt, Magisteruppsats i biblioteks- och 

informationsvetenskap (Uppsala: Uppsala Univ., 1999). 
9 Marie-Helene Kampf, Flärd - Lidelse - Njutning: en undersökning av synen på FLN-litteratur 1983-1995, 

Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap (Borås: Högsk. i Borås, 1998). 
10 Sandra Falk & Jenny Åhman, Filter = censur? En enkätundersökning om bibliotekariers rätt att begränsa 

information med hjälp av datorfiler, Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap (Borås: Högsk. 

i Borås, 2002). 
11 Tord Heljeberg, Porr och rasistisk propaganda på svenska folkbibliotek: skall folkbiblioteken tillåta ett 

fritt internetanvändande eller skall man kontrollera sina internetterminaler?, Magisteruppsats i biblioteks- 

och informationsvetenskap (Borås: Högsk. i Borås, 1998). 
12 Johannes Balslev & Kerstin Rosenqvist, Bibliotekarien och samvetet: en rapport om nordisk bibliotekarie-

etik, TemaNord, 1994:608 (Köpenhamn: Nordisk ministerråd, 1994). 
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på en enkätundersökning gjord av Johannes Balslev och Kerstin Rosenqvist om 

nordiska bibliotekariers etiska attityder och värderingar. Även om personliga för-

hållningssätt inte nödvändigtvis säger något om det praktiska arbetet på bibliote-

ken är det intressant att notera att motståndet mot censur överlag är stort, men att 

svenska bibliotekarier i undersökningen tenderar att vara mer restriktiva än sina 

nordiska grannar gällande det författarna kallar ‖icke önskvärt‖ material.13 Bland 

det bibliotekarierna nämner som icke önskvärt är bland annat rasistisk, diskrimi-

nerande, grovt pornografisk eller våldspornografisk litteratur, barnpornografi, 

vålds- eller brottsförhärligande, vilseledande, spekulativ eller ockult litteratur, 

samt handböcker i självmord.14 

Om nutida bibliotekariers funderingar kring pornografi och erotisk litteratur 

på folkbibliotek finns ett par magisteruppsatser skrivna, Marie Wallins Det går på 

värdigheten lös! Om pornografi, arbetsmiljö och bibliotek15 samt Sanna Barsks 

Erotisk och pornografisk skönlitteratur på svenska folkbibliotek.16 Wallin har en 

uttalat antipornografisk utgångspunkt och behandlar problemet som en ren ar-

betsmiljöfråga med fokus på publika datorer. Barsks ingång är snarare den motsat-

ta då hon väver in sitt resonemang i en diskussion kring intellektuell frihet. 

En hel del engelskspråkig litteratur behandlar bibliotekscensur, i synnerhet 

censur på amerikanska folk- och skolbibliotek (vilket fortfarande är vanligt). Ett 

relativt tidigt exempel är Michael Popes omarbetade avhandling Sex and the Un-

decided Librarian: A Study of Librarians’ Opinions on Sexuality Oriented Litera-

ture (utgiven 1974) som redovisar en enkätundersökning om amerikanska biblio-

tekariers inställning till böcker som på olika sätt behandlar sexualitet.17 Studien 

undersöker skol- och folkbibliotek, samt collegebibliotek, och bekräftar utbredda 

restriktioner kring denna typ av litteratur, även sådan med en vetenskaplig ingång. 

I Banned in the U.S.A.: a reference guide to book censorship in schools and pub-

lic libraries (1994) ger Herbert Foerstel en översikt över litteratur som på grund 

av sitt innehåll uteslutits från amerikanska skolor och bibliotek under tidigt 1990-

tal (boken utkom även i en uppdaterad utgåva 2002).18 

I Storbritannien har Anthony Hugh Thompson, i Censorship in public librari-

es in the United Kingdom during the twentieth century (1975), sammanställt en 

gedigen historik över censur på landets folkbibliotek från 1900-talets början fram 

                                                 
13 Ibid, s. 214. 
14 Kapitlet ‖‘Icke önskvärt‘ material‖, ibid, s. 57 ff.  
15 Marie Wallin, Det går på värdigheten lös! Om pornografi, arbetsmiljö och bibliotek, Magisteruppsats i 

biblioteks- och informationsvetenskap (Borås: Högsk. i Borås, 1999). 
16 Sanna Barsk, Erotisk och pornografisk skönlitteratur på svenska folkbibliotek, Magisteruppsats i biblio-

teks- och informationsvetenskap (Uppsala: Uppsala Univ., 2007). 
17 Michael Pope, Sex and the Undecided Librarian: a Study of Librarians’ Opinions Sexually Oriented Lite-

rature (Metuchen, N.J.: Scarecrow Press, 1974). 
18 Herbert N. Foerstel, Banned in the U.S.A.: A Reference Guide to Book Censorship in Schools and Public 

Libraries (Westport, Conn.: Greenwood Press, 2002). 
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till 1974.19 En styrka med genomgången är, i min mening, att den till skillnad från 

de amerikanska exemplen ovan ger konkreta exempel på censurerande praktiker 

(såsom gifthyllor). Av både nytta och inspiration för min uppsats har vidare den 

brittiske professorn Walter Kendricks redogörelse för pornografins födelse i The 

Secret Museum: Pornography in Modern Culture varit.20 Utgångspunkten för 

Kendricks resonemang är ett till giftskåpen besläktat fenomen, nämligen de hem-

liga samlingarna av erotisk konst i Pompeji. I avsnittet ‖Internationella jämförel-

ser‖ (5.1) ger jag en mer detaljerad bild av hans observationer jämte faktiska in-

ternationella exempel.  

Utöver ovan nämnda publikationer finns mängder skrivet som mer distinkt be-

rör urvalspolitik, ett ämne som man i mitt fall knappast kan undvika att ha i bak-

huvudet och som kan sägas ha en stark koppling till framförallt populär- och trivi-

allitteraturdebatten. Dock har jag som nämnt medvetet valt att avgränsa mig emot 

den och lämnar den utanför denna översikt.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Anthony Hugh Thompson, Censorship in Public Libraries in the United Kingdom During the Twentieth 

Century (Epping: Bowker, 1975). 
20 Walter Kendrick, The Secret Museum: Pornography in Modern Culture (Berkeley, Calif.: University of 

California Press, 1996). 
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3. Teoretiska utgångspunkter och begrepp  

3.1 Det moderna samhället och disciplinen   

En första teoretisk utgångspunkt är filosofen och idéhistorikern Michel Foucaults 

idéer om det disciplinära samhällets framväxt i verket Övervakning och straff: 

fängelsets födelse.21 Valet av Foucault grundar sig delvis i viljan att placera biblio-

tekens censurerande praktiker i ett större sammanhang, som inte enbart riktar in 

sig på dess repressiva aspekter utan även dess produktiva verkningar.  

På ett ytligt plan behandlar boken det västerländska straffsystemets tillblivelse 

genom skiftet från tortyr till generaliserat fängelsestraff på 1700-talet. Skiftet hade 

inte så mycket sin grund i humanitära skäl, menar Foucault, som i en på flera 

samhällsplan alltmer utbredd användning av disciplinära maktmetoder. Med ur-

sprung i kloster och krigshärar kom dessa framåt 1700-talet att utvecklas till verk-

tyg för att framgångsrikt kontrollera stora människomassor.22 Det skedde bland 

annat i samklang med den industriella kapitalismens uppkomst, vilken premierade 

nyttiga kroppar; kroppar som var på samma gång beroende och produktiva.23  

En nyttig kropp formas inte enklast genom våld, framhäver Foucault, utan ge-

nom reglering (rumslig, tidsmässig, m.m.) av den inom olika disciplinära struktu-

rer. Fängelsesystemet kan betraktas som en sådan. Även om det vid första anblick 

kan tyckas mer humant än gångna tiders brutala kroppsstraff var inte syftet med 

det att erbjuda ett mildare straff, menar Foucault, utan att straffa mer effektivt. 

Tidigare var straffet härskarens hämnd för en redan begången gärning. Det moder-

na straffet riktade istället in sig på att förhindra upprepningar av samma brott: var-

je brottslig gärning betraktades främst som ett hot mot samhällsordningen då det 

riskerade att inspirera till ytterligare brott.24 

Under påverkan av den medicinska och psykiatriska vetenskapen skiftade 

också straffvetenskapen på 1800-talet fokus från den dömdas kropp till hennes 

                                                 
21 Michel Foucault, Övervakning och straff: fängelsets födelse, Arkiv moderna klassiker, 4:e uppl. (Lund: 

Arkiv, 2003).   
22 Ibid, s. 161 f. 
23 Ibid, se exempelvis s. 221 f. 
24 Ibid, se exempelvis s. 93 ff.  
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själ, som från och med denna tidpunkt betraktades som å ena sidan sjukdoms-

drabbad, å andra sidan botbar. I linje med uppfattningen om fängelsestraffets pre-

ventiva syfte riktades således intresset mot en reformering av den intagnas person-

lighet. Själen blev med andra ord platsen för en korrigeringsprocess.25  

I samma ögonblick föddes förbrytaren som en ny människotyp: brottsliga 

handlingar sågs som symptom på gärningsmannens psykiska beskaffenhet; på för-

brytarens rubbade mentalitet. Utanför fängelset fick förbrytaren sin motsvarighet i 

avvikaren, som blev av intresse för samhället i stort. Enligt Foucault kännetecknas 

det moderna samhället av att fängelsets maktmekanismer spritt sig genom dess 

myndigheter, institutioner och disciplinära inrättningar, för att på så vis oskadlig-

göra alla hot om oordning som avvikaren för med sig. ‖Ett visst gemensamt ‘inne-

håll‘‖, skriver han, 

sträcker sig därmed från den första lilla oegentligheten till det mest slutgiltiga, det grövsta 
brott; det rör sig inte längre om felsteg eller ens om den skada som tillfogas allmännyttan, utan 
om avvikelser och anomalier; det är detta gemensamma ‖innehåll‖ som sysselsätter skolan, 
domstolen, dårhuset, fängelset. [---] Härskarens motståndare, sedermera samhällsfienden, har 
förvandlats till en avvikande som drar med sig faran för oordning, brott och vansinne.26 

Lika mycket som kunskap ger makt, genererar makt kunskap, eller ‖vetande‖, som 

Foucault kallar det. I fängelset förvandlas den intagna till ett objekt, som genom 

observation genererar ett vetande. Och på motsvarande sätt observeras även indi-

vider, exempelvis skolelever, inom samhällets olika fostrande institutioner.27 Den 

kunskap som genereras genom ett alltmer förfinat disciplinärt maskineri skapar 

bland annat underlag och auktoritet (makt) att definiera det avvikande – för att 

vidare finna vägar att angripa det. En viktig slutsats för Foucault är att makten är 

produktiv snarare än repressiv och förtryckande. ‖Man måste‖, säger han, 

sluta att alltid beskriva maktens verkningar med negativa termer, att säga att den ‖utesluter‖, 
‖utövar repression‖, ‖censurerar‖, ‖abstraherar‖, ‖maskerar‖ och ‖döljer‖. I verkligheten är 
makten produktiv: den producerar en verklighet, den producerar ämnesområden och sannings-
ritualer. Individen och den kännedom man kan förvärva om honom tillhör denna produktion.28 

Korrigering av förbrytaren – eller tillrättavisandet av den avvikande – sker enligt 

den ‖nya lag‖ som Foucault refererar till som normen. Denna definierar han som 

‖en blandning av lagligt och naturligt‖.29 Den normerande makten utgör ett slags 

samhällskitt; en bekräftelse av rådande ordning. Den verkar inte enbart genom 

institutioner och uppfostringsanstalter: Foucaults slutsats är att människan med 

tiden blir sin egen fångvaktare. Som en illustration för hur den moderna makten 

                                                 
25 Ibid, s. 21 ff. Se även Sune Sunessons förord till Övervakning och straff, ibid, s. xi. 
26 Ibid, s. 301 f. 
27 Ibid, se exempelvis s. 33. 
28 Ibid, s. 195. 
29 Ibid, s. 305 f, citat s. 306.  
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fungerar beskriver han fängelseprototypen panoptikon. Denna består av ett runt 

vakttorn omgivet av tårtbitsformade celler, där de intagna är fullt synliga för fång-

vaktaren men osynliga för sina medfångar. Det panoptiska fängelsets särart utgörs 

av att den intagna inte själv kan se sin övervakare, med konsekvensen att hon 

ständigt upplever sig vara övervakad – även då detta inte är fallet. Detta gör till 

slut fångvaktaren överflödig.30  

Panoptismens princip genomsyrar den moderna staten, hävdar Foucault. Den 

avindividualiserar makten och påverkar medborgarna till en tuktning av jaget en-

ligt normen. Det disciplinära samhällets maktteknologier lägger grunden för det 

demokratiska samhällets framväxt, då den traditionelle härskaren förlorat sin me-

ning.31 I min uppsats intresserar jag mig främst för den maktutövning som Fouca-

ult menar sker i samhällets fostrande institutioner (i detta fall folkbiblioteken), 

men även den panoptiska, självkorrigerande makten som en viss sorts läskultur 

kan sägas syfta mot.  

3.2 Smuts som oordning 

Om Foucault erbjuder verktyg för att analysera social kontroll och maktförhållan-

den under en avgränsad tidsperiod går det med socialantropologen Mary Douglas 

teorier om smuts och renhet att föra en vidare diskussion med utgångspunkt i kul-

turell symbolik. I mitt källmaterial används ofta en vokabulär som anspelar på 

smuts, gift eller smitta. I Renhet och fara: en analys över begreppen orenande och 

tabu argumenterar Douglas för att social ordning avspeglas i ett samhälles tabufö-

reställningar och renhetsregler.32  

Ingenting, menar Douglas, är smutsigt i sig självt. Föreställningen om något 

som smutsigt eller rent får sin kraft genom detta någots existens inom ett visst 

kulturellt symbolsystem. Douglas huvudtes är att smuts är materia som har hamnat 

‖på fel ställe‖ (den mer precisa originaldefinitionen av smuts som ‖matter out of 

place‖ dämpas i den svenska översättningen till smuts som ‖olämplig materia‖33). 

Vår uppfattning om renlighet är utgången av en kulturell klassificeringsprocess, 

där det som motsäger eller undandrar sig försöket att ordna omvärlden stämplas 

som smutsigt eller besmittat. Genom ritualer för avskiljande hålls relationen mel-

lan inre och yttre gränslinjer i vår begreppsstruktur intakt34:  

                                                 
30 Ibid, s. 196-218. 
31 Ibid, s. 222 ff. 
32 Mary Douglas, Renhet och fara : en analys av begreppen orenande och tabu (Nora: Nya Doxa, 1997). 
33 Mary Douglas, Purity and danger: an analysis of the concepts of pollution and taboo (London: Routledge, 

1991), s. 36., samt Douglas 1997, s. 55. 
34 Douglas 1997, s. 63. 



 15 

[Smuts] förutsätter två villkor: en uppsättning ordnade förhållanden samt ett kränkande av den 
ordningen. Smuts blir då aldrig en unik isolerad företeelse. Där smuts finns, där finns också en 
ordning. Smuts utgör biprodukten i ett systematiskt ordnande och klassificerande av materia, i 
den mån som ordnandet inrymmer ett kasserande av olämpliga inslag.35  

Förenat med detta ordnande är strävan efter fullkomlighet, där en sammanbland-

ning av föremål ur olika kategorier i största möjliga mån bör undvikas. Genom 

inramning och sortering begränsar människan sin upplevelse och stänger ute 

oönskade motiv. Det kan ske både tidsmässigt och rumsligt, och inger en särskild 

förväntan kring det som ramas in. Douglas ger sagoberättandets ‖Det var en gång‖ 

som ett konkret exempel – en fras vars rituella anstrykning gör läsaren eller åhöra-

ren mottaglig för sagans speciella stämning.36 

Med ordnandets princip följer även en känsla av obehag inför tvetydigheter, 

övergångstillstånd och marginalområden. De två förstnämnda berör båda någon-

ting odefinierbart, medan det sistnämnda – marginalområdet – befinner sig nära de 

gränser som, om de ändras, kan rucka en hel världsbild. I vissa fall förvandlas 

rädslan till tjusning: inom konsten odlas det ambivalenta, inte sällan med ambitio-

nen att ifrågasätta det förgivettagna. I det vardagliga livet hanteras emellertid osä-

kerheten som ett oönskat inslag, menar Douglas, på såväl individ- som samhälls-

nivå.37 

I gränsbevakningen kan man enligt Douglas skönja en analogi mellan kroppen 

och samhället. Äckel inför kroppssekret, naglar och avklippt hår, samt föreställ-

ningar om sexuellt orenande har å ena sidan att göra med erinringar om kroppsliga 

gränser – död materia, håligheter, etc. – å andra sidan om upplevelsen av ett hot 

mot mycket vidare strukturer: 

Kroppen utgör en sinnebild som kan stå för vilket begränsat system som helst och dess gränser 
kan representera vilka gränser som helst som är hotade och osäkra. Kroppen utgör en komplex 
struktur. Funktionerna hos dess olika delar och relationerna dem emellan erbjuder en symbol-
källa för andra komplexa strukturer. Vi kan omöjligt tolka ritualer rörande exkret, bröstmjölk, 
saliv och annat, om vi inte är beredda att i kroppen se en symbol för samhället och vidare att 
se de krafter och faror, vilka tilltros samhällsstrukturen, reproducerade i människokroppen i li-
ten skala.38  

Ett exempel på detta är då samhället angrips inifrån, det vill säga då det med 

Douglas ordval är ‖i strid med sig själv‖.39 Vid sådana tillfällen bekräftas den rå-

dande strukturen genom att dess angripare straffas. Ett sätt att hålla ordning på 

samhällets inre gränser är att styra uppfattningar kring sexuellt orenande. Sådana 

föreställningar ökar i tider då moraliska regler kan anses vara oklara, och avspeg-

lar hierarkiska strukturer i en vidare social kontext. Naturlagarna åberopas för att 

                                                 
35 Ibid, s. 55 f. 
36 Ibid, s. 79, 92 f. 
37 Ibid, s. 58, 138, 173. 
38 Ibid, s. 164. 
39 Ibid, s. 198. 
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sanktionera moralen, eller, som Douglas uttrycker sig: ‖Hela universum tas i an-

språk för människors försök att tvinga varandra till god samhällsanda.‖40  

Douglas resonemang kan samläsas med Foucaults idéer om samhällelig disci-

plin, då disciplinen ju också – i sista hand – resulterar i kroppslig kontroll. Dess-

utom utgör hennes uppfattning om avskiljandet som en positiv handling41 – det vill 

säga som ett upprättande av ordning – en parallell till Foucaults syn på makten 

som varande produktiv snarare än restriktiv. 

3.3 Begreppsdefinitioner 

Då några av uppsatsens centrala begrepp är mångtydiga finner jag det lämpligt att 

kortfattat specificera i vilken betydelse jag använder dem: 

Giftskåp 

Ordet ‖giftskåp‖ syftar i uppsatsens sammanhang på det dolda utrymme som bib-

liotek använt för förvaring av material som ansetts olämpligt för vissa, eller samt-

liga, låntagargrupper. Någon fördefinierad form har det inte – det kan syfta på 

hyllor, möbler eller rum. I folkbibliotekssammanhang används ofta ordet ‖gifthyl-

la‖ istället för giftskåp. 

Censur 

Det finns många uppfattningar om censurbegreppets innebörd. I uppsatsen an-

vänds vanligtvis ordet i dess vida, icke-juridiska, bemärkelse. På organisationen 

International Center for Information Ethics webbsida har jag funnit en definition 

av censur som ligger i linje med min egen användning av termen: ‖Censorship 

means the active exclusion of information based on religious, political, moral or 

other grounds.‖42 Detta skiljs från innebörden av begreppet urval: ‖Selection con-

cerns the activity of choosing information according to the objectives of an institu-

tion.‖43 

Den breda definitionen hindrar mig inte från att i vissa avsnitt beröra censuren 

i dess formella aspekt. I bakgrundskapitlet görs exempelvis en genomgång av stat-

liga inskränkningar mot tryckfriheten, såsom förhandsgranskning av litteraturut-

givningen, eller regeringsmaktens lagstadgade rätt att på vissa grunder konfiskera 

redan utgivet material. Den sistnämnda formen av censur är dock relevant främst 

för den del av undersökningen som diskuterar Lunds universitetsbibliotek. 

                                                 
40 Ibid, s. 12 f, 187, 198. Citat s. 12. 
41 Ibid, s. 10. 
42 ‖The Field‖ (International Center for Information Ethics) [åtkomstdatum 20 Juli 2011]. 
43 Ibid. 
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Sexuallitteratur 

Sexualskildringar av olika slag har utan tvekan utgjort huvudinnehållet i bibliote-

kens giftskåp, men har i avseende på genre angripits på ett relativt godtyckligt vis. 

Uppsatsen lägger exempelvis ingen möda åt att klargöra den vaga gränsen mellan 

erotisk och pornografisk litteratur då denna gräns inte dras i källmaterialet. Varken 

litteratur med främsta syfte att verka upphetsande på sin läsare eller skönlitteratur 

med alltför realistiska sexskildringar har undgått att stämplas som pornografisk, 

eller ‖osedlig‖. Med den svepande termen ‖sexuallitteratur‖ menas alla typer av 

litteratur med övervägande eller bitvis sexuellt innehåll. Även medicinsk eller 

sexologisk litteratur omfattas av begreppet. Vid behov görs mer kontextbundna 

definitioner under uppsatsens gång. 
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4. Metod och källmaterial 

4.1 Fallstudien som forskningsmetod  

I uppsatsen används en fallstudieinspirerad metod, med ett kvalitativt förhåll-

ningssätt. Ett antal skäl har varit avgörande: för det första passar fallstudien bra 

för forskning som – likt denna – söker mångsidig förståelse för en tidigare out-

forskad företeelse. Den kvalitativa fallstudien inriktar sig, skriver Sharan Merri-

am, på ‖insikt, upptäckt och tolkning‖ snarare än på hypotesprövning. Då informa-

tionsinhämtningen inte är begränsad till en viss metod kan olika typer av källor 

användas, och samläsas, för att på så vis ge en mer komplex bild av undersök-

ningsobjektet. Utöver formella historiska dokument eller kulturella och fysiska 

kvarlämningar kan även ‖levande‖ material som exempelvis citat, intervjuer och 

tidningsartiklar inkluderas. Detta är av stort värde för mitt eget ämnesval, då le-

vande material kan förmedla så kallad ‖tyst kunskap‖, eller praktisk kunskap.44 

Om uppsatsen kan sägas intressera sig för formella aspekter som lagar och be-

stämmelser utgörs den kanske till ännu större del av vittnesmål om dolda prakti-

ker. 

Att den filosofiska utgångspunkten för fallstudieundersökningar kommer från 

ett kvalitativt forskningsparadigm gör att min undersökning vilar på vissa grund-

antaganden. Där kvantitativ forskning närmar sig verkligheten som objektiv och 

mätbar, förutsätter den kvalitativa forskningen, med Merriams ord, ‖att det finns 

många verkligheter, att världen inte är objektivt beskaffad utan snarare en funktion 

av varseblivning och samspel med andra människor. Verkligheten‖, skriver hon, 

‖är en mycket subjektiv historia som behöver tolkas snarare än mätas. Åsikter och 

uppfattningar i stället för fakta utgör grunden för varseblivning.‖45 Implicit i ovan-

stående är synen på forskaren som en del av den företeelse hon studerar, snarare 

än någon som distanserat betraktar världen ‖där ute‖. Forskaren är den som väljer, 

analyserar och förmedlar information vilket både medför en större känslighet för 

kontexten och – på gott och ont – påverkar resultatet.46 

                                                 
44 Sharan B. Merriam, Fallstudien som forskningsmetod (Lund: Studentlitteratur, 1994), s. 23 f, 28, 42, 134. 
45 Ibid, s. 31. 
46 Ibid, s. 31 f. 
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Forskningen karakteriseras av ‖en strävan att förstå det unika i en situation ut-

ifrån det faktum att den utgör en del av en viss kontext och det samspel som finns 

i denna.‖ Process och innebörd är viktigare än slutprodukt.47 

Den kvalitativa fallstudien har enligt Merriam fyra kännetecken: 

 Den är partikularistisk, det vill säga den fokuserar på ett avgränsat system 

(exempelvis en situation, händelse, företeelse eller person). Denna enhet 

kan i sin tur innehålla många individer, händelser eller situationer. 48  

 Den är deskriptiv, det vill säga beskrivningen är omfattande och tät 

(‖thick‖). Det betyder bland annat att den ska ‖innefatta så många variabler 

som möjligt och ska beskriva samspelet mellan dem, ofta över en längre 

tidsperiod‖. Genom ord och bild skapas en sammanhängande men kom-

plex ‖dokumentation av händelser, citat, exempel och lämningar‖.49 

 Den är heuristisk, vilket innebär att den kan skapa förståelse för det under-

sökta objektet genom att exempelvis ‖förklara varför ett problem uppstått, 

ge bakgrunden till en viss situation, vad som hände och varför‖.50 Ofta be-

skriver fallstudier tidigare okända förhållanden, vilka kan leda till en för-

ändrad uppfattning om det som undersöks.51 

 Slutligen är den kvalitativa fallstudien induktiv, i den meningen att den ge-

nererar hypoteser ur den information som finns tillgänglig, snarare än att 

pröva i förväg specificerade hypoteser.52 ‖Deduktivt inriktade forskare 

hoppas finna information som passar in på en teori‖, skriver Merriam, 

‖medan induktiva forskare vill hitta en teori som kan förklara den informa-

tion de har.‖53  

Uppsatsens ‖avgränsade system‖ utgörs av giftskåpspraktiken. Med hjälp av inter-

vjuer, textanalys och undersökning av fysiska lämningar (se nedan) beskrivs prak-

tiken, vars historiska bakgrund och kontext jag försöker vidga genom närliggande 

forskning. Merriam framhåller hur fallundersökningens slutrapport förutom de-

skriptiv också kan vara tolkande eller värderande. Min undersökning utgörs dels 

av deskriptiva partier, dels av tolkande: ‖Tolkande fallstudier‖, skriver Merriam, 

‖rymmer också de många beskrivningar. Denna deskriptiva information används 

dock för att utveckla begreppsliga kategorier eller för att belysa, stödja eller ifrå-

                                                 
47 Falk & Åhman, s. 31.Merriam, s. 31. 
48 Merriam, s. 24 ff, 60. 
49 Ibid, s. 27. 
50 Ibid, s. 27 f, citat s. 28. 
51 Ibid, s. 27. 
52 Ibid, s. 27, 33. 
53 Ibid, s. 33. 
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gasätta teoretiska förutsättningar man ansett vara riktiga före insamlingen av in-

formation.‖54  

Här uppstår en viss förvirring kring induktion och deduktion, som i praktiken 

kan vara svåra att skilja åt. I uppsatsen kombineras de två formerna: den delvis 

deskriptiva, eller dokumentära, ansatsen har inletts utan på förhand formulerade 

hypoteser, och själva ‖bevisföringen‖ härrör helt ur materialet.  

Ur detta material har sedan vissa teman lokaliserats, som jag valt att tolka ge-

nom ett teoretiskt ramverk. Ramverket belyser snarare materialet ur ett visst per-

spektiv, än utgör en hypotes att bevisa eller förkasta. Likväl kan undersökningen 

sägas innehålla såväl induktiva som deduktiva resonemang. 

Metodens begränsningar 

Som jag tidigare nämnt är grundantagandet för den kvalitativa fallstudien en verk-

lighet framsprungen ur tolkningar av den. Någon objektiv sanning antas inte exi-

stera, vilket för med sig att forskning ofrånkomligen präglas av forskarens samt 

eventuella informanters person och kontext: ‖Eftersom det primära instrumentet i 

kvalitativa fallstudier är människor, filtreras alla observationer och all analys ge-

nom deras allmänna världsbild och livssyn, värderingar och perspektiv‖, skriver 

Merriam.55 Skevheter (‖bias‖) på grund av förutfattade meningar påverkar all 

forskning, men kan minimeras på olika sätt. Inom kvalitativ forskning innebär det 

bland annat att som forskare vara medveten om sin roll, tolerera mångtydighet i 

materialet, samt att vara en känslig observatör, analytiker och kommunikatör.56  

För min egen del förenklas problemet av undersökningens fokus på en konkret 

praktik, och av att mina informanters åsikter och värderingar snarare bildat en 

kontext till forskningsobjektet än ‖ställt sig i vägen‖. Jag har heller inte haft för 

avsikt att göra några vittgående etiska ställningstaganden, dessa lämnar jag åt läsa-

ren. Genom valet av ett teoretiskt ramverk har utgångspunkterna för diskussionen 

åtminstone delvis klargjorts, och uppsatsens validitet sanktioneras ytterligare ge-

nom förankringen i angränsande forskning.  

Utöver det ovan nämnda finns alltid en risk att fallstudien överförenklar eller 

överdriver en situation; att den, med Merriams ord ‖tenderar att vara maskerad till 

en helhet när den i själva fallet blott utgör en del‖.57 I värsta fall kan en läsare av 

denna uppsats förledas till att tro att bibliotekets främsta funktion under 1900-talet 

har varit att undanhålla information snarare än att tillhandahålla den. Så är natur-

ligtvis inte fallet. Uppsatsens intresse för undanhållandet beror på en vilja att ny-

ansera snarare än motsätta mig den gängse bilden av biblioteket, där begrepp som 

‖yttrandefrihet‖ och ‖fri kunskapsbildning‖ väger tungt.  

                                                 
54 Ibid, s. 41. 
55 Ibid, s. 53. 
56 Ibid, s. 53. 
57 Ibid, s. 47. 
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 4.2 Urval och genomförande 

Då syftet med undersökningen inte är generalisering i statistisk bemärkelse har jag 

gjort ett målinriktat, icke-slumpmässigt, urval. Detta innebär att källmaterialet 

valts utifrån intentionerna att få så mycket information som möjligt om bruket av 

giftskåp.58 Genom att varva intervjuer med olika former av skriftligt material är 

min förhoppning att både kunna presentera konkreta exempel och att teckna en 

bredare bild av problemet. Enstaka fynd har tillkommit i efterhand; genom tips 

eller genom slumpvisa upptäckter. Exempel på sådant material är omnämnanden 

av giftskåpen i sekundära källor. I det följande görs en kortare presentation av mitt 

huvudsakliga underlag: 

Biblioteksbladet 

En första källa är 1916–1979 års utgivning av Biblioteksbladet (BBL). Tidningen 

var och är den ledande branschskriften för det svenska biblioteksväsendet. Under 

nämnda tidsperiod gavs tidningen ut av Sveriges allmänna biblioteksförening (SAB) 

och hade personal vid landets allmänna bibliotek som främsta målgrupp. Den do-

minerande ställningen gjorde dock BBL till ett viktigt debattforum för hela biblio-

teksfältet, och kan med andra ord uppenbara mer övergripande tendenser inom den.   

Biblioteksbladets utgivning fram till och med 1936 har digitaliserats genom 

Projekt Runeberg och finns tillgänglig via deras hemsida.59 Eftersom den digitali-

serade versionen erbjuder sökfunktioner utöver den strikt manuella har jag använt 

mig av denna i den mån det varit möjligt. Detta kan i sin tur ha resulterat i en nå-

got grundligare genomgång av tidigare årgångar.  

Min önskan har förstås varit att bland dessa årgångar finna konkreta omnäm-

nanden av gifthyllorna, men framförallt har de bidragit med en kontext åt mitt 

övriga material. Exempel på texter jag studerat är sådana som berör censur, sed-

lighet och synen på låntagaren.  

Biblioteksminnen 

Biblioteksminnen är en digital databas som innehåller ljudinspelningar med ‖bib-

lioteksveteraner‖ genomförda av studenter vid Bibliotekshögskolan i Borås under 

1970- och 80-talet. Samlingen, som består av cirka 160 intervjuer med tillhörande 

transkriptioner och referat, ger ovärderlig information om den historiska vardagen 

på bibliotek, företrädesvis under första halvan av 1900-talet. Samtalen har genom-

förts som seminarieuppgifter inom kursen Bibliotekskunskap under perioden 

1973–1985 och består av intervjuer med personer som varit verksamma på biblio-

                                                 
58 Ibid, s. 61. 
59 ‖Biblioteksbladet 1916-1937‖. Samlingssida på Projekt Runebergs hemsida. [åtkomstdatum 1 Augusti 

2011]. 
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tek över olika delar av landet. Vid digitaliseringen har inspelningarna ‖redigerats 

så lite som möjligt, för att behålla deras primärkällvärde‖.60 

Samlingen innehåller vittnesmål om praktiskt biblioteksarbete under en tid 

som mina egna intervjupersoner (som oftast varit verksamma under senare perio-

der) inte kan berätta om.  En brist är förstås att dessa intervjuer berör biblioteksli-

vet i stort: när gifthyllorna nämns är det ofta i förbifarten och inte speciellt ingå-

ende. Att de nämns överhuvudtaget har dock ofta varit nog så relevant. 

Vid genomgången av materialet är det transkriptionerna och referaten jag har 

haft som underlag, inte ljudfilerna. Detta är framförallt av tidsmässiga skäl, då det 

rör sig om sammanlagt 250 timmar ljud. De intervjuer som valts ut för uppsatsen 

har dock citerats med den ursprungliga inspelningen som underlag. 

E-post från bibliotekarier  

För att komma i kontakt med människor som kan tänkas veta mer om giftskåpen 

skickade jag vid två tillfällen en förfrågan via mejllistan BIBLIST. BIBLIST ad-

ministreras via Chalmers tekniska högskola i Göteborg, och har sedan starten 

1993 varit ett ‖forum för nyheter och samråd mellan anställda och andra intresse-

rade i nordiska bibliotek‖.61 Listan når vid skrivande stund drygt 4000 prenume-

ranter, majoriteten bibliotekarier i Sverige som – att döma av de som för diskus-

sioner via listan – representerar de flesta slags bibliotek. 

I förfrågan angav jag inga specifika frågor, utan uppmanade personer som 

visste något om ämnet att höra av sig till mig. Vid det första utskicket fick jag 18 

svar, och vid nästföljande ytterligare 12. Även om det ursprungliga syftet med 

utskicken var att finna lämpliga intervjupersoner för min undersökning, generera-

de svarsmejlen i sig ett visst underlag till uppsatsen. En del av de svarande genom-

förde jag kortare korrespondenser med, medan andra inte kunde ge mig några 

närmre upplysningar. De som citerats i uppsatsen har själva fått bestämma huruvi-

da de vill nämnas vid namn eller ej.  

Intervjuer och kompletterande material 

Via mejlsvaren på BIBLIST-utskicket har jag sökt mig vidare och genom hänvis-

ningar i första, andra eller tredje led funnit personer som var villiga att ställa upp 

för en längre intervju. På grund av den rätt omständliga proceduren att finna in-

formanter har jag begränsat antalet intervjuer till tre. Två av dem är förhållandevis 

korta, då kunskaperna om giftskåpen varit begränsade. De intervjuade har arbetat 

på bibliotek där någon form av giftskåpssamling har funnits, men ingen av dem 

har varit direkt ansvarig för vare sig införandet eller upprätthållandet av denna sam-

ling. 

                                                 
60 ‖Biblioteksminnen‖ (Högskolan i Borås)  [åtkomstdatum 2 Augusti 2011]. 
61 ‖BIBLIST‖ (Chalmers bibliotek) [åtkomstdatum 2 Augusti 2011]. 
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Frågan om eventuell anonymisering av de deltagande har inneburit vissa 

betänkligheter. Det är svårt att göra fallundersökningar fullständigt anonyma, då 

så mycket information är bunden till specifika platser, människor eller situationer. 

Samtidigt upplever en del mitt ämnesval som känsligt. Därför har jag, liksom i 

fallet med BIBLIST-svaren, låtit informanterna själva avgöra till vilken grad de 

önskar vara anonyma. En av de intervjuade ville inte nämnas vid namn, men lät 

mig avslöja namnet på det berörda biblioteket, Universitetsbiblioteket i Lund. In-

formanten benämns kort och gott ‖N.N.‖. 

Övriga informanter är Karin Daugård, tidigare anställd vid stifts- och lands-

biblioteket i Växjö, samt Solvieg Karlsson, som arbetat vid Sigtunastiftelsens bib-

liotek. En närmre presentation av dem görs, i den mån det är relevant för uppsat-

sen, i samband med redovisningen av intervjuerna. Då presenteras även en del 

kompletterande material – personal vid Sigtunastiftelsens bibliotek har exempel-

vis försett mig med en förteckning över böcker som tidigare placerats i deras gift-

skåp. Vidare finns på Lunds universitets bibliotek vissa ‖lämningar‖ av det gamla 

giftskåpet som ännu inte införlivats i det övriga beståndet. Det rör sig om ett fem-

tontal böcker och lite småtryck, men även en del brev – domstolsbeslut och lik-

nande – angående beslagtagna böcker. Slutligen har jag valt att ge ett exempel ur 

universitetets raritetssamling; Markis de Sades La Nouvelle Justine från 1797, 

vars följebrev är av visst intresse för uppsatsen. 

För att förbereda informanterna skickade jag dem i förväg en frågemall med 

förslag till diskussionsämnen. Denna var löst hållen och jag uppmuntrade infor-

manterna att själva styra intervjun mot de områden de fann mest relevanta. Infor-

manterna fick även bestämma var intervjuerna skulle äga rum. Karin Daugård 

intervjuades på stadsbiblioteket i Växjö, N.N. på det berörda Universitetsbibliote-

ket i Lund, medan Solvieg Karlsson mötte mig på ett konditori i Stockholm. Även 

om inga andra människor avlyssnade intervjuerna skedde de alltså i offentliga, ej 

avskilda miljöer.  

Samtalen spelades in med diktafon och transkriberades i efterhand. Då jag in-

tresserat mig för det sagdas innehåll, snarare än språkliga uttryck, sammanfattar 

jag ibland innehållet i informanternas berättelser istället för att citera dem orda-

grant. Vid citat har talspråkligheten för läsbarhetens skull dämpats något. Det in-

nebär att jag har tagit bort utfyllnadsord när jag gjort bedömningen att de inte bi-

drar till tolkningen av texten. ‖Dom‖ har blivit ‖de‖, och i de fall ord av misstag 

fått fel böjelseform har jag rättat det. Jag har dock inte ändrat ord- eller menings-

följd så länge de har varit begripliga. I enstaka fall har jag skjutit in förtydligan-

den, exempelvis då intervjupersonen visat något som inte har kunnat registreras av 

diktafonen.  
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Liksom den kvalitativa metoden i stort, syftar den kvalitativa intervjun till för-

ståelse för fenomen, och ger möjlighet att särskilja handlingsmönster.62 Men att 

återberätta eller tolka ett historiskt skede – något som för övrigt sker även i mejls-

var och ljudinspelningar – är förstås inte oproblematiskt. Som Jan Trost uttrycker 

det ger ‖retrospektiva frågor inte svar på hur det var vid den tidpunkt som frågan 

skenbart handlar om. De retrospektiva frågorna ger svar på hur den intervjuade nu 

ser på hur det var då‖.63 Vid genomläsningen av studien bör man ha detta i åtanke. 

Om textanalys  

Även om en del av undersökningsmaterialet alltså tillkommit genom muntliga 

intervjuer är det transkriptionerna av dem som i sista hand tjänstgjort som huvud-

sakligt underlag för analysen. Tolkningen av dessa sker därför delvis med samma 

textanalytiska metod som använts för övrigt material. 

Utgångspunkten är hermeneutisk; en tolkningssyn som understryker forska-

rens egna intentioner, verktyg och förförståelse då hon närmar sig texten. Det går 

enligt det hermeneutiska synsättet inte att rekonstruera någon ursprunglig mening, 

utan varje tolkning är ett samspel mellan denna och uttolkarens egen kontext. Den 

hermeneutiska cirkeln syftar bl.a. på hur ‖delar i en text tolkas utifrån texten som 

en helhet och helheten utifrån delarna. Innebörden av en speciell term i en text 

kanske måste tolkas utifrån det större sammanhanget, textens helhet. När termens 

innebörd står klar framstår kanske hela texten i ett nytt ljus.‖64  

Bakom denna dynamik mellan del och helhet ligger en konstruktivistisk ve-

tenskapssyn som förnekar möjligheten till ‖sann‖ kunskap bortom språket. Språ-

ket är enligt den konstruktivistiska vetenskapssynen förbundet med verkligheten 

till så stor grad att dessa omöjligen kan skiljas åt. Språket konstruerar snarare än 

avbildar och kan aldrig sägas vara neutralt.65  

Konsekvensen av det ovanstående blir förstås en text vars betydelse ständigt 

förändras, dels mellan olika uttolkare, men även mellan olika läsningar av samma 

uttolkare. För min egen del har analysen genomgått flera omarbetningar under 

arbetets gång, i takt med att information tillkommit och min förförståelse föränd-

rats. Den teoretiska tillämpningen, som styr möjliga frågor och svar, har dock varit 

ett sätt att parera en alltför relativistisk tolkning.66 Appliceringen av teorin på 

textmaterialet kan således sägas utgöra ytterligare en metod för analysen. 

                                                 
62 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, 2:a uppl. (Lund: Studentlitteratur, 1997), s. 15 f. 
63 Ibid, s. 77. 
64 Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys, 2:a uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2005), s. 25. 
65 Ibid, s. 22. 
66 Ibid, se exempelvis s. 25. 
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5. Bakgrund 

5.1 Internationella jämförelser  

 

Efter vulkanen Vesuvius stora utbrott 79 e Kr var det inte bara staden Pompejis 

invånare som inneslutna i asklagren bevarades till eftervärlden. Då utgrävningarna 

av den romerska staden påbörjades under mitten av 1700-talet påträffades mäng-

der av erotiska artefakter som uppenbarade en, för den moderna människan, vä-

sensskild syn på sexualitet. För de arkeologer, katalogisatörer och kuratorer som 

hanterade föremålen kolliderade två motstridiga viljor: å ena sidan den att i samti-

da upplysningsanda klassificera, organisera och bevara allting oavsett uttryck (och 

därmed klassificera, organisera och ‖bevara‖ det förflutna) gentemot viljan att 

med alla medel undanhålla från allmänheten vad som passerade det anständigas 

gräns.67  

Det forna Pompejis sexuella öppenhet blev för den historiskt intresserade 

1700-talsmänniskan ett problem, som knappast mildrades av uppfattningen om 

den klassiska eran som den moderna civilisationens vagga. ‖If modern civilization 

resembled its Pompeiian predecessor in any way‖, skriver Walter Kendrick i The 

Secret Museum, ‖it was in a perilous state indeed‖.68  

Alla föremål ordnades därför enligt en särskilt utarbetad taxonomi, där det 

som ansågs obscent benämndes ‖pornografi‖ och sedermera kom att låsas in i en 

hemlig samling på Museo Borbonico i Neapel (idag heter museet Museo Archeo-

logico Nazionale). Helt uteslutna från samlingen var kvinnor, barn och män ur 

lägre klasser, medan välbärgade män kunde få tillträde mot betalning. Utställ-

ningskatalogen, som ofta skrevs på latin eller grekiska, diskriminerade på liknande 

vis, då endast bildade personer kunde ta del av den.69  

I Kendricks mening blev utgrävningarna av Pompeji inledningen till en hel 

diskurs som han kallar för ‖det hemliga museet‖.   Bruket av låsta avdelningar på 

museer och bibliotek i Europa blev allt vanligare under 1800-talet. Ofta, skriver 

                                                 
67 Kendrick, s. 1-32. 
68 Ibid, s. 6. 
69 Ibid, s. 1-32. 
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Kendrick, tog sådana institutioner hand om ekivoka privatsamlingar som vållat 

indignation då de sedermera gått i arv. Istället för att arvingarna förstörde sam-

lingarna lät de experter fälla avgörandet, och med tiden blev de sistnämnda allt 

mindre benägna att bränna dem. ‖As the nineteenth century wore on,‖ skriver 

Kendrick, 

 it grew more and more unlikely that obscene artifacts would end, after their owner‘s death, in 
fiery oblivion. Selective conflagrations continued to occur, but they were steadily replaced by 
the decision to foist things off upon curators, letting them make distinctions. 

Curators faced dilemmas that executors were not heir to; they were forbidden to destroy 
what came to them, no matter how distasteful they might find it. [---] A favorite [solution] was 
to omit dangerous objects and books from printed catalogues, allowing their preservation to 
be known only privately, by those supposedly immune to corruption.70  

Av bibliotekens låsta samlingar har några blivit mer ryktbara än andra. De två idag 

mest välkända är Bibliothèque Nationale de Paris så kallade ‖helvete‖, L’Enfer, 

och samlingen Private Case på British Museum Library (som idag heter British 

Library). L’Enfer inrättades mellan 1836 och 1844 och katalogiserades för första 

gången av poeten Guillaume Apollinaire 1913. Då fanns i samlingen drygt 900 

erotiska noveller, pamfletter och bilder. Strax innan samlingen avvecklades 1980 

hade nästan lika många tillkommit. Private Case tillkom på 1860-talet och utgjor-

des till skillnad från L’Enfer – som även bestod av beslagtaget material och plikt-

exemplar – företrädesvis av donerade privatsamlingar och dödsbon med erotisk 

litteratur. 71  

Inte till någon av dessa samlingar gavs tillträde till andra än män med anseen-

de; ‖gentlemen with enough clout and cash‖.72 I förordet till Patrick J. Kearneys 

bibliografi över Private Case skriver Gershon Legman att ‖[t]he Museum had lost 

so many books over the years to gentlemen and scholars […] that eventually miss-

ing books were merely reported as ‗Misplaced during the War‘‖.73 Kearnsays bib-

liografi, som utkom 1981, var den första förteckningen som gjordes tillgänglig för 

allmänheten. Vid utgivningen av den hade emellertid redan en tredjedel av inne-

hållet införlivats i bibliotekets övriga bestånd.74  

                                                 
70 Ibid, s. 69. 
71 Robert Darnton, ‖'Philosophical Sex': Pornography in Old Regime France‖, i Enlightenment, Passion, 

Modernity: Historical Essays in European Thought and Culture, red. Mark S. Micale & Robert L. Dietle 

(Stanford, Calif.: Stanford Univ. Press, 2000), s. 88-110 (s 89 f). Darnton uppger felaktigt 1919 som till-

komstår för Apollinaires bibliografi, det korrekta årtalet är 1913.   

Se även Annie Stora-Lamarre, ‖Censorship in Republican Times: Censorship and Pornographic Novels Lo-

cated in L‘Enfer de la Bibliothèque Nationale, 1800-1900‖, i International exposure: perspectives on modern 

European pornography, 1800-2000, red. Lisa Z. Sigel (New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 

2005), s. 48-65 (s 49). 
72 Kendrick, s. 70. 
73 Patrick J. Kearney, The Private Case : an annotated bibliography of the Private Case erotica collection in 

the British (Museum) Library (London: Landesman, 1981), s. 51. 
74 Ibid, s. 16., samt Peter Fryer, Mrs Grundy : studies in English prudery (London: Dobson, 1963), s. 16. 
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Private Case och L’Enfer är två exempel av många: I Library of Congress 

finns samlingen Delta callmark, New York Public Library kallar sitt giftskåp för 

*****, och Oxforduniversitetets Bodleian Library har samlingen Φ (som uttalas 

‖Fie!‖, på svenska: ‖Fy!‖).75 Samtliga innehåller i huvudsak pornografisk eller 

obscen litteratur. Den svenska benämningen ‖giftskåp‖ klingar dock närmast tys-

kans ‖Giftschrank‖ (även kallad ‖remota‖) som istället för tanken till den politiska 

censuren i nazityskland och DDR.  

Bayerische Staatsbibliothek i München bjöd i en utställning för några år sedan 

på en inblick i sitt forna giftskåp, som under det nationalsocialistiska styret inne-

hållit mer än den sedvanliga erotican (som också fanns där): böcker av emigrerade 

eller fängslade författare, och antinazistisk litteratur i allmänhet, samt omkring 

femtusen politiskt brännmärkta skrifter och verk av judiska författare som mellan 

1933 och 1945 dragits in från bibliotekets offentliga samling.76 I Public Libraries 

in Nazi Germany visar Margaret Stieg hur detta avlägsnande av misshaglig littera-

tur på myndigheters inrådan skedde även på de allmänna biblioteken i landet.77 

I DDR var det – föga förvånande – huvudsakligen litteratur från väst, samt an-

tisovjetisk eller -marxistisk litteratur som låstes in. Sådan litteratur förvärvades 

sällan, men kom ändå biblioteken till del genom donationer.78 Överlag brukade 

biblioteken i Öst- och Centraleuropa den sovjetiska giftskåpsvarianten, så kallad 

‖spetskhran‖, som fylldes med mer eller mindre godtyckligt utvalda skrifter: den 

största av dem, på Leninbiblioteket i Moskva, innehöll mer än en miljon böcker.79 

I ‖Political Censorship in Finnish Libraries from 1944 to 1946‖ skriver Kai Ek-

holm hur allmänna bibliotek i Finland under efterkrigstiden, under påtryckning av 

Sovjetunionen, dolde antisovjetiskt material i slutna avdelningar som imiterade de 

sovjetiska.80 

I USA uppstår med jämna mellanrum livliga debatter om bibliotekscensur ur 

konflikten mellan moralkonservativa grupper och förkämpar för intellektuell fri-

het. Påtryckningar från de förstnämnda, i form av föräldragrupper och politiska 

eller religiösa sammanslutningar, ligger ofta bakom lokala folk- eller skolbiblio-

teks beslut att avlägsna böcker från hyllorna.81 I Sex and the Undecided Librarian 

                                                 
75 Darnton, s. 89. 
76 Se exempelvis Stephan Kellner & Wolfgang Ernst, Der Giftschrank: Erotik, Sexualwissenschaft, Politik 

und Literatur, ”Remota”, die weggesperrten Bücher der Bayerischen Staatsbibliothek: eine Ausstellung der 

Bayerischen Staatsbibliothek, München, 2. Oktober-17. Dezember 2002, Ausstellungskataloge / Bayerische 

Staatsbibliothek, 73 (München: Bayerische Staatsbibliothek, 2002).  

En sammanfattning på engelska finns på Internet: ‖Der Giftschrank. Remota: Die weggesperrten Bücher der 

Bayerischen Staatsbibliothek‖, i Art and Popular Culture [åtkomstdatum 2 Augusti 2011]. 
77 Margaret F. Stieg, Public Libraries in Nazi Germany (Tuscaloosa: Univ. of Alabama Press, 1992), s. 106. 
78 Bettina Bettenhausen, ‖Berlinerkonvergeringen‖, Ikoner, 2006, s. 21-27. Om giftskåp på s. 26 f. 
79 Valeria D. Stelmakh, ‖Reading in the Context of Censorship in the Soviet Union‖, Libraries and the Cul-

tural Record, 2001, s. 143-151 . 
80 Kai Ekholm, ‖Political Censorship in Finnish Libraries from 1944 to 1946‖, Libraries and the Cultural 

Record, 2001, s. 51-57. 
81 Foerstel, s. xxv. 
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anger Michael Pope tre sätt för biblioteken att undanhålla material från låntagarna: 

‖The first and most effective way is being implemented when the librarian fails to 

purchase an item or refuses to accept it if it is offered at no cost. Once an item is 

acquired, it can be controlled by placing it on locked or restricted shelving and/or 

limiting its use to adult patrons. Variations of these three methods may be used by 

different librarians, but these three are sufficient to allow any diligent librarian to 

keep any item from any patron if this is considered desirable.‖82  

1973 klargjorde den amerikanska biblioteksorganisationen ALA (American 

Library Association) i en passus rörande Library Bill of Rights att användningen 

av olika typer av fysiska barriärer mellan låntagare och biblioteksmaterial, i syfte 

att begränsa tillgången till dessa, strider mot organisationens nationella riktlinjer 

om bibliotek och intellektuell frihet. ‖Restricting access of certain titles and cer-

tain classes of library materials is a practice common to many libraries in the 

United States‖, konstaterar artikeln och fortsätter: ‖Collections of these materials 

are referred to by a variety of names such as ‗closed shelf‘, ‗locked case‘, ‗adults 

only‘, or ‗restricted shelf‘ collections.‖ I några punkter listas så de vanligaste ar-

gumenten biblioteken har använt sig av för att rättfärdiga praktiken:  

 
1. It provides refuge for materials that belong in the collection but which may be consi-

dered ―objectionable‖ by some library patrons. 
2. It provides a means for controlling distribution of materials which allegedly should not 

be read by those who are not ―prepared‖ for such materials by experience, education, 
or age. 

3. It provides a means to protect certain materials from theft and mutilation.83 

Artikeln uppdaterades senast 2009 med några smärre språkliga förtydliganden och 

är alltså fortfarande aktuell. Ur ett vidare historiskt perspektiv har förstås biblio-

tekscensuren åtnjutit en mycket starkare officiell sanktion. Ironiskt nog rekom-

menderade samma organisation, ALA, länge själva inlåsning av somliga böcker, 

innan de under andra halvan av förra seklet ändrade inställning och blev ihärdig 

förespråkare för den intellektuella friheten.84  

Anthony Hugh Thompsons undersökning av censur på brittiska folkbibliotek 

under 1900-talet talar, genom ett antal skriftliga källor, för ett utbrett bruk av gift-

hyllor. ‖Practice differs from area to area‖, skriver bibliotekarien S.H. Horrocks i 

en av de citerade artiklarna från 1949,  

but in most libraries there will be found, in the librarian‘s office or some such sheltered haven, 
a ―poison shelf‖, on which are placed those books about which some complaint has been 
made. It might be that the books have been placed there by the librarian, who has been tempo-

                                                 
82 Pope, s. 182. 
83ALA & OIF, Intellectual freedom manual, 7:e uppl. (Chicago: American Library Association, 

2006), s. 200. 
84 Se exempelvis Lennart Wettmark, "Allt om censuren och dess historia", BiS, 2003, s. 27-28 (s. 28). 
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rarily convinced that they are not worthy of further circulation. The committee might have 
considered the books – and read them – and decided that they shall be withdrawn from further 
circulation. The books on the ―poison shelf‖ vary from area to area, but not the pattern.85 

I samma text menar författaren att restriktionerna kring dessa böcker inte är så 

allvarlig, då de undanlagda böckerna ofta ersatts med träklossar (!) i syfte att 

uppmärksamma bibliotekens besökare om deras existens.86 En lokaltidningsrepor-

ter uppmärksammar drygt tjugo år senare samma fenomen på ortens folkbibliotek: 

‖As users of the Library will know, certain types of book do not appear on the 

shelves‖, skriver reportern. ‖Instead of the books there are wooden slabs giving 

the name of the book and the author, with instruction that the book may be ob-

tained by presenting the wood at the counter.‖87  En annan källa (från 1949) 

förvånas över vad en kollega på ett annat bibliotek berättat för honom:  ‖[O]ne 

would like to know‖, skriver han, ―exactly what happened at a provincial library 

where it is understood, ‗restricted‘ books are graded, and shelved behind locked 

doors, accessible in turn to (a) staff only, (b) staff over 21, (c) male staff over 26 

and female over 30, and (d) Chief Librarian only.‖88 

5.2 Svensk tryckfrihetslagstiftning 

År 1766 antog Sverige som första land i världen en tryckfrihetsförordning, och 

avskaffade därmed det statliga censorsämbete som sedan 1686 förhandsgranskat 

bokutgivningen i landet. Med den nya förordningen kunde ingen författare ställas 

till svars för sin text förrän den blivit tryckt och utgiven, och då endast inför dom-

stol.89  

Lagen blev kortlivad: Från 1774 återinförde Gustav III stegvis censuren, som 

med undantag för ett halvårs återgång blev allt strängare fram till statsvälvningen 

1809 och Gustav IV Adolfs avsättning. Då upphävdes återigen censuren och Sve-

rige fick en grundlagsskyddad tryckfrihet som fastställdes i tryckfrihetsförord-

ningen år 1810 och 1812.90 ‖Med tryckfrihet‖, stod där att läsa, 

förstås varje svensk mans rättighet, att utan några av den offentliga makten i förväg lagda hin-
der, utgiva skrifter; att sedermera endast inför laglig domstol kunna tilltalas för deras innehåll, 
och att icke i annat fall kunna därföre straffas, än om detta innehåll strider mot tydlig lag, gi-
ven att bevara allmänt lugn, utan att återhålla allmän upplysning.91 

                                                 
85 Thompson, s. 28. 
86 Ibid, s. 29. 
87 Ibid, s. 187. 
88 Ibid, s. 30 f. 
89 Karl-Erik Lundevall, Förbjudna böcker och nordisk debatt om tryckfrihet och sedlighet (Stockholm: Wahl-

ström & Widstrand, 1958), s. 21., och Bengt Åhlén & Agneta Åhlén, s. 12 f. 
90 Ibid, s. 21. 
91 Citerad i Lundevall, s. 21 f. 
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Frånsett enstaka ordval är inledningsparagrafen i den sedan 1949 gällande tryck-

frihetsförordningen densamma. Men det har funnits, och finns fortfarande, ett fler-

tal restriktioner mot rätten att yttra sig. 1812 infogades exempelvis den så kallade 

indragningsmakten i ett tillägg till 1810 års tryckfrihetsförordning. Denna gjorde 

det möjligt för regeringen att förbjuda en tidning eller tidskrift som ansågs ‖vådlig 

för allmän säkerhet, eller utan skäl och bevis [förnärmade] personlig rätt, eller 

[var] av en fortfarande smädlig egenskap‖, vilket ideligen utnyttjades av regering-

en som verktyg mot den liberala oppositionen från och med 1820 till 1844, då 

bestämmelsen upphävdes.92 Smädelse mot kungahuset, riksdagen eller tjänstemän, 

såväl som mot främmande statsmakter och dess företrädare, betraktades som 

straffbara missbruk av tryckfriheten. Likaså hädelse, förnekelse av Gud, brotts-

uppvigling, ärekränkning eller sedlighetssårande framställningar.93   

Lagstiftningens tillämpning har ytterst varit avhängig politiska syften. Med ti-

den kom också de styrandes oro för arbetarrörelsen, och den tilltagande radikalis-

men i landet, att leda till en skärpning av tryckfrihetsparagraferna: Kampen mot de 

socialistiska strömningarna i slutet av 1800-talet utmynnade i både den lilla socia-

listlagen och den så kallade munkorgslagen. Den förstnämnda instiftades 1887 

och innebar skärpta straff för ‖uppmaning till myteri eller uppror‖.94 Med mun-

korgslagen, som tillkom några år senare som en reaktion på 1889 års bildande av 

Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, gick man ytterligare ett steg med 

straffbestämmelser för yttranden som sökte ‖förleda till ohörsamhet mot lag eller 

laga myndighet eller eljest uppviglar till åtgärd som innebär hot mot samhällsord-

ningen eller fara för dess bestånd‖.95 Bland annat åtalades Hjalmar Branting och 

andra tongivande socialister för tryckfrihetsbrott och dömdes till fängelse. Mellan 

1906 och 1911 åtalades en rad radikala skribenter och utgivare för främst för att ha 

spridit antimilitaristiska skrifter, och även under första världskriget blev fredsma-

nifest och revolutionära skrifter beslagtagna.96     

Några rättsprocesser mot skönlitterära författare tilldrog sig under 1800-talets 

sista decennier; kanske mest omtalad den mot August Strindberg 1884, med an-

ledning av hans Giftas-noveller, samt åtalet mot Gustaf Frödings diktsamling 

Stänk och flikar 1896.97 Strindberg stod åtalad för hädelse medan Fröding ankla-

gades för ‖sedernas vanhelgd‖. Båda frikändes, men det senare fallet påskyndade 

en utvidgning av tryckfrihetsförordningen: förslaget antogs 1897, efter det makt-

skifte som en grundlagsändring kräver, och gav upphov till den sedlighetsparagraf 

som kvarstod i 1949 års tryckfrihetsförordning fram till pornografins legalisering 

                                                 
92 Lundevall, s. 22 f. Citat ur Åhlén, s. 229. 
93 Lundevall, s. 22. 
94 Åhlén, s. 245. 
95 Ibid. 
96 Ibid, s. 246 ff. 
97 Se exempelvis Lundevall, s. 171-187, eller Åhlén, s. 251. 
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1971. Sedlighetsparagrafen, eller pornografilagen som den vanligen kallas, för-

bjöd all framställning och spridning av material som ‖sårar tukt och sedlighet‖.98 

Lagen om sårande av tukt och sedlighet utökades 1911 med ett förbud mot så-

väl muntlig som skriftlig upplysning om preventivmedel, vilket även inbegrep 

produktblad och annonser. Värt att notera är att förbudet, som kom att gälla fram 

till 1938, varken gällde försäljning eller användning av preventivmedel (som fort-

farande var lagligt). Bakgrunden till preventivlagens tillkomst var rädslan för 

framförallt folkminskning, men även sedeslöshet (med aborter, barnamord, prosti-

tution, samt spridning av könssjukdomar som befarade konsekvenser) och rasför-

sämring.99 Längre fram i uppsatsen kommer jag att sätta dessa rädslor i ett större 

sammanhang, men nöjer mig här med att nämna dem. 

Andra världskriget innebar betydande inskränkningar i tryckfriheten, som ut-

över ovan nämnda tillägg sett likadan ut sedan 1812. Den så kallade censurlagen 

infördes 1941 genom en ändring av både regeringsformen och tryckfrihetsförord-

ningen. Lagen gav statsmakten rätt till förhandscensur vid såväl krig som krigsfa-

ra, men den kom aldrig att tillämpas. Som Karl-Erik Lundevall påpekar fanns 

emellertid andra medel mot misshaglig litteratur – i början av krigsperioden som 

så ofta förr: åtal. Regeringen och domstolsväsendet var då tämligen överens efter-

som det i flertalet tryckfrihetsmål blev fällande dom.  

Efterhand började dock åtalen motsätta sig den allmänna rättsuppfattningen 

och endast ett fåtal domar blev fällande. En vid det laget föråldrad paragraf ur 

1812 års tryckfrihetsförordning återupplivades för att tillåta regeringen att utan 

rättegång konfiskera vissa skrifter; de som ansågs kunna ge upphov till ‖missför-

stånd med utländsk makt‖. Mängdvis med böcker drabbades, ofta på ett mycket 

godtyckligt sätt. Exempel på innehåll som bedömdes misshagligt var våldsskild-

ringar från de ockuperade länderna, vilka riskerade att förarga naziregimen. Enligt 

det så kallade transportförbudet fick inte heller tidningar och tidskrifter med inne-

håll som kunde klassificeras som landsskadligt fraktas med statliga transportme-

del.100 

                                                 
98 Lundevall s. 24, 182 ff. 
99 Se exempelvis Lena Lennerhed, Sex i folkhemmet: RFSUs tidiga historia (Hedemora: Gidlund, 

2002), s. 25 f. 

Eller: SOU 2000:20, Steriliseringsfrågan i Sverige 1935-1975 - historisk belysning, kartläggning, intervjuer: 

slutbetänkande av 1997 års steriliseringsutredning (Stockholm, 2000), s. 131 f. 
100 Lundevall, s. 26 ff. 
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6. Exempel från ett pliktleveransbibliotek 

Det första exemplet på ett svenskt giftskåp som jag kommer att diskutera har till-

kommit som konsekvens av de inskränkningar i tryckfriheten som beskrivits ovan. 

Rimligen är det också någorlunda representativt för hur pliktleveransbiblioteken 

har hanterat konfiskerat material. Utgångspunkten för diskussionen är den nu näs-

tan helt avvecklade samlingen på Universitetsbiblioteket i Lund, som av persona-

len gått under just benämningen ‖giftskåpet‖. Samlingen uppkom troligtvis som 

en kompromiss mellan två lagtexter; å ena sidan den som säger att konfiskering av 

en skrift ‖innebär att alla för spridning avsedda exemplar av skriften skola förstö-

ras‖101, å andra sidan lagen om pliktleverans, som fastställer att ett antal exemplar 

av varje tryckt skrift ska sparas vid några för ändamålet utsedda bibliotek.102   

Den senare går tillbaka till 1661, då Sveriges boktryckare beordrades att 

skicka två exemplar av varje tryckt skrift till Kungl. Maj:ts kansli; det ena avsett 

för Kungliga biblioteket och det andra för Riksarkivet. Då pliktexemplaren grans-

kades innan vidare spridning av skriften kan bestämmelserna från början betraktas 

som en del av den statliga censuren: genom att övervaka utgivningen kunde stats-

makten förhindra spridning av misshagligt material. År 1766 införlivades dessa 

föreskrifter i den nya tryckfrihetsförordningen, där de blev kvar ända till 1949. 

Pliktleveransen bröts då ut till en självständig lag. 103 Trots lagens tvivelaktiga ur-

sprung har den sedan länge vilat på demokratiska grunder, med intentionerna att 

(1) ge medborgarna tillgång till information, (2) bidra med källmaterial till forsk-

ning samt, som det heter, (3) ‖bevara yttringar av svenskt liv, svenskt samhälle 

och svensk kultur till eftervärlden‖. Utöver dessa ändamål bildar den även under-

lag för landets nationalbiografi.104  

Såväl pliktexemplarens som de mottagande bibliotekens antal har varierat ge-

nom åren. Kungliga biblioteket har sedan lagens inrättande tagit emot det så kalla-

de nationalexemplaret. Lunds universitetsbibliotek, som står i centrum i detta av-

snitt, har tagit emot pliktleverans sedan 1698. Idag har LUB ansvar för det natio-

                                                 
101 Tryckfrihetsförordningen (1998:1438) 7:7.  
102 SFS 1993:1392, s. 3544.  
103 För en historisk översikt av pliktleveransen, se exempelvis Anna Karin Nilsson & Ann-Sofie Skoglund, 

Bevarande av dagstidningar i Sverige: en probleminventering, Magisteruppsats i biblioteks- och informa-

tionsvetenskap (Borås: Högsk. i Borås, 2002), s. 41 f. 
104 ‖Syftet med pliktleveranser‖ (Kungliga bibliotekets hemsida) [åtkomstdatum 27 Mars 2011]. 
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nella reservexemplaret, vilket innebär att biblioteket måste spara allt utan urskilj-

ning med ambitionen att materialet ska bevaras ‖för all framtid‖.105   

Universitetsbiblioteket grundades 1666, och är därmed ett av Sveriges äldsta 

bibliotek. Idag utgör det en del i det större nätverk som är Lunds universitets bib-

liotek. Som centralt forsknings- och arkivbibliotek med omfattande samlingar 

tjänstgjorde det vid 1900-talets början, tillsammans med Kungliga biblioteket och 

Uppsala universitetsbibliotek, som så kallat ‖statsbibliotek‖.106 Redan LUB.s funk-

tion som forskningsbibliotek har förstås inverkat på samlingarnas tillgänglighet. 

‖Det var ju akademiens bibliotek, det har det varit hela tiden‖, berättar min infor-

mant, som i fortsättningen benämns N.N. ‖Och det här med offentligt bibliotek‖, 

fortsätter han, ‖– när jag började 1960, då gick inte vilken student som helst in i 

det här biblioteket [---]. Då var det akademiska lärare och forskare som nyttjade 

det. Men sedan har det ju förändrats gradvis och nu är det som vilket offentligt 

bibliotek som helst.‖  

Min informant, som alltså vill vara anonym och fortsättningsvis benämns 

N.N., vet inte hur gammal giftskåpet på LUB är men gissar att det funnits lika 

länge som biblioteket.107 För att styrka sitt antagande pekar N.N. mot mängden 

politiskt tryck som drogs in under 1700-talet. Det var emellertid först i samband 

med giftskåpets avveckling i början av 1990-talet som N.N. själv kom i kontakt 

med det. Vid denna tid bestod det av cirka tre hyllmeter litteratur och trycksaker. 

Samlingens tidigare omfång känner han inte till, och i skrivande stund finns en-

dast lämningar kvar. ‖Det var mycket hysch-hysch runt samlingen‖, berättar N.N., 

‖och få visste vad den innehöll.‖108 Den var placerad i överbibliotekariens rum – 

‖där fanns ett litet valv som jag kan tänka mig att materialet har funnits i‖, säger 

N.N. Valvet var låst och överbibliotekarien var sannolikt den enda med tillgång 

till det. 

Större delen av materialet utgjordes av beslagtagna skrifter vars upplagor el-

dats upp – förutom just de enstaka exemplar som kommit biblioteket till godo 

genom pliktleveransen. Om materialet var konfiskerat när det nådde biblioteket 

skedde ingen katalogisering av det. Men, påpekar han, ‖sedan fanns det sådant 

som blev indraget efter att det blivit katalogiserat, och då gjordes en notering, 

‘Giftskåpet‘, i vår katalog.‖ Dessa exemplar fick inte lånas ut: ‖Är vi ålagda att 

inte tillhandahålla ett visst material så följer vi det‖, säger N.N., ‖och materialet i 

det vi kallade ‘giftskåpet‘ var sådant som var beslagtaget genom domstolsbeslut. 

                                                 
105 Från centralbibliotek till nätverk: Lunds universitets bibliotek.. Red: Berit Nilsson, Karin Ohrt, & Catta 

Torhell (Lund: Biblioteksdirektionen, Lunds universitet, 2005), s. 42.   

‖Lagar och förordningar‖ (Kungliga bibliotekets hemsida) [åtkomstdatum 3 Augusti 2011]. 
106 Från centralbibliotek till nätverk, s. 17. 

Samt: ‖Om LUB‖ (Lunds universitets biblioteks hemsida) [åtkomstdatum 8 Juni 2008]. 
107 Inspelning och transkription av intervju med N.N., Lund 2008-02-12. Där inte annat anges bygger samtli-

ga uppgifter om giftskåpet i Lund på denna intervju. 
108 Mejl från N.N., 2008-01-29. 
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Då är det kategoriskt så att domen ligger till grund för att vi inte ska tillhandahålla 

det‖. Undantag för forskare med särskilt tillstånd kan ha gjorts, men det har N.N. 

ingen vetskap om.  

När tryckfrihetslagstiftningen ändrades i början av 1970-talet, och pornografi-

lagen avskaffades, blev detta förfaringssätt omotiverat: redan 1950 hade krigs-

årens konfiskationer upphört att gälla, och tidigare decenniers repressalier gent-

emot socialistiska yttranden var inaktuella. ‖Giftskåpet styrdes dock på slentrian 

ganska många år efter detta‖, menar N.N. – först decennier senare påbörjades allt-

så samlingens avveckling. 

6.1 Lämningar 

De fåtal skrifter som finns kvar av det forna giftskåpet (se Bilaga A för en för-

teckning över dessa) är okatalogiserade, men införlivas allteftersom i bibliotekets 

övriga samlingar. Eftersom inget register över tidigare giftskåpsböcker har upp-

förts, och eftersom ovan nämnda katalogmarkeringar raderades så snart böckerna 

inordnades i det ordinarie beståndet, går det inte att tillförlitligt återskapa giftskå-

pet så som det en gång sett ut. Med vetskapen om den ansenliga mängd böcker 

som beslagtagits genom historien borde det emellertid vara rimligt att anta att ma-

terialet en gång i tiden upptagit avsevärt mer än tre hyllmeter.  

De flesta böckerna i samlingen har en notering i blyerts på insidan av pärmen, 

‖[Beslagtagen; utlånas ej]‖ samt ett nedtecknat accessionsdatum. De har även in-

stuckna lappar med bibliografiska uppgifter samt noteringen ‖okat.‖ (för ‖okatalo-

giserad‖). Majoriteten av skrifterna utgörs av sådant som stred mot den forna sed-

lighetsparagrafen; framförallt rör det sig om pornografisk skönlitteratur samt pris-

listor från företag eller organisationer som säljer preventivmedel. Anledningen till 

denna övervikt av ‖sedlighetssårande‖ trycksaker beror troligtvis på pornografila-

gens jämförelsevis sena borttagande. Perioden innan giftskåpssamlingen togs ur 

bruk var det framförallt denna lag som styrde innehållet i giftskåpet.  

Bland de skrifter som av allt att döma beslagtagits med hänvisning till preven-

tivmedelslagen finns diverse prislistor över ‖gummi- och sjukvårdsartiklar‖, de 

flesta från mitten av 1910-talet. I dessa hittar man preventivmedel, sanitetsproduk-

ter och sexuella hjälpmedel såväl som erotiska ‖Pariseralbum‖ och kuriositeter 

som ‖Confiture Amoureuse‖ (mot ‖könssvaghet‖) och ‖antipollutionskonfekt‖. I 

ett reklamblad från 1916 upplyser utgivaren, Importmagasinet, att ‖[v]år stora, 

illustrerade, enastående fina priskurant, som vi föregående år läto trycka, blef av 

myndigheterna beslagtagen och förklarad såväl osedlig som stridande mot preven-

tivlagen. Detta tvingar oss att nu utgifva en priskurant, däri våra varor blott helt 
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kort omnämnas, och däri allt illustrationsmateriel slopas‖.109 I efterhand kan kon-

stateras att detta tilltag tjänade föga till. I samlingen finns också ett brev från tred-

je polisintendenten Eric Hallgren i Stockholm, daterat den 23 februari 1924, som 

berör ett annonsblad av liknande slag: 

Genom Kungl. Svea Hovrätts utslag den 14 januari 1924, som vunnit laga kraft, hava dels en å 
boktryckaren Artur Leopold Ståhle‘s tryckeri, benämnt Imprimeria, tryckt priskurant, början-
de med orden ‖Prislista å Gummi- och sjukvårdsartiklar från Inregistrerade Sjukvårdsaffären 
Diakron‖, dels ock en å samma tryckeri tryckt priskurant, börjande med orden ‖Sjukvårdsma-
gasinet Royal‖ förklarats konfiskerade. Sedan Kungl. Biblioteket i Stockholm meddelat, att 
från dess sida hinder icke mötte, att uppbränna de i kriminalpolisens i Stockholm förvar be-
fintliga exemplar av nämnda skrifter, under förutsättning att sagda bibliotek jämte universi-
tetsbiblioteken i Uppsala och Lund erhöllo var sitt exemplar därav, får jag härmed äran att 
överlämna 1 ex. av vardera skrifter.110 

Bland småtrycket finns även en renodlat sexualupplysande broschyr: ett flygblad, 

tryckt i Stockholm 1914, med titeln ‖Försiktighetsåtgärder mot för stor barnskara. 

Till Arbetarklassens män och kvinnor!‖ beskriver hur samlag utan befruktning går 

till. Avsändare är Sällskapet för Humanitär Barnalstring, som grundades 1910 av 

Hinke Bergegren, en av den tidens mest enträgna preventivmedelsförespråkare.111 

I övrigt rör det sig främst – när det gäller sedlighetssårande material i gift-

skåpssamlingen – om uttalat pornografisk skönlitteratur. I sammanhanget utmär-

ker sig åtta titlar utgivna av Amber förlag 1960–1961, samtliga accessionerade av 

LUB 1961 och med notering ‖beslagtagen‖. Dessa böcker tycks vara nyutgivning-

ar av äldre pornografiska verk, alla på originalspråk (det vill säga engelska, frans-

ka respektive spanska). ‖Anledningen att [de] ej översatts till svenska är att den 

kategori av medborgare som har användning av detta verk (Sociologer, Psykiatri-

ker, psykologer, Psykoterapeuter jurister m.fl. i sina studier av det mänskliga psy-

ket alla behärskar originalspråket‖ [sic], heter det i de urskuldande förord som 

nyutgivaren i ett uppenbarligen fåfängt försök att undkomma lagen försett hälften 

av titlarna med.112 

Av de konfiskationer som gjorts på mer uttalat politiska grunder finns endast 

ett exempel i materialet, boken Fred och revolution: En erinring till proletariatet. 

Denna stridsskrift gavs ut av Ungsocialistiska Partiets förlag 1916 under författar-

pseudonymen ‖Ivan M…‖ (av Åhlén identifierad som en man vid namn Karl Pe-

ters). Författaren presenteras som en ‖revolutionär socialist‖ som ‖kommer direkt 

från krigets helvete‖. Redan på framsidan proklameras vägen till världsfred genom 

                                                 
109 ‖Priskurant från Importmagasinet‖, Stockholm 1916 (se Bilaga A). 
110 Brev från Åklagarmyndigheten i Stockholm till Universitetsbiblioteket i Lund, undertecknat stadsfiskal  O. 

Meijer, 1951-06-06 (se Bilaga A). 
111 ‖Försiktighetsåtgärder mot för stor barnskara. Till Arbetarklassens män och kvinnor!‖ (Stockholm: Säll-

skapet för Humanitär Barnalstring, 1914) (se Bilaga A).  

Om Hinke Bergegren, se exempelvis Lennerhed, s. 22 f. 
112 Se exempelvis förordet till Faustino Perez, Until She Screams (Borås: Amber, 1960) (Se Bilaga A). 
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antimilitarism, direkt aktion, solidaritet och kommunism. Som krigsfaktorer utmå-

las militarism, nationalism, imperialism och kapitalism.113 

Rimligtvis har den politiska litteraturen historiskt sett utgjort en betydligt stör-

re del av giftskåpssamlingen än vad kvarstoden av den visar. I en essä om författa-

ren och översättaren Eric Hermelin skriver till exempel litteraturvetaren Gunnar 

D. Hansson om hanteringen av Hermelins antinazistiska stridsskrift Factum et 

Causa, som sommaren 1940 skulle distribueras till Lunds boklådor: en bokhandla-

re, som visade sig tillhöra rådhusrättens censuravdelning, rådde skriftligen förfat-

taren att själv dra in hela upplagan. Skälet var den, enligt bokhandlaren, osympa-

tiska framställningen av Hitler: ‖Uttrycket på s. 15 om ‘en plank-strykare och yr-

kesmordbrännare‘‖, skriver han, ‖kommer omedelbart att åtalas av polismyndig-

heterna i kraft av den skärpta tryckfrihetsförordningen. Vi får ej yttra sådant om 

statschefen i en mot oss vänskapligt sinnad makt‖.114 

Tillsammans med ett av de exemplar som skickats från LUB till Göteborgs 

universitetsbibliotek medföljde, enligt Hansson, ett brev från Hermelins läkare vid 

S:t Lars sjukhus i Lund. Denna bedyrade att författaren på grund av sin psykiska 

sjukdom inte kunde ställas till svars för bokens innehåll. Under intyget fanns en 

handskriven kommentar gjord av personal vid biblioteket: ‖Exemplaret överläm-

nat av univ.bibl. i Lund 4 okt. 1940. Förste bibl. Möller skriver: ‘Uppl. är indragen 

och skall brännas… sänder ett ex. med begäran att det tills vidare behandlas som 

hemligstämplad skrift.‘‖115  

När det gäller säkerhetspolitiska motiv finns i lämningarna sådant som mer di-

rekt kan kopplas till Försvaret; från 1946 finns exempelvis en samling instruktio-

ner för bland annat hantering av bombinstallationer och skjutvapen, samt tillsyn 

av militärflygplan. Rimligen har dessa skrifter varit hemligstämplade snarare än 

beslagtagna; liknande tryck förvaras än idag enligt särskilda föreskrifter. 

6.2 Icke beslagtaget eller hemligstämplat material 

Min redogörelse hittills tyder på att domstolsbeslut bildat primärt underlag för 

innehållet i giftskåpet. Det kan i sammanhanget vara intressant att notera att det 

faktiskt var på begäran av överbibliotekarierna i Lund och Malmö som krigsårens 

omkring 300 rättegångslösa konfiskationer upphävdes 1950.116 

Att biblioteket under något skede skulle ha giftklassat skrifter på eget bevåg 

kan N.N. varken bekräfta eller utesluta. Emellertid är det flera skönlitterära titlar i 

                                                 
113 Ivan M…, Fred och revolution. En erinring till proletariatet. (Stockholm: Ungsocialistiska Partiets För-

lag, 1916) (se Bilaga A). 
114 Gunnar D. Hansson, ‖Eric Hermelin och plank-strykaren‖, i Ärans hospital (Bonnier, 1999), s. 223-227 (s 

225). 
115 Ibid, s. 226.  
116 Åhlén, s. 249. 
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giftskåpet som inte återfinns i makarna Åhléns bibliografi över beslagtagna böck-

er. Möjligen är bibliografin ofullständig; det rör sig i lämningarna främst om ut-

präglat erotiska verk som mycket väl skulle kunna vara konfiskerade. En bok som 

Edmond de Gouncourts Skökan Elisa (La fille Elisa) – utgiven första gången i 

Frankrike 1878 – reser ändå vissa frågetecken.117 Boken är en produkt av den natu-

ralistiska skolan, som genom sin skildring av en prostituerad som hamnar i fängel-

se efter att ha mördat en man som försökt våldta henne, väckte en viss uppståndel-

se i sin samtid. Att överhuvud anse det möjligt att våldta en prostituerad var kon-

troversiellt, dessutom innehöll boken en del kritik mot det franska fängelsesyste-

met. Den aktuella utgåvan är dock från 1943, och accessionerades av LUB 1944. 

Att boken så sent som på 40-talet skulle konfiskeras för sitt innehåll verkar 

osannolikt då den knappast kan klassificeras som ett erotiskt verk. I Karl-Erik 

Lundevalls analys av debatten kring tryckfrihet och sedlighet menar han att lagen 

om sårande av tukt och sedlighet i praktiken endast drabbade den ‖vulgära porno-

grafien‖: ‖Något åtal mot en skrift, som ansetts äga konstnärligt värde, har ej an-

ställts i vårt land sedan målet mot Fröding.‖118 Lundevalls skrift är idag föråldrad, 

och givetvis är både ‖konstnärligt värde‖ och ‖vulgär pornografi‖ ytterst rörliga 

begrepp. Men att Skökan Elisa enligt ovanstående beskrivning skulle anses porno-

grafisk ens med Lundevalls 50-talsögon ter sig mindre troligt.  

Ett odaterat tidningsurklipp ur okänd publikation vållar också viss förbryllel-

se. Texten utgörs av brudens (fiktiva) återgivande av bröllopsnatten. I sig självt 

må den vara ett blygsamt bevis, men törs man anta att även andra urklipp förvara-

des på detta vis kan det i sin tur indikera att bibliotekspersonal själva har ‖friserat‖ 

publikationer som i övrigt ansågs anständiga nog för de ordinarie samlingarna. 

Här finns dock bara fog för gissningar. 

I vissa fall har böcker lagts undan på begäran av enskilda personer. I giftskå-

pet finns exempelvis en bok som placerats där enligt önskemål från författaren 

själv. Anteckningar på titelsidan daterade 1955 klargör att biblioteket kommit 

överens med författaren om att inte låna ut boken innan 2027. Det rör sig i detta 

fall om en biografi över en släkting till författaren, och får väl av denna anledning 

anses vara mindre intressant för allmänheten. Betydligt mer fantasieggande är ett 

ett rikt illustrerat flerbandsverk av Markis de Sade i guldsnitt, tryckt i Holland 

1797.119 Verket, La Nouvelle Justine, har aldrig tillhört den egentliga giftskåps-

samlingen, men är ändå relevant i sammanhanget då det hanterats på ett liknande 

sätt. I detta fall är det de fyra bandens anonyma donator som dikterat villkoren för 

bibliotekets hantering av dem. Enligt beräkningar överlämnade biblioteksamanu-

                                                 
117 Edmond de Gouncourt, Skökan Elisa (La fille Elisa). (Svenska litteraturförlaget 1943 (1878)) (se Bilaga 

A). Även utgiven under titeln Glädjeflickan. 
118 Lundevall, s. 187. 
119 Sade, Donatien Alphonse Francois, marquis de, La Nouvelle Justine, ou Les malheurs de la vertu; suivie 

de l´histoire de Juliette, sa soeur. Ouvrage orné d´un frontispice et de cent sujets gravés avec soin., Bd. 1-4 

(tr. Holland, 1797). 
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ens Fredrik Braune verket till Universitetsbiblioteket i Lund någon gång mellan 

1866 och 1883.120 I följebrevet till dåvarande överbibliotekarie Edward Berling 

redogör han för dess härkomst och donatorns personliga önskemål:    

En person, som såklart blifva egare af närlagda bok: ‖La nouvelle Justine‖ och som ej sjelf 
vill i sin ego behålla en så vederstygglig produkt, men å andra sidan ej anser för sig tillstän-
digt att förstöra en så på visst sätt märkvärdig och sällsynt bok, har bedt mig fråga, huruvida 
den kan af Universitets-Bibliotheket såsom present emottagas med villkor att gifvaren må 
förblifva onämnd och okänd, att boken icke upptages å gåfvoförteckningen samt att densam-
ma endast undantagsvis och efter Bibliothekariens bepröfvande må vara för någon tillgänglig.  

Boken är en produkt af den beryktade Marquis de Sades ända till djefvulskhet förryckta 
fantasi och smutsiga penna och prydes (?) av plancher, som i liderlighet och obscenitet täfla 
med den vedervärdiga texten. Såsom ett prof på mensklig förvillelse och ett charakteristiskt 
alster af en corrumperad tid, äfvensom genom sin sällsynthet torde dock boken i ett bibliothek 
kunna försvara sin plats, om än ej på dess hyllor, dock i dess tillslutna gömmor. 

Exemplaret har i fordna tider tillhört en samling af obscen literatur på egendomen Hallsta-
näs i Upland och innhade der en ‖hedersplats‖ såsom den obscenaste bland de obscena böck-
erna. Sedermera har den gått genom flera händer, utan att finna någon varaktig stad, då ingen 
privat person haft lust att behålla den.121 

Hur väl, om alls, anvisningarna i brevet efterföljdes är oklart. De delar som utgjort 

verket har dock av förklarliga skäl förvarats i bibliotekets raritetssamling, med alla 

de föreskrifter redan detta innebär. I dagsläget är de katalogiserade, men enligt 

personal på biblioteket har en speciell tjänstekatalog funnits med anteckningar om 

avvikelser gällande exempelvis förvaring. Möjligen har Braunes instruktioner no-

terats i denna och styrt hanteringen av boken, åtminstone i något skede.  

6.3 Sammanfattande reflektion 

Exemplet de Sade är det äldsta i mitt material, och sammanfaller på många sätt 

med Kendricks redogörelse för tillkomsten av hemliga samlingar på museum och 

bibliotek i resten av Europa. När Braune överlämnade La Nouvelle Justine till 

Lunds universitetsbibliotek hade British Library precis hunnit inrätta sin låsta av-

delning, Private Case.122 Merparten av litteraturen i sistnämnda samling tillkom på 

liknande vis; genom privata donationer och dödsbon.123 Mest intressant, i min me-

ning, är dock inte de konkreta omständigheterna kring överlämnandet av de Sades 

verk, utan hur föreställningen som enligt Kendrick låg till grund för de hemliga 

samlingarnas tillblivelse så tydligt åskådliggörs i Braunes brev: den om verket 

som både – och samtidigt – förkastligt och värdefullt. ‖[N]o one could distinguish 

value from danger because they were the same‖, skriver Kendrick apropå katalog-

                                                 
120 I följebrevet betitlas Berling ‖Riddare‖, varför brevet måste skrivits tidigast 1866 då han blev riddare av 

Nordstjärnordern. 1883, fortfarande i tjänst, avled han. (Enl. personal vid LUB.) 
121 Brev från Fredrik Braune till Edward Berling, [odat.].  
122 Mellan 1866 och 1870, se Kearney, s. 20. 
123 Kearney, s. 63. 
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föringen av obscena artefakter i Pompeji.124 Den historiska och kulturella själv-

medvetenhet som växte fram under 1800-talet förhindrade även ‖vederstyggliga 

produkter‖ som den ovan att brännas. Istället sattes de, som Kendrick benämner 

det, ‖i karantän‖.125 Detta förhållningssätt märks förstås även gentemot alla de be-

slagtagna skrifter som genom pliktleveransen räddats undan bokbål och garante-

rats förvaring ‖för all framtid‖, eller åtminstone så länge materialet tillåter. 

Med detta sagt kan giftskåp som det vid Lunds universitetsbibliotek betraktas 

som uttryck för en utpräglat modern önskan om avskiljande genom inordning. Det 

må vara det tydligaste exemplet i min undersökning på vad Foucault benämner en 

äldre form av maktutövning, klart definierad och vertikal, då den till så stor del 

tycks ha innehållit av staten censurerade skrifter. Men om giftskåpet som sådant 

ter sig som en uppenbart repressiv åtgärd, är den det enbart i relation till objektet, 

boken. Med det allmänna biblioteksväsendets framväxt går det att tydligare relate-

ra liknande lösningar till ett nationellt fostrings- eller bildningsprojekt, där den 

disciplinära – och enligt Foucault produktiva – makten spelar en större roll. 

                                                 
124 Kendrick, s. 31. 
125 Ibid, s. 238. 
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7. Tidig hygienism 

7.1 Litterär förgiftning: idémässigt ursprung 

Under den första delen av 1900-talet, då det allmänna biblioteksväsendet etablera-

des i Sverige, präglades många samhällsområden och offentliga diskussioner av en 

starkt hygienistiskt färgad retorik. Idéerna fick fäste redan under det föregående 

seklets sista decennier, då i stort sett varje del av det sociala livet kunde ges en 

hygienisk aspekt. En dubbel offensiv mot å ena sidan den materiella fattigdomen, 

å andra sidan något som skulle kunna ges benämningen ‖själslig ohyra‖, förvand-

lade den tidigare privata hygienen till en angelägenhet för hela samhället.126 En av 

impulserna till strömningen var den brittiske sociologen Herbert Spencer, som i en 

omtolkning av Charles Darwins teorier hävdade att det naturliga urvalet mer hade 

att göra med social ordning än med biologi. Med hygienismen förenades den me-

dicinska vetenskapen med moralen: den ville med hygienens hjälp komma till 

rätta med det som betraktades som andliga eller förståndsmässiga otillräckligheter 

hos befolkningen. Föreställningen om en social ‖smitta‖ som vandrade mellan 

individer manade till mobilisering.127  

Idéerna fick inflytande även på kulturens område. Filosofin kom exempelvis 

att betraktas som en ‖lära i tillfrisknande efter en svår sjukdom‖.128 Walter Ken-

drick har, med utgångspunkt i 1800-talets England, visat hur man började betrakta 

konsten som något som skulle verka lugnande och förädlande; ett slags ‖medicin 

för själen‖.129 För värderingen av konsten fick detta sina givna konsekvenser. ‖If 

good art is medicine‖, skriver Kendrick, ―then bad art is poison; like drugs, books 

and pictures must possess at least the potential to kill, if they have the power to 

heal.‖130 Idéer om konstens förgörande respektive terapeutiska verkan kan egentli-

                                                 
126 Katarina Piuva, Normalitetens gränser: en studie om 1900-talets mentalhygieniska diskurser, Rapport i 

socialt arbete, 111 (Stockholm: Institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan, Stockholms universitet, 

2005), s. 37. 
127 Ibid, s. 38 f. 
128 Lena Hammarberg, En sund själ i en sund kropp: hälsopolitik i Stockholms folkskolor 1880-1930, Studies 

in educational sciences, 35 (Stockholm: HLS, 2001), s. 22. 
129 Kendrick, s. 169. 
130 Ibid, s. 169. 
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gen spåras så långt tillbaka som till Platon och Aristoteles. Men, menar Kendrick, 

under 1800-talet blev frågan mycket mera angelägen, då konstnärer och författare 

började vända sig emot den påtvingade rollen som andliga vederkvickare.131 Ett 

uttryck för revolt var bland annat den esteticism som av många konservativa skul-

le komma att brännmärkas i Sverige, konsten för konstens egen skull; en konst 

som vägrade vara nyttig.132 Åren innan 1912, då den första stora biblioteksrefor-

men genomfördes rasade också hårdföra kampanjer mot den så kallade ‖smutslit-

teraturen‖, något som exempelvis litteratursociologen Ulf Boëthius har skildrat, 

med utgångspunkt i fälttåget mot de så kallade Nick Carter-böckerna hösten 1908.133 

 Masspridningen av dessa förhatliga böcker av påstått låg kvalitet jämfördes 

med ett väldigt ‖förgiftningsarbete‖; en ‖smutsflod‖ i färd med att dränka landet.134 

I de tidiga litteraturstriderna var det dock, menar Boëthius, den erotiska esteticis-

men, eller dekadenslitteraturen som den också kallades, samt sexualskildringar av 

allehanda slag som ansattes hårdast, åtminstone från konservativt håll.135 Till skill-

nad från populärlitteraturens upphovsmän var författarna till de böcker som gick 

under benämningen dekadenslitteratur ofta etablerade och fick goda omdömen i 

tidningarna. I smutsdebatterna var det inte formmässiga aspekter, eller ‖bristande 

kvalitet‖, som väckte rabalder kring dessa böcker – det var själva innehållet. För-

fattarna försummade, menade kritikerna, sitt etiska ansvar då de i blaserad l’art 

pour l’art-anda förhärligade såväl äktenskapsbrottet som den ‖fria kärleken‖. 136 

Det var den nya öppenheten i skildringen av det sexuella som väckte anstöt, ofta 

av hygieniska skäl. Som Kendrick har framhållit är analogin mellan å ena sidan 

giftet eller smutsen, å andra sidan det obscena – ‖pornography-as-poison‖ – en 

vedertagen manöver i pornografidebatten.137 I samklang med detta anförde ledande 

aktörer i den svenska kampen mot smutslitteraturen goda skäl för att ‖desinficera‖ 

även den seriösa konsten och litteraturen för att förhindra denna att vidare sprida 

sin ‖smitta‖. 138 I debatten träder bildspråket fram som på samma gång vapen och 

problemformulering. Det är också i denna under 1900-talet återkommande verbala 

kamp som den tydligaste kopplingen mellan bibliotekens giftskåp och seklets hy-

gieniska strömningar går att skönja.  

Det kulturella renhållningsarbetet i början av 1900-talet har, i linje med Mary 

Douglas teorier, kopplats till tidens politiska oro, ur vilken den ivriga smutsetiket-

teringen framträder som ett slags stabiliserande åtgärd; ett försök att bringa (eller 

bevara) ordning ur ett alltmer kaotiskt tillstånd. För det övre skiktet var det arbe-

                                                 
131 Ibid, s. 170. 
132 Ibid.  
133 Boëthius. 
134 Ibid, se exempelvis s. 137, 146. 
135 Ibid, s. 198. 
136 Ibid, s. 31 f, 281. 
137 Kendrick, s. 170. 
138 Boëthius. 
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tarrörelsens, men även kvinnorörelsens, framfart och ifrågasättande av hävdvunna 

auktoriteter som föranledde kaoset, skriver Boëthius. Ett medel för att styra in den 

allmänna moralen mot traditionellt borgerliga värderingar, och därmed söva revo-

lutionära tendenser, var läskulturen. Kristna fosterländska grupper till höger på 

den politiska skalan var också de livligast engagerade mot dekadenslitteraturen. 

Med tanke på den sociala likgiltighet som de beskyllde esteticismen för kan det 

verka märkligt att de ofta såg ett direkt samband mellan den erotiska esteticismen 

och en politisk rörelse som socialismen. Likväl gjordes denna koppling, menar 

Boëthius. Många av dekadensförfattarna var också radikala samhällsdebattörer, 

somliga med rötter i det moderna genombrottets livliga diskussion kring sexual-

frågor och kvinnors rättigheter.139 

‖Smittan‖ hade vidare, understryker Boëthius, tydliga storstadstecken: från 

Stockholm ingöts ‖den moraliska och nationella förskämningens gift ‘droppvis‘ 

[…] i den svenska samhällskroppen‖.140 Ytterst kom sig dock uppfattningen om 

huvudstaden från att denna stod under större inflytande från en utländsk och fram-

förallt osvensk kultur – ‖den kosmopolitiska esteticismens giftiga planta‖ – vilken 

ansågs äventyra nationens andliga hälsa.141 ‖Giftigt‖ var bland annat sådant som 

utmanade normer kring sexualitet och kön, som ‖förråade‖ massan och verkade 

uppviglande mot statsmakten eller kyrkan: pornografisk eller erotisk litteratur, 

socialistisk och antinationalistisk propaganda, kolportageromaner, spekulativ tid-

ningsjournalistik eller ‖perverterad‖ kvalitetslitteratur.142  

Men även mer progressiva falanger var tvungna att förhålla sig till det stun-

dande demokratiska genombrottet. Så var exempelvis det socialdemokratiska 

ungdomsförbundet livligt engagerat i smutsdebatten. En starkt bidragande orsak 

till detta, menar Boëthius, var socialdemokraternas vilja att visa sig ‖respektabla i 

borgerlighetens ögon‖.143 Man ville i kampen för rösträtt motverka den förhärs-

kande bilden av råa, obildade och kulturellt efterblivna arbetare, samt markera 

avstånd till ungsocialisterna; den ur ungdomsförbundet revolutionära utbrytar-

grupp som för många utgjorde sinnebilden av den ‖förvildade‖ ungdomen.144  

I denna kamp anammades till viss del borgerlighetens bildningssyn, och synen 

på den litterära smutsen.  Dessutom fanns en bred politisk samstämmighet om 

vikten av att förbereda alla de människor som stod utanför det politiska systemet 

för ett ansvarsfullt deltagande i demokratin. Som Micael Björk påpekar fanns hela 

tiden rädslan för demokratins framfödsel av sin egen fiende, av den som missbru-

                                                 
139 Ibid, s. 32 f, 286. 
140 Ibid, s. 285 (citat av C W Borgstrand, redaktör för den patriotiska tidskriften Svenska folkviljan). 
141 Ibid, s. 285. 
142 Se exempelvis ibid, s. 29 f. 
143 Ibid, s. 159. 
144 Ibid, s. 157 ff. 
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kade sin nyvunna frihet för att skapa en demokratins motsats.145 Oron bemöttes 

enligt homom genom två huvudsakliga förhållningssätt under åren kring det de-

mokratiska genombrottet: å ena sidan fanns det de som välkomnade tvetydigheter, 

mångfald och chanstagande – med självbildning som medel för maktskapande, och 

med en relativistisk kultursyn som utgångspunkt. Biblioteksrörelsens tongivande 

representanter anammade i stället den motsatta, med Björks ordval, ‖säkerhetsin-

riktade‖ strategin. Denna kännetecknades av en lägre tolerans för det ambivalenta 

och tillfälliga. Bildningen sågs som ett sätt att förhindra den upplösningsprocess 

som ett politiskt maktskifte kunde sätta igång. Framför en tveksamhetskultur sattes 

rationalitet, enighet och säkra lösningar: planering, reglering, kontroll och fostran.146  

7.2 Biblioteket som hälsopolitisk åtgärd 

Om man med Douglas betraktar den utbredda smuts-, gift- och sjukdomsmetafori-

ken som symptom på ett osäkerhetstillstånd går det att, med Foucault, ge de åtgärder 

som sökte reglera denna smuts ett lokalt och tidsbundet sammanhang. Utbyggnaden 

av det allmänna biblioteksväsendet kan exempelvis relateras till de disciplinära 

institutionernas spridning: det i Sverige upplevda behovet av ett ‖hygieniskt re-

formarbete‖, som Hammarberg kallar det, påkallade en övervakning som gick ut-

över den som tidigare förts över ‖avvikande‖ människor. Mängden fostrande och 

korrigerande institutioner ökade också kraftigt från och med 1800-talets sista de-

cennier.147 Med ett citat ur Nordisk familjebok från 1910 uppmärksammar Hammar-

berg hur hygienen – i likhet med Foucaults uppfattning om den moderna makten – 

uppfattades som förebyggande; som ‖profylaktisk i motsats till medicinen som i 

allmänhet söker att bota den sjuke‖.148 Piuva har också visat hur den mentalhygie-

niska rörelsen, med inspiration från USA, fick medvind under 1900-talets början 

delvis genom idéer om preventiva insatser på det psykiatriska området (i kontrast 

till den tidigare slutna institutionsvården).149 Det var också från USA som folkbib-

liotekspionjären Valfrid Palmgren hämtade sina främsta argument för fria offent-

liga bibliotek. År 1907 reste hon dit för att hämta inspiration till den stora omda-

ning av biblioteksväsendet som skulle komma att äga rum med biblioteksreformen 

1912.150 I utredningen Bibliotek och folkuppfostran från 1909 skriver hon att man har  

                                                 
145 Micael Björk, Upplösningens dialektik: bildningsmål och politisk modernitet i Sverige kring sekelskiftet 
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börjat att anse det praktiskt att äfven på det sociala området i allt högre grad använda profy-
laktiska metoder jämte de kurativa, att söka förebygga det onda hellre än att enbart rikta sina 
sträfvanden på att bota de uppkomna skadorna. De botemedel mot samhälleliga skador, som 
stå till buds och som bära de föga tilltalande namnen försörjnings- och tvångsanstalter af olika 
slag, fängelser m.fl. dylika, kosta nämligen årligen summor, som äro allt för stora i jämförelse 
med dem, hvilka samhället ger ut för att fostra och dana lifskraftiga, samhällsnyttiga medbor-
gare. Och därjämte har man att dessutom räkna sig som förlust den andliga och moraliska 
smitta, som sprides genom de dåliga samhällsmedlemmarne.151 

Citatet får den förestående biblioteksreformen att framstå som en i det närmaste 

hälsopolitisk åtgärd, och tydliggör kopplingen till andra samhällsinstitutioner eller 

-anstalter som vid första anblick kan tyckas väsensskilda biblioteket. För att slippa 

kostnaden för de ‖dåliga samhällsmedlemmarna‖ skulle folkbiblioteken redan från 

början avleda befolkningen från att falla offer för ogenomtänkta livsval. Liknande 

försök att ‖bilda bort smutsen‖ hade genomförts i liten skala; Ingrid Atlestam har 

utifrån exempel från Göteborg beskrivit de så kallade ‖läs- och förfriskningsrum‖ 

som inrättades för att locka framförallt arbetarklassens män och ungdomar från 

sprit och förvildning. Rädslan för att missnöjet med den utbredda fattigdomen, 

arbetslösheten, trångboddheten och dryckenskapen skulle ta sig våldsamma ut-

tryck, som den hade gjort i många andra länder, var bland de övre klasserna stor.152 

I USA hade åtgärden sin motsvarighet i den så kallade ‖beer-or-book-

propagandan‖ som enligt Disa Törngren skulle ‖locka männen från de grova 

skämten kring bardisken till den andliga stimulans som serverades över biblio-

teksdisken av kultiverade unga damer‖. Kanske, skriver hon, ‖kunde läsningen 

också hindra någon ung kvinna från att ‘avvika från renhetens och godhetens väg‘ 

och störta i den ‘avgrund av förnedring och elände som bara en kvinna kan falla i‘‖.153 

Den kroppsliga hygienen som samhälleligt kitt diskuteras i tidiga nummer av 

Biblioteksbladet, där upplysning om hygien inte enbart ses som ett medel för  

folkhälsans förbättrande, utan även – i kanske högre grad än man tror – ett bidrag till utjäm-
nande av klasskillnaden. I huru många fall skapar ej ännu skillnaden i uppfattning om snygg-
het en klyfta mellan människor, som eljest skulle hava lätt att mötas och förstå varandra. Man 
kan hoppas, att detta ämne snart upptages bland de främsta å folkbildningsprogrammet.154 

Citatet har hämtats från artikeln ‖Tankar i några folkbildningsfrågor‖ av Harald 

Lettström från 1917. De tidiga folkbibliotekens ‖sanerande‖ karaktär tog sig också 

uttryck i faktiska renlighetsåtgärder. Joacim Hansson har givit de amerikanska 

bibliotekens bruk av tvättställ som ett exempel på deras sociala kontrollfunktion. 

Besökarna var ofta tvungna att se välvårdade och propra ut för att ‖få tillträde till 

                                                 
151 Citerad i Joacim Hansson, Om folkbibliotekens ideologiska identitet: en diskursstudie, Skrifter från Val-

frid, 17 (Borås: Valfrid, 1998), s. 109 f. 
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bibliotekets rena kropp och ande‖.155 Troligtvis förekom denna bibliotekstvagning 

även i svenska sammanhang, så uttrycker exempelvis bibliotekarien Helja Jacob-

son efter ett studiebesök i Norge sin förvåning över avsaknaden av en ‖detalj, som 

vi i Sverige synas lägga större vikt vid‖, nämligen tvättanordningarna: ‖I Norge 

funnos visserligen tvättställ på sina håll, men barnen tillhöllos att komma rena till 

biblioteket och fingo endast i undantagsfall tvätta sig där.‖156 Bibliotekarien Hildur 

Lundberg ger i en artikel i BBL 1920 praktiska råd vid grundandet av ett folkbibli-

otek, och ger i förbifarten en bild av bibliotekens besökare: ‖små nätta flickor och 

sådana, som redan visa slynfasoner, […] välklädda småttingar och riktiga små 

smutsiga trasvargar, som först efter en grundlig handtvagning kunna släppas in 

[…].157 En osignerad notis i Biblioteksbladet 1917 framhåller enligt samma linje 

att man av varje låntagare bör kunna kräva ‖att de ej hosta in i boken eller slicka 

på fingrarna vid vändandet av bladen‖158. Ett flertal av Biblioteksminnens infor-

manter beskriver också rädslan för smittsamma böcker – om sjukdom fanns i 

hemmet var man ibland förbjuden att låna böcker på de mindre biblioteken.159 

Intog den andliga hygienen en lika framträdande plats? När tidigare citerade 

Knut Kjellberg högstämt för fram förhoppningen om en litteratur som bidrar ‖att 

till allt flera och flera sprida det ljus, som icke blott lyser utan som även värmer‖ 

nyttjar han en metaforik som Valfrid Palmgren etablerat i sitt slagord om bibliote-

ket som ‖ljushärd‖ flera år tidigare160. Det ljusa, rena och friska är det som associe-

ras med folkbiblioteket. Dåvarande bibliotekskonsulent Fredrik Hjelmqvist, som 

även var redaktör för Biblioteksbladet, beskriver i en artikel 1916 folkbiblioteket 

som det lokala samhällets ‖andliga medelpunkt‖, med ansvar för att ‖hos de unga 

och de gamla väljarmassorna skapa en känsla av samhörighet med svensk kultur 

och därmed inbördes‖.161 I dessa ordalag framträder biblioteket som en motbild till 

kulturens avarter och den så kallade smutslitteraturen, vars koppling till det 

‖osvenska‖, eller ‖kosmopolitiska‖ med all önskvärd tydlighet placerar genren 

utanför det nationella identitetsskapandet. Folkbiblioteksbladets redaktör Axel 

Hirsch framhärdar, i sitt inledningstal till det Allmänna Svenska folkbildningsmö-

tet i Stockholm 1907, i bibliotekens åtagande också för den själsliga hygienens sak: 

‖Det gäller att så småningom höja och förädla smaken genom att giva allt smärre 

och smärre doser av de gifter, som [---] visat sig äga förmåga att tillfredsställa en 
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missriktad fantasi. Att folkbibliotekets föreståndare härvidlag kunna uträtta myck-

et för den andliga hygienen torde ej behöva mer än antydas.‖162  

Propagandan för den goda litteraturen var i sammanhanget inte tillräcklig: 

Palmgren underströk att viss censur var nödvändig för att biblioteket skulle kunna 

upprätthålla sin roll som ‖bildningsanstalt‖. I synnerhet riktades blicken mot ut-

ländska verk som ‖vanka[de] omkring i pornografiens gränsmarker‖, med författa-

re som exempelvis Zola eller Maupassant.163 Kontroll av sexualitet var en högst 

angelägen fråga inom de social- och arvshygieniska diskurserna, hos vilka den ‖mo-

raliska smitta‖ Palmgren talade om ansågs sprida sig både genetiskt, dvs. via sex-

uell reproduktion, och mer oförmedlat, som följd av korrumperande stimuli. Sex-

uallitteraturen – vare sig det gällde pornografiska tidskrifter eller preventivme-

delspropaganda – kunde med detta synsätt verka tveeggat genom direkt påverkan 

på läsaren och indirekt manande till otukt. Hållningen fick praktiska konsekvenser 

genom 1912 års första stora biblioteksreform, som förde med sig en rad kon-

trollåtgärder kring bibliotekens bestånd. Statsanslagen betalades exempelvis ut i 

form av böcker ur en i förväg sammansatt så kallad grundkatalog. För att bibliote-

ken överhuvud skulle kvalificera sig för bidrag fick vidare, enligt den nya författ-

ningen, ingen litteratur med ‖osedligt innehåll‖ förekomma i samlingen. Detta gällde 

för såväl kommunbibliotek som statsunderstödda studiecirkelbibliotek.164 Att 

Skolöverstyrelsen övervakade bibliotekens bestånd förstärkte, i linje med Fouca-

ults disciplinära ―fängelsearkipelag‖, kopplingen till andra fostrande institutioner. 

I remissyttrandena inför reformen fanns även önskemål om förbud mot ‖reli-

gionsfientlig‖ och ‖samhällsfientlig‖ litteratur, exempelvis den socialistiska. Den 

rent sexualupplysande litteraturen diskuterades separat i dessa yttranden, vilket 

antyder att den skulle vara undantagen den generella bestämmelsen om ‖osedlig‖ 

litteratur.165 I de färdigformulerade bestämmelserna ges dock ingen närmre defini-

tion av det osedliga, och många bibliotek tycks – som jag ska visa – ha inbegripit 

även sexualupplysningslitteraturen i bestämningen.  

Något jag emellertid också klargör i kommande avsnitt är att politisk eller re-

ligionsfientlig litteratur sällan förekommit i senare varianter av de allmänna bibli-

otekens giftskåp, åtminstone inte utifrån de källor jag har haft tillgång till. Delvis 

förklaras väl detta med att de mest uppviglande skrifterna redan beslagtagits av 

staten och i bästa fall låg inlåsta på Kungliga biblioteket eller samlingar liknande 

den i Lund. Därtill fanns förstås även andra sätt att undvika misshagliga skrifter; 

de kunde exempelvis sållas bort redan i urvalsprocessen. I äldre tiders sockenbib-

liotek och arbetarebibliotek förekom överhuvud ingenting som motsade den seku-
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lära eller kyrkliga maktens ståndpunkter.166 Likaså var säkerligen de allra tidigaste 

folkbibliotekens samlingar starkt ideologiskt riktade, vilket eliminerade behovet 

av giftskåp. Så påstår exempelvis Karl Warburg i en artikel i Social tidskrift 1903, 

rörande landets första riktiga folkbibliotek i Göteborg, att ‖i bibliotekets tidnings-

rum förekommo samtliga konservativa och moderata hufvudstadstidningar men 

blott en liberal; Göteborgs båda konservativa dagblad men blott det ena liberala; 

tio konservativa landsortstidningar jämte en moderat, men ingen liberal; slutligen 

intet enda socialdemokratiskt organ‖.167 

Warburg, som vid artikelns tillkomst var bibliotekarie vid Nobelbiblioteket i 

Stockholm men redan året därpå skulle bli liberal riksdagsman, utmanade ändå 

denna form av censur: ‖En vidtgående liberalitet är ej blott det rättvisaste, utan 

ock det nyttigaste och klokaste‖, skriver han; att stänga ute de socialdemokratiska 

tidningarna utgör ‖ett tecken till fruktan‖.168  Med hjälp av ett citat från en ‖ledare 

inom folkbiblioteksrörelsen‖ framför han ett argument mot politisk censur som 

kan samläsas med den kommande biblioteksutredningens slutliga krav på politiskt 

och religiöst neutrala bestånd: 

‖Att läsesalarna skulle kunna förvandla socialdemokrater till icke-socialdemokrater bör man 
inte tro, och detta är icke heller deras uppgift, men de skola afkyla fanatici inom detta liksom 
inom andra partier; de skola främja förståelser för andras meningar och därigenom borttaga 
något af den politiska och sociala stridens förgiftande egenskaper.‖ 

Därför böra alla partiers tidningar vara tillgängliga. Hvarje försök från de maktägande 
klassernas sida att frångå opartiskhetens stränga ståndpunkt skall hos de klasser, för hvilka 
anstalterna äro afsedda, väcka misstroende och anslagen skola då betraktas såsom ‖danaeer-
nas‖ gåfvor, hvilka äro att frukta.169 

Den politiska censuren, och till viss grad säkert även den religiösa, tycks av många ha 

varit illa ansedd då den riskerade att accelerera den sociala antagonismen – ‖för-

giftningen‖ – snarare än att mildra den. Micael Björk har också visat hur mindre 

kontrollbenägna folkbildningsaktörer denna tid betonar läsningen som ett skydd 

mot dogmatiskt tänkande, alltså det som Warburg med ett annat ord kallar fanati-

ci: ‖Vad tidevarvets politiska upphetsning kräver är medborgare som kan ‘sätta sig 

in i andra synpunkter än sina egna och väga skäl mot motskäl […].‘ Det viktiga är 

att bokläsandet leder till en demokratisk offentlighet, till tolerans och överlägg-

ningar i en vidare debattmiljö.‖170 Både Hansson och Björk har visat hur det all-

männa biblioteket framställdes som ett ‖samhörighetens tempel‖; en plats där 

‖alla tro lika och hoppas detsamma‖.171 Statsunderstyrda bibliotek förväntades 

bidra till en föreställd gemenskap och motverka modernitetens ‖sönderbrytande 
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subjektivitet‖.172 Tidiga nummer av Biblioteksbladet bekräftar denna mentalitet, 

där mycket tycks gå ut på att bygga upp en nationell identitet med hjälp av en för-

visso redan etablerad (borgerlig) kultur. Folkbildningsprofilen Knut Kjellberg 

framhåller exempelvis, i ett nedtecknat föredrag från SAB:s årsmöte 1916, vikten 

att integrera så många som möjligt i denna kulturs, som han benämner det, ‖and-

ligt förnäma kretsar‖.173 Samtidigt tydliggör han den bakomliggande agendan: 

Vi vilja arbeta för att allt flera skola bliva delägare och känna sig delaktiga i den andliga kul-
ur, som till sist alltid blir ett folks största och dyrbaraste rikedom. Må de skrankor falla, som 
ännu stå hindrande i vägen för ljusets utbredning till de många, och må de klassgränser så 
småningom utplånas, som – bittrast kända bland alla skiljemurarna mellan olika grupper av 
medborgare – ännu dela oss i mindretalet, som äga tillträde, och flertalet, som är utestängt 
från den andliga kulturens rikedomar, vilka icke minskas utan tillväxa genom att allt flera bli 
delägare.174 

 Biblioteket ses här som den materiella nödens andliga kompensation, vars uppgift 

inget mindre är än att överbrygga klassgränserna och binda samman medborgarna. 

Till dess hjälp har det ‖den goda lektyren, som väcker begär efter mera, ständigt 

mera af den egendom, hvilken verkligen kan bli gemensam för alla och som allt-

jämt gör tillvaron en smula rikare, trots att mycket kan brista i lekamlig måtto‖, 

som det formuleras i en artikel i Göteborgs Aftonblad.175 Den antydda tveksamhe-

ten till (öppen) politisk och religiös censur på folkbiblioteken var troligtvis också 

ytterst ett medel för att motverka splittring mellan samhällets grupper. Det hand-

lade om att främja en tolerans för olika åsikter snarare än att mana till konflikt, en 

hållning passande såväl konservativa som progressiva falanger.  

Huruvida ovanstående i praktiken manade fram en politisk allsidighet i urvalet 

på landets bibliotek, eller tvärtom bidrog till ‖neutralitet‖ genom uteslutning av 

utmanande litteratur, är förstås osäkert. Inställningen gentemot så kallat sedlig-

hetssårande litteratur tycks i alla händelser ha varit kompromisslös. Till och med 

den ordinarie skönlitteraturen ansågs av många locka till eskapism – ‖man skall 

inte tro att man förkovrar sig när man flyr‖, sade exempelvis den inflytelserika 

Key, och Palmgren ville inte att andelen skönlitteratur skulle överstiga tjugo pro-

cent av bokbeståndet.176 Sexuallitteraturen, åtminstone den erotiska skönlitteratu-

ren, föll ännu längre utanför den nyttofunktion som folkbiblioteken ville fylla.  

Ovan citerade Karl Warburg gjorde i sin annars så vidsynta inlaga mot censur 

ett undantag, utan närmre motivering, för den osedliga litteraturen. Enligt honom 

borde denna även fortsättningsvis vara ‖portförbjuden‖ på biblioteken.177 De sed-

lighetsparagrafer som sedan fördes in i 1912 års biblioteksförfattning befäste även 
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på ett officiellt plan uppfattningen att sexualskildringar inte hörde hemma på of-

fentliga bibliotek: där begränsades censuren slutligen till att omfatta ‖osedliga‖ 

skrifter. Åtta år senare omnämns, i en redovisning av Stockholms stads biblioteks-

anslag, de kommunala biblioteken tillsammans med vad de kallar ‖andra anstalter 

för befrämjande av upplysning och sedlighet‖ – vilket rimligen tolkas som att även 

folkbiblioteken betraktades som sådana sedlighetsfrämjande anstalter.178 Att på 

detta vis skilja på religiös, politisk och moralisk censur skymmer förstås det faktum att 

det i hög grad var på politiska och religiösa grundvalar som de så kallade moralfrågorna 

vann gehör. Man kan betrakta sedlighetsfrågan parallellt med den maktförlust som äldre 

ordningar tampades med årtiondena omkring det demokratiska genombrottet. 

Fredrik Hjelmqvist skildrar 1915 förlusten utifrån ett bibliotekssammanhang: 

Den gamla tiden med den patriarkaliska ordning, som då härskade, både i hemmen och i arbe-
tet, kunde nog lägga tryckande och godtyckliga band på den enskilde, men man hade dock 
vissa garantier för att de unga erhöllo uppfostran och yrkesutbildning. Industrialismens tid har 
lossat på de gamla banden, hemmens auktoritet har minskats, och det ansvar, som mästaren i 
äldre tid bar för sina lärlingars utbildning har den moderne arbetsgivaren i regel ej någon 
känsla för.  

[---] 
Den politiska rösträttens demokratisering har samtidigt utsträckt bestämmanderätten över 

fosterlandets öden till så gott som alla till viss ålder hunna män.  
Det är oerhört svårlösta men på samma gång för samhället – både stat och kommun – syn-

nerligen viktiga problem, som genom den skildrade utvecklingen ställts fram för folkbild-
ningsarbetet, icke minst för folkbiblioteken. Huru skall man kunna bereda dessa stora skaror 
tillfälle till allmänt kulturell och yrkesutbildning? Huru skall man väcka intresse, där sådant 
ännu slumrar? Huru skall man kunna hos de unga och de gamla väljarmassorna skapa en käns-
la av samhörighet med svensk kultur och därmed inbördes?179 

För den viktiga uppgift Hjelmqvist kallar ‖fostrandet av dugande medborgare‖ 

framhåller han folkbiblioteket som en ‖skola för de vuxna‖.180 Här finns paralleller 

till Foucaults teorier om det disciplinära samhället som en förutsättning för det 

liberala och formellt jämlika – medborgarna vinner sin frihet först då andra och 

mer subtila maktmekanismer börjat sätta in, exempelvis genom de disciplinära 

institutionernas ökade spridning.181 I liknande ordalag framhåller också Kendrick 

hur pornografibegreppet framträdde som ett svar på den moderna statens förlust av 

auktoritet; denna genre betecknade något som utmanade gemensamma värderingar 

och rådande samhällsordning: ‖[W]hen it began to seem possible that anything 

at all might be shown to anybody‖, skriver han, ‖ new barriers had to be 

erected against a threat that was probably already invincible‖.182 

Om nu inte allt det som förkastades av biblioteken föll in under beteckningen 

pornografi kan ändå resonemanget utvidgas till att omfatta exempelvis dekadens-
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litteraturen och sexualupplysningsskrifterna. Gentemot det, med Björks ordalag, 

‖säkerhetsinriktade‖, det som var ‖sant, fast och beständigt, som [kunde] styras 

och regleras‖ tilltalade denna typ av lektyr det driftstyrda och irrationella (minns 

Douglas definition av smuts som ‖oordning‖).183 Motståndet mot såväl lustbejakad 

läsning av erotisk litteratur som informativ läsning av sexuallupplysningsskrifter 

tangerar också en större fråga som handlar om fördömandet av den reproduktions-

lösa sexualiteten: det rådde kring 1912, då biblioteksreformen genomfördes, ett 

födelseunderskott i Sverige, och troligtvis var det inte främst sexualiteten som 

sådan som fördömdes, utan den upplysta, själviska, onanistiska eller njutningsbe-

tonade sexualiteten, den som gav upphov till förbudet mot preventivme-

delsupplysning 1911 och fördömandet av propagandan för ‖kärlek utan barn‖. 

Hammarberg har berört hur minskningen av nativiteten upplevdes som ett hot mot 

nationen, såväl socialt som militärt och ekonomiskt. Samtidigt, menar hon, fanns 

en påtaglig oro för att de lägre skikten förökade sig snabbare än de övre. 184  På det 

hela taget kan situationen avläsas som en variant av det Douglas kallar för ett 

samhälle ‖i strid med sig själv‖, där den kroppsliga gränsbevakningen bildar en 

analogi till det angripna samhället. Vare sig det gällde nationen, en demokratisk 

offentlighet, gemensamma kulturella och sexuella värden eller stabilisering av de 

farliga drifter som arbetarklassen associerades med, upplevdes sexualiteten och 

erotiken – smutsen – som söndrande i en tid som ville det motsatta.  

Redan i detta tidiga skede av folkbibliotekets historia etablerades alltså de 

tankegångar som jag menar ligger till grund för giftskåpets ideologi: gemensam-

hetskulturen, den demokratiska offentligheten, behövde bevisligen avgränsas mot 

något. Motsättningen mellan å ena sidan synen på folkbiblioteket som en demo-

kratisk arena där många olika åsikter borde tillåtas att mötas, å andra sidan ett 

samtidigt och villkorslöst förkastande av ett visst slags skrifter skulle också kom-

ma att ge återklang i senare tiders resonemang kring bibliotekscensur.  

Faktiska gifthyllor under denna tidiga period fyllde dock troligtvis snarast ett 

slags intern sorteringsfunktion: de bibliotek som ännu inte infört det öppna hyllsy-

stemet – vilket majoriteten inte hade gjort – förvarade nämligen samtliga böcker 

bakom disk, endast åtkomliga för bibliotekets anställda.185 Något behov av slutna 

samlingar var därför sällan nödvändigt. En av Biblioteksminnens informanter ger 

en målande vittnesbörd om lärarinnan i en liten halländsk by på 1910- och 20-

talen. Hon ansvarade för ortens bibliotek och hade som vana att stryka ‖omoralis-

ka meningar‖ och ‖fula ord‖ i böckerna innan hon lånade ut dem.186 Exemplet an-

                                                 
183 Björk, s. 215. 
184 Hammarberg, s. 123. 
185 1916 hade endast åtta bibliotek i landet öppna hyllor, av vilka hälften låg i Stockholm. Se Knut Tynell, 

Folkbiblioteken i Sverige, Det svenska folkbildningsarbetet, 1 (Stockholm: Norstedt, 1931b), s. 184 ff. 
186 Odensten & Carlzén. 
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tyder att censuren kunde ta sig olika uttryck och vara av mer eller mindre officiell 

karaktär. 

Som en naturlig konsekvens av sedlighetsbestämmelsen, samt grundkatalo-

gens förvalda böcker, vittnar också många källor om hur de tidiga allmänna bib-

lioteken ur moraliskt avseende avgränsade beståndet redan på inköpsstadiet. Ofta 

inkluderar dessa avgränsningar smutslitteratur i dess breda definition, dvs. även 

populärgenrens ‖avarter‖.  ‖Det finnes böcker‖, påpekar Hildur Lundberg 1920, 

‖vilka på ett särskilt obehagligt sätt ockra på människornas begär efter äventyr och 

behov av sentimentalitet, råa och brutala eller sliskiga och intetsägande skildring-

ar. Sådana böcker skola vi helt och hållet bannlysa från folkbiblioteken; de äro 

farliga, uppegga människors dåliga lidelser och förråa deras smak.‖187  

När det gäller restriktiva åtgärder mot den litteratur som redan fanns på biblio-

teken är de konkreta exemplen i mitt material emellertid ytterst få – delvis för att 

det saknas tillräckligt många informella källor från tidsperioden. Att gifthyllorna 

ändå existerade skvallrar en äldre text av Lundberg om. Texten bygger på hennes 

tal vid SAB:s andra årsmöte 1917 och handlar om folkbibliotekarieyrket i stort. 

Ett ‖ömtåligt kapitel‖ är, menar hon, ‖när det blir fråga om att varna för en del 

böcker, att avråda någon från att ta en bok, vilken man med visshet vet är fel bok 

för den personen‖. 188 Hon fortsätter: ‖Ibland är det mycket lätt att göra vederbö-

rande uppmärksam på, att han t.ex. tagit ett mycket vetenskapligt torrt arbete i 

stället för ett enbart menat till förströelse. Men det finnes svåra fall – och, som 

man vet, har man ju alltid en ‘svart hylla‘ för en mognare publik. Här gäller det att 

gå tillväga med stor takt – och en smula diplomati.‖189  

Lundberg ger inga ledtrådar till vad för slags litteratur som är aktuell för den 

‖svarta hyllan‖. Man kan tänka sig att det, utöver den litteratur som officiellt 

bannlystes, fanns ytterligare sådant som de enskilda bibliotekarierna inte ansåg 

lämpliga. Det går också att tänka sig ett motsatt förhållande, dvs. att böcker som 

officiellt var bannlysta ändå fanns på biblioteket, och därför krävde dold förva-

ring. För att hitta ett ymnigare underlag till giftskåpens praktik krävs dock ett 

tidshopp framåt åren omkring 1930, samt efterkommande decennier. En passande 

utgångspunkt för vad som tycks ha varit sedvänjans blomstringsperiod bildar den 

nya biblioteksförfattning som trädde i kraft i början av 30-talet. 

 

 

 

 

                                                 
187 Lundberg 1920, s. 141. 
188 Hildur Lundberg, ‖Några ord om bibliotekarien och hans arbete: Föredrag vid S.A.B:s andra årsmöte‖, 

Biblioteksbladet, 1917, s. 1-6 (s. 4). 
189 Ibid.  

http://runeberg.org/biblblad/1917/0012.html
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8. Giftskåpseran: 1930–1965    

När dåvarande riksbibliotekarie Uno Willers i början av 1960-talet ser tillbaka på 

sin tid som forskare i 30-talets Tyskland, och som praktikant på nationalbibliote-

ket Preussische Staatsbibliothek i Berlin, är blicken fäst mot den kraftigt 

kringskurna demokratin: ‖Ofta hade mina rekvisitioner av t.ex. socialdemokratis-

ka och liberala politikers memoarer kommit tillbaka med påstämplingen ‘Nicht 

verleihbar‘ [‘Icke för utlåning‘] efter den och den paragrafen i biblioteksstatuter-

na‖, berättar han. ‖När jag sedan fick följa arbetet bakom kulisserna dröjde det 

inte länge förrän jag stötte på giftskåpen, ‘die Giftschränke‘, för misshaglig utren-

sad litteratur. Jag kom i diskussion med en rättrogen bibliotekarie om denna i mitt 

tycke rätt meningslösa funktion i ett vetenskapligt bibliotek men fick genast sva-

ret: ‘Bakterien müssen unter Verschluss sein.‘ [‘Bakterier måste låsas in‘]‖190  

Kanske utgör ovanstående bild ett slags arketyp för de föreställningar som 

omger giftskåpen. I Sverige passerade förstås inte händelseutvecklingen på konti-

nenten obemärkt. De hygienistiska strömningar som etablerades redan vid sekel-

skiftet tog sig tidvis extrema uttryck, så fick exempelvis eugeniken (under absolut 

politisk enighet) sin statliga sanktion genom inrättandet av Rasbiologiska institutet 

1922, samt genom införandet av de första lagarna kring sterilisering tolv år sena-

re.191 Intresset för social hygien var allmänt utbrett: Lubbe Nordström, som med 

romanen Landsortsbohême själv hamnade i skottgluggen under den första vågens 

litterära smutsdebatt, gjorde 1938 radiohistoria i reportaget Lort-Sverige; ett kors-

tåg i hygienens namn på den smutsiga svenska landsbygden.192 Till och med den 

medicinska terminologin tog sig an denna hotbild: ‖I det upplysta och hygieniska 

folkhemmet‖, skriver Karin Johannisson, ‖finner man till exempel många [fobier] 

relaterade till mörker och smuts som nyktofobi (natträdsla), mysofobi (rädsla för 

orenlighet) med sin motsats mysofili (sjuklig kärlek till orenlighet)‖.193  

                                                 

190 Uno Willers, ‖Böcker och bakteriekulturer‖, Biblioteksbladet, 1960, s. 554-562 (s 554 f). Min översätt-

ning av tyskan. 
191 Se exempelvis Lennerhed, s. 23 f. 
192 Se exempelvis Boëthius, s. 33, och Piuva, s. 42. 
193 Karin Johannisson, Melankoliska rum: om ångest, leda och sårbarhet i förfluten tid och nutid (Stockholm: 

Bonnier, 2009), s. 264.  
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Trettiotalets Sverige präglades av nya idéer kring kön och sexualitet, parallellt 

med att nykonservativa föreställningar kring just dessa områden väcktes till liv. 

Som Rita Paqvalén skriver i sin avhandling om Agnes von Krusenstjernas roman-

svit Fröknarna von Pahlen avspeglades denna konflikt i litteraturkritiken, vilken 

splittrades i å ena sidan en borgerlig falang, å andra sidan en socialistisk och psy-

koanalytiskt influerad gruppering. Den förstnämnda ärvde en stor del av sin litte-

ratursyn från tjugotalets tongivande kritiker; den konservativa och sedermera pro-

nazistiska Fredrik Böök. Kännetecknande för denna var bl.a. en sortering i ‖frisk‖ 

respektive ‖sjuk‖ litteratur.194 Medan kulturradikalerna förespråkade en litteratur 

som berättade ‖sanningen‖ om människan, utan att värja för något område, upp-

rördes konservativa kritiker av de moderna författarnas (i deras ögon ofta oanstän-

diga) försök att leva upp till detta sanningsanspråk.195 

Striden manifesterades särskilt intensivt i den så kallade Pahlenfejden som 

bröt ut 1933 och pågick i två år. Upprinnelsen till fejden var Agnes von Krusen-

stjernas ovan nämnda romanserie som genom sin sexuella frispråkighet och sina 

skildringar av homoerotiskt begär väckte anstöt hos många av dåtidens litterära 

tyckare. Som en reaktion mot såväl Krusenstjerna som den kulturradikala Karin 

Boye, som ryckt ut till den förras försvar, menar en skribent i Svenska morgonbla-

det att det ‖är beklämmande att se kvinnor på detta sätt plädera för familjelivets 

upplösning. Det är naturvidrigt, och det är samhällsvidrigt, så visst som det är sant 

att samhället icke kan bestå utan den fasta grundval som utgöres av goda hem och 

familjer, grundade på basis av trohet och ansvar‖.196 ‖Man kan förstå‖, fortsätter 

skribenten, ‖den bitterhet som i Tyskland vällt fram mot all denna dekadenta för-

förelselitteratur med eller utan marxistisk hallstämpel, en bitterhet som kommit 

folk att samla ihop och offentligen bränna på bål hela högar av detta ruskiga 

skräp.‖197 

Skriften Kulturkris, som gavs ut av en grupp kristna debattörer 1935, karakte-

riserar sin samtid som ‖dödssjuk‖ och manar till en ‖rensning och en rening av 

väldiga mått, så väldiga, att våra nerver på förhand darra inför påfrestningen‖.198 I 

boken likställs kulturen med en social gemenskap; en‖villighet att underordna sig 

något som är större och når vidare än jaget och nuet‖. Udden är riktad mot en per-

verterad och steril sexualitet, ett asocialt begär som genom människor som tycks 

‖dömda till den impotenta lystnadens kretsgång kring oss själva och vårt nu‖ hotar 

den samhälleliga stabiliteten.199  

                                                 
194 Rita Paqvalén, Kampen om Eros: om kön och kärlek i Pahlensviten (Helsingfors: Nordica, Helsingfors 

univ., 2007), s. 86. 
195 Ibid, s. 85. 
196 Citat ur Birgitta Svanberg, ‖Slaget om driften: Om Agnes von Krusenstjerna‖, i Nordisk kvinnolitteratur-

historia 3, red. Elisabeth Møller Jensen, m fl. (Höganäs: Wiken, 1996), s. 351-357 (s 356). 
197 Citat ur ibid, s. 357. 
198 Bo Giertz m.fl., Kulturkris (Stockholm: Diakonistyrelsen, 1935), s. 67 f. 
199 Ibid, s. 71, 113. 
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Sexualitet och reproduktion var precis som på 1910-talet brännheta politiska 

frågor för västvärldens framväxande välfärdsstater. Och liksom då var det offent-

liga talet kring sexualiteten präglat av hygieniska diskurser. En stor del av den 

svenska sexualreformrörelsens engagemang, som bl.a. fick kraft genom grundan-

det av Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) 1933, härrörde ur sexualupp-

lysningens förmodat sanitära vinster.  

Fastän den sexualhygieniska rörelsen delade målsättningen att ‖förbättra 

folkmaterialet‖ med mer konservativa förespråkare för ‖andlig hygien‖ – var deras 

strategi – att öka människors kunskap om sexualitet, bland annat genom en ökad 

spridning av litteratur – rakt motsatt. Oenigheten var stor mellan det läger som 

uppfattade kunskap som upplysning, och det som däri enbart såg upplösning. 1933 

åtalades två artiklar i den av RFSU utgivna Populär tidskrift för sexuell upplys-

ning – Karl Evangs ‖Det sexuella samlivets teknik‖ samt Torgeir Kasa och Gun-

nar Inghes artikel ‖Homosexualiteten‖ – vilket tydligt speglar denna klyvning. 

‖Det som kretsen kring Populär tidskrift ansåg vara vederhäftig och saklig infor-

mation om fakta‖, skriver Lena Lennerhed, ‖uppfattade åklagare med flera som 

ren och skär pornografi‖.200 I tidningarna välkomnades åtalet som ‖renhållning‖.201  

8.1 Mer öppenhet – och kontroll 

Skolöverstyrelsen, som bestämde såväl över utformningen av skolornas handled-

ningar i sexualundervisning, som över föreskrifterna kring de allmänna bibliote-

kens statsanslag, hyste i sexualfrågan uppfattningen om att inte ‖väcka den björn 

som sover‖.202 Undervisningen fick exempelvis inte bli alltför detaljerad, och det 

var viktigt att bevara ungdomens ‖naturliga blyghet‖ inför det sexuella, skriver 

Lennerhed. Sammanhanget skulle alltid klart redogöras: Inomäktenskaplig repro-

duktion med betoning på sexuallivet ‖som gåva‖.203 

Synsättet präglade även biblioteksområdet, trots att SÖ i andra frågor lät på-

skina en mer öppen hållning än tidigare. Man kan notera detta i 1930 års biblio-

teksförfattning, som medförde ett antal motsägelsefulla förändringar: Beträffande 

sedlighetsparagrafen ansågs den då gällande och ‖skenbart stränga bestämmelsen 

ej tillräckligt effektiv‖.204 Det knapphändigt formulerade förbudet mot osedlig lit-

teratur kom som en konsekvens av detta att vidgas, och att omfatta inte bara mora-

liskt utan även konstnärligt ‖mindervärdig litteratur‖.  

                                                 
200 Lennerhed, s. 61. 
201 Ibid, s. 62. 
202 Ibid, s. 130. 
203 Ibid, s. 129 ff. Införandet av obligatorisk sexualundervisning skedde först 1955. 
204 Knut Tynell, Den nya biblioteksförfattningen, Sveriges allmänna biblioteksförenings handböcker, 5 

(Stockholm: Norstedt, 1931a), s. 16.  
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Men samtidigt avskaffades också grundkatalogen, och därmed även den statli-

ga garanten för att de lokala bibliotekens samlingar höll en ur sedligt avseende 

godtagbar nivå. Rakt motsatt de restriktiva bestämmelserna kring påstått osedlig 

och mindervärdig litteratur förväntades dessutom biblioteken tillgängliggöra litte-

raturen för låntagarna på öppna hyllor.205  

Detta sammantaget medförde att de lokala bibliotekens ansvar för att upprätt-

hålla en acceptabel nivå på bestånden ökade: ‖Statens granskning kan aldrig frita-

ga den lokala ledningen från ansvaret för att ‘den rätta boken skall komma till den 

rätta personen‘‖, skriver Knut Tynell i en kommentar till författningen.206 ‖Det 

måste ytterst alltid bli bibliotekarien som har att tillse, att ej biblioteket tillhanda-

håller ‘en omogen och okritisk ungdom‘ litteratur av sådan art, att man måste vara 

förvissad därom, att den eggar drifterna och ger fantasilivet en osund riktning.‖ 207  

Att införliva den omogna och okritiska låntagaren i författningen gick i linje 

med den populära parollen ‖rätt bok till rätt person‖, som importerats från den 

amerikanska biblioteksvärlden.208 Tilltaget krympte också den tidigare sedlighets-

bestämmelsen i riktning mot en mer specifik skara, vilket i sin tur torde ha med-

fört en tyngdförskjutning från inköpspolitik till utlåningspolitik. Viktigare än att 

helt utesluta tvivelaktig litteratur ur bibliotekets samlingar blev att undanhålla 

densamma från de låntagare som saknade ‖erforderlig mognad‖209: ‖[F]rågan om 

en boks olämplighet [bör] givetvis väsentligen ses ur synpunkten av dess verkan 

på läsaren‖, skriver Tynell. ‖Det är därför en fråga, som har intresse lika mycket, 

om ej mer, med hänsyn till bibliotekets utlåning som med hänsyn till dess bokin-

köp.‖210  

Intresseförskjutningen från bokinköp till utlåning, och därmed från böcker till 

låntagare, ökade gissningsvis användningen av giftskåp. De böcker som ansågs 

alltigenom olämpliga fanns det ingen anledning att ha kvar på biblioteket. Med 

skiftet från lämpliga och olämpliga böcker till lämpliga och olämpliga läsare eta-

blerades dock en viktig förutsättning för giftskåpens utbredning. Detta skedde 

ironiskt nog i takt med att biblioteken demokratiserades och nådde en allt större 

del av befolkningen.  

Det öppna hyllsystemet kan i sammanhanget förtjäna en närmre presentation. 

På 1910-talet hade endast ett fåtal bibliotek infört detta medan det decenniet därpå 

blivit alltmer vanligt förekommande och på 30-talet allmän praxis.211 Även om de 

flesta var positivt inställda till öppenheten oroade sig en del bibliotekarier över ett 

                                                 
205 Om avskaffandet av grundkatalogen: Folkbibliotek i tal och tankar, s. 75. 

Om öppna hyllsystemet: Sven Nilsson, Kulturens vägar: kultur och kulturpolitik i Sverige (Malmö: Polyva-

lent, 1999), s. 206. 
206 Tynell (a), s. 17, min kurs. 
207 Ibid, min kurs. 
208 Folkbibliotek i tal och tankar, s. 75.  
209 Tynell (a), s. 16. 
210 Ibid, s. 17.  
211 Tynell (b), s. 70, 184 ff.  
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ökat antal bokstölder, samt oordning till följd av ovana biblioteksbesökare som 

möblerade om i samlingarna. Överbibliotekarie Lars Wåhlin beskriver olägenhe-

terna som ‖iögonfallande‖: ‖I stadsbiblioteket i Göteborg hade man i något över 

ett år gjort försök att lämna allmänheten tillträde till vissa delar av bokmagasi-

nen‖, säger han, ‖men tillträdeskorten till dessa hade måst indragas, då böckerna 

synnerligen ofta felplacerats. T.o.m. i de väl bevakade referensbiblioteken komma 

böcker ej så sällan bort, men hur mycket starkare blir ej frestelsen, om man i större 

utsträckning tillämpar öppna hyllprincipen.‖212 Han framhåller också hur inte bara 

böcker, utan även människor löpte risk att hamna på fel ställe: ‖En person utan 

litterär bildning‖, skriver Wåhlin, ‖kunde nog ej på ett ögonblick avgöra, om en 

bok passade honom eller ej‖.213  

Bibliotekskonsulent Fredrik Hjelmqvist understryker vidare hur de öppna hyl-

lorna bidrar till att göra biblioteket ‖väckande och intresserande‖, men bara ‖så 

länge man ej överskrider vissa gränser, olika för olika bibliotek‖.214 I överlägg-

ningarna kring systemets för- och nackdelar hänvisar han bland annat till de eng-

elska ‖öppna hyll-bibliotekarierna‖, som sökt motverka nackdelarna genom att 

öka antalet kontrollåtgärder. Själv förespråkar Hjelmqvist en noggrann planering 

av bibliotekslokalen för att denna i grunden demokratiska förändring ändå ska 

kunna genomföras: 

Utlåningsdisken bör placeras så, att alla, som skola in eller ut från rummet med öppna hyllor, 
måste en och en i sänder passera den vid disken tjänstgörande biblioteksfunktionären. Rum-
met, där de öppna hyllorna anbringas, bör vara något så när stort och väl belyst. Hyllorna böra 
ej vara höga och böra vara ställda så, att de kunna övervakas från utlåningsdisken. Bäst är gi-
vetvis, om de kunna stå längs väggarna.  

Slutligen är det naturligtvis mycket nyttigt, om en eller flera av de tjänstgörande äro statio-
nerade bland publiken vid de öppna hyllorna, först och främst för att hjälpa till rätta, när så 
behövs, men också för att ha ett vakande öga på de besökande, med undvikande – det är 
självklart – av allt, som kan få sken av spioneri.215 

Också Ingrid Atlestam påpekar hur de öppna hyllorna, när de väl infördes, fick ett 

positivt bemötande, med reservation för personalens inflytande över vad som lå-

nades minskade.216 Det sistnämnda var ett faktum många bibliotekarier sökte kom-

pensera för, bland annat genom att vägra ställa ut vad de betraktade som tveksam 

litteratur. En göteborgsk kommunalpolitiker berättar om äventyrsromanen Gula 

Brigadens hjältar, som kommit ut i så kallade 25-öreshäften när han var ung: ‖Vi 

läste och diskuterade den men den betraktades nog då som dålig litteratur, vilket 

jag tycker är orättvist‖, säger han och fortsätter: ‖När jag kom till Göteborg och 

                                                 
212 Fredrik Hjelmqvist, ‖'Öppna hyllor' (Diskussion vid S. A. B.:s andra årsmöte)‖, Biblioteksbladet, 

1916, s. 195-201 (s 200). 
213 Ibid. 
214 Ibid, s. 197. 
215 Ibid, s. 200. 
216 Atlestam & Stenberg, s. 37. 

http://runeberg.org/biblblad/1916/0208.html
http://runeberg.org/biblblad/1916/0205.html
http://runeberg.org/biblblad/1916/0203.html
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blev inspektör för folkbiblioteken [ca 1930, min anm.] fann jag att Gula Briga-

dens hjältar kommit ut i en ny upplaga. Bibliotekarierna vägrade att ställa ut den i 

hyllorna sedan vi fått öppna hyllor, med motiveringen att det var ‘smutslittera-

tur‘.‖217 

Förutom ett ambivalent maktförhållande mellan inspektörer och bibliotekarier 

ger ovanstående citat prov på hur den nya öppenheten gentemot låntagarna trots 

allt var förbunden med vissa reservationer. Ett exempel i samma anda utgör en 

artikel i BBL 1925 om stifts- och gymnasiebiblioteket i Växjö – som sedermera 

blev stifts- och landsbiblioteket (vars giftskåp jag ska återkomma till). I denna 

redogör läroverksadjunkten Oskar Fridlund för diskussionen om huruvida det så 

kallade lärjungebiblioteket (för elever vid gymnasiet och realskolans klass 6) i 

Växjö borde införlivas i huvudbiblioteket eller förbli självständigt. Förutom den 

lässtimulerande verkan man hoppades att en sådan sammanslagning skulle bidra 

till fanns enligt Fridlund ‖ytterligare skäl för koncentration‖: 

Kontrollen över lärjungarnas läsning blir mycket lättare. Det framfördes under ett biblioteks-
möte i Stockholm i fjol bekymmer över det förhållandet, att eleverna sprungo och lånade 
böcker ur ett flertal bibliotek, därigenom kringgående bestämmelserna att endast en à två 
böcker samtidigt få lånas hem, och att sålunda läxorna betänkligt försummades för ren nöjes-
läsning. Detta missbruk kan genom sammanslagning rätt effektivt stävjas, åtminstone i en stad 
av ej allt för stort omfång, och samarbetet mellan skola, bibliotek och hem göras mera frukt-
bärande.218 

Sammanslagningen riskerade emellertid att medföra problem, då det i den större 

samlingen fanns ‖en hel del litteratur, som är olämplig för ynglingar‖.219 Fridlund 

försäkrar således att i ‖den särskilda avdelning med öppna hyllor, som vi här ord-

nat, ha sammanförts böckerna från läsestugan, församlingsbiblioteket och gymna-

siets lärjungebibliotek, d. v. s. från boksamlingar, som bildats under strängt och av 

staten övervakat tillgodoseende av böckernas lämplighet även för yngre personer 

[…].‖220     

En i förväg kontrollerad samling betraktades med andra ord som förutsätt-

ningen för att slå samman lärjunge- och huvudbiblioteket. I den kommande biblio-

teksförfattningen skulle också kraven på skolbiblioteken komma att bli ännu 

strängare än de som riktade sig till kommunbiblioteken: inte under några omstän-

digheter fick i skolbibliotek ‖införlivas populärmedicinska arbeten, som på ett 

ingående sätt behandla samhällsskadliga eller osunda sexuella förhållanden och 

äro av beskaffenhet att i sedligt avseende kunna inverka skadligt, om de sättas i 

                                                 
217 Elisabeth Flygare, Nils Erik Hammarwreth & Lindgren Ingrid, ‖Intervju med folkbildare och bibliotekspo-

litiker Ernst Jungen, Göteborg‖, 1977, Biblioteksminnen. 
218 Oskar Fridlund, ‖Växjö stifts- och gymnasiebibliotek‖, Biblioteksbladet, 1925, s. 33-41 (s 41). 
219 Ibid, s. 40.  
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händerna på unga och omogna läsare, eller andra skönlitterära arbeten än sådana, 

som kunna anses lämpliga för ungdom‖.221  

8.2 Det läsande folkets glädjehus 

 

Trots sin ställning som offentlig institution kan det allmänna biblioteket sägas 

uppvisa drag av intimitet. På 1950-talet introducerades, med inspiration från USA, 

‖familjebiblioteket‖. Bakom begreppet låg önskan om att ‖bryta med synen på 

biblioteket som en samhällsinrättning och samlingslokal‖.222 Med öppna och funk-

tionella planlösningar samt trivsam inredning skulle folkbiblioteket tjänstgöra som 

‖samhällets vardagsrum, smakbildande och inbjudande med ljusa färger, konst-

verk och blommor‖.223 ‖Samhällets vardagsrum‖ är ett epitet som än idag används 

flitigt om folkbiblioteket. I det ryms dock en version av det intima som alltid ac-

cepterats i offentligheten, och som i det tidiga 1900-talet bidrog till uppfattningen 

om bibliotekariearbetet som ett av få lämpliga kvinnoyrken.224 Biblioteksrummet 

var en plats som kunde domesticeras, i betydelsen ‖göras hemlik‖. På så sätt blev 

det en av de öar i offentligheten där framförallt ogifta borgerliga kvinnor kunde 

verka utan att förlora anseendet.225 Ingrid Atlestam har tangerat detta i sin skildring 

av de tidiga folkbiblioteken i Göteborg, där hon bl.a. uppmärksammar hur före-

ståndarinnorna Maria Larsen och Svea Bredal ansträngde sig för att förvandla bib-

lioteksrummet ‖till ‘hem‘ där föreståndarinnans uppgift i mycket gick ut på att 

disciplinera‖.226 Det privata i form av det ombonade och kvinnligt kodade hemmet 

blev i sammanhanget något positivt att dra in i offentligheten. Men i en air av spe-

lad intimitet var det möjligen av särskild vikt att skilja vardagsrummet från säng-

kammaren, eller – om man anlägger Douglas perspektiv, upprätthålla de gränsom-

råden som omgärdar den offentliga institutionen gentemot alla former av icke-

sanktionerad intimitet. Obscenitet (från latinets obscaena, bokstavligen, ‖inte för 

scenen‖), är en alternativ benämning av det sistnämnda. Bibliotekarie Jörgen Elg-

ström ironiserar 1959 över konflikten mellan de bibliotekarier som principiellt 

motsatte sig sexuellt frispråkig litteratur på hyllorna, och de användarcentrerade 

‖ge-folk-vad-de-vill-ha‖-bibliotekarier vilka, som han uttrycker det, ‖förebärande 

‘demokratiska‘ skäl av växlande trovärdighetsgrad tror på värdet av en kulturell 

                                                 
221 Tynell (a) s. 36. 
222 Miriam Lannge Lidin, ”En mycket boksynt man”: Karl-Gunnar Walls liv som stadsbibliotekarie och 

litteraturvän, Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap (Borås: Högsk. i Borås, 2003), s. 29. 
223 Ibid, s. 30. 
224 Se exempelvis Atlestam & Stenberg, s. 194 f. 
225 Ibid, s. 191. 
226 Ibid, s. 194 f, citat s. 195. 
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utförsbacke, vid vars fot biblioteket skall ligga som det läsande folkets glädje-

hus‖.227  

De allmänna biblioteken kunde med Douglas vokabulär funktionera som ‖in-

ramning‖ av en viss typ av offentligt sanktionerad litteratur. Som institution kan 

de jämföras med biograferna, som i diskussionen kring censur ansågs brista i sam-

hällsansvar då de var privatägda.228 De samhällsägda institutionerna skulle däremot 

verka ‖i samhällets tjänst‖. Biblioteken, skriver signaturen K.G. Wirde i BBL 

1959, ‖är av samhället ägda och understödda institutioner, det är allmänna medel 

bibliotekarierna rör sig med, de står inte till svars inför sin uppdragsgivare, den 

stora allmänheten, med att slösa bort sina knappt anslagna medel på mindervärdig 

litteratur‖.229 

Michael Pope menar, i sin undersökning om amerikanska bibliotekariers in-

ställning till sexuallitteratur, att det inte går att se någon skillnad mellan offentliga 

och privata bibliotek när det gäller faktisk censur.230 Herbert N. Foerstel hävdar 

tvärtom att amerikanska bibliotek lättare utsätts för lokala påtryckningar av indi-

vider eller grupper – så kallad ‖community censorship‖ om de är skattefinansiera-

de, eftersom många då anser att bestånden bör hålla en viss moralisk standard.231 

Ur mitt material är det svårt att dra några långtgående slutsatser kring hur mycket 

bibliotekets offentliga funktion påverkade attityden till censur – utöver de uppen-

bara villkoren för statsbidrag – men att låntagarna själva opponerade sig mot vissa 

böcker i bibliotekens bestånd var vanligt (måhända inte i på samma organiserade 

nivå som den amerikanska ‖community censorship‖ Foerstel beskriver). Både 

äldre och förhållandevis sentida exempel på sådana reaktioner finns att tillgå. På 

frågan om det förekom censur på biblioteket svarar en gammal bibliotekarie i 

västgötska Habo: ‖Det fanns väl egentligen, fast vi hade inte så förfärligt mycket. 

Det var ju egentligen allmänheten som reagerade.‖232 Jonas Feuk berättar i Biblio-

teksbladet 1919 om erfarenheten av att starta upp en läsecirkel på landsbygden. 

Även om det ligger utanför bibliotekens verksamhet visar hans försök ändå prov 

på hur känsligt bokurvalet kunde vara: 

Vid mitt första bokval utgick jag från den grundsatsen att böckerna icke enbart skulle vara ro-
ande utan även upplysande. Romaner borde alltså växla med reseskildringar, populärveten-
skap o.d. Jag fann emellertid snart, att min åsikt alls icke gillades av de flesta medlemmarna, 
som icke orkade plöja genom de tyngre verken utan beklagade sig över deras olämplighet. De 
religiöst intresserade funno även tämligen ofarliga moderna romaner absolut förkastliga, och 
jag tvingades, för att icke såra deras känslor, utbyta speciellt en bok.233 

                                                 
227 Jörgen Elgström, ‖Med folket - för fostrandet‖, Biblioteksbladet, 1959, s. 405-411 (s 405). Min kurs. 
228 Piuva, s. 41.  
229 K.G. Wirde, ‖Sigge Stark, Mykle och biblioteken‖, Biblioteksbladet, 1959, s. 577-578 (s 577). 
230 Pope, s. 128. 
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232 ‖Intervju med biblioteksveteran Einar Sandin, Habo‖, 1984, Biblioteksminnen.Oklart om Sandin talar om 

ABF-biblioteket eller biblioteket i Habo (där han jobbade efter 1956). 
233 Johan Feuk, ‖Intresset för böcker på landsbygden‖, Biblioteksbladet, 1919, s. 120-123 (s 122). 
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Boken, ‖som på grund av sin dåliga moral utplockades ur samlingen‖, var Sigfrid 

Siwertz roman om första världskriget, Eldens återsken. ‖Sedan jag själv läst den‖, 

berättar Feuk, ‖fann jag också, att den kunde vara till anstöt för många, för vilka 

de erotiska förhållanden, som i densamma skildras, äro främmande och vidriga‖.234 

I samma anda berättar en bibliotekarie från Västmanland om hur han lånade ut 

D.H. Lawrences Lady Chatterlys älskare till en kvinna:  

Det gick inte mer än en vecka och då kom hon tillbaks och slog boken i disken och ryade. 
‖Hur kan ni ha sådana här böcker?‖ sa hon med ganska så hög röst. [---]  

Jag sa att ‖nu har nog frun, go‘a frun – nu har ni nog läst på fel ställen‖. Det där anses ju 
vara en klassisk kärleksroman, och då är det väl inget större fel med att biblioteket har den?235 

Protokollet från Markaryds biblioteksstyrelses sammanträde i april 1928 skvallrar 

om att en ‖låntagare har ifrågasatt om Maria Sandels, 1926, Häxdansen är lämplig 

som biblioteksbok. Man beslöt rådfråga folkskoleinspektören om man fick refuse-

ra en bok.‖236 Vad som hände med boken är okänt. Vidare vittnar en f.d. bibliote-

karie vid Vimmerby stadsbibliotek om hur man kunde ‖få på tafsen för […] att 

man hade böcker som ansågs vara porr‖. Vi har nu förflyttats åtskilliga decennier 

fram i tiden: 

När Lo-Johanssons roman Lyckan kom ut [1962] kom en del in och skällde för att vi hade 
‖såna‖ böcker.   [---] Jag minns en dam som dök på mig en gång om flera böcker. Vi hade inte 
Angelique-böckerna [populär serie av Sergeanne Golon, min anm.] och det var hon arg för. 
‖Ni har böcker som Lyckan och liknande‖, [sa hon]. ‖Det är förskräckligt vilka böcker ni har, 
det blir bara sämre och sämre!‖ 

Då tog jag fram Rabelais Den gudomliga flaskans orakel, och vidare Decamerone, och vi-
sade att det var ingenting mot vad de skrev på 1300- och 1500-talet. Hon hade aldrig tänkt sig 
att det var möjligt att man kunde trycka dylika saker på den tiden.237 

Att efterfråga den kontroversiella litteraturen krävde att personliga spärrar först 

övervanns, och för många låntagare var bibliotekets eventuella försiktighetsåtgär-

der överflödiga. En gammal lärare från det småländska Ljungby berättar hur hans 

syster brukade muta honom med choklad för att han skulle lämna tillbaka de 

böcker han hade lånat hem från biblioteket. Hon hade påverkats av kringresande 

evangelister, för vilka romanläsning – med eller utan sexualskildringar – betrakta-

des som synd. När samma person i slutet av 1920-talet lånade hem Vilhelm Mo-

bergs roman Raskens från biblioteket i Växjö, gjorde den honom så generad att 
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han var tvungen att gå tillbaka: ‖Jag rodnade så att jag lämnade igen boken oläst‖, 

berättar han. ‖Det var en samlagshistoria.‖238  

Bevis på omvända förhållanden, där bibliotekarier ifrågasätter låntagare, finns 

givetvis också (och är desto rikligare). I en artikel från 1930 raljerar biblioteks-

konsulenten Greta Linder över alltför djärva låntagare: ‖En gammal dam kom en 

dag in och begärde upplysning om en bok och fick veta, att den kanske kunde be-

tecknas som något vågad – hon var för övrigt döv och meddelandet måste skrikas 

ut i den stora utlåningshallen – vartill hon svarade: ‘Det gör mig ingenting.‘ Tyd-

ligen själv rädd för effekten av detta svar tillade hon hastigt: ‘Numera!‘‖239 En an-

nan kvinna från Karlstad berättar vidare hur hon rekommenderade mastodontro-

manen Alltid Amber (1946) av Kathleen Winsor – om en ung föräldralös flicka i 

1600-talets England som sängvägen lyckas ta sig ända till hovet – till en äldre 

släkting. ‖Det var ganska frigjort då, i varje fall i de högre kretsarna‖, erkänner 

hon. ‖Om du jämför den med dagens [litteratur] blir du full i skratt, det fanns inga 

sexord och sådant i den. Men den moraliska halten var väl inte särskilt viktori-

ansk, långt ifrån.‖ (Boken bannlystes av såväl katolska kyrkan som av fjorton 

amerikanska delstater. I Massachusetts, som var först ut, hänvisade rätten till 70 

samlagsreferenser, 39 ‖olovliga graviditeter‖, 7 aborter och 10 avklädningssce-

ner.240)  

När informanten nästa gång träffade släktingen var det efter mötet med stads-

bibliotekets stränga bibliotekarie: ‖Vad var det du rekommenderade åt mig?‖ frå-

gade släktingen förskräckt. ‖Jag gick och frågade på biblioteket, ‘Har ni någon 

bok inne som heter Alltid Amber?‘‖ Bibliotekarien hade då skyndsamt svarat: 

‖Nej, sådana böcker köper vi inte in!‖241 

Leon Carnowsky framhåller i en artikel om bibliotekscensur 1950 hur ‖friska 

mänskliga sinnen har en naturlig motståndskraft mot förgiftade känslor‖.242 Vikten 

av att anpassa litteraturen efter psykisk konstitution framträder också kanske allra 

tydligast på sjukhusbiblioteken, där låntagarna var tillfrisknande patienter och 

därmed, enligt många, särskilt lättpåverkade. ‖Att ge en patient fel bok, att inte 

tänka sig för, kan vara lika skadligt som att ordinera fel medicin‖, menar en sjuk-

husbibliotekarie.243 ‖I de sjukas onormala liv vill [sjukhus]biblioteket vara en 

brygga över till det normala livet‖, gör en annan skribent gällande. ‖Detta är allde-
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les särskilt fallet med de psykiskt sjuka, vilka leva i större isolering, än andra sju-

ka.‖244  

Det ‖normala livet‖ inbegrep ‖normala bibliotek‖, avsedda för, som bibliote-

karien Kurt Boehme kallar det på ett av SAB:s årsmöten, ‖normala människor‖. 

Mot de sjukas gränsvärld framstår folkbiblioteket som en plats för genomsnittet: 

‖Tyvärr‖, klagar Boehme, ‖är den publik, som mest intresserar sig för den medi-

cinska litteraturen på folkbibliotekens hyllor, icke kroppsligt eller andligt frisk. 

Upplysning är nog bra, men det kan icke vara nyttigt, att sjuka i onödan sysselsätta 

sig med sina krämpor.‖245 ‖Medicinsk litteratur‖, eller ‖V-litteratur‖, var tidigare 

en vanlig omskrivning av sexualupplysningslitteraturen, som enligt SAB:s klassi-

fikationssystem placeras under signat V (Medicin) eller – om samlingen är till-

räckligt stor – i undergruppen Vnd (Sexologi). Och även om Boehme ondgör sig 

över den medicinska avdelningen i stort kan det nog anses underförstått att det är 

just denna kategori som uppfattas som mest problematisk. Han ‖tvekar icke att 

deklarera, att en stor del av den utlåning som sker på denna avdelning helst icke 

borde äga rum.‖246  

Citatet kan tolkas som att en låntagare med intresse för en viss sorts böcker 

automatiskt fick en stämpel på sig, eller som att vissa böcker ansågs förbehållna 

läsare som i alla avseenden kunde anses vara ‖friska‖. Med andra ord: de mot-

ståndskraftiga. På stifts- och landsbiblioteket i Växjö var den vetenskapliga sexu-

alupplysningslitteraturen undantagen det giftskåp som jag snart skall återkomma 

till, och stod på öppna hyllor i vad Karin Daugård kallar en ‖skrubb‖. Det kunde 

dock svida att tillhöra stamklientelet. Daugård berättar hur en frekvent besökare 

fick öknamnet ‖V-gubben‖. ‖Han utbildade sig till lärare och kantor‖, berättar 

Daugård. ‖Han var uppifrån trakterna. Men han brukade kliva bort till den där 

hyllan, han läste allt som rörde sig om detta.‖247  

Resonemangen kring bibliotekscensur präglades nu som förr av den nämnda 

motsättningen mellan å ena sidan synen på folkbiblioteket som en demokratisk 

arena för spretande ståndpunkter, å andra sidan ett villkorslöst förkastande av ett 

visst slags skrifter. I sitt inledningsanförande till Sveriges Allmänna Biblioteksfö-

renings årsmöte i augusti 1936 (återgivet i Biblioteksbladet samma år) beskriver 

bibliotekarie Kurt Boehmes i god demokratisk anda sitt samhälle som ‖uppbyggt 

av individer med förmåga till självständigt tänkande. I stället för att verka som 

andliga likriktaromformare‖, menar han, ‖skola biblioteken ge dessa individer 

möjlighet att själva fritt bilda sig en uppfattning‖.248 Likväl, ‖[d]etta frihetskrav 

innebär ej, att all litteratur utan vidare bör införlivas med biblioteken, utan censur 
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är nödvändig‖.249 I själva verket tycks, enligt Boehmes, den egna uppfattningen 

inte alltid arbeta för individens bästa. I slutändan anser han det därför vara ‖en 

omdömesfråga för bibliotekarien, att avgöra vilka av allmänhetens krav som äro 

berättigade och vilka icke äro det. Det är icke givet, att de önskningar som ut-

tryckas mest högljutt också äro de mest berättigade, tvärtom är folkets röst ofta ett 

saknadens rop efter Courts-Mahler [sic], Leonard Strömberg och Agnes v. Kru-

senstjerna.‖250 Courths-Mahler och Strömberg kan kopplas till den angränsande 

debatten kring triviallitteratur, medan Krusenstjerna som redan nämnts utgör ett 

slags galjonsfigur för giftstämplad litteratur.  

Ett senare exempel på restriktioner kring sexuallitteraturen ger Leon Car-

nowsky i sin artikel ‖Bibliotekariens skyldigheter och ansvar ifråga om censur‖, 

publicerad i BBL 1950. I den framhåller han med emfas folkbibliotekets betydelse 

för yttrandefriheten: ‖Jag vet icke att [folkbiblioteket] har en viktigare funktion att 

fylla än just denna: att presentera alla synpunkter, hur impopulära och avskyvärda 

några av dem än kan synas; på samma sätt vet jag ingen större skada, inget större 

förräderi mot denna uppgift än att undertrycka vissa synpunkter genom avsiktlig 

censur.‖251 Inte ens det upplevda hotet från kommunismen, som vid den här tiden 

var starkt, menar Carnowsky ger fog för censur. Vidare, ‖[r]ätten att kritisera reli-

gionen får icke undertryckas lika litet som rätten att kritisera sociala eller politiska 

läror‖.252 

Trots det bitvis nästan förkunnande tonfallet framhåller artikelförfattaren hur 

‖de flesta håller med om att en gräns måste dras någonstans‖. Och, som han säger: 

‖Omdömesgilla och intelligenta bedömare har ansett att gränsen skall dragas vid 

pornografi‖.253 Med pornografi likställer han ‖oanständighet‖ och ‖smutslittera-

tur‖. Smutslitteraturen, hävdar han, 

har ingenting att göra med ett sökande efter sanningen på grundval av varandra motsägande 
idéer. Genom att undertrycka sådana tryckalster skadar man icke någon mer än författaren. 
Hans rätt att vara osedlig begränsas i en större rätts intresse – nämligen för oss andra att bli 
förskonade från hans oanständigheter. Det kan jämföras med den inskränkning i individens 
frihet, som man gör genom att förbjuda rökning i spårvagn. Skadan är i båda fallen omedel-
bar; det obehag som vållas icke-rökarna och chocken för den känslige lyssnaren och läsa-
ren.254  

Från och till har reaktionerna på den moderna skönlitteraturen en otäck underton. 

Så hävdar exempelvis en recensent av Alf Ahlbergs Biblioteket och vi (1948) att 

författarens ‖sätt att med exempel ur samtidshistorien demonstrera, hur boken som 

                                                 
249 Ibid. 
250 Ibid, s. 294. 
251 Carnowsky, s. 111. Att Carnowsky talar utifrån amerikanska omständigheter lämnas i tidskriften okom-

menterat, och då artikeln publicerats i BBL får man anta att frågan är aktuell även i Sverige. 
252 Ibid, s. 111 f, citat s. 112. 
253 Ibid, s. 112. 
254 Ibid. 
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andligt värde hotats av vissa ideologier‖ är ‖mindre lyckade‖, varpå han framkas-

tar: ‖De ‘bokbål‘ [författaren] nämner var väl snarare ‘bok‘bål.‘‖255  Denna reto-

riska bottennivå var ovanlig, men den unga generationens författare vållade be-

kymmer för många bibliotekarier. Problemet påminner om tendensen kring sekel-

skiftet, och det som Ulf Boëthius benämner som dikotomiseringen av den litterära 

offentligheten. I korthet medförde denna en alltmer svårtillgänglig borgerlig litte-

ratur, samtidigt som den populära litteraturen upplevdes som ytlig och schablonar-

tad. Den nya skönlitteraturen, med den erotiska esteticismen som skräckexempel, 

beskylldes för att vara orsaken till att kolportagelitteraturen var så populär, då den 

inte ‖nådde folket‖.256  

Under 1930-talet, och decennierna därefter, hade biblioteken samma svårighet 

att finna kvalitativ litteratur som samtidigt lämpade sig för så kallade ‖omogna 

läsare‖. Men, om det tidiga 1900-talets förmyndare bekymrade sig över att den 

nya skönlitteraturen inte nådde folket, var farhågorna några årtionden senare sna-

rare att den gjorde just det. I veckotidningen Idun utbröt 1943 en debatt om den 

moderna skönlitteraturen, vilken sammanfattades i Biblioteksbladet på följande 

vis: 

[Debatten] inleddes av biblioteksassistenten Ellen Leijonhufvud i Växjö, som med utgångs-
punkt från sina erfarenheter vid lånedisken vände sig mot ‖övererotiserandet‖ av den moderna 
skönlitteraturen och efterlyste en större sovring från förlagens sida. På detta inlägg följde i 
samma nummer ett svar från en bokförläggare, som föredrog att uppträda anonym. Han mena-
de, att man istället för att klandra bokförlagen borde klandra de bibliotekarier, ‖som så illa 
sköta uppköpen till sina bibliotek, att de i den svenska bokmarknadens överflödande rikedom 
av bra ungdomsböcker, religiös litteratur, kultur- och personhistoria, reselitteratur, fackverk, 
bra underhållningsromaner, djuplodande människoskildringar, inköpa det dussin litet sensa-
tionella kärlekshistorier bokfloden också för med sig‖. I ett senare nummer gjorde centralbib-
liotekarie Nils Roth ett inlägg, där han i stort sett instämde med den anonyme bokförläggaren 
och bl. a. åberopade biblioteksförfattningens bestämmelse om litteratur, som ‖är av beskaf-
fenhet att i sedligt avseende inverka skadligt, om den sättes i händerna på unga och omogna 
läsare‖. I samma häfte hade friherrinnan Leijonhufvud en slutreplik, där hon än en gång un-
derströk de svårigheter, som den moderna romanen bereder biblioteken.257 

Biblioteksbladets egen skribent ger Ellen Leijonhufvud medhåll: ‖Tyvärr låter 

problemet inte lösa sig så enkelt som den anonyme bokförläggaren menar. Ingen 

kan förneka, att det finns ett problem. Det finns mycken litterärt värdefull skönlit-

teratur, som ett bibliotek knappast kan vara utan, men som ändå inte lämpar sig 

som läsning för omogna läsare. Biblioteken ha all anledning att konstatera, att det 

föreligger ett starkt behov av skönlitteratur, som på en gång har litterära kvalifika-

tioner och kan sättas i händerna på ungdomliga låntagare.‖258 

                                                 
255 Biblioteksbladet, årg. 34 (1949), s. 19. Reaktion mot Assar Larssons recension i Meddelanden från Jämt-

lands läns bibliotek 1948:2. 
256 Boëthius, s. 280, 287. 
257 ‖Från biblioteksfronten‖, Biblioteksbladet, 1943, s. 346. 
258 Ibid. 
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Här särskiljde sig också den litteratur som oftast hamnade i giftskåpen från 

den så kallade triviallitteraturen. Triviallitteraturen delade (och delar än idag?) 

bibliotekarierna i två läger: Å ena sidan de som helt förkastar den, likt den ånger-

manländska folkbibliotekarie som gav författarna Sigge Stark och Margit Söder-

holm (vilka ur sedlighetssynpunkt var oförargliga men enligt många litterärt un-

dermåliga) etiketten icke ‖biblioteksmässiga‖.259 Å andra sidan de som använde 

populärlitteraturen som lockbete med förhoppningen om att den så småningom 

skulle leda låntagaren till ‖bättre‖ litteratur. Det är vanligt, skriver exempelvis 

Harald Lettström, ‖att biblioteksledningen vid de smärre biblioteken i landsorten 

utväljer böcker med ett så tungt innehåll, att biblioteket ej får låntagare bland dem, 

som förut ytterst sällan läst en bok. Dessas intresse måste väckas med äventyrs-

böckerna och den rena nöjeslitteraturen. Först sedan de på detta sätt blivit besöka-

re i biblioteket och fått intresse för boken, böra de av bibliotekarien ledas till kän-

nedom om den gedignare litteraturen.‖260  

Vad populärlitteraturen anbelangar rörde det sig alltså ofta om ett ‖antingen 

eller‖, beroende på bibliotekariens personliga uppfattning. Den moderna kontro-

versiella litteraturen – och förvisso även mycket av den äldre – var mer problema-

tisk. I språkligt avseende höll den generellt sett en hög nivå och tillstods av de 

flesta ett litterärt värde. Den var med andra ord ‖biblioteksmässig‖. Som inkörs-

port till litteraturens värld var den däremot olämplig, då den riskerade att förvans-

ka den omogna läsarens moral. Med sedlighetsbestämmelserna i åtanke kunde 

giftskåpet bli lösningen på problemet.  

8.3 Gifthyllor 

Med välbesökta föreläsningsturnéer över hela landet borde RFSU egentligen dra-

git nytta av den nya biblioteksförfattningen. I synnerhet den paragraf som ålade 

bibliotek att understödja kommunens föreläsningsverksamhet ‖genom anskaffande 

av litteratur, som står i sammanhang med de valda föreläsningsämnena, samt ge-

nom att, så vitt det låter sig göra, anordna bokutlåning i anslutning till föreläsning-

arna‖.261 I en längre notis i RFSU:s skriftliga organ Sexualfrågan från 1938 be-

skrivs en annan verklighet:   

Man vet inte om man skall skratta eller gråta över den inställning som än i nådens år 1938 in-
tas på vissa bibliotek här i landet vis à vis den sexualhygieniska litteraturen! I Västerås, exem-
pelvis, låser man in de böcker som handla om sexualproblem i ett särskilt ‖gift‖-skåp, som 
‖farliga‖ för låntagarna. När en styrelseledamot av RFSU:s lokalavdelning frågade biblioteka-

                                                 
259 ‖Intervju med biblioteksveteran Hilding Bramer från Borrby‖, 1983, Biblioteksminnen. 
260 Lettström, s. 97. Att denna syn var vanlig vittnar många intervjuer i Biblioteksminnen om. Se även Klas 

Ramberg & Ann Runfors, Bildning och nöje: om IOGT- och ABF-bibliotekariers erfarenheter, Svenska 

folket berättar (Stockholm: Nordiska museet, 1994), s. 172 f. 
261 Tynell (a), s. 17. 
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ren [sic] om orsaken, svarade denna, att sådana böcker kunde man icke ha stående framme, ty 
då skulle folk bara låna dem och inga andra…262 

Flera av förbundets lokalavdelningar försökte lösa problemet genom att upprätta 

egna bibliotek, efter kongressbeslut uppmanades de vidare att inventera ortens 

offentliga bibliotek. I de fall sexualupplysningslitteraturen gömdes undan lovade 

styrelsen att utöva påtryckningar.263 Förbundet konstaterar att det ‖ är glädjande att 

se med vilken iver och initiativkraft RFSU:s avdelningar runt omkring i landet 

arbetar för att skaffa allmänheten tillgång till vederhäftig sexualupplysning. Men 

det är en skam, att initiativ på sidan av de offentliga biblioteken skall vara behöv-

liga i denna viktiga fråga‖.264 

Av vissa informanters berättelser att döma tycks det som att just den upply-

sande sexuallitteraturen upplevdes som farligast. En flitig biblioteksbesökare från 

Härjedalen berättar om hur han reste utomlands 1928 och först elva år senare, 

1939, återvände till Sverige och sin hemby: ‖Sorgligt nog var biblioteket nästan 

likadant som när jag reste‖, påstår han. ‖Lite mer böcker fanns, men det var unge-

fär samma stil på böckerna. Lite mer medicinska böcker; gifthyllor som de kal-

las.‖265  

Citatet är intressant just därför att det sätter likhetstecken mellan gifthyllorna 

och de s.k. ‖medicinska böckerna‖. Sexualupplysningslitteratur och liknande fack-

litteratur återkommer också som exempel på giftskåpslitteratur i många källor. 

‖[J]ag minns en ung kollega som absolut ville giftklassa en bok om gynekologi 

som min syster skrev‖, skriver en av mina informanter. ‖Den tyckte hon var allde-

les för realistisk och som jag minns det tog hon bort den från hyllan.‖266 Populära 

handböcker i sexuell teknik, som Theodor van de Veldes Det fulländade äkten-

skapet, nämns också ofta, liksom böcker om människokroppen.267  

På det stora hela verkar det ändå – i de fall biblioteken gjorde skillnad mellan 

sexualupplysningslitteratur och ‖osedlig‖ skönlitteratur – som att skönlitteraturen 

var hårdast ansatt. En indikation på detta är BBL:s annotationer, som med uppgift 

att vägleda biblioteken i deras bokinköp ofta värderade upplysningslitteraturen 

betydligt högre än den sexuellt frispråkiga skönlitteraturen. Inte sällan placerades 

de i varsin ände av en skala där skönlitteraturen ansågs frossa i skildringar av ‖ab-

norm‖ sexualitet, medan den sexualhygieniska litteraturen – skriven av ansvars-

kännande experter – gav tillräckligt tydliga ramar för den tillåtna sexualiteten, dvs. 

                                                 
262 ‖Sexualhygienisk litteratur i 'giftskåp'‖, Sexualfrågan, 1938, s. 9-10 (s 9). 
263 Ibid, s. 9 f. 
264 Ibid, s. 9. 
265 Gunilla Feldt, ‖Intervju med Helmer Eriksson från Sveg‖, 1980, Biblioteksminnen. 
266 Mejl från anonym informant (2), 2008-01-14. 
267 Se exempelvis Atlestam & Stenberg, s. 148, eller ‖Intervju med Boris Beltzikoff, f.d. stadsbibliotekarie i 

Nacka‖, 1976, Biblioteksminnen. 
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den sexualitet som samhället sanktionerade.268 Förvisso recenserades av den senare 

sorten främst litteratur med en samtidigt upplysande och karaktärsdanande ten-

dens.  En bok med sexualetiska föreläsningar, utgiven 1927 med titeln Sexuell 

hygien, belyser enligt BBL:s recensent sexualfrågan ‖med sakkunskap, vederhäf-

tighet och allvar‖, och anses vara ‖oumbärlig‖ för ungdomens ‖andliga hälsa och 

sunda utveckling‖.269 I boken Trohet och otrohet: Ett sexuellt problem (1934) sägs 

författaren och ‖könsläkaren‖ Johan Almkvist skriva med ‖erfarenhetens auktori-

tet bakom sig‖, med en sexualpedagogisk verksamhet som ‖karakteriseras av är-

ligt uppsåt, ja ibland också av trohjärtad naivitet och hans humanitära intentioner 

äro höjda över allt tvivel‖. 270 Hans skildring ‖understryker framförallt, att den sex-

uella förbindelsen mellan tvenne individer skall gestaltas så, att den helt enkelt 

omöjliggör och utesluter prostitution och promiskuitet, vilka båda former av sexu-

ellt samliv ur samhällets synpunkt äro farliga, framförallt med hänsyn till de stora 

hygieniska och etiska risker för individ och samhälle, som de innebära‖.271 I en 

annotation rörande ett senare verk av samma författare – Kärlekens ansvar, från 

1935 – beskrivs bokens ‖etiska halt‖ som ‖oomtvistlig‖ och Almkvist som ‖an-

svarskännande‖ med ‖en rik erfarenhet att ösa ur‖.272 Vidare präglas den välkända 

sexologen Havelock Ellis bok Sexuell psykologi (1934) – om ‖normal och abnorm 

sexualitet‖ – av ‖saklig objektivitet‖ och beskrivs som ‖avgjort den främsta vi i 

detta ämne ha på svenskt språk‖. Boken ‖[a]nbefalles alla uppfostrare‖.273 

Tvärtom kan man, som nämnt, redan tidigt i folkbibliotekens historia notera 

en osäkerhet gällande skönlitteraturens verkan på läsaren. Den moderna och be-

tydligt mer frispråkiga varianten ansågs därtill sakna det hygieniska värde som 

vissa tillskrev upplysningsskrifterna, varför det kanske inte är så underligt att den 

föll offer för en hel del offensiver. Kultursidornas litteraturfejder avspeglades ock-

så i bibliotekspressen: Del 4–5 av Krusenstjernas romansvit beskrivs i BBL 1934 

som en ‖häxdans av erotiska förvecklingar‖ där det ‖normala och det onormala 

förekommer sida vid sida, än genomlyst av skir poesi, än skildrat med så frän rea-

lism, att läsaren förlorar intresset för den degenererade fänad, som utgör föremålet 

för författarinnans analyseringskonst‖. 274 Boken döms ut som en ‖sjuk roman med 

delvis glänsande partier, men i sitt nuvarande skick oläsbar för en större allmän-

het‖.275  I Eyvind Johnsons Kommentar till ett stjärnfall (recenserad 1930) anses 

                                                 
268 När den upplysningsfientliga falangen ville undanhålla framförallt unga människor vissa beskrivningar var 

det, som Lennerhed skriver, ‖inte enbart ett utslag av pryderi, utan också av rädsla för att de unga skulle ta 

miste på vad man ansåg vara sexualitetens rätta sammanhang‖, dvs. äktenskap och reproduktion. Lenner-

hed, s. 140. 
269 [rec. av Sexuell hygien (Ivar Broman, m.fl.) ], Biblioteksbladet, 1929, s. 88. 
270 [rec. av Trohet och otrohet (Johan Almkvist)], Biblioteksbladet, 1934, s. 276 f. 
271 Ibid. 
272 [rec. av Kärlekens ansvar (Johan Almkvist)], Biblioteksbladet, 1936, s. 235.   
273 [rec. av Sexuell psykologi (Havelock Ellis)], Biblioteksbladet, 1935, s. 180. 
274 [rec. av Fröknarna von Pahlen 4-5 (Agnes von Krusenstjerna)], Biblioteksbladet, 1934, s. 113. 
275 Ibid. 

http://runeberg.org/display.pl?mode=facsimile&work=biblblad/1934&page=0282
http://runeberg.org/biblblad/1934/0121.html
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författaren ‖med kraftiga färger för[a] fram ett galleri människor, vilkas ande är 

svag och står i omvänd proportion till köttet‖.276 Den fastslås som ‖olämplig för 

omogen läsare‖. I en annan roman sägs det ‖eventuellt kulturhistoriskt intressanta 

[drunkna] fullständigt i erotisk smuts‖.277  

Också återutgivna verk av äldre litteratur behandlas – åtminstone i ett tidigt 

skede – på samma sätt. Om Ola Hanssons Samlade skrifter sägs det att han ‖ofta 

och med förkärlek [dröjer] vid de djupa, dunkla och svårutredda krafter som stå i 

sammanhang med människans erotiska liv, och det kan vara sant – och bör kanske 

just i denna tidskrift betonas – att icke alla hans arbeten lämpa sig för vem som 

helst. De fordra en viss andlig mognad för att icke missförstås‖.278 Recensenten av 

Denis Diderots Jakob fatalisten och hans husbonde finner ‖skildringen av de ero-

tiska förhållandena […] så brett lagd, att boken ej ens i sin egenskap av »klassiskt 

verk» kan rekommenderas åt vem som helst‖.279  

Många av BBL:s mer fördömande litteraturannotationer genomsyras av sexu-

al- och familjepolitiska ställningstaganden. Om Ernst Zahns roman Stigande vat-

ten (1934) berättas att ‖en ung läkare, som av varm medkänsla med de lidande 

utövar fosterfördrivning, gör boken trots dess litterära förtjänster olämplig i of-

fentliga bibliotek‖.280 I Silverbröllop har författaren Viveka Starfelts ‖ hatfyllda 

skildring av en egocentrisk, förljugen och hycklande moder och en familj där fa-

dern och den unga dottern äro de enda personerna med mera normalt mänskliga 

känslor […] ofrånkomligen smak av mindre lyckad Krusenstjernakopia‖. En en-

ligt anmälaren ‖beklämmande bok som för mindre bibliotek måste vara utan in-

tresse‖.281 Vidare bör André Maurois roman Kärlekens klimat, ‖med sin typiskt 

franska inställning – att kärlek till och samliv med älskarinnor betraktas som en 

helt naturlig sak även för gifta människor – […] endast sättas i händerna på läsare 

hunna till mogen ålder‖. 282  En annan av BBL:s litteraturanmälare klagar på hur en 

författare med ‖tröstlös regelbundenhet‖, varje jul publicerar en roman ‖som spe-

cialiserat sig på talanglösa berättelser om ‘rätten till kärlek‘. Årets volym, vars 

händelser utspelas i någon sorts författarkoloni i idyllisk landsort, kan endast be-

römmas för en sak: bokomslaget‖.  

Mycket hårt ansatt blev också författaren Jean Genet, vars böcker om homo-

sexualitet och kriminalitet gavs ut på svenska på femtiotalet. Tjuvens dagbok 

(1952) sammanfattas i Biblioteksbladets recension som ‖dunster från bakgårdar-

na‖283, och när samma signatur även tvingas ta sig an samma författares ett år sena-

                                                 
276 [rec. av Kommentar till ett stjärnfall (Eyvind Johnson)], Biblioteksbladet, 1930, s. 76.  
277 [rec. av Det heliga palatset (Alma Johanna König)], Biblioteksbladet, 1923, s. 223. 
278 [rec. av Samlade skrifter (Ola Hansson)], Biblioteksbladet, 1920, s. 217. 
279 [rec. av Jakob fatalisten och hans husbonde (Denis Diderot)], Biblioteksbladet, 1926, s. 30. 
280 [rec. av Stigande vatten (Ernst Zahn)], Biblioteksbladet, 1935, s. 75. 
281 [rec. av Silverbröllop (Viveka Starfelt)], Biblioteksbladet, 1940, s. 168. 
282 [rec. av Det hände en sommar (Gideon Clark)], Biblioteksbladet, 1939, s. 207. 
283 [rec. av Tjuvens dagbok (Jean Genet)], Biblioteksbladet, 1952, s. 448. 
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re utgivna roman Rosenmiraklet skräder han inte orden. ‖Pederasternas förvrängde 

lyriker‖, skriver han, ‖har fått en ny bok översatt till svenska, och förmodligen 

anses det vara en kulturgärning. För egen del är jag helt negativ till uppgiften att 

sprida eller låta sprida denna inbilska konstprosa kring kräk-jaget och hans kräk-

gäng: den är utan minsta konstnärliga syftning och fyller inte ens en uppgift som 

negation. Man tömmer inte en latrin i sitt hem för att hitta en pärla även om man 

vet att pärlan finns där.‖284 

De sällsynta och förhållandevis sentida röster som rättfärdigar sexualskild-

ringar på bibliotek gör det med hänvisning till deras påstådda ‖normalitet‖. I ett 

inlägg i BBL 1959 försvarar exempelvis Roland Adlerberth sin, enligt en upprörd 

insändare, alltför positiva recension av den sexuellt frispråkiga romanen Käre 

John, av författaren Olle Länsberg:   

Skall vi klistra skygglappar på en stor och betydelsefull del av livet så snart som den råkar 
skildras alltför öppet i bokform? Visst skall vi göra det – om sexuallivet skildras nedrivande, 
perverst, unket, om författaren strör våldtäkt, homosexualitet och fladdrarmentalitet över si-
dorna bara för den goda försäljningssiffrans skull. Men det som Olle Länsberg förför till i 
‖Käre John‖ är ju faktiskt hederlig, normal kärlek två människor emellan. [---]  

Det enda ‖Käre John‖ kan förföra till är ett normalt sexliv.285 

På mindre bibliotek, exempelvis de små föreningsbiblioteken (som också lydde 

under biblioteksförfattningen), fanns anledning att hålla fast vid äldre och stränga-

re urvalsprinciper, dvs. att helt utesluta en viss typ av litteratur. Inte sällan var hela 

boksamlingen inhyst i låsta skåp, i lokaler som användes till annat än biblioteks-

verksamhet. Att köpa in litteratur som bara vissa människor kunde läsa var oeko-

nomiskt. ‖Jag kan inte minnas att det skulle ha funnits några giftskåp här‖, säger 

till exempel en f.d. föreningsbibliotekarie. ‖Å andra sidan var man nog inte så 

djärv när man köpte in. Man tog inte någonting som var kontroversiellt, det aktade 

man sig för.‖286 Liknande ordalag använder en annan informant, som på 1930-talet 

hade hand om ett IOGT-bibliotek: ‖Eftersom man hade så lite böcker och så lite 

pengar att röra sig med var man väldigt försiktig med urvalet. Det gällde verkligen 

att hushålla med slantarna. […] Jag tror att de var noga med att det bara köptes 

sådana böcker som alla kunde läsa. Jag tror inte att det fanns någonting som var 

skadligt för barn.‖287  

De större biblioteken köpte dock, eller skänktes, en hel del material som inte 

ansågs lämpligt för alla. Så var exempelvis fallet på stifts- och landsbiblioteket i 

Växjö, som sannolikt var det bibliotek som ovan nämnda friherrinnan Leijonhuf-

vud arbetade vid. Tretton år efter hennes debattinlägg om den moderna skönlitte-

                                                 
284 [rec. av Rosenmiraklet (Jean Genet)], Biblioteksbladet, 1953, s. 520. 
285 Roland Adlerberth, ‖Var det nödvändigt? (Replik)‖, Biblioteksbladet, 1959, s. 757-758 (s 758). 
286 ‖Intervju med bibliotekarie Nils Gustafsson i Altstermo‖, 1983, Biblioteksminnen. 
287 Marianne Håkansson, ‖Intervju med biblioteksveteran  Folke Lundström från Diö, Stenbrohult‖, 1980, 

Biblioteksminnen. 
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raturen, 1956, anställdes min informant Karin Daugård på biblioteket som skrivbi-

träde. Då var hon nitton år.288  Biblioteket, som förutom stiftsbibliotek tjänstgjorde 

som vanligt folkbibliotek, var på den tiden inhyst i en byggnad från 1715 med 

äldre samlingar som grund. Daugård berättar om huset, med ‖metertjocka murar 

och djupa nischer‖ där böckerna stod tätt packade i en stank av döda råttor: 

Utlåningsavdelningen var väldigt mörk, den var panelklädd, och disken jättehög, så att barn 
stod med hakan uppe på den. [---] Det fanns  en andravåning som var helt belamrad från golv 
till tak med böcker i dubbla led, det var fyra rader och den ena raden stod innanför den andra. 
Man fick ha en plansch om man skulle leta upp något, sedan kliva upp på sex meter höga ste-
gar och vingla omkring.  

Sedan fanns en mellanvind, och så högst uppe vinden. Den där lilla mellanvinden, det var 
där man placerade de så kallade gifthylleböckerna.  

Hur omfattande samlingen med giftklassad litteratur var kan hon inte erinra sig, 

men hon minns att de böcker som var mest i omlopp hämtades ned till bottenvå-

ningen och gömdes under den höga utlåningsdisken, ‖innanför skranket‖:  

Om jag inte minns fel var de katalogiserade som vanliga böcker, men det stod på anmärk-
ningsraden, ‖Efterfrågas i disken‖. Låntagare som ville ha någon av de här böckerna visste 
vilken författare det var, och titel, och kunde själv gå och slå upp den i kortkatalogen. Sedan 
kom de till disken för att beställa den från magasinet. Då fanns det speciella kvittenser att fylla 
i. Det var precis som när de lånade vanliga magasinböcker, de fick [boken] via dem. [---] 

I och med att de, vi, inte behövde prata om det – de bara fyllde i sina låneblanketter, eller 
beställningskvitton – så slapp de ju konfronteras direkt. 

Eftersom Daugård arbetade som skrivbiträde närvarade hon inte vid bibliotekari-

ernas bokmöten. Hon känner därför inte till vilka påtryckningar som fanns eller 

vem som fällde avgörandet om vilka böcker som skulle gömmas undan. Generella 

kvalitetskrav fanns dock, berättar hon, ‖vissa saker tyckte man var för ‘billiga‘ på 

något sätt, inte litterärt skickliga. Och det var kanske mer påtagligt med barnböck-

erna, i och med att de [barnen] skulle fösas in i en god fålla. Så vissa saker köptes 

inte in. [---] Det skulle vara bildande”.  

Behovet att ‖skydda‖ ungdomen nämner hon som en möjlig anledning till 

gifthyllans förekomst: ‖Där fanns ju en liten barnavdelning, den var pytteliten, 

men ingen ungdomsavdelning. Så det var just den där övergången mellan barn och 

vuxen som kunde vara problematisk. Det tog ett tag innan man bröt ut barnavdel-

ningen från huset och hyrde en källarlokal. Och då blev det lite mer för tonåringar 

– i varje fall för de tidiga tonåren – lämplig litteratur.‖      

De sedlighetsbestämmelser som fanns känner hon inte till, men nämner kul-

tursidornas dispyter. Ytterligare moraldebatter hade flammat upp under femtiota-

let; filmer som Hon dansade en sommar (1951) och Sommaren med Monika 

(1953) väckte proteststormar. Allra mest uppmärksammad på det litterära området 

                                                 
288 Inspelning och transkription av intervju med Karin Daugård, Växjö 2008-02-11. Där inte annat anges 

bygger samtliga uppgifter om giftskåpet i Växjö på denna intervju. 
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blev den tryckfrihetsåtalade norrmannen Agnar Mykles erotiskt vidlyftiga roman 

Sången om den röda rubinen (1956).  

‖Det diskuterades mycket i media om de här böckerna‖, säger Daugård. ‖Det 

var ett aktuellt ämne, och det påverkade. Och det gjorde kanske också att bibliote-

ket kände att de måste hänga med, på något sätt. [---] På femtiotalet började man 

bli djärvare även på film – visade bara kroppsdelar. Så jag tror att det måste ha 

varit i samband med detta [som gifthyllan infördes]. På den tiden var det så tabu-

belagt, allt med sex‖, påpekar hon. Med dåtidens ögon uppfattades de undanlagda 

böckerna som ‖djärvt skrivna, med detaljerade sexscener‖. 

Vetskapen om sedlighetsparagraferna och Karin Daugårds osäkerhet kring ur-

sprunget till gifthyllan gör det rimligt att anta att den infördes långt tidigare än 

1950-talet. Bland exemplen på giftskåpslitteratur skymtar också både äldre och 

nyare titlar: 

De böcker som jag kan komma ihåg – och det är klart, det gör jag väl därför att de var mest 
igång – det var Flauberts Madame Bovary. Så var det Lawrences Lady Chatterlys älskare. 
Och Olle Länsberg, Käre John. Och Henry Miller, Kräftans vändkrets och Stenbockens vänd-
krets – det var rätt mycket diskussioner kring dem. Och sedan Mykles Sången om den röda 
rubinen. Sedan kommer jag ihåg att Birgitta Stenberg också var väldigt i omlopp, det var 
mycket kring henne.  

Uteslutande rörde det sig om skönlitteratur med en öppen skildring av sexualitet. 

På grund av nämnda böckers popularitet placerades de direkt under utlåningsdis-

ken, ‖lite närmre tillhands‖. Trots detta kan hon inte minnas att de lånades ut ‖så-

där överdrivet mycket‖. Bibliotekarierna – ‖gamla, strama tanter‖ – kunde också 

skrämma bort en del låntagare, även om endast ett fåtal kände till gifthyllans exi-

stens. ‖Det var bara de som på något sätt blivit nyfikna. Sedan kanske en och an-

nan var lite djärv och vågade fråga‖, säger hon. ‖Växjö har ju varit militärstad, så 

det var mycket beväringar som kom och lånade. Det var sådana som kom utifrån 

och från andra håll, som inte hade det där trycket att någon kunde känna igen dem, 

någon kunde veta. De lånade hellre här än där de hörde hemma.‖ 

Många intervjuer vittnar om gifthyllorna. En låntagare berättar exempelvis om 

när hon som tioåring vid mitten av 1930-talet besökte kommunbiblioteket i Val-

demarsvik. Med ett exemplar av Ivar Lo-Johanssons roman Kungsgatan i handen 

blev hon hejdad av en bibliotekarie som undrade var hon fått tag i den boken. ‖Jag 

sa‖, berättar hon, ‖att jag tagit den ur en bokvagn. Bibliotekarien sa att den inte 

skulle ligga där, utan läggas under disken och lånas ut till ‘särskilda‘ personer. Jag 

såg alldeles för ung ut för att läsa den.‖ 289 När samma person flyttade till Norrkö-

ping kunde hon konstatera att gifthyllan fanns även där: ‖Det kunde väl kallas 

                                                 
289 May Lejnbro & Ulrika Sortelius, ‖Intervju med Karin Kyhlesten, född 1913‖, 1983, Biblioteksminnen. 
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gifthylla det där som kulle läggas under disken, och som man inte fick låna hur 

som helst?‖290 

På stifts- och landsbiblioteket i Linköping lär, innan sextiotalet, ha funnits ‖en 

hylla i upplysningsdisken, vänd inåt som låntagarna inte såg‖ där bland andra för-

fattaren Aksel Sandemoses böcker förvarades, berättar en bibliotekarie. ‖Han var 

ju en fin författare men med ett ‘olämpligt‘ innehåll‖.291 En annan bibliotekarie 

upptäckte under sin praktiktjänst på Borås stadsbibliotek i början av 1940-talet att 

Agnes von Krusenstjernas böcker stod på gifthyllan: ‖Där fick man fråga i disken 

efter dem, det var för att inte några yngre låntagare skulle få tag på dem‖.292  

En del bibliotek som själva var försiktiga med inköp av kontroversiell littera-

tur hade ändå ett giftskåp för förvaring av ‖olämpliga‖ donationer. Så var exem-

pelvis fallet på stadsbiblioteket i Mariestad där biblioteksassistenten Erik Witting 

började sin anställning i slutet av 1940-talet. ‖Det var ju en del som kom och sa, 

‘jag tycker det är stor skam att ni inte har [Bengt] Anderbergs Kain, så jag ber att 

få skänka ett exemplar‘‖, berättar han och sänker rösten: ‖Så kom [boken] till mig, 

och sedan låstes den in där.‖  

‖Där‖ var en låst garderob, där Kain fick sällskap av andra böcker som ‖var 

sådär väldigt vågade‖.  Witting berättar om ‖en hög tjänsteman vid Länsstyrelsen 

som bara frossade i det, han skänkte hyllmeter av detta. ‘Herre gud, herre gud, vad 

ska vi göra?‘‖ klagade bibliotekspersonalen enligt Witting. Garderobslitteraturen 

var det ‖inte lönt‖ att försöka låna, säger han, såtillvida man inte var en av dem 

som kände till dess existens: ‖Det var gift för folket!‖293 

På kommunbiblioteket i Nacka hade biblioteksassistenten och sedermera bib-

liotekarien, Boris Beltzikoff, en chef med ‖moralisk litteratursyn‖. Ett giftskåp 

fanns också, med ‖en rad böcker som handlade om människokroppen, och en ro-

man som Jenny av Sigrid Undset. Den ansåg han [bibliotekschefen] vara farlig. 

Där fanns naturligtvis också Människor mötas och ljuv musik uppstå.‖294Böckerna 

i giftskåpet lånades inte ut till någon, berättar han. 

Ett återkommande namn är Krusenstjerna: ‖Jag vet ett ställe jag var på där 

Agnes von Krusenstjernas Fröknarna från Pahlen stod på gifthyllan‖, berättar en 

informant. ‖Den fick bara lånas ut åt vissa.‖ Vilka de utvalda personerna var vill 

han emellertid inte berätta – ‖det nämner vi inte‖, säger han.295 Beltzikoff berättar 

hur man på Stockholms stadsbibliotek bara lånade ut de första (mindre chocke-

rande) delarna av Fröknarna von Pahlen till allmänheten: ‖De sista fick på sin 

                                                 
290 Ibid. 
291 Mejl från Elvy Nilbratt, bibliotekarie Jönköpings stadsbibliotek, 2007-12-06. 
292 ‖Intervju med veteranbibliotekarie Elis Sandin, från Kinna‖, 1978, Biblioteksminnen. 
293 Gunilla Lindqvist & Christina Nord, ‖Intervju med Erik Witting från Mariestad‖, 1985, Biblioteksminnen. 
294 ‖Intervju med Boris Beltzikoff‖. Beltzikoff var bibliotekarie i Nacka från 1945 och framåt. 
295 Britt-Inger Nilsson, ‖Intervju med Olof Olofsson, född 1916, bibliotekschef i Sollefteå‖, 1981, Biblio-

teksminnen. 
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höjd gå runt bland personalen.‖296 I sin skildring av Dicksonska folkbiblioteket i 

Göteborg skriver Ingrid Atlestam om ett giftskåp: 

En del av tidens mest omdiskuterade böcker, som till exempel Agnes von Krusenstjernas ro-
manserie om fröknarna von Pahlen, förvarade [föreståndarinnan] Svea Bredal i sitt arbetsrum 
och lånade ut till ‖kvalificerade låntagare‖ och som fjärrlån inom länet, dock bara en del i ta-
get. I det av Svea Bredal bevakade så kallade giftskåpet fanns också böcker med nakna infö-
dingar och Det fulländade äktenskapet. Innehållet i giftskåpet fanns inte i katalogen, vilket ef-
fektivt begränsade antalet möjliga användare. Svea Bredal övervakade bokens väg från bok-
handeln via bokbindaren till bibliotekshyllan. Det sades att hon kontrollerade vartenda kata-
logkort innan det fick stoppas ned.297 

Som tidigare nämnt var skolbibliotekens villkor för anslag i 1930 års biblioteks-

författning strängare än för kommunbiblioteken. En lärare på ett gymnasium i 

Malmö i slutet av trettiotalet berättar om när skolans bibliotekarie kom fram till 

honom en gång och viskande frågade om han ville ha ‖en skarp sak‖. Det var Jan 

Fridegårds bok Lars Hård, som vanligtvis stod undangömd men som läraren nu 

ensam skulle få låna. ‖Den lånades inte ut till gymnasisterna‖, berättar han, ‖vilket 

var väldigt dumt, för gymnasisterna var högst avancerade‖.298  

Förtroligheten lärare och bibliotekarier emellan tycks inte ha varit begränsad 

till skolbiblioteken. En f.d. folkskollärare från Västerås berättar till exempel om 

gifthyllan på Arbetarinstitutets bibliotek (troligtvis samma gifthylla som RFSU 

nämnde i sin artikel då biblioteket även tjänade som stadsbibliotek): Det var en 

‖skrubb, ett rum, till vänster‖ där kontroversiella titlar sattes upp. ‖Där kunde jag 

få låna ibland‖, hävdar han, ‖det var inte farligt. Men inte den stora allmänheten. 

Jag var ju en av de bättre, eller åtminstone mer intensiva, kunderna där.‖299 

Maktförhållandet var ofta ambivalent. Jag har redan givit exempel på hur både 

låntagare och bibliotekarier haft åsikter om olämplig litteratur. I praktiken tycks 

det också som om Skolöverstyrelsen (‖di mäktige‖, som en bibliotekarie benäm-

ner myndigheten300) fortsatte att lägga sig i inköpen på många håll, även efter 1930 

års bestämmelser: ‖Du vet, när [Bengt] Anderbergs Kain kom ut [1948], då ville 

Skolöverstyrelsen förbjuda den‖, berättar Olof Olofsson, då verksam vid ett ABF-

bibliotek. ‖Och de hotade med att dra in statsbidraget om den köptes till ett biblio-

tek.‖301 Erik Wittig, som alltså började sitt arbete vid Mariestads stadsbibliotek så 

sent som 1948, berättar att det statliga anslaget till skillnad från det kommunala 

ansågs ‖öronmärkt‖ – ‖de [pengarna] fick ju inte användas till vad som helst‖302. 
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För att garantera kvaliteten på de statsunderstödda bibliotekens bestånd, i en-

lighet med författningens stadgar, granskades biblioteken av såväl regionalt som 

nationellt tillsatta inspektörer. De tidiga folkskoleinspektörerna ersattes efterhand 

av lokala representanter från de så kallade centralbiblioteken, vilka såg över be-

ståndet på ortens mindre bibliotek. Större bibliotek granskades direkt av Skolöver-

styrelsens bibliotekskonsulenter.303 Hur stor makt dessa inspektörer egentligen 

hade är svårt att säga. Många mer öppensinnade bibliotekarier ignorerade deras 

uppmaningar. En bibliotekarie i Selånger, i Ångermanland, berättar att en kontro-

versiell ‖norsk bok‖ (troligtvis rör det sig om Mykles Sången om den röda rubi-

nen) fanns på biblioteket när folkskoleinspektören kom dit, någon gång kring sek-

lets mitt. Han såg den och utbrast: ‖Den där boken ska inte vara med här!‖304 Bib-

liotekarien själv ansåg det ‖förargligt‖ – ‖det var ju ingen snusklitteratur, den hade 

faktiskt litterärt värde‖, säger han. ‖Jag fick kritik av min chef, men jag tog inte 

bort den ändå.‖305  

Även sedan grundkatalogen avskaffats hade statsunderstödda bibliotek en viss 

skyldighet att rapportera sina inköp till Skolöverstyrelsen; detta krav var större för 

bibliotekarier utan formell utbildning. Gustav Pettersson, som hade hand om ett 

litet folkbibliotek i Burseryd i Småland, påpekar hur ‖skräplitteratur‖ som Sigge 

Stark eller Leonard Strömberg inte fick köpas in. ‖Ändå hände det väl att en och 

annan sådan bok slank med‖, erkänner han, ‖ men det rapporterade man aldrig‖.306 

I sammanhanget är det intressant att notera hur giftskåpet kunde tas till för att 

slussa in den litteratur som Skolöverstyrelsen ansåg mindervärdig till biblioteket. 

Som redan nämnt tycks det främst vara böcker med sexualskildringar som hamna-

de i giftskåpet, men det fanns undantag då även triviallitteraturen låstes in. Om ett 

sådant berättar en skånsk f.d. kommunbibliotekarie, som på femtiotalet brukade få 

besök av en bibliotekarie – en ‖rivande dam‖ – från centralbiblioteket i Kristian-

stad: 

På inspektionsrundor skulle hon alltid se över hyllorna. Hon hade ett horn i sidan till Margit 
Söderholms böcker, och Birgit Sparres. Hade jag talat om för henne… – jag hade ett plåtskåp 
som jag lade gamla böcker i ibland som jag tyckte var sönderlästa. Där hade jag Sigge Starks 
böcker som jag stoppade undan. Det kom gamla tanter ibland [och frågade]: ‖Varför kan du 
inte skaffa Sigge Starks böcker, som är så roliga att läsa?‖ [Och jag sa:] ‖Ja ja, varsågod.‖  

Det tordes jag inte för allt i världen visa henne.307  

                                                 
303 Se exempelvis Tynell (b), s. 246, 257.   
304 Görel Hägglund, ‖Intervju med Jonas Alfred ‖Atte‖ Grimås, 79år, kantor, folkskollärare och bibliotekarie 

från Selånger‖, 1981, Biblioteksminnen. 
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Plåtskåpet tjänar i nämnda fall som en litteraturens räddning från det övervakande 

ögat. I själva verket kanske just denna funktion varit ett av giftskåpets främsta: att 

erbjuda plats på biblioteket åt den olämpliga litteraturen, snarare än att – som man 

inledningsvis kan tro – utesluta den. Med en sådan läsning blir skåpet i värsta fall 

ett villkor, i bästa fall en möjlighet.  

8.4 Sigtunastiftelsens bibliotek 

Sigtunastiftelsen har en helt unik historia, som sannolikt påverkat arbetet på dess 

bibliotek. Märkvärdigt nog utgjorde den ett intellektuellt och geografiskt nav för 

1930-talets sedlighetsdebatter; debatter som i sin tur påverkade inköps- och utlå-

ningspolitik på allmänna bibliotek över hela landet. Även om min informant Sol-

vieg Karlsson anställdes på biblioteket först på 1970-talet har jag valt att placera 

hennes berättelse i detta kapitel, istället för bland de sentida exemplen. Omstän-

digheterna kring bibliotekets giftskåp förklaras, anser jag, lättast i en historisk 

kontext, och genererar i sin tur ytterligare kontext åt det redan skrivna.  

Stiftelsen, belägen i en klosterliknande anläggning i gamla Sigtuna, grundades 

av Manfred Björkquist som ett centrum för den så kallade ungkyrkorörelsen 1915. 

Ungkyrkorörelsen var en väckelserörelse inom Svenska kyrkan med rötter i Sveri-

ges Kristliga studentrörelse.308 Även om rörelsen i grunden var konservativ och 

starkt nationalistisk värnade Sigtunastiftelsen om en tankemässigt rörlig miljö, 

något som både min informant Solvieg Karlsson och åtskilliga skriftliga källor 

vittnar om. Med dialogen som utgångspunkt utgjorde stiftelsen en viktig mötes-

plats för intellektuella under många decennier, och de samtal som ägde rum där 

hade betydande inflytande över det sekulära samhällslivet och -debatten. 

‖[P]oängen var att träffa människor med olika bakgrund och åsikter, att lära av 

varandra i öppet samtal, för att förstå varandra, med respekt för oliktänkande och 

utan syfte att få de andra att tänka som jag‖, skriver Karlsson i ett brev.309 

Exempelvis bildade ett antal samförståndskonferenser mellan arbetare och ar-

betsgivare under 1920-talet förelöpare till Saltsjöbadsavtalet tio år senare.310 Stif-

telsen gav också stipendier till författare, som erbjöds att bo på stiftelsen i perio-

der. En mängd framstående kulturpersonligheter kom med åren att vistas på plat-

sen, med dygnet-runt-tillgång till det ovanliga biblioteket.  

Biblioteket inrättades 1917 i ett av tornrummen och var från början ämnat för 

Sigtunastiftelsens egen verksamhet. Vid mitten av 1930-talet flyttades det till en 
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310 Urban Claesson, Folkhemmets kyrka: Harald Hallén och folkkyrkans genombrott : en studie av socialde-

mokrati, kyrka och nationsbygge med särskild hänsyn till perioden 1905-1933, Studia historico-ecclesiastica 

Upsaliensia, 42 (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis :, 2004), s. 229. 
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ny biblioteksbyggnad och blev samtidigt skolbibliotek åt den folkhögskola som 

drevs i stiftelsens regi. Med de nya lokalerna blev biblioteket, som då var Sigtunas 

enda, mer tillgängligt för allmänheten. Officiellt öppet för denna blev den dock 

inte förrän 1947.  Då började kommunen ge anslag till biblioteket för att det även 

skulle fungera som folkbibliotek, vilket det gjorde fram till 2008.311  

Solvieg Karlsson arbetade som bibliotekarie på stiftelsen mellan 1978 och 

1993.312 Hon framhåller hur starkt verksamheten präglades av framförallt biblio-

tekschefen Eric Lilliehöök, men också av hans maka Ingrid (i bibliotekets läsesal 

hänger porträtten av dem båda). Såväl Eric som Ingrid valde att arbeta kvar obe-

talda efter pensionen – Eric pensionerades 1977 och Ingrid 1992.  

Eric Lilliehöök har i minnesord beskrivits som ‖en sannskyldig personifika-

tion av sin uppgift och en central gestalt på Stiftelsen under flera årtionden‖, en 

‖institution‖ samt ‖en outsinlig lärdomsbrunn, en humanist med fullkomligt 

osannolik beläsenhet, en minnesatlet‖.313 Solvieg Karlsson bekräftar bilden av ho-

nom som både ett original och en auktoritet, åtminstone inom bibliotekets avgrän-

sade sfär: ‖Man hade bara en alfabetisk katalog, för någon systematisk behövdes 

inte‖, säger hon. ‖När jag kom dit låg det kartonger med katalogkort i en garderob. 

Det var de systematiska korten som ingen brytt sig om, för man använde Eric Lil-

liehöök som katalog.‖ 

Sigtunastiftelsens första bibliotekarie, Elsa Aulén, lämnade över posten som 

bibliotekschef åt Eric Lilliehöök 1946. Då hade han redan varit anställd som bib-

lioteksamanuens på stiftelsen i elva år. Då Solvieg Karlsson inledde sin anställ-

ning på biblioteket var hon visserligen bibliotekarie, men, betonar hon, ‖det var 

ändå Lilliehöök som var bibliotekarien‖. ‖I början‖, säger hon, ‖var det svårt, för 

då kom folk in och frågade mig om inte bibliotekarien är här idag?‖ De vägrade 

att låta sig expedieras av någon annan. 

Med denna auktoritet följde även vissa vanor och rutiner som Karlsson ställde 

sig oförstående inför, men som hon fann svåra att ifrågasätta. Något behov av att 

modernisera verksamheten upplevde exempelvis inte makarna Lilliehöök; delvis 

som konsekvens av att personalomsättningen under årtionden varit i det närmaste 

obefintlig. När Karlsson anställdes på biblioteket i slutet av sjuttiotalet var det 

hennes första jobb efter biblioteksskolan och, hävdar hon, ‖jag fick det just därför 

                                                 
311 Mejl från Solvieg Karlsson, 2008-02-26.  

Se även Elisabeth Aulén, ‖Biblioteket‖, i Sigtunastiftelsen tjugofem år, red. Harry Johansson (Stockholm: 

Sveriges kristliga studentrörelse, 1942), s. 229-249., samt Eric Lilliehöök, ‖Sigtunastiftelsens bibliotek och 

klipparkiv 1942-67‖, i Öppen horisont: Uppsatser till Sigtunastiftelsens 50-årsjubileum (Stockholm: Diako-

nistyrelsens bokförlag, 1967), s. 134-161 (s 136).   
312 Inspelning och transkription av intervju med Solvieg Karlsson, Stockholm 2008-02-19. Där inte annat 

anges bygger samtliga uppgifter om giftskåpet i Sigtuna på denna intervju. 
313 Gunnel Vallquist, ‖Ciceron till en unik miljö‖, Svenska Dagbladet, 31 Januari 2008. Samt: Ingmar Ström, 

‖Eric Lilliehöök: tankar ur ett begravningstal‖, i Årsbok för kristen humanism (Årsbok för kristen humanism, 

1991), 1991(53), S. 73-74.  
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att jag inte hade någon erfarenhet‖. För, som hon säger, ‖annars hade jag kunnat 

veta hur det ska gå till‖.  

Det undersökta giftskåpet var en del av denna miljö. Visserligen präglades 

biblioteket av Sigtunastiftelsens tonvikt vid dialog: ‖Det är en gammal tradition på 

Sigtunastiftelsen att de som kommer hit skall kunna föra en öppen debatt. Ingen 

ska påtvingas någon speciell uppfattning. Denna inställning speglas också i urvalet 

av böcker.‖314 Så står det i en artikel om biblioteket i ortens lokaltidning från 1987, 

följt av ett citat av Ingrid Lilliehöök (som vid den tiden efterträtt Eric som biblio-

tekschef): ‖På 30-talet kom många av de arbetslösa som fick ett bidrag för att gå 

på folkhögskola hit‖, säger hon. ‖Det var människor med alla slags åsikter om 

politik, religion och samhälle, och då blev det naturligt att skaffa litteratur i de 

ämnena för att hålla debatten aktuell.‖315 

Men även om debatten i sig värdesattes fanns det vissa ämnen där stiftelsens 

ledande profiler tog tydlig ställning. Ett exempel är sedlighetsfrågan. Faktum är att 

1930-talets så kallade Krusenstjernafejd nådde sin kulmen på en diktarkonferens 

på Sigtunastiftelsen hösten 1935. Tidigare samma år hade stiftelsens ledare Man-

fred Björkquist, tillsammans med Sveriges kristliga bildningsförbund, tagit initia-

tivet till en särskild granskningsnämnd; en nämnd med uppgift att övervaka litte-

raturutgivningen, samt att bistå vissa bibliotek – framförallt rörelsens egna – med 

vägledning inför deras bokinköp. En starkt bidragande orsak var tidens, som 

Björkquist ansåg det, sjukliga dragning åt det sexuella.316  

Många förargades över förslaget om granskningsnämnden, bl.a. den i övrigt 

konservativa litteraturkritikern Sven Stolpe som engagerade sig i debatten mot 

Björkquist och övriga sedlighetsförespråkare. Det hela utmynnade i ett antal före-

drag, tidningsartiklar och slutligen debattboken Diktens frihet, i vilken han i stort 

sett ställde sig på Agnes von Krusenstiernas sida i Fröknarna von Pahlen-striden.317 

Björkquist ifrågasatte Stolpes ‖tämligen obegränsade tolerans även mot sjuka 

diktalster‖ men lanserade samtidigt idén om diktarkonferensen.318 I den officiella 

inbjudan kunde man senare läsa om ‖behovet av att söka orientering mot en enhet-

ligare kultursyn och ett framtidsdugligare livsprogram‖. Det framhölls också hur 

‖diktens problem och frågan om diktarens villkor åter kommit under debatt […] 

och gjort en öppen och ärlig uppgörelse mellan olika åskådningar önskvärd‖.319 

                                                 
314 Gunilla Wahlberg, ‖Pigg 70-årsjubilar: Håller sig ständigt à jour‖, Sigtunabygden, 21 Januari 1987, s. 17. 
315 Ibid. 
316 Se t.ex. Lundevall, s. 192, eller Eugène Napoleon Tigerstedt & Erik Hjalmar Linder, Ny illustrerad svensk 

litteraturhistoria: Fem decennier av nittonhundratalet, Bd. 2 (Stockholm: Natur och kultur, 1966), s. 607. 
317 Lundevall, s. 192.  
318 Referat av debatten i ‖Sven Stolpe och litteraturnämnden‖, Vår lösen, 1935, s. 147-148 (s 148). 
319 Manfred Björkquist, ‖Möten, konferenser och kurser‖, i Sigtunastiftelsen tjugofem år, red. Harry Johans-

son (Stockholm, 1942), s. 191-219 (s 214). 
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På konferensen deltog en stor del av landets författarelit, inklusive i debatten 

tongivande aktörer som Karin Boye och Artur Lundkvist.320 Den resulterade i de-

battboken Dikten, diktaren och samhället som, tillsammans med Diktens frihet 

och tidigare nämnda Kulturkris, utgör nyckelskrifter i 1930-talets sedlighetsdebatt. 

Också Kulturkris har de facto kopplingar till Sigtunastiftelsen, då en av dess för-

fattare, Olov Hartman, kom att efterträda Manfred Björkquist som direktor för 

stiftelsen 1948.321 

Ovanstående kan tyckas som en utsvävning, men för Eric Lilliehöök var, häv-

dar Karlsson, Manfred Björkquist ‖ofelbar‖.322 Också den första bibliotekarien, 

Elsa Aulén, var från en kyrklig släkt och nära knuten till stiftelsens idéer. Även 

om Solvieg Karlsson själv inte nämner diktarkonferensen, är det inte osannolikt 

att de idéer som ligger bakom Björkquists initiativ i ett tidigare skede haft direkt 

inflytande på arbetet vid stiftelsens bibliotek.  

Giftskåpet 

Giftskåpet var enligt Karlsson ‖ett väldigt vackert gammalt skåp‖, placerat i det 

låsta arbetsrummet. ‖Det var ett brunt skåp, med luckor som man öppnade med 

nyckel‖. I underskåpet fanns de undanställda böckerna på två hyllplan, allt som 

allt cirka två hyllmeter. Karlsson, som var ansvarig för dess gradvisa avveckling 

på 1990-talet, vet inte med säkerhet hur länge det varit i bruk. Hon förmodar att 

giftskåpet inrättades på Elsa Auléns tid, då denna som Karlsson uttrycker det ‖lär 

ha varit en pryd gammal dam‖.  

Varför makarna Lilliehöök höll fast vid praktiken så länge har Karlsson inget 

enkelt svar på. Biblioteket erhöll statsanslag från och med 1948, men biblioteks-

förordningen, och dess sedlighetsbestämmelser, avskaffades som bekant redan 

1965.323 Solvieg Karlsson har själv tagit kontakt med tidigare låntagare, samt lära-

re vid folkhögskolan, för att försöka klargöra motivet. Med deras hjälp ger hon ett 

antal möjliga och överlappande förklaringar. För det första användes giftskåpet av 

praktiska skäl för att sexuallitteraturen ‖inte skulle stjälas av dem som inte vågade 

låna‖. Där fanns också andra stöldbegärliga böcker, ‖riktiga rariteter, som borde 

ha varit i kassaskåp‖. Bland dessa nämner Karlsson ‖världens minsta bibel‖, samt 

en originalutgåva från 1700-talet av Immanuel Kant.  

Den officiella förklaringen till giftskåpet, som Karlsson fick av Ingrid Lillie-

höök, var dock ‖omtanke om dem som tycker det är pinsamt‖.324 Med ‖dem‖ åsyf-

tades inte bibliotekspersonalen, utan förlägna individer ur låntagarskaran. Dessa, 

                                                 
320 Se exempelvis Berit Carlström, Sigtunastiftelsen: en vandring genom rum & tid (Örebro: Cordia, 

2007), s. 27. 
321 Carlström, s. 248. 
322 Mejl från Solvieg Karlsson, 2008-02-25. 
323 Lilliehöök, s. 136. 
324 Brev från Solvieg Karlsson, 2008-03-02. 



 79 

menade hon, skulle helt enkelt kunna ta illa vid sig av att stöta på en viss sorts 

litteratur i hyllorna. Hanteringen av dessa böcker skulle istället ‖ske lite diskret‖. 

Under Karlssons tid på biblioteket hände aldrig att låntagare själva, i likhet 

med tidigare givna exempel, ville avlägsna kontroversiella böcker ur beståndet. 

Det har naturligtvis en förklaring i den mycket senare tidsperioden. Hon påpekar 

att det mycket väl kan vara så att det egentligen var makarna Lilliehöök själva som 

ansåg det opassande att exponera vissa böcker: ‖I efterhand har jag funderat på om 

inte den egentliga orsaken till giftskåpet kan ha varit att man inte ville skylta med 

'sån' litteratur i denna förnäma omgivning och sedan bortförklarade det inför mig 

med att besökarna inte ska behöva blygas för sitt intresse.‖325  

Vad som med Karlssons ord var ‖fint och inte fint‖ tycks ha präglat verksam-

heten i stort. Trots att Sigtunastiftelsens bibliotek tjänstgjorde som kommunbiblio-

tek präglades det starkt av den kyrkliga, och som Karlsson uttrycker det, ‖förnä-

ma‖ miljön, där besökare ur den intellektuella eliten avlöste varandra. Registerkort 

på döda eller utflyttade låntagare sparades ‖för det skulle ju kunna tänkas att nå-

gon av dem som hade lånat i biblioteket blev känd och berömd i framtiden, och då 

skulle man kunna se att de hade varit här‖. Karlsson berättar också om hur ogärna 

paret Lilliehöök annonserade om vakanser; hur de istället sökte personal ‖inom en 

viss kulturell elit‖. Eller ‖headhuntade‖, som hon uttrycker det.  

Det fanns också andra i personalen som öppet visade sitt ogillande för vissa 

typer av litteratur: ‖Vi hade en kontorist, som det hette det på den tiden, som satt 

med en urgammal skrivmaskin och knackade fram katalogkort‖, berättar Karlsson. 

‖Hon var lite rolig – om det kom in någon och frågade om fel sorts bok kunde hon 

säga: ‘Nä, vet du vad, sånt där har vi verkligen inte här!‘‖ 

Den gamla folkbildningstanken påverkade bibliotekets rekommendationer av 

böcker i allmänhet. ‖Man skulle tala om kvalitet och få [ungdomar] att läsa rätt 

sorts böcker‖, säger hon. ‖Det där som är på gott och ont lite grann.‖  Rädslan ‖för 

att 'fel' elev läste något olämpligt‖ förstärkte troligtvis det upplevda behovet av en 

undangömd samling. ‖Manfred Björkqvist hade stränga principer om ungdomens 

fostran‖, påpekar Karlsson och nämner även de debatter som fördes: ‖Under första 

hälften av 1900-talet dök det upp några kraftiga debatter om den dåliga litteratu-

rens skadliga inverkan på ungdomen – samt trettiotalets tankar om karaktärsda-

ning och ungdomens renhet.‖ Även under Karlssons egen tid på biblioteket var det 

främst ungdomar som var målgruppen: 

I första hand var det yngre personer [som skulle skyddas], så att de inte fick något olämpligt. 
Och då är ju frågan vad som är olämpligt. [---] Om det kom en femtonåring som var lite nyfi-
ken och lite småkär i någon flicka i klassen och tänkte ‖Hur gör man? Vågar jag?‖, och han 

                                                 
325 Mejl från Solvieg Karlsson, 2008-02-21. 
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ville ha sådan [sexualupplysande] litteratur, då såg man till att han inte fick Inge och Sten i 
händerna direkt. Det bästa kanske var att ta det lite försiktigt...326  

Som en parentes nämner Karlsson stiftelsens omfattande klipparkiv, där alla in-

läggen i sedlighetsdebatterna nogsamt klipptes ut och sparades för framtiden. ‖Det 

kunde ibland vara svårt att veta hur man skulle hitta saker‖, säger hon. ‖Jag undrar 

om de verkligen hade sådana rubriker – ‘Pornografi‘ eller ‘Erotik‘ – eller om man 

dolde det under andra begrepp. För det fanns så lustiga rubriker –  en som hette 

‘Ungdomsfrågor‘, och så underrubriken ‘Ungdomsfrågor i allmänhet‘. Och sedan 

var det ‘Ungdomsfrågor i allra största allmänhet‘.‖ 

Merparten av böckerna i giftskåpet var sexualupplysningsskrifter eller sexuellt 

frispråkig skönlitteratur. ‖Det var både lite vågade saker‖, säger hon, ‖Agnar Myk-

les Sången om den röda rubinen, och – var det Hiterapporten [av sexologen Shere 

Hite] som kom då, som var så känslig? Ja den, och liknande. Om man läste de här 

böckerna idag skulle man inte tycka att det var speciellt konstigt. Men det är klart, 

ämnet var väl lite pinsamt ganska långt fram i tiden.‖ 

Bibliotekets nuvarande personal har i en digital fil sparat en förteckning över 

böcker som en gång stått i Sigtunastiftelsens giftskåp (se Bilaga B). Listan är oda-

terad, och ingen vidare information om den finns att få. Då publikationerna, cirka 

180 stycken, är fler än de böcker Karlsson kan minnas fanns i skåpet, rör det sig 

troligtvis om en äldre och icke uppdaterad förteckning. Kanske kan den senast 

utgivna titeln (ett nummer av RFSU:s magasin Ottar från 1981) ge en ungefärlig 

datering. ‖Men det kan ha varit så att allt det här [på listan] har fått plats, för det 

var ju stuvat fullt‖, säger Karlsson.  

Förteckningen bekräftar att sexuallitteraturen dominerar. Utöver böcker med 

erotiska skildringar eller tekniskt upplysande syfte finns många titlar som utmanar 

den heterosexuella normen, som Knut Lagrups självbiografiska roman Avvikelser 

(1965) som öppet skildrar författarens liv som homosexuell, Christoffer Palems 

Man i bur: bekännelser av en homosexuell (1965), Kri Bloms Öppet brev om les-

bisk kärlek (1977), eller Genets romaner. Där finns också böcker som skildrar 

eller behandlar sexuella övergrepp, som Ka-tzetniks Han kallades Piepl (1962) 

som bland annat skildrar sexuella övergrepp i nazistiska koncentrationsläger, och 

Susan Brownmillers Våldtäkt (1977) som diskuterar ämnet i termer av våld och 

makt, snarare än sexualitet.  

Giftskåpsböckerna var katalogiserade, men då det inte fanns någon ämneska-

talog var det, enligt Solvieg, ‖en liten vetenskap‖ att hitta dem i bibliotekets 

enorma kortregister. Den som redan visste vad hon ville ha var tvungen att be om 

boken i lånedisken, och det var inte särskilt ofta som det hände. Under Solviegs 

                                                 
326 ‖Inge och Sten‖ syftar på de danska sexualrådgivarna Inge Hegeler och Sten Hegeler som blev kända i 

Sverige under 1960-talet genom sin frågespalt i tidningen Expressen. (‖Inge Hegeler‖, Nationalencyklopedin 

[åtkomstdatum 30 Juli 2011].) 
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tid på biblioteket förekom det dock aldrig att någon som ville låna en bok förväg-

rades den: ‖Det var okej, man fick fylla i en blankett, och [fick] kanske någon 

förmaning.‖  
De flesta som lånade böcker ur giftskåpssamlingen var vuxna, som hon säger, 

‖lite intellektuella typer‖: 

 Det fanns ju inte så mycket, vad ska jag säga, ‖socialgrupp 3‖ i Sigtuna. De var dåligt repre-
senterade där. Förutom folkhögskoleeleverna då. De andra var ju lärare... författare... ja, up-
per-class. Och då var det ju inte så farligt att fråga. Om det kom in en författare som ville läsa 
om Bengt Anderberg höll han kanske på med något eget, och så vidare... 

Det hände att folk ur så kallade lite lägre samhällsklasser var avvaktande mot att gå dit upp 
[---], att de kände att de kanske inte var tillräckligt ‖fina‖ för oss. Vi hade en lite förnäm 
stämpel över oss – tjänstefolk och sånt där, trädgårdsmästare och vaktmästare.  

Solvieg Karlsson lyckades till slut förändra bibliotekets rutiner, vilket innebar en 

långsam avveckling av giftskåpet. Alla nytillköp av böcker som tidigare skulle ha 

giftklassats placerades istället i öppna hyllor. ‖Det var min tanke då, säger hon, 

‖att man borde ha dem ute på sin rätta plats. Just därför att ungdomarna – lite 

osäkra, lite generade – skulle kunna gå dit och plocka och titta själva‖. Den äldsta 

litteraturen i skåpet stod dock kvar, som ‖något slags kuriosakabinett‖: ‖Mycket 

av det gamla som stod i giftskåpet, det var sådant som man sedan kunde fråga 

efter, för det fick ett historiskt intresse. Och sedan kom ju nya böcker [som blev 

direkt tillgängliga för låntagarna]; Inge och Sten fick ju sina efterträdare. Och 

‘medicinska‘ böcker kom det ju nya.‖  

Liksom tidigare exempel kan även detta giftskåp placeras in i ett något mot-

stridigt sammanhang av å ena sidan öppenhet och dialog, å andra sidan moralism 

och kontrollbehov. Att giftskåpet stod kvar ända till 1900-talets slut kan dock 

knappast anses typiskt ens för den lite traditionella miljön på Sigtunastiftelsen. 

Istället var det troligtvis så att makarna Lilliehööks sällsynt långvariga inflytande 

över biblioteket drog med sig ‖den gamla tiden‖ in i den nya. På så vis levde prak-

tiken, på vilken historiska tiders idéer och moralsyn säkerligen haft större infly-

tande än det sena 1900-talets, vidare i en tid då den egentligen var förlegad.  
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9. Låntagaren-förbrytaren  

9.1 Individ och massa 

 

Oavsett om vi koncentrerar oss på giftskåpet som möbel eller som metafor fram-

manar det lätt föreställningen om att det är böckerna i sig – eller de idéer och rös-

ter de ger uttryck för – som genom avskiljande och instängning skall hållas i 

schack. I högre grad bekräftas denna föreställning när det gäller de större forsk-

ningsbibliotekens giftskåp, än när det gäller de allmänna bibliotekens varianter. 

De förras uppgift att bevara material medför per automatik större fokus på objek-

tet, på boken, vilket för dem närmre de ‖hemliga museer‖ som Kendrick redogör 

för. De allmänna bibliotekens gifthyllor flyttar emellertid blicken från boken (och 

i förlängningen dess författare) mot låntagaren, på ett sätt som liknar den förskjut-

ning från brottslig handling till tänkbar förbrytare som Foucault vill göra gällande.  

Här vill jag återigen uppmärksamma det profylaktiska synsätt som inspirerade 

folkbibliotekets framväxt, och – utifrån forskning från närliggande samhällsinsti-

tutioner – kan sägas genomsyra även senare decenniers bildningsdiskurser. ‖Man 

skall inte beräkna straffet som en funktion av brottet som sådant utan av möjlighe-

ten att det upprepas;‖ skriver Foucault som nämnt, ‖inte inrikta sig på den gångna 

oförrätten utan på den kommande oordningen.‖327 

I en avhandling om lärarrollens historiska utveckling beskriver Joakim Landahl på 

liknande vis hur relegeringsstraffet i 1930-talets skola ‖inte främst var avsett att 

straffa den felande, utan att skydda dennes kamrater från dåligt inflytande‖.328 En 

moraliskt undermålig person ansågs vid denna tid alltjämt kunna ‖smitta‖, eller 

‖förföra‖, andra lättsuggererade individer. Lärarkåren var märkbart ängslig inför 

massreaktioner som hotade att förleda elever, och i värsta fall vända hela klassen 

emot den enskilde läraren.329  

                                                 
327 Foucault, s. 95. 
328 Joakim Landahl, Auktoritet och ansvar: lärares fostrans- och omsorgsarbete i historisk belysning, Arbets-

liv i omvandling, 2006:12 (Stockholm: Arbetslivsinstitutet, 2006), s. 97. 
329 Ibid. 
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I bibliotekspressen återspeglas rädslan för massuggestion, och kopplas under 

efterkrigstiden extra tydligt samman med hotet mot det demokratiska styrelse-

skicket. ‖Vi stå mitt uppe i en kulturell kris‖, säger bibliotekarie Gösta Östling i 

ett anförande återgivet i BBL 1946. ‖Allt ont som vi gå igenom av krig och kriser 

beror på massans andliga förskjutningar. Dessa bottna i den enskilde individens 

bristande andliga mognad, brist på balans, tolerans och självkritik. [---] Ju mindre 

motståndskraft den enskilde, och därmed massan, har mot slagord och schablon-

mässigt tänkande, desto lättare är det för våldsideologier och diktaturtendenser att 

riva massan med sig.‖330 Han ser oviljan att anstränga sig som en ‖bakterie‖, som 

hotar hela civilisationen. Bildningsarbetets uppgift är att, som motvikt till denna 

tankemässiga lättja, skapa ‖vakna människor med självständigt omdöme‖. Biblio-

teken, säger han, ‖skall vara bildningsanstalter, ej bokbarer‖.331 Lionel MacColvin 

formulerar sig på liknande sätt några år senare: ‖En människa, likväl som ett helt 

folk, kan av sin fria vilja rusa mot undergången till följd av en propaganda, som 

accepteras okritiskt. En människa kan av fri vilja förstöra eller försumma sina 

möjligheter, därför han är okunnig om mera fruktbringande utvägar‖. Därför, me-

nar han, kan människan ‖troligen bäst välja, vad han vill göra med sin frihet, om 

han till fullo känner till sina möjligheter och det gör han bäst, om han läser myck-

et‖.332  

I ett föredrag för Bibliotekstekniska klubben, publicerat i BBL 1945, framhål-

ler Disa Törngren individens personlighetsutveckling som ‖ett samhällsintresse 

för de demokratiska staterna‖. ‖En nation är vad den tänker‖, citerar hon en eng-

elsk bibliotekstjänsteman, ‖och vad en nation tänker beror till stor del på vad den 

läser‖.333 Eller som hon sammanfattar det i en annan text fem år senare: ‖[E]n sko-

lad hjärna är bästa skyddet mot andlig smitta‖.334  

Oron för destruktiva gruppfenomen kan med Piuva sättas i relation till världs-

kriget, samt de ideologier och massrörelser som präglade denna period. Ett flertal 

populärvetenskapliga verk om mentalhygien gavs ut under 1930- och 40-talen, 

med suggestionens makt som återkommande tema. En lärobok om själshygien 

från 1941 jämför psyket med en svamp, ‖som inte är något annat än en oberörd, 

reaktionslös mottagare av varje slag av vätska som kommer i beröring med 

den‖.335 I detta finns likheter med den tidiga vågens hygienism, vars allmänna 

‖smutsifiering‖ infiltrerade såväl vokabulär som lagstiftning, och som med Doug-

las som tolkningsgrund kan anses grundad i politisk oro. Med den goda boken 

                                                 
330 Gösta Östling, ‖Principerna för bibliotekens bokinköp: Diskussionsinledning vid SAB:s årsmöte i Kal-

mar‖, Biblioteksbladet, 1946, s. 187-193 (s. 189 f). 
331 Ibid, s. 189. 
332 Lionel R. McColvin, ‖Bibliotekets verkliga uppgifter‖, Biblioteksbladet, 1953, s. 164-166 (s. 164 f). 
333 Disa Törngren, ‖Romanläsning: Ur ett föredrag i Bibliotekstekniska klubben i Stockholm‖, Biblioteksbla-

det, 1945, s. 101-103, s. 102. 
334 Törngren 1950 s. 363. 
335 Piuva, s. 41. 
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som vapen flyter retoriken också lätt samman med senare decenniers litterära 

kampanjer och fejder – fortfarande med ett grumligt politiskt ursprung. På 1920- 

och 30-talet utfärdade ABF ett flertal upprop mot smutslitteraturen, som de ansåg 

försvårade förbundets bildningsarbete.336 (Troligtvis var det av samma anledning 

som tidigare nämnda bibliotekarien på det liberala Arbetarinstitutets bibliotek 

Västerås förklarade giftskåpets existens med ‖att sådana böcker kunde man icke 

ha stående framme, ty då skulle folk bara låna dem och inga andra‖.) 1930-talets 

konservativa och kristet präglade retorik har jag redan vidrört.  

Med krigets inverkan kan de liberalt eller progressivt folkbildande, respektive 

konservativt folkfostrande bevekelsegrunderna betraktas som sammantvinnade: 

Sigtunastiftelsens Manfred Björkquist satt, för att ge ett exempel, i rådet för den så 

kallade Folkberedskapen (inrättad 1940), som på uppdrag av regeringen skulle 

verka för att stärka medborgarnas ‖intellektuella och moraliska motståndskraft‖ 

samt att upprätthålla ‖en god samhällsanda‖ inför krigshotet.337 Detta skedde i 

samarbete med folkrörelserna, inklusive SAB. Påtaglig är den blandning av hu-

manistiska och nationalistiska budskap som skulle inpräntas i befolkningen i hopp 

om att säkra den svenska neutraliteten.338  Under 40-talet noterar man i BBL denna 

centralstyrning av opinionen bland annat i begreppet andlig beredskap, som an-

vändes flitigt i diskussioner om bibliotekets roll.339 Begreppet är inte så tidsmässigt 

isolerat som det kan verka, då den goda bokens koppling till ett faktiskt försvars-

arbete betonas redan i de tidigaste sedlighetskampanjerna. Cecilia Bååth-

Holmberg skriver exempelvis i Svenska riksförbundet för sedlig kulturs årsberät-

telse 1914 hur förbundet ‖har varit och är en länk till Sveriges inre försvar och 

lyftning‖.340 Både smutslitteraturen och sexualupplysningsskrifterna beskylldes 

som tidigare nämnts för att vara ‖osvenska‖. Debatten kring åtalet mot Populär 

tidskrift för sexuell upplysning på 1930-talet är ett senare exempel på samma slags 

vokabulär.341  

Den andliga beredskapen kan dessutom sättas i relation till ytterligare ett be-

grepp, som redan under tiden kring den allmänna rösträttens införande dök upp i 

folkbildningsdebatten; medborgarsinnet. Micael Björk har definierat detta som en 

‖relativitetskännande individualitet‖, som ‖vet att ‘välja demokratin som det minst 

                                                 
336 Boëthius, s. 325. 
337 Anders Cullhed, ”Tiden söker sin röst”: studier kring Erik Lindegrens Mannen utan väg (Stockholm: 

Bonnier, 1982), s. 76. 
338 Kurt Lindal, Om kriget hade kommit: Folkberedskapen och motståndsandan i Sverige under andra 

världskriget (Stockholm: Carlsson, 2004), s. 11-13, 31, 39. 
339 För användning av begreppet, se exempelvis ‖Från biblioteksfronten‖, Biblioteksbladet, 1941, s. 137-139 

(s 138);  Sigurd Möhlenbrock, ‗Modernt soldatbibliotek vid Älvsborgs regemente‘, Biblioteksbladet, 1942, 

205-207 (s 207); Gösta Östling, ‖Boken och beredskapen‖, Biblioteksbladet, 1940, s. 300-301 (s. 300); Ing-
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onda av alla samhällssystem‘ och agera därefter‖.342 Odal Ottelin, docent i nordis-

ka språk och senare ABF:s studierektor i Stockholm, sammanfattar det hela som 

‖en individualism, som inte är egoism‖, utan står ‖i tjänst hos något större‖.343 Re-

toriken påträffas också under de år som massuggestionens teorier är som mest i 

omlopp.‖När man betonar biblioteken som samhällsnyttans organ, innebär detta 

icke att biblioteken äro verktyg till att leda en opersonlig massa‖, framhåller Kurt 

Boehme 1936. ‖I stället för att verka som andliga likriktaromformare skola biblio-

teken ge dessa individer möjlighet att själva fritt bilda sig en uppfattning.‖344  

Tio år senare, efter krigsslutet, beskriver bibliotekarie Gösta Östling angående 

principerna för folkbibliotekens bokinköp litteraturen som ‖ett medel för den ska-

pande individualismen‖.345 Dess uppgift blir att ‖återerövra människorna för läs-

ningen, att omvandla människorna – en efter en ur massan – till reflekterande in-

divider‖346. Med det ‖demokratiska samhället och dess framtid‖ för ögonen förfäk-

tar han: ‖Det är bättre med ett fåtal låntagare, som läser god litteratur än med en 

massa som matas med värdelös. Det är bättre att våra hyllor stå fulla med outlånad 

god litteratur än att de äro tomma efter utlånad värdelös.‖347  

Att relationen mellan individ och massa är så central för folkbibliotekens pro-

paganda för den goda boken kan jämföras med den individualisering Foucault ser 

som grundläggande för den moderna makten. Med Panoptikon som utgångspunkt 

ger han bilden av fången som ständigt synlig för övervakarens blick, men osynlig i 

sidled. Detta, menar Foucault, är vad som garanterar ordningen. Det är också vad 

som, på ett samhälleligt plan, kännetecknar uppkomsten av modernitetens ‖fria‖ 

subjekt: genom sofistikerade kontroll- och övervakningsmetoder reduceras ömse-

sidig påverkan i form av sammansvärjningar, smittor, upplopp, fusk eller andra 

former av oordning.348 Disciplinära begrepp som medborgarsinne, respektive and-

lig beredskap, har därtill mycket gemensamt med den ‖lydsjäl‖ Foucault betraktar 

som ett resultat av den fullt utvecklade panoptismen. Omsorgen om låntagaren 

kan i förlängningen sägas syfta mot en sådan, genom ihärdiga kampanjer för den 

goda boken, samt förkastande av den dåliga. Parollen ‖rätt bok till rätt person‖ 

framstår i ljuset av det ovanstående som lika delar servicefras och slagord i en 

modern individbildning.  
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9.2 Den unga 

Likheten mellan å ena sidan disciplinärt präglade begrepp som medborgarsinne 

och andlig beredskap, å andra sidan den lydsjäl som Foucault menar är resultatet 

av bl.a. de moderna institutionernas utbredning, kan användas som utgångspunkt i 

diskussionen om låntagaren. För en ännu tydligare koppling mellan det teoretiska 

ramverket och mitt ämne kan Walter Kendricks idéer vara behjälpliga: det finns 

en parallell till Foucaults själssjuka men botbara ‖förbrytare‖ i den typgestalt som 

Walter Kendrick kallar för ‖The Young Person‖; Den unga. 

Den unga uppkommer som retorisk figur i den tidiga debatten kring pornogra-

fin. För mitt syfte är det i synnerhet Kendricks utgångspunkt i hemliga museer och 

låsta biblioteksavdelningar som gör henne (enligt Kendrick är det oftast en hon349) 

intressant. I samband med urbaniseringen, bokmarknadens explosionsartade till-

växt och den alltmer utbredda läskunnigheten fick långt fler tillträde till de litterä-

ra skildringar som tidigare var förbehållna en bildad och manlig elit. Den läsande 

massan var anonym, och dess val av lektyr svår att kontrollera. Jämsides med det-

ta framträdde Den unga som sinnebilden av den svagsinta person som var i behov 

av beskydd och bildade en projektionsyta för de rädslor som väcktes med läsning-

ens demokratisering. Hon påstods vara oförmögen att skilja mellan verklighet och 

fiktion, mellan verklighet och bild. I grunden var rädslan för Den unga politiskt 

grundad, menar Kendrick: ‖[S]he condensed into a single image the inchoate 

energies latent in women, children, and the vague conglomerate known as ‘the 

poor‘‖, skriver han.350  

Kendrick tenderar, i mitt tycke, att väl ensidigt betrakta pornografin som en 

emancipatorisk kraft. Den unga som representant för den irrationella och lättsug-

gererade massan är emellertid en användbar figur då de svenska litteraturfejderna 

ofta hade ett liknande skyddsobjekt.  Många av de som deltog i de litteraturfejder 

som utbröt i början av 1900-talet trodde att läsning av fel sorts litteratur skapade 

dåliga läsare, som i sin tur riskerade att bli dåliga människor.351 Utöver upphov till 

sinnesjukdom och förvildning blev den s.k. smutslitteraturen beskylld för att vara 

‖förbrytarelitteratur‖, skriver Ulf Boëthius. Inte bara för att en del av den, såsom 

Nick Carter-litteraturen, hade förbrytare som motiv: den påstods därtill ha en så-

dan ‖förgiftande‖ verkan på sin läsare att även denna blev kriminell. Kritiska rös-

ter hävdade bland annat ‖att den som läste om ett brott genom ‘suggestionens 

makt‘ kände sig tvingad att göra likadant. Då hade det ingen betydelse‖, framhål-

ler Boëthius, ‖att den som man läste om greps och straffades. Läsaren kunde ändå 
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inte motstå sin lust att härma eller imitera den förbjudna och ofta hemska hand-

lingen.‖352  

I mitt eget material återfinns Den unga framförallt i diskussionerna om den 

omogna låntagaren. Dessa diskussioner är tydligt kopplade till det allmänna bibli-

oteksväsendet. Tidigare har jag jämfört giftskåpet vid Lunds universitetsbibliotek 

med de hemliga museer som Kendrick gör till emblem för hela den efterföljande 

pornografiska diskursen, med den dubbla önskan att gömma undan och bevara. 

Med de allmänna bibliotekens delvis annorlunda uppdrag – att tillhandahålla och 

fostra snarare än att bevara – förskjuts alltså fokus från objektet (boken) till sub-

jektet (låntagaren). Det är en förskjutning som kan jämföras med fängelsets för-

ändrade funktion från ‖förvaring‖ till reformering av fången. När låntagaren 

kommer i fokus sker – återigen i samklang med parollen ‖rätt bok till rätt person‖ 

– uppdelningen i mogna och omogna läsare. 

Till skillnad från de andligt ‖motståndskraftiga‖ personifierar Den unga det 

motsatta; alla de människor som förmodas mest mottagliga för negativ påverkan. 

Flera grupper aspirerade på rollen; den mest uppenbara var förstås den faktiska 

ungdomen. Intresset för, och ‖omsorgen‖ om, denna grupp var avgörande för de 

allmänna bibliotekens hantering av såväl ungdoms- som vuxenlitteratur. Det var, 

när allt kommer kring, Skolöverstyrelsen som utarbetade generella författningar 

för folkbiblioteken, och som genomförde inspektioner. Denna konservativa myn-

dighet hade av uppenbara skäl siktet inställt på den yngre delen av befolkningen. 

Bortom regelverken framträder bilden av den unga läsaren bl.a. i de skriftliga or-

ganen. I en passus rörande ‖bra‖ och ‖dåliga‖ böcker (BBL 1918) understryker 

författaren Odal Ottelin hur den bok som i ett visst sammanhang förkastas, kan 

vara lämplig i ett annat: 

[O]lika människor bar olika behov och olika motståndskraft, och man glömmer, att samma 
människa vid olika tider av sitt liv har olika behov och olika motståndskraft. [---] Det beror i 
så hög grad på oss själva, om vi till slut står där med den onda eller den goda frukten i vår 
hand. Känner jag, att en bok gör mig på något sätt sämre, att den stjäl det livsmod, som jag 
inte har råd att undvara, att den breder något styggt och fult över mitt känsloliv – ja, då lägger 
jag bort den, även om alla de andra skulle säga, att det är en bra bok. För mig är det inte en 
bra bok – åtminstone inte nu; kanske kan den bli det längre fram. Men känner jag, att en bok 
ger mig luft under vingarna, att den hjälper mig att leva mitt liv så, som jag i mina bästa stun-
der känner, att det bör levas — ja då läser jag den boken, även om hela världen runt om mig 
skulle säga, att det är en dålig bok. För mig är det en bra bok. Detta gäller vuxna människor. 
Med barn ställer det sig annorlunda. Ett barns själ är en fin och ömtålig blomma, som man 
skall vara varsam med. För barnens läsning bör de äldre känna sitt ansvar – det är ett an-
svar.353 

De små barnens påstått bristande motståndskraft gjorde dem också till självklara 

skyddsobjekt i sammanhanget. Men för dem fanns också ett klart definierat utbud 
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av lämplig litteratur att välja bland ur barnboksutgivningen. Därför var det istället 

ungdomarna – tonåringarna, som de senare skulle komma att kallas – som tycks ha 

utgjort det största problemet. Douglas har framhävt hur ordnandets princip för 

med sig obehag inför tvetydigheter och övergångstillstånd; en mekanism som möj-

ligen framträder särskilt tydligt i den klassificeringsivriga biblioteksvärlden. Kan-

ske är det en av förklaringarna till att ungdomar i den s.k. genombrottsåldern äg-

nats så mycket uppmärksamhet i biblioteksrelaterade diskussioner. Dessa har för 

längesedan tappat intresset för barnlitteraturen, men anses ännu inte mogna att ta 

sig an de vuxnas. ‖Bokvalet för den kategori av mellanålderns tonåringar, som 

vuxit ifrån rena barnböcker, men ej äro mogna för samtidens ytterst realistiskt 

betonade skönlitteratur‖, skriver en bibliotekarie, ‖blir ett grannlaga och svårt 

värv. Den assistent, som får ansvaret för detta bokval, måste [---] med största ur-

skillning använda vad hon finner lämpligt att fylla luckan med mellan de rena 

ungdomsböckerna och den mogna och omdömesgilla publikens litteratur‖.354 Hon 

fortsätter: ‖Vi behövde alltså vara grundligt hemmastadda i barnpsykologi, men 

det beklagliga är, att så gott som alla böcker i ämnet behandla koltåldern och ej, 

tonåringarna, som skaffa oss våra problem.‖355  

I Tidskrift för Sveriges läroverk läser man på 1950-talet hur elever i realsko-

lans mellanklasser är särskilt sårbara för massreaktioner och att ungdomar i puber-

teten är ‖otroligt känsliga för psykisk påverkan‖.356 ‖Tonårsgruppens stora hetero-

genitet med starka fluktuationer vad i mogenhetsgrad har […] varit ett besvärande 

hinder i bibliotekens strävan att skaffa fram för åldersgruppen lämplig litteratur‖, 

skriver också författaren och stadsbibliotekarien Sigurd Möhlenbrock i en essä i 

BBL 1958.357 Ingen konsensus rådde dock om hur mötet med den unga låntagaren 

skulle gå till. ‖Det kan inte vara riktigt att helt ‘skydda‘ barnen från den ‘besvärli-

ga‘ moderna litteraturen, som kan lära dem så mycket om det liv, som inte skyddar 

dem, så som vi skulle vilja‖, säger bibliotekarie Barbro Bylund i ett föredrag åter-

givet i BBL 1951.358 ‖Var måste den absoluta gränsen gå?‖ frågar hon. ‖Vad är det 

som är direkt olämpligt för ungdomarna att läsa i de vuxnas böcker? Ja, det är 

naturligtvis den rena erotiska beskrivningen. Men kärleken är ju något som en 15-

åring funderar över. Om en bok på ett fint sätt och med positiv inställning behand-

lar ett kärleksproblem, skulle vi inte då kunna ha den?‖359  

Bylund bekymrar sig över att de böcker som lånas ut på läroverksbiblioteken i 

Stockholm ‖står på ett oändligt mycket mer avancerat stadium, än de böcker, 

stadsbibliotekets ungdomsavdelning bjuder [eleverna], vilket ju inte [är] nyttigt 
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för stadsbibliotekets prestige‖. På ett flickläroverk ‖stod till och med Lo-

Johanssons, Kungsgatan, fritt på hyllan‖, uppmärksammar hon, även om läraren-

bibliotekarien vid ett senare tillfälle bestämde sig för att enbart låna ut den till 

äldre personer. ‖Han tog därför bort den ur hyllan, men den fanns i alla fall kvar i 

bokbeståndet.‖360 På Stockholms stadsbibliotek, där Bylund själv arbetade, fick 

bara vissa i förväg godkända vuxentitlar lånas ut till yngre personer. Bylund med-

ger, i sitt anförande, att stadsbibliotekets övervakningsmöjligheter inte är desam-

ma som skolans, men ger samtidigt exempel på hur den restriktiva utlåningspoliti-

ken skrämmer bort ungdomar från biblioteket. ‖På Söder i Stockholm‖, berättar 

hon,  

kom en liten sammanbitet strong, typisk söderkis in och frågade efter Hallbecks, Grabb på 
glid. Säkert visste han lika mycket om den miljön som författaren, och hade nog inte tagit 
skada av boken. Han kom två gånger och frågade bara efter den boken. Enligt våra bestäm-
melser kunde jag inte få hämta den åt honom, men hur gärna hade jag inte velat det. Han har 
aldrig kommit tillbaka efter sitt misslyckade försök.361  

Många bibliotek saknade helt, i synnerhet i ett tidigare skede, ungdomsavdelning. 

Åldersgränsen för tillträde till vuxenavdelningen kunde då variera mellan tidiga 

och sena tonåren.362 Det kan generellt ha varit så, att bibliotek med lägre ålders-

gränser var mer måna om att hålla olämplig litteratur borta från de öppna hyllorna, 

såsom exempelvis fallet var vid Växjö stifts- och landsbibliotek. 

Jag har tidigare gett exempel på förtroligheten mellan lärare och bibliotekari-

er. Lärarnas övertag när det gäller den ‖mognad‖ som både författningen och Bib-

lioteksbladets recensenter åberopade var inte enbart åldersmässig; den hade också 

med bildning att göra. Det är svårt att veta, utifrån mina källor, i vilken utsträck-

ning klassmässiga aspekter spelade roll när det gäller utlåning av litteratur ur bib-

liotekens giftskåp. Bibliotekskonsulent Greta Linder framhåller (1930) hur det i 

mötet med låntagaren gäller ‖att så taktfullt som möjligt söka utröna, med vilken 

bildningsgrad man har att göra, liksom man så långt sig göra låter ställer in sig på 

att vilket ögonblick som helst möta en överraskning och ackommodera sig däref-

ter. Ty‖, säger hon, ‖lika illa som det är att felbedöma situationen så, att man ger 

upplysningar som förutsätta en för hög nivå, lika mycken anstöt väcker det, när 

man meddelar alltför elementära anvisningar‖.363  

Medvetenhet hos bibliotekspersonalen om låntagarens bildningsnivå säger 

förstås inte så mycket om hur biblioteken faktiskt hanterade frågan. En del av de 

åtgärder som biblioteken vidtog för att undanhålla ungdomar en viss sorts littera-

tur drabbade dock även vuxna utan akademisk bildning, som låntagare med arbe-
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tarklassbakgrund och en stor andel kvinnor ur olika samhällsskikt. Ett bra exempel 

på detta är hur många bibliotek köpte in den kontroversiella litteraturen på engels-

ka, eller på dess originalspråk. ‖När jag var i Gävle fanns inte Lady Chatterley 

[dvs. Lady Chatterleys älskare av D.H. Lawrence, min anm.] på svenska utan bara 

på engelska, ifall någon lärare skulle få lust att läsa den‖, berättar en biblioteka-

rie.364 En annan blev av kommunens centralbibliotek uppmanad att uppskjuta in-

köpet av den tryckfrihetsåtalade Agnar Mykles roman Sången om den röda rubi-

nen, för att lite senare köpa in den enbart på norska.365 Enligt åklagaren i målet mot 

Populär tidskrift på 1930-talet fanns det också två typer av sedlighetssårande 

skrifter; ‖dels de som under alla förhållanden kunde anses såra tukt och sedlighet, 

och dels sådana som endast på grund av de omgivande förhållandena kunde karak-

teriseras på detta sätt‖.366 I likhet med detta innehöll pliktleveransbibliotekens gift-

skåp framförallt sådant som ‖under alla förhållanden‖ var sedlighetssårande, me-

dan de allmänna biblioteken lade undan sådant som kunde verka sedlighetssårande 

för vissa låntagare.  ‖Det var, och är‖, skriver Lena Lennerhed, ‖en vanlig före-

ställning att ‘obildade‘ förleds av budskap vilka en ‘upplyst‘ elit kan hantera‖.367 

Problemet med Populär tidskrift var att den riktade sig till den breda allmänheten.  

Särskilt under 1920- och 30-talen innehåller också Biblioteksbladets recensio-

ner bedömningar av böckers lämplighetsgrad utifrån både ålder och klass. Så kan 

det exempelvis sägas om en bok, som i omdömet om Maria Sandels roman Drop-

par i havet, att den ‖[k]nappast [är] någon folkbok, och absolut ej lämplig för 

ungdom‖ (Sandels bok, vars ‖realistiska skildringar från proletariat, gränder och 

glädjehus‖ följer arbeterskan Gerda genom den ‖andliga smutsen och snusket‖, 

mot ‖ljusare rymder‖, recenserades 1927).368 Eller att den, som i fallet med nyupp-

lagan av Denis Diderots ‖mycket bekanta skildring av franskt klosterliv – eller 

rättare sagt av dess perversa och osympatiska utväxter‖ (Nunnan, recenserad 

1926), enbart rekommenderas ‖en bildad och mogen läsare‖.369 Honoré de Balzacs 

Lustiga historier (recenserad 1929), sägs innehålla ‖galliskt och drastiskt frivola 

småhistorier […] i den gamle Rabelais‘ anda‖ och ‖vara samlade ‘till pantagrue-

listernas men inga andras uppbyggelse och förströelse‘. Det vill på allmänbegrip-

lig svenska säga, att de kräva en mogen och kulturhistoriskt inriktad publik och 

alltså icke äro lämpliga för andra bibliotek, än där en dylik kan påräknas‖.370 

En viss indignation kunde också väckas om litteratur gömdes undan för fel 

målgrupp. Som gymnasieläraren som ifrågasatte skolbibliotekariens giftskåp på 

basis av elevernas, som det verkar, socioekonomiska tillhörighet: ‖De gick i tredje 

                                                 
364 ‖Intervju med Boris Beltzikoff‖. 
365 Nilsson, Sture. 
366 Lennerhed, s. 59 ff. 
367 Lennerhed, s. 61. 
368 [rec. av Droppar i folkhavet (Maria Sandel)], Biblioteksbladet, 1927, s. 20. 
369 [rec. av Nunnan (Denis Diderot)], Biblioteksbladet, 1926, s. 30. 
370 [rec. av Lustiga historier (Honoré de Balsac)], Biblioteksbladet, 1929, s. 71. 
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ring och var något av de duktigaste. Överhuvudtaget låg hela gymnasiet väldigt 

högt. […] Det var vissa klasser där de har blivit akademiker i ledande ställning.‖371  

Ingrid Atlestam framhåller hur inte bara klass-, utan även könsperspektivet 

döljs i det tidiga ungdomsbegreppet. De ur arbetarklassen som åren omkring den 

allmänna rösträttens införande ansågs mest hotfulla var yngre män.372 Mitt material 

är för tunt för att avgöra huruvida detta överensstämmer med bibliotekets utlå-

ningspolitik. Senare exempel visar att vuxna kvinnor kunde drabbas av restriktio-

ner när det gällde lån av utmanande litteratur. En norrländsk bibliotekarie berättar 

att en kvinna måste vara gift för att få låna Krusenstjernas Fröknarna von Pahlen-

svit på vissa bibliotek.373 Och i en mindre ort i Småland ville en kvinna låna Agnar 

Mykles Sången om den röda rubinen men var då tvungen att skicka sin man.374 

Det är dock svårt att med bestämdhet avgöra huruvida detta verkligen hade med 

låntagarens kön, och inte med hennes relationsstatus att göra. Thompson har ex-

empelvis visat, angående den brittiska bibliotekscensuren, hur vissa bibliotek lå-

nade ut en del sexuallitteratur enbart till gifta par.375 Att på detta vis sortera lånta-

garskaran innebar hur som helst en samtidig gradering och normering av den, där 

somliga ansågs sakna beredskap – självdisciplin, med Foucault – för att hantera 

‖korrumperande stimuli‖. Innan läskulturens förvandling av dem till reflekterande 

individer var de alla potentiella förbrytare. 

 

 

                                                 
371 Sundström & Winroth. 

 
372 Atlestam & Stenberg, s. 89. 
373 Mejl från anonym informant (4), 2008-01-14. 
374 Mejl från anonym informant (5), 2008-01-15. 
375 Se exempelvis Thompson, s. 62. 
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10. Efter 1965: några tendenser 

Mot slutet av 1900-talet var giftskåpet på Sigtunastiftelsen antagligen unikt i sitt 

slag. En rad specifika omständigheter bidrog nämligen till att bibliotekens restrik-

tioner efterhand tog sig annorlunda uttryck, eller avskaffades helt. Den mest up-

penbara faktorn var omorganisationen av statsbidragssystemet 1965, då att de di-

rekta anslagen till folkbiblioteken slopades och ansvaret överlämnades till kom-

munerna via ett generellt skatteutjämningsbidrag.376 I samband med detta försvann 

även biblioteksförfattningen, och med den dess sedlighetsbestämmelser. Vidare 

blev inställningen till sexualitet generellt sett mer tolerant under 1960-talet, och 

1971 avskaffades den lag mot ‖sårande av tukt och sedlighet‖ som tidigare regle-

rat merparten av innehållet i pliktleveransbibliotekens giftskåp.  

Redan i remissyttrandena rörande 1949 års biblioteksutredning, som samman-

fattas i BBL 1950, märks en avog inställning till vissa av villkoren för statsbidrag: 

‖De föreslagna bestämmelserna om kontroll av bokbeståndets konstnärliga och 

moraliska kvalitet avvisas bl. a. av SAB‖, sägs det, ‖som i sitt yttrande hävdar att 

biblioteksrörelsen nu borde ha vuxit från dylika kontrollåtgärder. Svenska stats-

förbundet vill för sin del icke heller vara med om att ‘det statliga förmyndarskapet 

över den kommunala biblioteksverksamheten ytterligare utbygges, särskilt om 

städerna skulle åtaga sig ökat ansvar för landets bokförsörjning‘.‖377  

Skolöverstyrelsen anslöt sig dock till sakkunnigförslaget, och ville ha be-

stämmelserna kvar ‖som garanti mot olämpliga bokinköp‖.378 Även om borttagan-

det av bestämmelserna alltså kom att dröja femton år anar man i bibliotekspressen 

en större öppenhet i frågan framåt slutet av 1950-talet. Recensenter klagar mindre 

på detaljerade kärleksscener och mer på religiös dogmatik. P.A. Sorokins Sexbe-

satt Västerland, som ges ut 1960, kallas ‖reaktionär propagandaskrift‖379 på grund 

av sin kristna sexualmoral, och samma år förkastas Clyde Narramores Kärlek mel-

lan två: Sexuallivet från kristen synpunkt av samma anledning: ‖Ideligen åter-

kommer i boken tesen, att endast en god kristen kan visa full förståelse och hänsyn 

för den andra parten i ett äktenskap. Onanien framhålles som synd, homosexuali-

                                                 
376 Bjarne Stenquist, Är det på efterkälken Sverige åker? Folkbiblioteken behöver ett nationellt uppdrag!, 

Biblioteksdebatt, 24 (Lund: Bibliotekstjänst, 2003), s. 72. 
377 Sigurd Möhlenbrock, ‖Biblioteksreformen hos remissinstanserna‖, Biblioteksbladet, 1950, s. 166-173 (s 

168). 
378 Ibid. 
379 Hans Baude, ‖Angående sexuell besatthet (replik)‖, Biblioteksbladet, 1960, s. 577-578 (s 577). 
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teten likaså. Överhuvud saknas den moderna biologiska synen på sexuallivet. Bib-

lioteken varnas.‖380  

Förvisso kan ovanstående vara ett tecken på att naturvetenskapens tolkning av 

sexualiteten erövrat kristendomens, det vill säga att ‖modern biologisk‖ medikali-

sering ersatt religiöst fördömande; ‖synd‖. Homosexualitet avkriminaliserades till 

exempel 1944 men kom fram till 1979 istället att klassificeras som en mental 

sjukdom. En öppnare inställning hos BBL:s recensenter innebar heller inte per 

automatik att samma inställning förankrats hos bibliotekspersonalen. Precis som 

den strängt fostrande tonen i tidskriften tidigare tagits med ro på många av landets 

bibliotek, kunde alltför frisinnade skribenter omkring 1960 förvänta sig hätska 

repliker från verksamma bibliotekarier. ‖[N]og hade rec. varit mycket hederliga-

re‖, skriver en läsare apropå Olle Länsbergs roman Käre John, ‖om i recensionen 

något inrymts om denna boks supernaturalistiska sexualskildring. Eller‖, fortsätter 

han, ‖har det varit meningen att överlista omisstänksamheten, att bakvägen införa 

diskutabel litteratur (ty alla människor är ju inte lika avancerade som rec. tycks 

vara) på bibliotekens bokhyllor?‖381 En annan bibliotekarie underkänner i öppet 

brev sågningen av Sexbesatt Västerland, då bokens unga läsare ‖redan hunnit visa 

en påfallande kritisk inställning gentemot pinupperieländet och den erotiska sna-

skigheten omkring sig‖.382  

Ändå påbörjas under denna tid en förändring i BBL som – visserligen först i 

mitten av 1970-talet – manifesteras i längre texter om sexualrelaterad litteratur där 

tonen är märkbart annorlunda. I ‖Vad gör biblioteken för erotiken?‖ (1974) före-

slår biblioteksprofilen Greta Renborg en konferens om erotik på biblioteken. ‖Jag 

tror inte att det finns så mycket sexualfientlighet kvar‖, skriver hon, ‖men en osä-

kerhet om hur man nalkas området. Mången medelålders biblioteksperson är kan-

ske offer för ihärdig anti-sexindoktrinering sedan barnsben.‖383 Något år senare ger 

Olle-Petter Melin, i ‖Litteratur om homosex? Finns det? På vårt bibliotek?‖, väg-

ledning när det gäller böcker som berör homosexualitet. Han hänvisar också till 

American Library Association, ALA, vars särskilda arbetsgrupp ‖Gay Liberation 

Task Force‖ arbetade för homosexuellas rättigheter samt ökad spridning av rele-

vant litteratur på folkbiblioteken i USA. ‖Något för SAB:s medlemmar att disku-

tera att ta efter?‖ föreslår Melin.384 Utställningar om homosexualitet visades också 

på bibliotek i hela landet; i samband med detta erbjöds även litteraturlistor, infor-

mation och debattkvällar i ämnet.385  

                                                 
380 [rec. av Kärlek mellan två: Sexuallivet från kristen synpunkt (Clyde Narramore)], Biblioteksbladet, 

1960, s. 79. 
381 Nils Roth, ‖Var det nödvändigt?‖, Biblioteksbladet, 1959, 757. 
382 Arthur Magnusson, ‖Angående sexuell besatthet‖, Biblioteksbladet, 1960, s. 576-577. 
383 Greta Renborg, ‖Vad gör biblioteken för erotiken?‖, Biblioteksbladet, 1974, s. 55-57 (s 55). 
384 Olle-Petter Melin, ‖Litteratur om homosex: Finns det? På vårt bibliotek?‖, Biblioteksbladet, 1975, s. 82-

84 (s 82). 
385 Renborg, s. 56, och Melin, s. 82. 
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Enligt 1974 års kulturpolitiska proposition, vars mål gällde fram till nyligen, 

skulle kulturpolitiken ‖motverka kommersialismens negativa verkningar‖.386 Joa-

cim Hansson beskriver hur utredningen ‖stakar ut en väg, där biblioteken […] får 

karaktären av garant just för det alternativa och ibland rent subversivas rätt att 

existera och spridas‖. Istället kommer hotet från en ‖kommersiell mainstream-

kultur‖.387 När det gäller sexuallitteraturen kan man, i enlighet med detta, notera en 

mer distinkt gräns mellan den önskvärda, respektive den icke önskvärda, varian-

ten. För parallellt med 1970-talets generellt sett öppnare attityd gentemot sexuali-

tet växte också motståndet mot den kommersiella pornografin. Det var ett mot-

stånd som flätades samman med den dåtida feministiska rörelsens kamp.  

I sitt yrkande för kompetenshöjning när det gäller erotisk litteratur, nämner 

Greta Renborg som motpol till den ‖acceptabla‖ sorten en ‖översexualiserad re-

klam- och porrindustri, där erotik och sensualism lyser med sin totala frånvaro‖.388 

Trots brasklappen möttes hennes inlägg av mothugg från två upprörda läsare i ett 

efterkommande nummer av BBL, som hävdar att Renborg på det stora hela talar 

om en ‖redan etablerad erotisk kultur, som har mycket litet med sexualitet att 

göra‖. ‖Det svåra‖, skriver de, ‖undviker GR sorgfälligt. Vad har vi för verkliga 

alternativ till kioskporr och herrtidningar? Vi tror, att det är svårt att komma med 

Ekelöf och Romeo och Julia.‖389 I Sara Lidmans anförande på SAB:s årsmöte 1979 

framträder folkbiblioteket som en motpol till den kommersiella ‖kiosklitteratu-

ren‖, och i synnerhet till pornografin. ‖Om man skulle använda en bild kan man 

säga att pornografin misshandlar erotiken som hormoslyr misshandlar björken. [---

] På samma sätt överstimulerar pornografin den naturliga kättjan i syfte att få ero-

tikens träd att vissna – jämte en mängd kärleksfull undervegetation.‖390 Lidman 

vill kasta om proportionen folkbibliotek kontra antal försäljningsställen för kiosk-

litteratur, och föreslår sarkastiskt att en ‖porr-buss‖ inrättas, ‖för att inte glesbyg-

den ska bli lottlös på det dåliga‖.391  

Den grövsta varianten (i form av pornografiska tidningar och liknande) nådde 

förstås inte folkbiblioteken överhuvudtaget, möjligen inte heller mer våldsbetonad 

pornografisk skönlitteratur. I övrigt är källmaterialet från denna period för tunt för 

att göra några generella antaganden om litteraturhanteringen på biblioteken.‖Jag 

minns att vi i Karlskrona [i början på 1970-talet] hade merparten av sexualupplys-

ningslitteraturen i magasinet‖, berättar en bibliotekarie, ‖men det berodde ju på att 

låntagarna stal böckerna istället för att låna dem. ‘Erotican‘ fanns också där, av 

                                                 
386 Den statliga kulturpolitiken: Kungl. Maj:ts proposition 1974:28 (Stockholm, 1974), s. 295. 
387 Joacim Hansson, Det lokala folkbiblioteket: förändringar under hundra år (Linköping: Mimer, 

2005), s. 26. 
388 Renborg, s. 57. 
389 Margareta Rosenquist & Wera Sundin, ‖Erotik på biblioteket, irrfärd på 'problemfyllt strövområde' eller 

något angeläget att ta upp till debatt?‖, Biblioteksbladet, 1974, s. 174. 
390 Sara Lidman, ‖Är kiosken vår tids bokbål?‖, Biblioteksbladet, 1979, s. 156-159 (s 157). 
391 Ibid, s. 158. 
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samma anledning.‖392 Faktiska giftskåp tycks under det sena 1960- och 70-talet ha 

varit vanligare på sjukhus och mentalvårdsinrättningar, där erotiken – åtminstone 

på slutna anstalter – alltjämt utgjorde en del av innehållet.393 Medan klimatet för-

ändrades på folkbiblioteken var det möjligen så att sjuka människor alltjämt upp-

fattades som mottagliga för ‖skadlig påverkan‖. Även på öppna vårdinrättningar 

fanns litteratur som undanhölls patienter. En informant berättar om biblioteket på 

Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, där hon vikarierade i slutet av sextiotalet. Hon 

minns hur Runas religiösa romaner ‖inte fick följa med på bokvagnen utan förva-

rades i ett särskilt skåp‖, och har för sig att så även var fallet med böcker av Leo-

nard Strömberg.394 Både Runa (pseudonym för Elisabeth Beskow) och Strömberg 

var under första halvan av 1900-talet populära författare inom den kristna så kal-

lade uppbyggelselitteraturen, och som sådana kan de tyckas utgöra motpolen till 

den klassiska smutslitteraturen.395 Men även om detta är sant på ett motivmässigt 

plan, skymtade emellertid dessa författare ofta i den närliggande kvalitetsdebatten, 

ofta med jämförelser till populärlitteraturens galjonsfigur, Sigge Stark.396  

Likväl var det, kommenterar informanten, ‖helt tidsenligt att det var beskedli-

ga Runa och Strömberg och inte Mykle eller Henry Miller som stod i giftskåpen 

runt 1970‖.397 Bortsett från det faktum att den kristna rörelsen tappat styrfart under 

denna politiskt radikala tid, saknade författare som Runa och Strömberg den so-

ciala medvetenhet och samtidsorientering som tidens dominerande socialrealistis-

ka strömning föreskrev. Många alltför idylliska eller sagobetonade barn- och ung-

domsböcker dömdes av denna anledning ut som ohälsosam verklighetsflykt.398 I 

biblioteket på Lunds lasarett, där en av informanterna praktiserade 1968, fanns ett 

giftskåp där böcker som läkarna ansåg olämpliga för barn placerades. Informanten 

minns det särskilt ‖eftersom man hade förvisat Astrid Lindgrens Mio min Mio till 

skåpet‖, något hon upplevde som stötande.399 Lindgrens böcker bemöttes med en 

hel del kritik under denna period, i synnerhet Bröderna Lejonhjärta, som gavs ut 

för första gången 1973. Utöver fantasymotivet kritiserades den för sin påstådda 

sentimentalitet och religiösa underton, samt för sin skildring av dödslängtande 

barn.400 Mio, min Mio låg nära Bröderna Lejonhjärta i både tematik och handling 

och blev, som Erika Josefsson skriver i en artikel, ‖visserligen beskriven som ett 

                                                 
392 Mejl från anonym informant (5), 2008-01-15. 
393 Se exempelvis Rosenquist & Sundin, angående de ‖totala institutionerna‖. 
394 Mejl från anonym informant (1), 2007-12-05. 
395 ‖Runa‖, Nationalencyklopedin [åtkomstdatum 6 Augusti 2011]. 

‖Leonard Strömberg‖, Nationalencyklopedin [åtkomstdatum 6 Augusti 2011]. 
396 Se exempelvis Andersson & Hansson. 
397 Mejl från anonym informant (1), 2007-12-05. 
398 Boel Westin, ‖Vad är barnlitteraturforskning?‖, i Litteraturvetenskap : en inledning, Red. Staffan Berg-

sten, 2:a uppl. (Studentlitteratur, 2002), s. 129-142 (s 133 f). 
399 Mejl från anonym informant (3) till Karin Arbelius, 2008-01-14  
400 Westin,Boel Westin, ‗Vad är barnlitteraturforskning?‘, i Litteraturvetenskap : en inledning, Red. Staffan 

Bergsten, 2:a uppl. (Studentlitteratur, 2002), S. 129-142, s. 133 f.  
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mästerverk när den kom 1954, men den vanligaste kritiken mot henne under 70-

talet gick ut på att hon istället för att förbättra huvudpersonernas utgångsläge lät 

dem fly in i fantasivärldar‖.401 I sammanhanget kan uppmärksammas hur många 

bibliotekarier även skydde den nyandlighet som bredde ut sig under detta decenni-

um. Mängden litteratur inom ämnet ockultism bedömdes av en del som värre än 

‖sexvågen‖: ‖De flesta representerar ren och skär tro‖, skriver en insändare i BBL, 

‖tro på allt från kloka gummor som hittar lik, till antika flygande tefat. De inbju-

der inte till debatt, de inbjuder till tro, en mer eller mindre själsförvirrande tro.‖402  

Debatten om sexuallitteratur på folkbiblioteken blev på 1980- och 90-talen 

hårdare knuten till kvalitetsdebatten än till frågor om moral, bl.a. i diskussionen 

kring den genre som i Sverige gick under benämningen ‖tantsnusk‖. Denna bestod 

i korthet av lättsmälta kärleksromaner med kvinnor som målgrupp, ofta kryddade 

med pikanta sexskildringar. Även om kritiken mot FLN-litteraturen, som den for-

mellt kallades (FLN i betydelsen Flärd, Lidelse, Njutning), enligt vissa lika myck-

et sprang ur sexet som ur genrens påstått undermåliga litterära kvalitet, var grän-

sen mellan dessa möjliga bevekelsegrunder tämligen diffusa.403 Margit Sandemos 

romanserie Sagan om isfolket är ett typexempel på litteratur som föll under be-

nämningen. En bibliotekarie i en liten Dalslandskommun berättar hur hon envist 

vägrade att köpa in Sandemos böcker, på grund av ‖dåligt språk‖ och ‖usel per-

sonskildring‖. ‖Jag påpekade också‖, skriver hon, ‖att då skulle det krävas inköp 

av alla de 43(?) delarna, och kanske i flera exemplar eftersom vi hade fyra biblio-

tek och en bokbuss. Detta måste ske på bekostnad av andra bokinköp, 

t.ex. barnböcker.‖404 Men, fortsätter hon  

[d]å var det en godhjärtad låntagare som skänkte nästan alla delarna till ett av filialbibliote-
ken. Jag framhärdade i att böckerna var litterärt undermåliga, men kunde/ville kanske inte 
förhindra att filialföreståndaren lånade ut dom ‖under disk‖. De fanns inte i katalogen och 
stod aldrig framme på nån hylla, men utlåningen var omfattande, ryktet spred sig om var de 
fanns och man åkte flera mil för att låna! Och de kom med i utlåningsstatistiken förstås!405 

De bibliotekarier som förespråkade FLN-litteratur på biblioteken anslöt sig ofta 

till det tidigare nämnda läger som betraktade så kallad triviallitteratur som ett me-

del för att få nya låntagargrupper till biblioteken.406 I samma anda som biblioteka-

rien som gömde undan populär men förkastad litteratur i plåtskåp under inspek-

tionsrundor, har en del under senare decennier använt sig av pastischartade varian-

ter av giftskåpet för att på så sätt komma undan med ‖icke biblioteksmässig‖ litte-

                                                 
401 Erika Josefsson, ‖Astrid Lindgren - En författare med udd‖, Helsingborgs Dagblad, 21 Januari 2007. 
402 Ulla Bergstrand, ‖Bibliotekstjänst och ockultismen‖, Biblioteksbladet, 1974, s. 114. 
403 Om bibliotek och FLN-litteratur, se exempelvis Kathrine Peippo, Bibliotekarien – den goda smakens 

försvarare? En undersökning av folkbibliotekens inköp av skönlitteratur, Magisteruppsats i biblioteks- och 

informationsvetenskap (Uppsala: Uppsala Univ., 2007).  
404 Mejl från anonym informant (1), 2007-12-05. 
405 Ibid. 
406 Hansson, J. 1998, s. 27. 
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ratur i samlingarna. I början av 1990-talet tog Norra Fäladens bibliotek i Lund 

initiativet till en hylla som de kallade för ‖Det mest förbjudna‖, där bland andra 

populära författare ur FLN-genren, som Sandemo, Barbara Cartland och Danielle 

Steel varvades med försmådd barn- och ungdomslitteratur av typen Kitty och 

Biggles.407 Titlarna fick inte katalogiseras annat än som tillfälliga poster, och då 

under specialsignat ‖Usch‖, berättar bibliotekarie Bodil Nielsen. I pressmeddelan-

det gick att läsa hur biblioteket samlat ‖älskade böcker som av kvalitetsskäl nor-

malt inte brukar köpas av folkbiblioteken‖408: 

Vi har i smyg gjort ett litet inköp av billighetsupplagor av Biggles, Kitty, Lotta, Collins, Shel-
don etc. och nu hoppas vi att lundaborna bidrar med sina favoriter i den här genren av om-
tyckta men ej kritikerrosade böcker. Vi tigger alltså om dessa för vi vill inte lägga ut för 
mycket pengar på genren ifråga. 

Vi kan tänka oss att denna skräddarsydda litteratur, så fullmatad med önskedrömmar och 
klichéer, ändå har några positiva sidor som inte riktigt går fram till en bildad medelklass och 
att biblioteken därför har skäl att med en viss ödmjukhet närma sig den s.k. populärlitteratu-
ren. 

På så vis kan kanske en försiktig dialog uppstå mellan folkbildningens ståndaktiga förkäm-
par och de lättsmälta texternas hängivna beundrarskara. Det ska heller inte glömmas att de 
finns som är allätare och dubbla i sin smak. 

Om inte annat så kanske något vilset offer för kommersialismens krafter kan söka sig in i 
bibliotekets stugvärme om vi istället för ett ‖antingen-eller‖ i smakfrågan säger ett glatt ‖både-
och‖.409 

‖En del kollegor rynkade på näsan‖, berättar Nielsen, ‖men vi hade bra utlåning på 

dessa titlar.‖ Verksamheten pågick cirka fem år innan böckerna slutligen letade sig 

in i det ordinarie beståndet. Även Forumbiblioteket i Nacka har, i en ‖massiv mö-

bel med tunga dörrar‖, på liknande sätt iordningställt ett publikt ‖giftskåp‖ med 

böcker som ‖någon gång varit bannlysta, eller kontroversiella, eller i alla fall fö-

remål för hätsk debatt‖.410 I lekfullt syfte, men också som en ‖påminnelse om att 

demokrati och yttrandefrihet ingenting är att ta för givet, utan värt att värna om‖.411 

Retoriken är tänkvärd, då giftskåpet som just ett värnande om demokratin (åtmin-

stone som ett värnande om ‖demokratiska värderingar‖, i betydelsen ‖respekt för 

oliktänkande och övertygelsen om alla människors lika värde‖) kan sägas föra det 

vidare in i 2000-talet. Redan under efterkrigstiden tillfogades i folkbiblioteksut-

redningen en reservation till det mångsidigt sammansatta biblioteksbeståndet, vil-

ken dikterade att litteratur som ‖spekulerar i våld‖ eller ‖propagerar för rasdiskri-

minering, förföljelse av oliktänkande och annat som strider mot de mänskliga rät-

tigheterna‖ inte skulle finnas på folkbiblioteket.412 Det är min uppfattning att arvet 

från giftskåpseran under det senaste dryga decenniet främst utgjorts av liknande 

                                                 
407 Mejl från Bodil Nielsen, Norra Fäladens bibliotek, 2008-01-25. 
408 Ibid. 
409 Ibid. 
410 ‖Utsökt skåpmat‖, Bibliotek Nacka Forum [åtkomstdatum 7 Augusti 2011]. 
411 Mejl från Nina Frid, projektledare Forumbiblioteket i Nacka, 2008-01-15. 
412 Folkbibliotek i tal och tankar, s. 77. 
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resonemang; ofta med stöd från skolans styrdokument. Under arbetet med denna 

uppsats har flera grundskole- och gymnasiebibliotekarier berättat hur de lagt un-

dan enstaka exemplar av Anton LaVeys satanistiska bibel, Hitlers Mein Kampf 

eller våldspornografiska verk som Pauline Réages (pseud. för Anne Desclos) Be-

rättelsen om O och böcker skrivna av Markis de Sade. 

Tydligt genljuder också de historiska tongångarna i debatten om internetfilter, 

som tilldrog sig bland annat på BIBLIST, i BBL samt i tidskriften BiS (Bibliotek i 

Samhälle) från och med slutet av 1990-talet och flera år framåt.413 I den framfördes 

synpunkter om huruvida internetfilter skulle användas på folkbibliotekens publika 

datorer för att hindra användare att besöka webbsidor med exempelvis pornogra-

fiskt, rasistiskt eller nazistiskt innehåll. I likhet med giftskåpspraktiken innebär 

sådana filter att restriktioner införs mot material som redan finns tillgängligt på 

biblioteket (att jämföra med det material som väljs bort i urvalet, ofta med hänvis-

ning till ekonomiska skäl). Skillnaden mellan 1900-talets debatter och det tidiga 

2000-talets är på vilka grunder man anser att restriktiva åtgärder borde vidtas – 

åtminstone tycks det i den offentliga diskussionen som om webbsidor är proble-

matiska på grund av sitt förnedrande eller diskriminerande innehåll snarare än sitt 

sexuella (även om man förstås inte kan utesluta att vissa biblioteksanställda också 

upplever det sistnämnda som stötande). En av rösterna i debatten benämner det en 

‖arbetsmiljöfråga‖ och menar att de ‖som arbetar på bibliotek inte skall behöva 

mötas av skärmbilder där t ex kvinnor kränks‖. 414  

I detta avseende tar Den unga, Kendricks typgestalt, ingen tydlig skepnad. 

Kendrick själv ser henne från och med den kommersiella pornografins explosion 

på 1970-talet förvandlas till en vuxen [porrkonsumerande] man, och dennes ‖be-

skyddare‖ till en [feministisk, får man förmoda] kvinna. Hon, hävdar Kendrick, 

‖still desires to prevent the ignorant and vicious from obtaining access to danger-

ous representations, and this desire still masks a lust for power‖.415  

Jag delar inte Kendricks utgångspunkt i denna fråga, och därmed inte heller 

hans analys: alltför mycket skiljer i min mening senare tiders antiporr-retorik från 

det tidiga 1900-talets litterära smutsdebatter för att inte hans jämförelse dem emel-

lan ska halta. Då smutsdebatterna nästan uteslutande handlade om sexualmoral, 

inom ett nationalistiskt tankesystem, innehåller de senare en tydligare maktkritik 

(snarare än en kalkylerande ‖lust for power‖). Redan på 70-talet likställde Sara 

Lidman, i det tidigare citerade anförandet från SAB:s årsmöte, den kommersiella 

pornografin med ‖hets mot folkgrupp‖.416 I samma anda fördes för några år sedan 

diskussioner kring den så kallade ‖sexualiseringen av det offentliga rummet‖ som 

                                                 
413 Se bl.a. Falk & Åhman, samt David Södergren, ”Vad gör vi med Internet, kamrater!”, Magisteruppsats i 

biblioteks- och informationsvetenskap (Uppsala: Uppsala Univ., 2005). 
414 Barbro Borg, ‖Dags för biblioteken att inta en högre och tydligare profil‖, BiS, 2001, s. 11-12 (s 13). Borg 

är för övrigt emot internetfilter. 
415 Kendrick, s. 239. 
416 Lidman, s. 158. 
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i praktiken handlade mindre om sexualitet än om könsdiskriminerande bilder av 

kommersiell karaktär.417 Oavsett vems sida man ansluter sig till finns paralleller 

mellan den diskussionen och de offentliga folkbibliotekens inställning[-ar] till 

kommersiell pornografi. I de fall problemet betraktas som en arbetsmiljöfråga 

antar bibliotekspersonalen rollen som både beskyddare, och i behov av beskydd.  

Ändå är släktskapet mellan de föreslagna metoderna – giftskåp och filter – på-

tagligt. Och argumentationen kring restriktioner av folkbibliotekens bestånd går 

igen i debatten om internetfilter; emellanåt är den förvillande lik. I ‖Sigge Stark, 

Mykle och biblioteken‖, publicerat i BBL 1959, skriver K.G. Wirde ett inlägg som 

berör både den kontroversiella litteraturen och triviallitteraturen. ‖Givetvis‖, 

framhåller han,   

finns det ingen bibliotekarie i detta land, som drömmer om att ingripa i vare sig tryck- eller 
läsfriheten. Det är inte genom förbud utan genom upplysning och propaganda för den goda 
boken, som den dåliga skall bekämpas. Men biblioteken är av samhället ägda och understödda 
institutioner, det är allmänna medel bibliotekarierna rör sig med, de står inte till svars inför sin 
uppdragsgivare, den stora allmänheten, med att slösa bort sina knappt anslagna medel på min-
dervärdig litteratur. Och vad som är mindervärdigt, ja det får man nog ändå finna sig i att 
överlämna till expertisen, litteraturanmälare och bibliotekarier, att avgöra. Lika väl som man 
överlämnar åt museimän och konstkritiker att avgöra vad som är hötorgskonst.  

[---] 
Läsfrihet och tryckfrihet är en sak, bibliotekens val av böcker en annan.418 

Drygt fyrtio år senare, alltså 2001, yttrar sig Ingrid Atlestam angående internetfil-

ter i BiS, och hon gör det i snarlika ordalag:  

Varför ska folkbiblioteken använda skattepengar till att gratis låna ut t ex kokböcker och un-
derhållningsromaner där det går 13 på dussinet? 

Samma resonemang måste gälla Internet. Det innebär inte någon inskränkning av yttrande- 
och informationsfriheten [sic] Biblioteken hindrar ingen att yttra sig, men alla yttrande i vad 
form det vara månde har inte i biblioteket att göra. Biblioteket hindrar ingen att ta del av in-
formation, men all information måste inte förmedlas genom biblioteket. 

Och vilkas [sic] är då vi att bedöma detta, ja det är väl just det som vi ska vara proffs på 
och ständigt diskutera såväl inom professionen som i dialog med brukare och uppdragsgivare. 
[…] [M]ycket av det som tidigare generationer icke ansett rumsrent på bibliotek såsom Kru-
senstiernas romaner, eller ‖det fulländade äktenskapet‖ och all likgiltig underhållnings [sic] 
och uppbyggelselitteratur ser vi idag delvis annorlunda på och så kommer det alltid att vara.419 

Såväl Heljebergs som Falk & Åhmans undersökningar om internetfilter tyder på 

en relativt begränsad användning av filter på folkbibliotek. Dock används i bred 

omfattning andra kontrollmetoder, som skriftliga regler, rumslig övervakning – 

med datorernas skärmar placerade fullt synliga för omgivningen – samt direkta 

ingripanden.420 I ett JO-beslut från 2001 fastställdes att varje bibliotek hade laglig 

                                                 
417 Se exempelvis Carina Listerborn, ‖Makten över kroppen i rummet‖, Arkitekten, 2007:4, s. 38-43. 
418 Wirde, s. 577 f. 
419 Ingrid Atlestam, ‖Urmodigt med urval: eller vem är Hjertberg‖, BiS, 2001, s. 7-9 (s 8). 
420 Se Heljeberg, samt Falk & Åhman. 
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rätt att själva begränsa innehållet på besöksdatorerna, för att överensstämma med 

bibliotekets eventuella riktlinjer.421 Med en mängd alternativ tillgängliga handlar 

det kanske idag inte så mycket om huruvida en låntagare ska få tag på pornografi 

eller rasistisk propaganda som huruvida hon ska få tag i det på biblioteket. 

Detsamma får sägas vara gällande för frågan om barnpornografi på Kungliga 

biblioteket, som aktualiserades 2009 då en polisanmälan gjordes mot biblioteket. 

Det var bland andra föreningen Anhöriga till Sexuellt Utnyttjade Barn (Atsub) 

som låg bakom anmälan. Problemet grundade sig i en konflikt mellan pliktle-

veranslagen och förbudet mot barnpornografi, och mer specifikt i upptäckten att 

barnpornografiskt material som producerats på 1960- och 70-talen (då barnporno-

grafi var lagligt) kunde beställas fram för utlån. I skrivande stund har all utlåning 

av dylikt material stoppats i väntan på direktiv från Utbildningsdepartementet om 

hur det ska hanteras.422 Oavsett vilken ståndpunkt man intar i frågan kan upprörd-

heten kring den rimligen inte anses handla om sexualitet, utan om barnpornogra-

fins uttryck för, och tillkomst genom, övergrepp. Om det inte vore för de unika 

omständigheterna kring fallet vore detta också en icke-fråga för biblioteket, då 

barnpornografiskt material förbjudits enligt lag och därför inte får lånas ut. 

 

 

 

                                                 
421 Susanna Broms, ‖JO fastställer: biblioteken bestämmer själva vad som får sökas‖, BiS, 2001, s. 14 f. 
422 Axel Naver, ‖Kungliga biblioteket anmäls för barnporr‖, Sveriges Radio, 7 April 2009 [åtkomstdatum 7 

Augusti 2011]. 

Lars-Peter Hielle, ‖Kungliga biblioteket vill ha klarhet om barnporr‖, Sveriges Radio, 28 Januari 2011 [åt-

komstdatum 7 Augusti 2011]. 
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11. Avslutande diskussion 

Bortom låsta möbler och skrubbar har kampanjerna mot den dåliga litteraturen 

markerat gränsen mellan smutsigt och rent på ett mer abstrakt plan. I uppsatsen 

har jag försökt mig på en tolkning av den hygieniska besatthet som influerat litte-

ratur- och biblioteksdebatten, och i förlängningen även det praktiska arbetet på 

landets bibliotek. En av utgångspunkterna har varit Mary Douglas analogi mellan 

kropp och samhällsordning. Enligt den resulterar ett angrepp mot den sistnämnda 

inte bara i en rigorös bevakning av samhället, utan även av kroppsliga gränser – 

bland annat genom föreställningar om smuts eller sexuellt orenande. Så tillkom 

exempelvis förra sekelskiftets lagstiftning kring sedlighetssårande litteratur och 

socialistisk propaganda – som renderade material till giftskåpet på Lunds universi-

tetsbibliotek – parallellt med arbetar- och kvinnorörelsens alltmer oavvisliga krav 

på rättigheter. Den angripna litteraturen fick snabbt stämplingen ‖smutslitteratur‖. 

Som redan nämnt tilldelades också det allmänna biblioteksväsendet, med 

bland andra folkbibliotekspionjären Valfrid Palmgrens välsignelse, en ‖saneran-

de‖ roll redan innan dess tillblivelse. Allteftersom folkbiblioteken demokratisera-

des – genom exempelvis införandet av det öppna hyllsystemet och avskaffandet av 

grundkatalogen – säkrades den ‖andliga hygienen‖ genom en alltmer utbredd an-

vändning av giftskåp. Under mellankrigstiden, då bruket verkar ha slagit igenom 

på bred front, fick de hygienistiska tankegångarna bred politisk sanktion. Den po-

litiska oron och nya idéer om kön och sexualitet tycks, som nämnt, ha bidragit till 

denna situation. Till viss del präglades det svenska samhället av det som Douglas 

kallar ett ‖system i strid med sig själv‖.  

Frångår man det abstrakta planet var det troligtvis några faktorer som särskilt 

bidrog till folkbibliotekens agerande. Sådana faktorer var först och främst givetvis 

biblioteksförfattningens sedlighetsparagrafer, som i kombination med parollen 

‖rätt bok till rätt person‖ och de öppna hyllornas införande framtvingade en lös-

ning. Men även bibliotekspressens och kultursidornas hållning gentemot smutslit-

teraturen gjorde alldeles säkert sitt till för att styra bedömningen av vad som kun-

de anses anständigt nog att förtjäna en plats på hyllorna. Med jämna mellanrum 

kom också påtryckningar från förargade låntagare, som förmodligen i högre grad 

togs i beaktande under ett tidigare skede, och kanske främst på de mindre biblio-

teken. De allra minsta verkar dock, som nämnt, redan i urvalet ha sållat bort den 

kontroversiella litteraturen.  
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I bibliotekspressen har det åtskilliga gånger bedyrats hur censurerande prakti-

ker inte kan anses förenliga med folkbibliotekens uppdrag. Att medborgare ska ha 

möjlighet att fritt ta del av information för att på så vis ‖väga åsikter mot var-

andra‖ och därpå göra genomtänkta bedömningar har varit en rättighet starkt för-

ankrad i bilden av den moderna demokratin (och därtill en grundbult i folkbild-

ningsarbetet). Men – här har censuren i de allra flesta fall likställts med politisk 

censur. Sexuallitteraturen, åtminstone den skönlitterära, har konsekvent varit un-

dantaget i folkbibliotekens mantra. Den allra största delen av litteraturen i de faktiska 

giftskåpen har också, som vi sett, utgjorts av sådant som ansetts osedligt. Samti-

digt som den sanktionerade synen på sexualitet hela tiden varit lierad med politis-

ka syften: befolkningspolitiska, familjepolitiska, köns-, klass- och hälsopolitiska, osv. 

Även om de statliga pornografilagarna förstås i förlängningen haft som upp-

gift att styra den offentliga moralen ger de ändå sken av att uttrycka en, i Foucaults 

mening, traditionell och ovanifrån agerande makt. Än mer är detta fallet när det 

gäller de politiska censurlagarna. Det är först med det allmänna biblioteksväsen-

dets framväxt som giftskåpet och dess principer blir verktyg i en tydligt disciplinär 

diskurs. För om biblioteksförfattningens sedlighetsparagrafer uppfattas som re-

pressiva, i likhet med tryckfrihetsförordningens pornografilagar, utgör de framför-

allt ett av flertalet instrument som biblioteken har att tillgå med låntagarens andli-

ga hygien för ögonen. Det är också just långtagaren – inte boken, eller för all del 

författaren – som är av huvudsakligt intresse för folkbiblioteken. På så vis passar 

folkbiblioteken väl in i det nät av övervakande och korrigerande samhällsinstitu-

tioner som Foucault lyfter fram som ett led i utvecklingen mot självdisciplinerade 

medborgare.  

Här kan man notera hur kampen mot den ‖dåliga‖ litteraturen inte enbart syf-

tar till att trygga traditionella ordningars (religiösa, politiska, moraliska etc.) svik-

tande auktoritet inom den demokratiska ordningen, utan även till att skydda den 

demokratiska ordningen i sig: dålig litteratur kunde vara sådant som avledde upp-

märksamheten från den nyttiga läsningen eller på andra sätt vilseförde läsaren. Så 

har exempelvis både folkfostrare och folkbildare drivit kampanjer mot smutslitte-

raturen. Denna ambivalens gör det enklare att förklara liknande tendenser i vår 

egen samtid, där värnandet om i grunden abstrakta begrepp som demokrati och 

humanism inte sällan är det som föranleder olika kontrollerande åtgärder på bibli-

otek – och som exempelvis i fallet med barnpornografi på Kungliga biblioteket 

väckt känslor även hos allmänheten. Det grundläggande problemet tycks vara hur 

begreppen ska tolkas: ska biblioteket ‖demokratiskt‖ tillhandahålla all slags in-

formation som användaren vill ha, eller är det informationen som sådan som skall 

verka ‖i demokratisk anda‖?  

Ambivalens har också varit de stora forskningsbibliotekens kännetecken då 

de, i likhet med 17- och 1800-talets hemliga museer, satts att bevara även det som 

uppfattats som anstötligt till eftervärlden. I klar motsättning till bokbålets utplå-

nande lågor har giftskåpet – och dess motsvarigheter – utgjort garanten för det 
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kontroversiella materialets bevarande. Och här finns ändå en koppling till Fouca-

ults moderna maktvariant, som enligt honom opererar genom samtidig uteslutning 

och inrutning: ‖Alla maktmekanismer som än idag omger det onormala för att på 

en gång markera och förändra, kombinerar de båda former som de avlägset härrör 

från‖, skriver han.423 Hans syn på makten som grunden för ett vetande är också 

särskilt tillämpligt på kunskapsinstitutioner som forskningsbibliotek.  

I detta finns förstås klara paralleller till Kendricks observation om modernite-

tens kluvna inställning till kulturens avarter. Den östtyska bibliotekariens besvi-

kelse över det tomma giftskåpet på Humboldtuniversitetet i Berlin säger – för att 

återanknyta till inledningen – något om denna kluvenhet. Liksom det faktum att så 

många europeiska bibliotek på senare år försöka återskapa sina giftskåp i välbe-

sökta utställningar. Här i Sverige illustrerar lagen om pliktexemplar i sig självt 

med utmärkt tydlighet glidningen mellan förkastligt och värdefullt: från att ha 

varit ett instrument för övervakning och censur, är som nämnt ett av dess uttalade 

syften numera att ‖bevara yttringar av svenskt liv, svenskt samhälle och svensk 

kultur till eftervärlden‖. Med andra ord: att i rakt motsatt anda ligga till grund för 

vad som brukar kallas för det nationella kulturarvet. 

 

 

                                                 
423 Foucault, s. 200. 
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12. Sammanfattning 

Uppsatsens syfte har varit att undersöka det historiska bruket av så kallade ‖gift-

skåp‖, på svenska bibliotek, samt att med utgångspunkt från denna praktik teckna 

en vidare kulturell och idémässig kontext till företeelsen. Konkreta exempel på 

giftskåp ges utifrån både egna intervjuer och historiska ljudinspelningar; med sär-

skilt utförliga beskrivningar från Lunds universitetsbibliotek, stifts- och landsbib-

lioteket i Växjö samt Sigtunastiftelsens bibliotek.  

I tidskriften Biblioteksbladets utgivning 1916–1979 undersöks idéer och 

ståndpunkter rörande bibliotekscensur, kontroversiell litteratur och andra närbe-

släktade ämnen. En betydande del av uppsatsens arbete har också utgjorts av att 

förankra materialet i tidigare historisk forskning. Ur underlaget har det teoretiska 

ramverket lyft fram några områden av särskilt intresse: med hjälp av Mary Doug-

las teorier om smuts riktas fokus bland annat mot hygienistiska paradigm och tan-

kegångar under 1900-talet, medan Michel Foucaults maktteorier belyser bibliote-

kets funktion som disciplinär institution. I synnerhet framhävs de allmänna biblio-

tekens syn på låntagaren i relation till giftskåpslitteraturen. 

Resultatet pekar mot ett historiskt sett tämligen utbrett bruk av giftskåp, som 

dock sett olika ut beroende på bibliotekstyp. Medan giftskåpet på Lunds universi-

tetsbibliotek tycks ha uppkommit som följd av den statliga censuren, och är för-

knippad med det bevarandeuppdrag som åligger pliktleveransbiblioteken, kan de 

allmänna bibliotekens giftskåp snarare betraktas som verktyg för en fostrande 

läskultur. I denna har låntagaren mer än boken varit av intresse för biblioteken. 

En vidare förklaringsmodell är de kulturella ‖renhållningsarbeten‖ som förts 

på ett mer övergripande samhälleligt plan, med koppling till demokratins etable-

ring och fortsatta vidmakthållande. 
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Bilagor 

Bilaga A: Kvarvarande skrifter i giftskåpssamlingen på Lunds 

universitetsbibliotek  

Här följer en förteckning över kvarvarande skrifter i giftskåpssamlingen på Lunds 

universitetsbibliotek, nedtecknad den 12 februari 2008. Förkortningen ‖Not.‖ syf-

tar på den blyertsnotering som personal vid LUB har gjort i innerpärmen, på titel-

sidan, eller på annat ställe i boken. De datum som anges är detsamma som acces-

sionsdatum, oftast föregås det av förkortningen ‖Acc‖. 

 

 

Monografier: 

 Amador, J., Peluquero para damas. Amber, Borås 1960. 

 

Not.: ‖[Beslagtagen; utlånas ej]‖, ‖Acc 1961‖ 

 

 Erotik 

 

 Beguin, J., La Lencera. Amber, Borås 1960.  

 

Not.: ‖Acc 1961‖ 

 

Erotik 

 

 Business as Usual. Amber, Borås 1961. 

 

Not.: ‖[Beslagtagen; utlånas ej]‖ ‖Acc 1961‖ 

 

Författaruppgift saknas, erotik 

 

 Cross, Fanewell, The Teen-agers. Amber, Borås 1960. 
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Not.: ‖[Beslagtagen; utlånas ej]‖, ‖Acc 1961‖ 

 

Erotik 

 

 Gentleman et Fillettes. Les délices du Sexe. Rotterdam/Paris. 

 

Not.: ‖16-1-04‖ 

 

Erotik, inbunden (troligtvis av biblioteket) 1917 tillsammans med le Nis-

mois Genèse d’une Fille galante och Nadia: Amours russes (se separata 

poster).  

 

 Gouncourt, Edmond de, Skökan Elisa (La fille Elisa). Svenska litteratur-

förlaget 1943 (1878). 

 

Not.: ‖Acc 1944‖ 

 

 Le Nismois, Genèse d’une Fille galante. 

 

Not.; ‖(16-1-1904)‖ 

 

Erotik, inbunden (troligtvis av biblioteket) 1917 tillsammans med Gentle-

man et Fillettes: Les délice du Sexe och Nadia: Amours russes (se separata 

poster).  

 

 M…, Ivan, Fred och revolution. En erinring till proletariatet. Ungsocialis-

tiska Partiets Förlag, Stockholm 1916. 

 

Not.: ‖Acc 1922‖ 

Instucken lapp med den handskrivna texten: ‖beslagtagen. / ej tillgänglig 

för allmänheten‖ 

 

Antimilitarism, kommunism 

 

 Maud Cameron and her Guardian. A Modern Narrative. Amber, Borås 

1960. 

 

Not.: ―Beslagtagen; utlånas ej‖, ―Acc 1961‖ 

 

Erotik  
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 Nadia. Amours russes. Paris. 

 

Not.; ‖4-3-1905‖ 

 

Erotik, inbunden (troligtvis av biblioteket) 1917 tillsammans med le Nis-

mois Genèse d’une Fille galante och Gentleman et Fillettes: Les délice du 

Sexe (se separata poster).  

 

 Norrman, Maurice, Jag var en kärlekskonstens mästare. Athena, Stock-

holm 1950. 

 

Erotik  

 

 Panormitae, Antonii, Hermaphroditus, 1824. 

 

Erotisk dikt  

 

 Perez, Faustino, Until She Screams. Amber, Borås 1960. 

 

Not.; ―[Beslagtagen; utlånas ej]‖, ―Acc 1961‖ 

 

Erotik  

 

 Roman Orgy. Amber, Borås 1960. 

 

Not.: ―[Beslagtagen; utlånas ej]‖, ―Acc 1961‖ 

 

Erotik  

 

 XXX, Amours Secrètes d’un Gentleman. En souvenir d’Isidore Liseux. 

Amber, Borås 1960. 

 

Not.: ‖[Beslagtagen ; utlånas ej]‖, ‖Acc 1961‖ 

 

Erotik  

 

Utöver ovanstående verk finns ytterligare en bok som jag av hänsyn till författa-

rens notering på titelsidan väljer att inte ange titeln på. Boken är en biografi av en 

till författaren besläktad person. Noteringen föreskriver att 
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[ö]versatta arkivex. av [titel] får icke, på författarinnans uttryckliga önskan, av biblioteket ut-
lånas vid event. begäran därom. 

   Uppsala den 11 feb. 1955. 

Under dessa rader finns bibliotekets egen anteckning: ‖Får ej lånas ut före år 

2027.‖ Enligt personal vid LUB har detta varit en personlig överenskommelse 

mellan författare och bibliotek som man under rådande rutiner knappast skulle ta 

hänsyn till.  

 

 

Småtryck: 

 ‖Bröllopsnatten.‖ 

 ‖Försiktighetsåtgärder mot för stor barnskara. Till Arbetarklassens män 

och kvinnor!‖ Sällskapet för Humanitär Barnalstring, Stockholm 1914. 

 ‖Meddelande till ärade kunder rörande prisförändring.‖ Stockholm 1916. 

 Nya Getingen. 1916:2 

 ‖Sjukvårdsmagasinet: Illustrerad Priskurant.‖ Stockholm. 

 ‖Priskurant från Importmagasinet.‖ Stockholm 1916. 

 Prislista från Importmagasinet (titel saknas), Stockholm 

 ‖Prislista å Gummi- och Sjukvårdsartiklar från Inregistrerade Sjukvårdsaf-

fären ‘Diakon‘.‖ Stockholm 

 ‖Sällskapet för Humanitär Barnalstrings Prislista å Nymalthusianska artik-

lar.‖ Stockholm 1914. 

 

 

Brev: 

 Brev från Åklagarmyndigheten i Stockholm till Universitetsbiblioteket i 

Lund, undertecknat stadsfiskal O. Meijer, 6 juni 1951. 

 

Brevet lyder: 

Härmed får jag överlämna ett exemplar av vardera upplagan av boken: ‖Jag var en kär-
lekskonstens mästare‖. 

Kungl. Maj:t har genom beslut den 30 maj 1951 förvägrat musikförläggaren Bror Ru-
dolf Ingvar Kolmodin begärt prövningstillstånd. Enligt underdomstolarnas dom har Kol-
modin såsom uppgiven författare till boken dömts till fängelse i tre månader, varjämte bo-
ken förklarats konfiskerad. 

Jag förutsätter att böckerna förvaras såsom hemligt tryck. 
 
 

 Brev från Överståthållarämbetet för polisärenden, Kriminalavdelningen, 

till Universitetsbiblioteket i Lund, undertecknat Tredje polisintendenten i 

Stockholm, Eric Hallgren, 23 februari 1924. 
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Brevet lyder: 

Genom Kungl. Svea Hovrätts utslag den 14 januari 1924, som vunnit laga kraft, hava dels 
en å boktryckaren Artur Leopold Ståhle‘s tryckeri, benämnt priskurant, börjande med or-
den ‖Prislista å Gummi- och sjukvårdsartiklar från Inregistrerade Sjukvårdsaffären Dia-
kon‖, dels ock en å samma tryckeri tryckt priskurant, börjande med orden ‖Sjukvårdsma-
gasinet Royal‖ förklarats konfiskerade. Sedan Kungl. Biblioteket i Stockholm meddelat, 
att från dess sida hinder icke mötte, att uppbränna de i kriminalpolisens i Stockholm för-
var befintliga exemplar av nämnda skrifter, under förutsättning att sagda bibliotek jämte 
universitetsbiblioteken i Uppsala och Lund erhöllo var sitt exemplar därav, får jag härmed 
äran att överlämna 1 ex. av vardera skrifter. 

 
 

 Brev från Kungliga biblioteket till Universitetsbiblioteket [i Lund]/ Svens-

ka Tryckavdelningen, undertecknat Einar Lundström, Stockholm 20 okto-

ber 1922. 

 

Brevet lyder: 

Härmed får jag meddela, att från Kungl. Biblioteket denna dag översänts ett exemplar av 1. 
Jaeger, H., Fra Kristiania-Bohemen 1-2 , 2. Fred och revolution…. Av Ivan M. Sthlm 1916., 
3. Nya folkviljan 1914: Nr 436 [sic]. Samtliga dessa skrifter hava överlämnats från Stock-
holms poliskammare, hava förklarats i beslag och torde icke få tillhandahållas allmänheten. 

 

 

Lösa ersättningsblad: 

 ‖I. Åtgärder före flygning‖ / ‖III. Periodiska tillsyner.‖ S. 7-20, sidfot: 

‖SMI Sk 15(A, B, C) 15/4 1946‖. 

 ‖IX. Instruktion för skjutning med 8 mm ksp m/22 fast automatisk i fpl typ 

17.‖ / ‖Instruktion för handhavande av bombinstallationer.‖ S. 42-44, sid-

fot: ‖SFI 17 B 25/9 1946‖. 

 ‖VIII. Instruktion för skjutning med 8 mm ksp m/22 fast automatisk i fpl 

typ 17.‖ S. 37f, sidfot: ‖SFI 17 A 24/9 1946‖. 

 ‖Instruktion för skjutning med 13 mm akan m/39.‖ / ‖Instruktion för hand-

havande av bombinstallation.‖ S. 46-48, sidfot: ‖SFI 18 A 27/9 1946‖. 

 ‖III. Speciell flygning.‖ S. 14, ingen sidfot. 

 

 Ersättningsblad är avsedda för komplettering av lösbladspublikationer som är 

i behov av hastig uppdatering. Inga klara uppgifter finns om vilken skrift 

ovanstående blad är ämnade för. Noteringen ‖SFI‖ eller ‖SMI‖ i sidfötterna 

utläses dock troligtvis som de av Försvaret periodiskt utgivna Speciell förar-

instruktion respektive Speciell mekanikerinstruktion (anpassade för olika 

flygplansmodeller). Instruktionerna är avsedda för flygförare och tekniker och 

kan innehålla både öppna och hemliga delar.  
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Bilaga B: Böcker från giftskåpet på Sigtunastiftelsens bibliotek 

 

 

Skönlitteratur: 

 

Aalberse, Han B Bob och Daphne 

Anderberg, Bengt En äldre herre med glasögon 

Anderberg, Bengt Kain 

Arsan, Emanuelle Emanuelle 

Arsan, Emanuelle Emanuelle och kärleken 

DeGeer, Carl Johan Pengar eller livet 

Ekberg, Peter Packet  

Eneroth, Bo Sammanbrottet 

Genet, Jean Matrossen och stjärnan 

Genet, Jean Rosenmiraklet 

Genet, Jean Tjuven och kärleken 

Genet, Jean Tjuvens dagbok 

Görling, Lars Sommarlek 

Görling, Lars 491 

Hansson, Knut Mänskliga rättigheter 

Harris, Frank Mitt liv och lust 

Hedrén, Olof Polare 

Jönsson, Nine Christine Kärlekar 

Ka-tzetnik Han kallades Piepl 

Kanter, Lennart Len Rakoffs kärlek 

Kärlek (red. Bengt Anderberg) 

Kärlek 3 (red. Bengt, Anderberg) 

Kärlek 6 (red. Bengt Anderberg) 

Lagrup, Knut Avikelser 

Länsberg, Olle Adamsson i paradiset 

Länsberg, Olle Adamsson i Sverige 

Länsberg, Olle Käre John 

Länsberg, Olle Men kära Adamsson 

Man och Kvinna: Tjugofyra berättelser om kärlek 

Miller, Henry Kräftans vändkrets 

Miller, Henry Sexus I och II 

Miller, Henry Stenbockens vändkrets 

Miller, Henry Stilla dagar i Clichy 

Mykle, Agnar Sången om den röda rubinen 

Mykle, Agnar Tjuv och tjuv det skall du heta 

O´Månsson, Lasse Rädd att landa 
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Palem, Christoffer Man i bur 

Pålstig, Johan Kvinna på piedestal 

Réage, Pauline Berättelsen om O 

Rocco och Antonia Grisar med vingar 

Rosengren, Bernt En dröm om styrka 

De Sade D A F Justine Bok II 

De Sade, Markis (i urval av Per Magnus Kjellström) 

Sandgren, Gustav ...som havets nakna vind 

Schade, Jens August Människor möts 

Schneck, Stephen Nattportien 

Spångberg, Alf Raggare 

Steffen, Jeanne Isabels atelje, godmiddag! 

Stenberg, Birgitta Chans 

Svedberg, Annakarin Se upp för trollen! 

Vail, Amanda                         Jag vill så gärna bli förförd 

 

 

 

Fackböcker: 

 

Al-Nefzawi, Sheik Den doftande trädgården Kt 

Allers, Rudolf Sexuallivets pedagogik Vn 

Almkvist, Johan Sexuallivet i våra samhällen och möjligheten 

 av dess förbättrande Vn 

Almkvist, Johan Sexuell kultur Vn 

Arenander, Britt Student rapport om sex Vn 

Asklund, Lis Vägen till mognad Vn 

Auken, Kirsten Undersögelser over unge kvindes 

 sexuelle adfaerd Vn 

 

Barbach, Lonnie Intima förtroenden Vnd 

Beach, Frank A. Sexualitet hos människor och djur Vn 

Bellander, John Sexualproblemet för hem och ungdom Vn 

Belliveau, Fred Sex på rätt sätt Vn 

Bergström-Walan, Maj-Brith Den svenska kvinnorapporten Vnd 

Bohm, Kri Öppet brev om lesbisk kärlek Vn 

Bouman, Jan C. De erotiska majoriteterna Vn 

Brownmiller, Susan Våldtäkt Oaa 

 

Claesson, Bent H. Det där med blommor och bin... Vn 

   

de Ropp, Robert S. Sexualiteten en naturkraft Vn 
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Derval, Paul Nakna sanningen: boken om 

 Folies-Bergeré Ik 

The Diagram Group Mannens kropp V 

 

 

Eichenlaub, John E. Att älska Vn 

Eichenlaub, John E. Att älska på nytt Vn 

Ejlersen, Mette Jag anklagar Vn 

Ellis, Havelock Sexuell psykologi Vn 

Ellis, Havelock Tankar om kärlek och dygd Vn 

Essen-Möller, Elis Om de kvinnliga underlivsorganen Vn 

Essen-Möller, Ellis Sexualfrågan ur läkarens synpunkt Vn 

 

Fabricius-Möller, J. Könslivet Vn 

Fabricius-Möller, J. Sexuella frågor Vn 

Faludi, Ivan Sunt sexualliv Vn 

Fast, Julius Sexuellnjutning Vn 

Fehlinger, H. Das Geschlechtsleben der Natrurvölker Mb 

Fischer, Seymour Kvinnans orgasm Vn 

 Fråga RFSU Vn 

 Födelsekontroll mål och medel Vn 

Fria fantasier Ottar 1981:1 Vnd 

 

 

Griffith, Edward, F. Äktenskapets sexualproblem Vn 

Griffith, Edward, F. Sexualkunskap V 

 

Hastings, Donald W. För älskande  Vn 

Hegeler, Inge och Sten Fråga Inge och Sten Vn 

Hegeler, Inge och Sten Kärlekens ABC..... Vn 

Hegeler, Inge och Sten Kvinnans och mannens XYC Vn 

Hegerfors, Sture Sex och serier G 

Heinsdal, H.D. Sexuell pånyttfödelse andra delen ? 

Hite, Shere Hiterapporten Vn 

(red. Smith Jarl Wagner) Homosexualiteten Vn 

Holm, Michael Udda eros Vn 

Homosex Pockettidningen R 1976:3 Vn 

Hylander, Fride Sexuallivets sammanhang Vn 

 

Jodal, Rut Att bli vuxen Vn 

 

Kejne, Karl Erik Om dessa tiga..... Lc 
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Kinsey, Alfred C. Kinsey-rapporten Vn 

Klaveness, Fredrik Ungdomens första osedlighet samt 

 befrielsen från den och dess följder genom 

 en naturlig könsuppfattning Vn 

Kristofferson, Karl G. Hon, kameran och jag Ohj 

Kronhausen, Phyllis och  

Eberhard                               4 kvinnors kärleksliv Vn 

 Kvinna och man Vn 

 Kvinnans sexuella beteende del 1-3 Vn 

 Kärlekens nöjen Vn 

 

Ladas, Alice Kahn G punkten och andra rön om mänsklig 

 sexualitet Vn 

Langstaff, Josephine Adams revben V 

Larsson-Cohn, Ulf Preventivpiller och andra skyddsmedel Vn 

Lazarsfeld, Sofie Hur kvinnan upplever mannen Vn 

Levine, Lena Samliv utan kyla Vn 

Lewinsohn, Richard Sexualitetens historia Vn 

Lindberg, Lars Erotiken i Svensk skönlitteratur Gc 

Loth, David Mannens sexualvanor och  

                                              Kinseyrapporten                                   Vn 

Lowen, Alexander Kärlek och orgasm Vn 

Lundberg, Knud Ung sex Vn 

 

Malleson, Joan Vi två och sexuallivet Vn 

Mantegazza, Paul Die Physiologie der Liebe Vn 

Mantegazza, Paul Die Hygieine der Liebe Vn 

Marteau, Pierre Om erotisk og galant litteratur A 

Masters, William H. Så håller vi kvar den sexuella lyckan Vn 

Masters, William H. Sexuellt gensvar hos människor Vn 

Meurling, Per Den gåtfulle markis de Sade Lb 

Money, John Sexuella utvecklingsdefekter Vn 

 Människans sexuella gensvar Vn 

 

Narramore, Clyde M. Kärlek mellan två Vn 

Nestius, Hans I last och lust Vnd 

Nielsen, Nils ABC för ett lyckligt äktenskap V 

Nielsen, Nils Födelsekontroll Vn 

Nielsen, Nils Impotens och andra sexuella störningar 

 hos mannen Vn 

 

Nyström, Anton Könslifvet och dess lagar Vn 
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Nyström, Anton Könslifvets problem Vn 

 Några ord till min älskade- om du 

 orkar lyssna Vn 

 

Osten, Gerd Lundkvist, Artur Erotiken i filmen Iku 

 

Pallesen, Henning De avvikande  Vnd 

Penney, Alexandra Så vill mannen bli älskad Vnd 

Pomeroy, Wardell Pojkar och sex Vn 

 

Rainer, Jerome och Julia Lyckliga tillsammans Vn 

Rainer, Jerome och Julia Variation och förnyelse Vn 

Reich, Wilhelm De ungas sexuella kamp Vn 

Robinson, Marie N. Frigiditet V 

Rosenberg, Jack Lee Total orgasm Vnd 

Rubin, Isadore Sex efter sextio Vn 

Rubin, Jerry Snacka inte bara! Oc 

Rönne-Petersen, Egil Provrörsmänniskan Vn 

 

Samlevnad i överflöd  Vn 

Samspel  Vn 

Sex och samhälle Ord och Bild 1965:3 

Sex och samhälle  Vn 

Sex, ömhet, utmaning Pockettidningen R 1971:3 Vn 

Sex läkare om sexualproblemet: Medicinskt, psykologiskt, socialt Vn 

Sexologi (red. Joachim, Israel)  Vn 

Sexualkatastrophen 

Sexuallivet i modern belysning  Vn 

Sjöman, Vilgot Jag var nyfiken Im 

Sjöstrand, Wilhelm Ett omdebatterat sexualproblem Vn 

Stone, Abraham För äktenskaplig rådgivning Vn 

Stone, Hannah och Abraham Hos läkaren Vn 

Storr, Anthony Sexuella avvikelser Vn 

 

Takman, John Ungdomens sexuella frågor Vn 

Taylor, Rattray G. Sex historisk set Vn 

Toft, Mogens Ställningar Vn 

Tottie, Malcolm Könssjukdomar Vn 

 

Ullerstam, Lars De erotiska minoriteterna Vn 

 Ungdomssexualitet Vn 

 



 129 

Walker, Kenneth Sexuallivets fysiologi Vn 

Vanggard, Thorkil Phallós ? 

Vatsyayana Kama Sutra Kt 

Vatsyayana Kärlekens ledtrådar och skådebana V 

Velde, Th. H Van de Det fulländade äktenskapet Vn 

West, D.J. Vad är homosexualitet? Vnd 

Wetterblad, Per Vad varje kvinna bör veta Vn 

 Våra kroppar och våra jag Ohj 

 

Yaffé, Maurice Kvinnans sexuella lycka Vnd 

 

 

 


