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Abstract
This thesis analyses the history of the Danish free public libraries in the period from
1880-1920, the starting point being an account of the relation between enlightenment
and discipline in the public libraries. The purpose of the thesis is to investigate how a
discourse on discipline was established in the public libraries, and which influence this
discourse had on the function of enlightenment.
The thesis is based on theoretical inspiration from the French philosopher, Michel
Foucault and is especially indebted to his thoughts on discourse and power. The archaeological approach is brought into play as a way of analysing the ruptures and discontinuities existing between two alternative ways of understanding library activity.
This approach stresses the rejection of the individual as the essential explanation for
understanding library history. The thesis analyses how the discourse on discipline was
established through four objects: The book, the librarian, the user and the organisation.
Through the genealogical approach the thesis investigates the relations of power and the
construction of a regime of truth that delimits other ways of thinking – in this case it
delimits other ways of thinking library activity. The regime of truth consequently constructs these other ways of thinking as abnormal i.e. as “the other”. In this respect the
thesis concentrates on three strategies: The distribution, the organisation of development
and the construction of norms.
The thesis argues that a discourse on discipline was established through the implementation of techniques forming hierarchies, bureaucratisation and regulations through
the normalisation. Through these techniques the book, the librarian, the user and the
organisation were disciplined and subjected, but at the same time gaining new forms
and identities. Similarly, the function of enlightenment was transformed into an area of
public interest as a means of disciplining the population in order to make it a productive
and valuable resource for society. In this respect the public libraries were one institution
among others, for which reason a discourse on discipline is related to other institutions
in society.
In underlining the ruptures and discontinuities the thesis breaks with the notion of
library history as an ongoing development and as a refinement of ideas. Furthermore,
the thesis challenges the traditional explanation of the successful implementation of the
modern public library being the work of a few pioneers. The thesis argues that the regime of truth defined the pre-modern libraries as old-fashioned, unprofessional and
philanthropic compared to the public libraries that were defined as modern. The premodern libraries were constructed as “the other” of the modern public library.
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Forord
Som traditionen byder (ikke alle traditioner skal brydes), forsyner jeg denne afhandling
med et forord for på denne måde at gøre opmærksom på, at min afhandling ikke kunne
være blevet til uden den hjælp og støtte, som jeg har oplevet fra så mange sider. Det
synes næsten umuligt at overkomme den omfattende liste på en alligevel nogenlunde
begrænset plads.
Jeg vil takke Danmarks Biblioteksskole i almindelighed for den varme velkomst jeg
fik, da jeg startede i august 2001. Jeg har fra første færd følt mig hjemme på skolen. For
det ubegribelige privilegium, det er, at få tre år til at forske i det, som er min særegne
interesse, takker jeg skolen og i særdeleshed rektor, Leif Lørring. Jeg vil også takke
rektor for de mange samtaler om bibliotekshistorie og for de gode råd om, hvordan man
får styr på en ph.d.-afhandling. I samme åndedrag vil jeg takke institutleder Carl Gustav
Johannsen, der har formået at skabe rum til en typisk humanistisk forskningsproces,
som ikke lader sig bøje ret meget for krav om citationer, undervisning og andre forstyrrelser.
Alle kollegerne i instituttet vil jeg også gerne takke; først og fremmest de, der sidder
på 5. sal. I særdeleshed vil jeg takke Niels Ole Pors for at have læst korrektur på afhandlingen. Blandt de mange kolleger uden for instituttet vil jeg gerne takke Jeppe Nicolaisen, Jack Andersen og Karsten Nissen Pedersen for interessante diskussioner om biblioteks- og informationsvidenskabelige emner. Kolleger ud i det bibliotekshistoriske både
på skolen og andre steder har ydet værdifuld feedback på de ideer, som er kommet i
løbet af processen. Navnlig vil jeg takke professor Dr. Peter Vodosek, Hochschule der
Medien, Stuttgart og professor Dr. Alistair Black, Leeds Metropolitian University for
gæstfrihed i forbindelse med mine ophold og ikke mindst de mange samtaler om bibliotekshistorie i almindelighed, Foucault og mit projekt i særdeleshed. Også Ursel og Uli
Bracher, Stuttgart, vil jeg takke for deres utrolige gæstfrihed i forbindelse med mine
ophold i Stuttgart.
Mine to vejledere, Hans Elbeshausen og Jørgen Svane-Mikkelsen, har i sandhed været vejledere. Har jeg været ude på det dybe vand, har I altid været i stand til at bringe
mig mod den faste grund. Uden jeres støtte og tiltro til mine evner var jeg ikke kommet
langt. Hans har med sikkerhed ført mig ind i de teoretiske mysterier og til stadighed haft
det fulde overblik over den vej, jeg kunne gå, og med et skarpt blik forstået de famlende
formuleringer, der har karakteriseret min tilgang til mit projekt. Jørgen har med sin
enorme viden om folkebibliotekernes historie – både den danske og den udenlandske –
haft sans for detaljen og ikke mindst været en skarp kritiker af de foucaultske tanker. De
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mange diskussioner om Foucault i relation til bibliotekernes historie, som jeg har haft
med hver af jer, har været afklarende og medført våbnenes skærpen.
Institutsekretær Annette Engelund Madsen har haft fænomenalt styr på alle de praktiske detaljer vedrørende rejser og alt det andet, som en presset ph.d.-stipendiat kan finde
på at spørge om. Receptionen har på lignende vis tjent som vejviser og som centralt
knudepunkt. Biblioteksskolens bibliotek har altid løst de mange og utaknemmelige opgaver, som jeg har stillet. IT-afdelingens ukuelige optimisme og gode humør har lagt en
dæmper på de værste frustrationer, når der har været underlige gnavere på pc’en. Betjentene har ikke kun været beskæftiget med indbindingen af afhandlingen, men har
gennem alle årene forsynet mig med vand, lys og fået teknikken til at virke ved forelæsninger. Stud. scient. bibl. Mette Vej Andersen har læst korrektur på notehenvisningerne
og har dermed vist, at hun lever op til bibliotekarens sande dyder: Omhu, sans for detaljen og præcision. De fejl, der måtte være, har jeg selv sat ind bagefter.
Mine venner og familie vil jeg takke her til slut. Mine venner for trofast at have
holdt ved trods de efterhånden sparsomme livstegn. Min familie for med forståelse af
have fulgt med i folkebibliotekernes historie. Og endelig vil jeg takke min kæreste
mand, Thomas. Uanset hvor urimelige mine krav har været, har du klaret skærene og
sørget for, at den virkelige verden har haft en kanal ind til mig – ikke mindst har du forklaret den virkelige verden for mig i perioder med ekstrem distraktion. Uden din uendelige kærlighed ville jeg ikke have kunnet gennemføre dette projekt.
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1. Kapitel: Indledning

1. Indledning
Folkebibliotekernes historie er ikke et ubeskrevet felt i Danmark. Slet ikke for årene
mellem 1880 og 1920, hvor ideen om det moderne folkebibliotek skabtes. Forskningen
er kendetegnet ved to positioner. I den danske bibliotekshistoriske tradition er det først
og fremmest spørgsmålet om indførelsen af en god og hensigtsmæssig organisation, der
er blevet fremført som kendetegnende for denne skabelsesproces. Året 1909 regnes traditionelt som afgørende for indførelsen af den organisationsform, som siden hen er blevet accepteret som den rigtige. I dette år afholdtes det første danske biblioteksmøde i
Århus, hvor Det kongelige Biblioteks overbibliotekar, H. O. Lange, i foredraget om
bibliotekssagen uden for København slog til lyd for det synspunkt, at en bedre og mere
hensigtsmæssig organisation skulle bringe bibliotekerne videre. Afsættet i Langes tale
var, at der ikke eksisterede en egentlig organisation. I den bibliotekshistoriske tradition
er pionerernes indsats afgørende for gennemførelsen af denne organisationsform, og
folkebibliotekernes historie er i så henseende blevet til fortællingen om de store personligheder.1 A. S. Steenberg, Thomas Døssing, H. O. Lange og til dels Jørgen Banke2 er
blevet omskabt til myter, og deres arbejde er blevet set som en opofrelse i sagens tjeneste og som en kamp for indførelsen af den rette biblioteksorganisation. Organisationen
omfattede bibliotekernes placering i forhold til hinanden og i forhold til befolkningen,
og indadtil drejede organisationen sig om den korrekte indretning, organisering af bøgerne og etableringen af den bibliotekariske profession. Slutstenen i denne proces var
den første danske bibliotekslov i 1920. Forklaringen på etableringen af folkebiblioteket
som institution forankredes i pionerernes indsats for at opbygge en biblioteksorganisation efter amerikanske og engelske forbilleder med støtte fra stat og kommuner.
Anden forskning inden for folkebibliotekernes danske historie har koncentreret sig
om folkebibliotekernes idehistoriske forudsætninger inspireret af Jürgen Habermas’
teori om den borgerlige offentlighed. Det centrale element i denne forskning er folkebibliotekernes litteraturudvalg frem for pionerernes indsats. Det moderne folkebibliotek
indskrives her som et barn af oplysningstiden, da dets fokus ses som rettet mod udbredelsen af oplysning, der kunne understøtte den enkelte som statsborger, i erhvervslivet
og som det hele menneske.3 Fokus er flyttet fra en undersøgelse af pionerernes indsats
til en undersøgelse af folkebibliotekernes formål og idehistoriske fundament, der søges i
en europæisk kontekst med udgangspunkt i bestræbelserne på oplysning af folket. Dermed ekspliciteres folkebibliotekernes formål med oplysningen som referenceramme.
1

Hvenegaard Lassen, 1962.
Se appendiks A for de nævnte personer.
3
Emerek & Ørom, 1997. Emerek, 2001.
2
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Forklaringsrammen for folkebibliotekets institutionalisering søges i denne forskning i
moderniseringens betydning for samfundet. Denne afhandling stiller sig i forlængelse af
det dermed forbundne ønske om at søge nye tilgangsvinkler til det bibliotekshistoriske
felt ved at anvende en diskurs- og magtanalytisk tilgang inspireret af den franske tænker, Michel Foucault.
Ud fra denne tilgang fokuseres på moderniseringens teknologier, der medvirkede til
transformationen af det danske samfund. En væsentlig bestanddel var disciplineringen
som en magtstrategi. Forholdet mellem oplysning og disciplinering i bibliotekerne er
således den ramme, inden for hvilken afhandlingen placeres. Relationerne mellem oplysning og disciplinering i biblioteket skiftede karakter i løbet af perioden 1880-1920. I
de præmoderne biblioteker var disciplineringen tilknyttet ude fra kommende autoriteter
som præsten eller læreren, medens disciplineringen i det moderne folkebibliotek blev en
del af apparatet. Oplysning og disciplinering ses i afhandlingen som to dualistiske elementer i moderniseringsprocessen. Det er således ikke et forhold, der er defineret ved at
oplysningen skabtes gennem disciplineringen, men mere spørgsmålet om, hvilke former
for disciplinering der i historien har været tilknyttet forskellige former for oplysning.
Korsgaards opdeling i den kristne, statsborgerlige, folkelig-nationale, arbejder- og personlige oplysning indicerer, at oplysningen ikke er et transcendentalt og evigtgyldigt
begreb, ligesom Foucault fremhæver forskellige former for magt.4 I perioden 1880-1920
blev oplysningen til et offentligt relevant anliggende, hvilket førte til behovet for andre
former for kontrol gennem forskellige disciplineringsstrategier, der skabte oplysningen
som produktiv i samfundets tjeneste. I dette indledende kapitel skal spørgsmålet om
forholdet mellem oplysning og disciplinering nærmere belyses med henblik på en udkrystallisering af afhandlingens undersøgelsesgenstand, og hvilken strategi der bringes i
anvendelse til analyse deraf.
Udgangspunktet for afhandlingen er, at folkebibliotekernes historie er væsentlig for
forståelsen af det biblioteks- og informationsvidenskabelige felt, som det manifesterer
sig i dag. Afhandlingen skal ses som et bidrag til den kritiske refleksion inden for et felt,
der – som alle andre – diskuterer eget ståsted og relevans. Dermed må folkebibliotekernes historie bredes videre ud end blot at være historien om pionerernes succesfulde
kamp for gennemførelsen af en bestemt organisationsform. En undersøgelse af folkebibliotekernes idehistoriske forankring og en kritisk refleksion over deres formål med udgangspunkt i oplysningsbegrebet er et væsentligt bidrag til en bredere indplacering og
fortolkning af bibliotekshistorien. Denne afhandling tager et andet afsæt ved at fokusere
på forekomsten af diskurser og de magtrelationer, der fandtes i diskursen, samt deres
skabende og frembringende virkning i relation til bibliotekerne. Afhandlingen skal un4

Korsgaard, 1997. Foucault, 1994.
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dersøge, hvilken funktion oplysningen tilkendtes ved at blive organiseret gennem folkebibliotekerne. Oplysningen kædedes sammen med bibliotekerne gennem bogen, der
betragtedes som det medium, som kunne bringe oplysningen ud til befolkningen. Dette
medførte behovet for en profession, der kunne håndtere denne særlige oplysningsform
og samtidig behovet for en bestemt definition af den målgruppe, som oplysningen skulle
formidles til. Med udgangspunkt i bogen som det særlige medium og bibliotekaren som
den, der formidlede kontakten mellem bog og låner, konstrueredes et behov for rationelle, effektive og hurtige metoder til oplysningens organisering. Derigennem afspejlede
folkebibliotekerne i perioden 1880-1920 et centralt brud i forståelsen af oplysningen
som et anliggende for den enkelte. Afhandlingens omdrejningspunkt er en analyse af,
hvordan der etableredes en diskurs om disciplinering, og hvilke forventninger der skabtes om oplysningens funktion og dens betydning for samfundets udseende.
Afhandlingen skal følgelig ikke beskæftige sig med den altomfattende fortælling om
folkebibliotekernes vækst og succes. Den skal undersøge, hvordan der etableredes en
referenceramme for 1) brugen af bogen som oplysningsmiddel, for 2) bibliotekaren som
profession, for 3) låneren som modtager af oplysningen og for 4) folkebibliotekernes
organisation som introduktionen af en hensigtsmæssig løsning på udbredelsen af oplysning. Genstanden for undersøgelsen ændres fra folkebibliotekerne som institution til,
hvordan en bestemt forståelse af folkebibliotekerne, som stadig præger vores syn på
folkebibliotekerne og deres faglige ballast, blev til.
Erkendelsesinteressen for afhandlingen er at muliggøre en kritisk refleksion over
biblioteks- og informationsvidenskaben i dag. Dette medfører, at afhandlingen skal problematisere de selvfølgeligheder og selvindlysende sandheder, der karakteriserer vores
forståelse af folkebibliotekerne. Det indebærer endvidere, at den rummer en kritisk tilgang til den traditionelle tolkning af bibliotekernes opkomst i begyndelsen af det 20.
århundrede og den sandhed, som bibliotekshistorien har produceret om folkebibliotekerne i perioden 1880-1920. Denne erkendelsesinteresse er hverken neutral eller forankret i en universel objektivitet. Det er derfor af stor væsentlighed at præcisere og redegøre for, hvilke teoretiske elementer der har indflydelse på erkendelsesinteressen, og
hvordan erkendelsesinteressen gennem en strategi for analysen kan bruges til at strukturere afhandlingen.

1.1 Analysestrategi
Formålet med analysestrategien er at præsentere den metodologi, der ligger til grund for
afhandlingen. Analysestrategien rummer både den erkendelsesmæssige interesse, der er
udgangspunktet for afhandlingen, og de teoretiske elementer, der i samspil med denne
og kildematerialet udgør afhandlingens struktur. Analysestrategien er en beskrivelse af

3

De danske folkebiblioteker ca. 1880-1920

det blik, hvormed de danske folkebibliotekers historie analyseres som en rekonstruktion
ud fra en nutidig position. Denne afhandlings erkendelsesinteresse er i al væsentlighed
inspireret af Michel Foucaults teorier om diskursernes herredømme. Det er ikke muligt
at tage afsæt ét sted i Foucaults teorier og pege på dette som udgangspunktet for forståelsen af og tilgangen til de danske folkebibliotekers historie uden samtidig at inddrage
netop denne historie som modspiller til teorien. Teori, erkendelsesinteresse og undersøgelsesgenstand er i et gensidigt virkende forhold til hinanden, og teorien anvendes på
sin vis til at definere de enkelte elementer i erkendelsesinteressen, så at de kommer til at
stå klarere og mere prægnant, hvorved teorien samtidig virker som en ’øjenåbner’, der
kan åbne for at drage nye sammenhænge frem i lyset.
Gennem en introduktion af den bibliotekshistoriske tradition og de temaer, der er
belyst i den bibliotekshistoriske forskning, leder analysestrategien hen mod de sider af
Foucaults tanker, som udgør afhandlingens teoretiske fundament. Dette drejer sig især
om diskurs- og diskontinuitetsforståelsen samt om magtbegrebet. Disse elementer inddrages alene i den henseende at muliggøre formuleringen af et blik til analysen af de
danske folkebibliotekers historie i perioden 1880-1920. Der sigtes således ikke mod en
overordnet diskussion af Foucaults teorier, men alene om anvendeligheden af et foucaultsk inspireret blik på bibliotekshistorien.
1.1.1 Skabelsen af det moderne folkebibliotek eller oplysningens transformation
Den tidsmæssige afgrænsning for afhandlingen søges i perioden 1880-1920, og det er på
sin vis statens engagement, der betegner denne afgrænsning. De første statslige tilskud
blev givet i 1882, og den første danske bibliotekslov blev givet i 1920. Det er således en
klassisk (og i bibliotekshistorien traditionel) tidsramme, der sættes for afhandlingen. Et
første trin i den hinanden gensidigt påvirkende proces mellem teori og erkendelsesinteresse er at fremdrage, hvorfor de danske folkebibliotekers historie er så interessant netop i denne periode. Udviklingen i det statslige engagement er i denne henseende ikke
tilstrækkelig, da denne er belyst i eksisterende værker.5 I stedet søges andre veje, som
leder til den betydning, som perioden 1880-1920 indtager i de danske folkebibliotekers
selvforståelse i dag. Disse veje fører til historien om gennembruddet for det moderne
folkebibliotek, der traditionelt beskrives som kampen mellem to positioner, der til markering af historiens gang betegnes som det gamle og det nye.6 I den bibliotekshistoriske
tradition fremstilles det nye som historiens sejrherre: grundlæggelsen af det moderne
folkebibliotek. Det gamle, sognebogsamlingen som folkekøkken og almisse, tilkendes
modstanderens position. Det gamle defineres som en modstand, der skulle overvindes
5
6

Hvenegaard Lassen, 1962.
Se f. eks. Allerslev Jensen, 1985, s. 22ff. Nielsen, 1960, s. 12.
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og langsomt blev overvundet, hvorved der blev gjort plads for det nye. Perioden er således ikke kun interessant i sig selv med de brydninger, der eksisterede mellem forskellige måder at forstå biblioteksvirksomhed på, men også i kraft af den betydning og tolkning, som perioden er blevet tillagt i den danske bibliotekshistoriske tradition.
Trods de åbenlyst store forskelle, der herskede mellem det gamle og det nye i forståelsen af biblioteket og især i forståelsen af bibliotekets formål, betragtes det gamle som
det nyes forgænger. Det gamle er ud fra denne betragtning blevet til en elementær og
primitiv måde at drive bibliotek på. Historien om folkebibliotekerne har især beskæftiget sig med brydningerne som en mulighed for at definere udviklingen af det moderne
folkebibliotek, hvis fødselsattest om ikke før så i hvert fald senest kan sættes med vedtagelsen af biblioteksloven i 1920. Udviklingens omdrejningspunkt var overvindelsen af
modstanden mod det nye, og i det øjeblik det gamle var overvundet, og fremskridtet
kunne udfolde sig, blev det gamle irrelevant og indtog derefter pladsen som modstand i
den historiske fremstilling med vide muligheder for fremhævelse af de positive sider af
de moderne folkebiblioteker.7 De tidlige biblioteker som sognebibliotekerne på landet,
der var udsprunget af oplysningstidens bestræbelser på forbedring af almuen, og læseselskaberne og lejebibliotekerne for borgerne i byerne, havde (har) i forskningen en
væsentlig funktion som historisk kontinuitet og legitimitet for de moderne folkebiblioteker.
En historisk bearbejdelse af perioden 1880-1920 blev forholdsvist hurtigt optaget
med etablering af kontinuiteten bagud til oplysningstidens biblioteker. Der kan peges på
en artikel af Døssing om landsbybibliotekerne, hvor han forestillede sig en imaginær
bibliotekshistorikers analyse af perioden indtil 1920.8 Døssings egen tolkning af perioden er, at folkebibliotekernes historie først begyndte i det 20. århundredes andet årti, og
at der reelt ikke var tale om en udvikling, men om en nybegyndelse. Steenbergs erindringer fra 1923 tegner med baggrund i hans personlige engagement i bibliotekssagen
en tidslinie, der kan karakteriseres som fra begyndelsen til endemålet. 1929 udgav Banke en bibliotekshistorie, hvis afslutning tegnedes med loven i 1920. Selv om Bankes
bog tidsmæssigt er på afstand af begivenhederne, skal det erindres, at modsætningerne
mellem fløjene i 1929 knap nok var bilagt. Banke relaterer modsætningerne mellem de
to fløje til en modsætning mellem de ikke-faguddannede og de faguddannede.9 I 1930

7

Emerek & Ørom, 1997, s. 27 fremhæver ligeledes dette.
Døssing, 1918-19. Det skal her understreges, at jeg kun inddrager den bibliotekshistoriske forskning, der
relaterer sig til folkebibliotekerne. De videnskabelige bibliotekers historie lades i denne forbindelse ude af
betragtning. Oversigten skal tjene til at tegne nogle linier i den bibliotekshistoriske tradition, som den
tager sig ud, hvorfor ikke alle bidrag inddrages.
9
Banke, 1929, s. 49. Banke undlader at komme nærmere ind på striden ved at citere Døssings tale om
gæringen i biblioteksbevægelsen (Døssing: Gæringen i Folkebiblioteksbevægelsen og dens historiske
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publiceredes en artikel i anledning af Danmarks Biblioteksforenings 25 års jubilæum.
Hensigten med artiklen kan ses som et ønske om at gyde olie på vandene ved en loyal
stilling til spørgsmålet om boganmeldelser og ved at nedtone striden om boghandlerrabatten.10 Hvenegaard Lassens standardværk om de danske folkebibliotekers historie fra
1876-1940 var et led i markeringen af Danmarks Biblioteksforenings 50 års jubilæum.
Her gives en samlet fremstilling af udviklingen med vægt på væksten i antallet af biblioteker og deres størrelse. For Hvenegaard Lassen kendetegnes udviklingen yderligere
af oprettelsen af forskellige institutioner som Danmarks Folkebogsamlinger og de statslige komiteer. Hvenegaard Lassen bibeholder den etablerede skelnen mellem det gamle
og det nye, men relaterer i øvrigt modsætningen til primært at være et personligt anliggende mellem Danmarks Folkebogsamlingers formand, Jens Bjerre, og Statens
Bogsamlingskomité.11
Særlige dele af bibliotekshistorien er behandlet af bl.a. Iversen og Allerslev. Iversens
bog handler om bibliotekaruddannelserne på Danmarks Biblioteksskole, hvor han i et
indledende afsnit opsummerer uddannelsessituationen før grundlæggelsen af skolen i
1918. Allerslev Jensens værk om Bibliotekstilsynet behandler ligeledes i et indledende
afsnit tilsynets forgængere. Heriblandt indtager Statens Bogsamlingskomité en fremskudt position og dens stilling i kampen mellem de gamle og de nye trækkes op. På
denne vis præsenterer Iversen og Allerslev Jensen perioden forud for 1920 som en forhistorie til den egentlige historie, hvorved der etableres en kontinuitet. Den seneste
forskning koncentrerer sig omkring folkebibliotekernes idehistoriske og ideologiske
forankring med udgangspunkt i Habermas’ teori om den borgerlige offentlighed. Bibliotekernes arkitektoniske og kulturpolitiske udtryk er ligeledes genstand for forskning
med en teoretisk forankring i tankegangen omkring den borgerlige offentlighed og en
foucaultsk inspireret panoptikon-analyse. Bibliotekernes placering blandt øvrige oplysningsmæssige tiltag samt betydningen af den politiske gren i biblioteksforeningerne er
også emner i forskningen.12 Med årbogen Bibliotekshistorie er der åbnet vide muligheder for studier af mindre områder og af mindre omfang, men ikke af mindre betydning,
inden for alle grene af bibliotekshistorien i Danmark som udenfor landets grænser. Tilsammen aftegner disse forskellige bidrag det, som med afsæt i Nielsens tolkning af
Langes definition af bibliotekshistorie betegner biblioteksorganisationens historie forstået som bibliotekernes organisering, deres idé, bogvalg, ordning og teknik.13 I det følForudsætninger, 1917) in extenso, hvorved den skarpe skelnen, som Døssing lancerer mellem det gamle
og det nye, viderebringes.
10
Hansen & Sejerbo, 1930.
11
Hvenegaard Lassen, 1962, s. 184f. Se appendiks A.
12
Se f. eks. Emerek & Ørom, 1997. Emerek, 1998 og 2001. Dahlkild, 2002. Kjær, 2002. Dyrbye, 2002.
13
Nielsen, 1992, s. 14.
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gende inddrages en række af de temaer, som den bibliotekshistoriske tradition har beskæftiget sig med, med henblik på at indkredse de centrale problemstillinger, som denne
afhandling tager op til fornyet undersøgelse.
Den bibliotekshistoriske tradition har med Emereks ord søgt forklaringen på folkebibliotekernes historie i individets evne til at skabe historie gennem mødet med den
enestående historiske begivenhed, som han for folkebibliotekernes vedkommende ser i
kendskabet til de angloamerikanske biblioteksideer og deres indtog i landet.14 Personen
var Steenberg, og begivenheden udgjordes af:
Jeg mindes meget tydeligt min Glæde den Aften (d. 7. Marts), da Posten
bragte mig den lovede Bog; den Aften rykkede de engelske og amerikanske
Biblioteker ind i det danske Biblioteksarbejde.15
Den amerikansk inspirerede biblioteksteknik præsenteredes af Steenberg med bogen
Folkebiblioteker: Deres Historie og Indretning (1900) i Danmark som en hjælp til indretningen af bibliotekerne. Hvenegaard Lassen betragter udgivelsen af denne bog som
en vigtig milepæl, da de moderne (dvs. angloamerikanske) arbejdsmetoder her kunne
studeres.16 Forskningen i de danske folkebibliotekers historie knytter primært metoderne til klassifikationen, katalogiseringen, nummereringen, tildeling af signatur og opstillingen af litteraturen som udtryk for den amerikanske biblioteksteknik. De biblioteksadministrative rutiner som accessionering og udlånsnotering tilkendes i denne forbindelse en underordnet betydning, om end Friis-Hansen betragter dem som et led i rationaliseringsbestræbelserne. Han understreger endvidere, at teknikken blev set som et
hjælpemiddel, der skulle gøre arbejdet så effektivt, at der blev mere plads til arbejdet
med låneren. Faren bestod deri, at biblioteksteknikken blev et mål i sig selv og hindrede
bibliotekaren i det egentlige arbejde. For det amerikanske forbilledes vedkommende har
Harris påpeget, at de amerikanske bibliotekarer i stigende grad anvendte tiden på de
tekniske hjælpemidler og de bureaukratiske procedurer.17
Udover biblioteksteknikken sås kernen i det angloamerikanske forbillede som det
offentliges økonomiske engagement i bibliotekerne. Udviklingen i USA og England sås
som en model, der skulle følges for at bringe bibliotekerne i Danmark på højde med
udlandet. Indholdet af denne model skal ifølge Dyrbye findes i den frie og uhindrede
14

Emerek, 2001, s. 91.
Steenberg, 1923, s. 5-6. Det var i 1893, at Steenberg modtog den østrigske professor Edw. Reyers bog
om folkebibliotekernes udvikling. Den indeholdt bl.a. en udførlig omtale af de engelske og amerikanske
biblioteker.
16
Hvenegaard Lassen, 1962, s. 68.
17
Friis-Hansen, 1985, s. 24. Harris, 1973, s. 2512.
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adgang til bibliotekets informationer samt etableringen af fælles og ensartede regler og
standarder. Dyrbye opregner fire områder, hvor denne indflydelse kom til udtryk i debatten i Danmark: 1) de bibliotekstekniske spørgsmål og deres løsning, 2) organisationen af folkebogsamlingerne, 3) oprettelsen af børnebogsamlinger (og bogsamlinger for
de unge), og 4) centralbibliotekerne.18 Dyrbye holder det for sandsynligt, at inspirationen til dannelsen af Danmarks Folkebogsamlinger og det dertil knyttede tidsskrift, Bogsamlingsbladet, hentedes fra udlandet (dvs. USA), da Steenberg havde påpeget den
amerikanske biblioteksforenings betydning for de amerikanske bibliotekers udvikling.
Den danske foreningstraditions indflydelse på grundlæggelsen af Danmarks Folkebogsamlinger berøres ikke af Dyrbye, da hans primære anliggende er at undersøge, hvorledes Danmarks Folkebogsamlinger forholdt sig til ideer, tanker og strømninger fra udlandet. Både Dyrbye og Svane-Mikkelsen påpeger, at den umiddelbare og til dels ukritiske overtagelse af de nærmest altomfattende amerikanske principper for ledelsen af folkebiblioteker afløstes af et mere nuanceret syn på den amerikanske teknik, der skulle
tilpasses danske forhold.19
Ifølge Emerek er den rationelle drift og organisation af biblioteket kernen i den amerikanske og engelske arv, som i Danmark indordnedes under en kontinental dannelsesog oplysningsforståelse.20 Det er væsentligt at fastholde denne modificering af den amerikanske indflydelse og at pointere, at biblioteksteknikken og metoderne fra USA ikke
stod alene som forudsætninger for konstruktionen af det moderne folkebibliotek. De
skal ses i sammenhæng med folkebibliotekernes formål og idehistoriske forudsætninger.
Forholdet mellem den rationelle ordning af bibliotekerne og oplysningen betyder ifølge
Emerek en modsætning mellem værdirationaliteten (oplysningen) og den instrumentelle
rationalitet, som i sidste ende medfører, at: ”…bibliotekets klassiske oplysningsidentitet
eroderer indefra…21”. I denne forståelse er den amerikanske indflydelse nærmest negativ og ødelæggende for en oprindelig (kontinental)europæisk identitet forankret i oplysningstraditionen. Afhandlingen stiller sig i forlængelse af Emereks modificerende holdning til den angloamerikanske indflydelse ved at fastholde sammenkædningen mellem
biblioteksteknikken og oplysningen. I modsætning til Emereks konklusion er udgangspunktet for afhandlingen, at biblioteksteknikken havde en positiv indvirkning på oplysningen, i og med at den sikrede oplysningens anvendelighed i bibliotekerne og dermed
dens transformation.
Et væsentligt omdrejningspunkt i bibliotekshistorien er skildringen af den stadige
fremgang, der sammen med udviklingen relateres til den økonomiske side af sagen, og
18

Dyrbye, 2002, s. 6 og s. 16-24.
Svane-Mikkelsen, 1978, s. 128. Dyrbye, 2002, s. 24.
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Emerek, 2001, s. 93.
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som reflekteres i antallet af biblioteker, størrelsen af deres bogbestand og siden hen antallet af udlånte bøger. De økonomiske problemer er en væsentlig del af Hvenegaard
Lassens beretning om de danske folkebibliotekers historie. De Hartyani tager udgangspunkt i en i 1885 gennemført undersøgelse af sognebogsamlingerne på landet med henblik på en nærmere analyse af bibliotekernes økonomiske vilkår. Det største problem for
de tidlige biblioteker fremhæves ofte i forskningen som den manglende økonomiske
sikring, det dårlige bogvalg og i det hele taget manglen på organisation.22 Bibliotekerne
i 1885 var et foretagende på og for landet, hvilket i løbet af de følgende 15 år forandredes til at blive opfattet som et byfænomen. Bibliotekernes geografiske forandring afspejlede den generelle samfundsmæssige transformation, der gennem urbaniseringen og
afvandringen fra landet ændrede den traditionelle fordeling mellem land og by. Den
økonomiske situation bedredes kun svagt med de statslige tilskud fra 1882, der igennem
alle årene frem til 1920 sjældent var i stand til at holde trit med det stigende antal biblioteker, der søgte og kun fik forsvindende små tilskud.23
Den økonomiske sikring af bibliotekerne gennem offentlige tilskud kædedes sammen
med behovet for bedre organisatoriske rammer, hvis væsentligste formål var at kunne
stille garanti for en forsvarlig brug af pengemidlerne. Jo større summer, der anvendtes
på bibliotekerne, desto større blev behovet for en stærkere organisering af bibliotekerne,
hvilket er blevet tolket som det egentlige motiv, der lå bag biblioteksloven i 1920.24
Organiseringens bærende piller var det offentlige engagement, som kom til udtryk gennem de tre komiteer, der eksisterede i perioden, og det private engagement, der fra 1905
samledes i foreningen Danmarks Folkebogsamlinger. Den første komite, Komiteen til
Uddeling af Boggaver 1882-1899, betragtes som en i al væsentlighed privat komite, da
der ikke var nogen form for deltagelse fra Kultusministeriets side. En sådan kom først
med en reorganisering i 1899 og komiteens ombenævnelse til Statens Komite til Understøttelse af Bogsamlinger, hvor Steenberg desuden blev medlem af komiteen. Dette betragtes af Allerslev Jensen – med henvisning til Steenbergs arbejde i årene forud – som
udtryk for en statslig accept af, at opbygningen af et moderne folkebiblioteksvæsen
skulle være et samfundsspørgsmål, der krævede statsligt engagement.25 Endnu en reorganisering i 1909 medførte en delvis opsplitning i arbejdet, således at Steenberg ansattes
som statens konsulent i bogsamlingssager med den opgave at rådgive staten i biblioteksmæssige forhold. Som formand for Statens Bogsamlingskomité skulle Steenberg
endvidere lede det daglige arbejde med fordeling af tilskud til samt rådgivning og vej22
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ledning af bibliotekerne rundt om i landet. Komiteens kontor åbnedes i København i
1910 og betragtes som et betydningsfuldt led i opbygningen af et centralt administrationsapparat.26 Komiteens overordnede arbejde støttedes fra 1913 ved indkaldelsen af den
udvidede komite, der skulle bidrage med praktisk erfaring.27
Det andet organisatoriske tyngdepunkt var biblioteksforeningerne, hvor Danmarks
Folkebogsamlinger, der i 1905 etableredes som en organisation for bibliotekerne, i 1916
fik følgeskab af Dansk Biblioteksforening, der var en sammenslutning af personer. Foreningerne sluttedes sammen i 1919 til Danmarks Biblioteksforening. Om end initiativet
til dannelsen af Danmarks Folkebogsamlinger ikke kom fra Steenberg, vægtes hans indsats i foreningsgrundlæggelsen gerne højt af forskningen.28 Brydningerne i biblioteksbevægelsen er i den bibliotekshistoriske tradition gerne identificeret med modsætningerne mellem de to foreninger, hvor Danmarks Folkebogsamlinger stod for det gamle,
der betegnedes som af liberal-konservativt tilsnit, medens Dansk Biblioteksforening
definerede det nye formuleret af radikalt og professionelt indstillede bibliotekarer.29
Hvenegaard Lassen og Allerslev Jensen relaterer primært modsætningerne til personer,
hvor Jens Bjerre, Johannes Grønborg og Rasmus P. Nielsen defineres som modstanderne, der ubehageligt og aggressivt angreb Steenberg, Lange, Banke og Døssing som repræsentanter for den anden side.30 Der er enighed i forskningen om, at stridighederne
drejede sig om, hvem der skulle styre udviklingen, og hvilken type litteratur bibliotekerne skulle have. Høgh nævner som et tredje punkt, hvilken ejerform bibliotekerne
skulle have.31 Ifølge Allerslev Jensen var spørgsmålet om, hvem der skulle være kontrolinstans med hensyn til boghandlerrabatten endnu et stridspunkt, om end han selv
vurderer det til:
… principielt set ganske uden interesse (til gengæld måske det, der bragte
den gamle forening mest i harnisk).32

26

Kirkegaard, 1948, s. 16.
Med loven af 1920 nedlagdes Statens Bogsamlingskomité og erstattedes af Statens Bibliotekstilsyn og
Biblioteksrådet, som delte administrationen og rådgivningen mellem sig.
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Hvenegaard Lassen, 1962, s. 97f.
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Sammenslutningen mellem Danmarks Folkebogsamlinger og Dansk Biblioteksforening
i 1919 under navnet af Danmarks Biblioteksforening betragtes i forskningen kun som en
foreløbig afslutning på striden, medens den endelige afslutning henlægges til landsmødet i Hjørring i 1928, hvor Rasmus P. Nielsens angreb på Statens Bibliotekstilsyn blev
imødegået af Døssing.33
Behandlingen af disse modsætninger i den bibliotekshistoriske tradition har – som
det nævntes indledningsvist – medført en udgrænsning af det, der betegnes den tabende
part.34 Modstanderne har været det ”andet”, som de moderne folkebibliotekers identitet
kunne profileres gennem. Deres synspunkter er i forskningen angrebet for at være farlig,
letkøbt eller petitesserytteri som tilfældet med bograbatten. Samtidig betegner Emerek
den traditionelle fremstilling af modsætningerne som præget af tendensen til en udviskning af dem, og han karakteriserer traditionen som konsensussøgende.35 Overvindelsen
af modstanden førte til dens overgang i historien som den tabende part, der modsatte sig
fremskridtet på grund af en manglende forståelse for udviklingen.
Opbygningen af en biblioteksorganisation er i den bibliotekshistoriske forskning blevet set som det tydeligste tegn på bibliotekssagens udvikling. Den enkelte begivenhed
og person, der dannede grundlaget for biblioteksorganisationens udvikling, er Langes
tale i 1909, som er blevet udråbt som en foregribelse af og profeti om, hvorledes organisationen skulle opbygges.36 Ingen dansk bibliotekshistorisk fremstilling kan undgå et
ophold ved denne tale, og der gøres ingen undtagelse her. Vigtigheden af Langes tale
relateres i denne afhandling snarere til dens overleveringshistorie end til dens egentlige
indhold. I talen skitseredes en plan for en bibliotekstype, centralbiblioteket, der skulle
fungere som et forbindende mellemled mellem folkebibliotekerne og de videnskabelige
biblioteker. Dyrbye påpeger, at Langes organisationstanke var inspireret af amerikanske
forbilleder, både hvad angik selve strukturen, og hvad angik bibliotekarens betydning
som del af systemet.37 En nærmere analyse af forholdet mellem de danske tanker som
initiativerne i Holbæk og Vejle før 1909 og den amerikanske inspiration ville i denne
henseende være interessant, men ligger desværre uden for Dyrbyes undersøgelsesfelt.
Med udgangspunkt i de i talen skitserede centralbiblioteker skabtes de to forsøgscentralbiblioteker, Holbæk og Vejle, i 1914 med hver deres fastansatte og faguddannede
bibliotekar. Det er frem for alt de organisatoriske aspekter ved talen, som er blevet
fremhævet i den bibliotekshistoriske tradition, hvor ideen om centralbiblioteker i kom33
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bination med den faguddannede bibliotekar er blevet set som gennembruddet for tanken
om det moderne folkebibliotek. Emerek og Ørom går en anden vej i tolkningen af Langes tale. Frem for at fokusere på de organisatoriske aspekter af talen som svaret på,
hvad talen indeholdt, relaterer de nærmere talen til et hvorfor. Deres interesse er kædet
til Langes forklaring af, hvorfor folkebibliotekerne var vigtige, hvorved det bliver folkebibliotekernes formål, der kommer i deres søgelys. Talens betydning ser de i, at den
moralske forankring af Langes kritik af moderniteten skulle sikre et højt indholdsmæssigt niveau i bibliotekerne, samtidig med at den kombineredes med en organisatorisk og
strukturel klarhed.38
Netop spørgsmålet om bibliotekarens betydning for bibliotekernes organisation berørtes ikke kun af Lange ved biblioteksmødet i 1909. Temaet for Vilhelm Grundtvigs
foredrag var uddannelse af bibliotekarerne, hvor han sigtede mod en praktisk oplæring
af de bibliotekarer, der havde arbejdet som sidebeskæftigelse.39 Iversen understreger i
sin bog om bibliotekaruddannelserne i Danmark, at spørgsmålet om uddannelse var et
tegn på udvikling i bibliotekssagen. De første kurser fra 1909 rettedes mod dem, der
havde biblioteksarbejdet som bierhverv og koncentrerede sig om de små praktiske ting,
hvilket Iversen vurderer som typisk for pionertiden. En mere teoretisk oplæring, skønner han, lod sig vanskeligt gennemføre.40 Med afholdelsen af biblioteksskolen i 1918
ændredes uddannelsens mål. Rettedes kurserne primært mod at give de deltidsbeskæftigede bibliotekarer et grundlæggende kendskab inden for katalogisering og ordningen af
bogbestanden, så var biblioteksskolen rettet mod en uddannelse af fuldtidsbeskæftigede
bibliotekarer. Iversens vurdering af biblioteksskolens betydning var, at den åbnede professionen for interesserede. Optagelseskriterierne krævede et års forudgående praksis og
uddannelsen søgte i øvrigt at kombinere det praktiske gennem deltagelse i biblioteksarbejde. Biblioteksskolen gjorde det væsentligt lettere at få en biblioteksuddannelse uden
først at skulle den besværlige omvej over USA, selv om der stadig var nogle, der tog til
en af de amerikanske skoler. Harbo peger på, at et ophold i USA, der kunne forbindes
med biblioteksarbejde, betragtedes som særdeles attraktivt, og at det var forbundet med
en del snobberi.41 Betydningen af de faste rammer for bibliotekarernes uddannelse relateres i forskningen til, at den skabte bedre organisatoriske rammer for det enkelte bibliotek, hvorigennem uddannelsen havde en væsentlig betydning for bibliotekssagens fremgang som helhed. Med uddannelsen skabtes den bibliotekarstand, som af Hvenegaard
Lassen fremhæves som kernen i opbygningen af det danske biblioteksvæsen.42
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Skellene mellem det gamle og det nye drejede sig i historien om det moderne folkebibliotek dels om forståelsen af formålet og dels om indførelsen af biblioteksteknikken
fra USA, og de blev anset for at være to fra hinanden adskilte stridspunkter, hvor modstanden mod en nydefinition af formålet ikke behøvede at inkludere en modstand mod
de nye teknikker fra USA.43 Oplysningen blev anset for at være en norm og det ideologiske fundament for det moderne folkebibliotek, og har således i dag en fast forankring
som en begrebsliggørelse af folkebibliotekernes virke i modsætning til de importerede
teknikker, der for så vidt blot skulle (og skal) tjene til at lette og rationalisere arbejdet
med henblik på at give mere tid til arbejdet med låneren. Og dog kan de to punkter siges
at udgøre en enhed sammenføjet i det, der betragtes som det gamles generelle modstand
mod det nye, da oplysningens funktion ændredes i kraft af de nye tekniske hjælpemidler
til at være rettet mod det offentlige (samfundet) med folkebiblioteket som instrument.
Denne ændring er et væsentligt område til indkredsning af afhandlingens undersøgelsesgenstand. Historien om det moderne folkebibliotek bliver således historien om forandringen i opfattelsen af oplysningens funktion og ikke historien om grundlæggelsen
af det moderne folkebibliotek som institution skabt af en række enkeltpersoner. Transformationen i forståelsen af oplysningens funktion er ikke kun en del af folkebibliotekets historie. Den rækker videre ud til andre ligeledes samfundsmæssigt forankrede institutioner, der havde oplysning som et indlejret element. Historien om oplysningens
funktion må derfor inddrage dette videre perspektiv i samfundsmæssig henseende.
Opbygningen af det samarbejdende bibliotekssystem i Danmark med centralbibliotekerne som midtpunkt og med den faguddannede bibliotekar som ankermand har været
den vinkel, hvorigennem folkebibliotekernes historie er blevet anskuet. Dette har betydet, at de organisatoriske aspekter har været i fokus, og fremstillingen har fået karakter
af en opregning af de besværligheder i form af dårlig økonomi, manglende anerkendelse
fra officiel side og intern modstand, der set fra et post-1920 standpunkt var med til at
hindre en tidligere gennemførelse af de amerikanske ideer på dansk grund. Folkebibliotekernes formål som oplysning af hele befolkningen blev trukket skarpt op i forhold til
sognebogsamlingernes formål, der blev betragtet som underholdning for almuen og et
udslag af bedrestilledes forsøg på at dulme egen samvittighed.44 Ses folkebibliotekernes
historie som et spørgsmål om, hvordan der etableredes en diskurs om disciplinering,
kræves et andet blik og en afklaring af tre centrale temaer: biblioteket, folket og oplysningen.

43
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1.1.2 Bibliotek, folk og oplysning – til afklaring
Forskellen mellem de gamle og de nye ideer i bibliotekssagen blev tydeliggjort gennem
brugen af betegnelserne folke- eller sognebogsamling og folkebibliotek. Brugen af folkebogsamlingerne og folkebibliotekerne er entydig og håndgribelig som en del af en
fælles forståelsesramme inden for biblioteksverdenen. Bruges betegnelsen folkebogsamling, er der ikke megen tvivl om, at der hentydes til en gammeldags og uprofessionel måde at drive biblioteksvirksomhed på – en sprogbrug, der blev etableret nærmest
samtidig med Dansk Biblioteksforening i 1916. Det er i denne henseende brugen af
bogsamling og bibliotek, der i det følgende skal søges afklaret. Banke, Hvenegaard Lassen og Schacht fremhæver, at betegnelsen bogsamling blev introduceret som udsprunget
af sprogrenserbevægelsen som en dansk betegnelse for fremmedordet bibliotek. Med
fastlæggelsen af folkebibliotek som terminologi blev bogsamlingsbetegnelsen degraderet til betydningen af en samling bøger, som der ingen orden var i.45 Udgangspunktet i
afhandlingen er derfor, at forskellen mellem brugen af betegnelserne sognebogsamling
eller folkebogsamling på den ene side og betegnelsen folkebibliotek på den anden side
var et led i opgøret om den ”gode” måde at drive biblioteksvirksomhed på, og betegnelserne bruges derfor i flæng. Generelt var brugen af bibliotek eller bogsamling i perioden (og langt ud over) 1880-1920 så tilpas flydende og dækkende alle typer af biblioteker, at en nutidig ikke-konsekvent brug af ordene vil kunne forklares derudfra.
Folkebibliotekernes selvforståelse er forankret i forestillingen om at være for hele
befolkningen uden skelnen til klassetilhørsforhold. De tidlige historiske fremstillinger af
bibliotekernes udvikling i perioden 1880-1920 fremhæver således befolkningen som
målgruppe i opgøret med de gamle biblioteker, der i deres øjne kun var rettet mod almuen og underklassen. Denne skelnen er blevet en del af overleveringen og blot sporadisk underkastet en nærmere belysning. Nielsen karakteriserer forskellen med, at præfixet folk undergik en rask omtydning til at henvise til befolkningen og ikke til almuen.46
I senere forskning opereres med en skelnen mellem befolkningen og de brede masser
eller folket, hvorved det antydes, at befolkningen som helhed ikke var på samme åndelige niveau, og at bibliotekernes opdragelse og oplysningsbestræbelser rettedes ind efter
dette forhold.47 Emerek tydeliggør denne skelnen ved at pege på, at folkebibliotekernes
syn på befolkningen som grundlaget for biblioteket flyttede fokus fra den filantropiske
forståelseshorisont og samtidig nedbrød angsten for massen.48 Det harmoniske samfund
skulle skabes gennem integration af besværlige befolkningsklasser, som i det 20. år-
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hundredes begyndelse var arbejderklassen.49 Det spørgsmål, som Emerek i og for sig
rejser er, hvordan synet på låneren var, og om folkebibliotekerne var rettet mod hele
befolkningen, eller om de primært var rettet mod arbejderklassen med henblik på dens
integration i samfundet. Ved at understrege bibliotekernes betydning for integrationen
af arbejderklassen i samfundet gennem oplysning (og opdragelse) tematiserer Emerek
en væsentlig, men til dels overset diskussion i folkebibliotekernes historie: Hvordan så
bibliotekaren sig selv i forhold til de lånere, som han skulle vejlede? Emerek påpeger, at
der i folkebiblioteket var (er) en modsætning mellem bibliotekets og befolkningens kulturelle horisonter med massekulturen som bibliotekets syndebuk.50 Folket tilkendes betydningen af at være ”det andet”, som er både tiltrækkende og frastødende. Uanset om
folket var det ene eller det andet, så havde den intellektuelle elite en stor interesse i folket.51 Folket er således ikke en fast og entydig enhed.52 Var folkebogsamlingerne blevet
til på initiativ af den dannede elite som en mulighed for at tæmme almuen som ”det andet”, så indtog bibliotekaren i stigende grad en privilegeret position, hvorfra ”det andet”
blev befolkningen, der måtte håndteres gennem kategorien låner.
Folkebibliotekernes formål ses af Emerek og Ørom som en del af oplysningens projekt, der blandt andet indebar en forståelse af historiens forløb som ubrudt fremskridt.
Dette ser de afspejlet i pionerernes tiltro til, at deres værdier var identiske med fremskridt og udvikling. Denne tanke udvikler Emerek i sine senere arbejder, hvor han yderligere kæder folkebibliotekernes idehistoriske forudsætninger til dikotomien mellem det
talte og det skriftlige og dikotomien mellem høj og lav kultur.53 For Emerek er kernespørgsmålet, hvorfor der i begyndelsen af det 20. århundrede kunne skabes mulighed
for det moderne folkebiblioteks grundlæggelse. Han forstår oplysningen i den kantianske betydning som den enkeltes mulighed for at opnå myndighed gennem den kritiske
refleksion, og dette knytter han sammen med etableringen af en litterær kanon, der afspejlede en nyhumanistisk tankegang, som der var bred enighed om. Denne konsensus
var ifølge Emerek en afgørende forudsætning for folkebibliotekernes samfundsmæssige
forankring. Emerek peger således på oplysningen som en del af samfundets modernisering. Emereks analyse af folkebibliotekernes formål fører for denne afhandling til betragtninger over oplysningens funktion og til overvejelser over, hvem modtagerne af
bibliotekernes oplysningsbestræbelser var.
I afhandlingen er det et væsentligt tema at belyse, hvilken funktion oplysningen tildeltes i bibliotekerne. Dette kræver nogle refleksioner over brugen af begrebet oplys49
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ning, da der dermed ikke sigtes til en omskrivning af bibliotekernes formål. Det centrale
for afhandlingen er oplysningens funktion og betydning for og i diskursen om bibliotekerne og ikke en begrebshistorisk analyse. Uden tvivl var folkebibliotekernes formål at
udbrede oplysning (i betydningen viden eller fakta) til befolkningen, men dette gjorde –
for nu at reproducere traditionens distinktioner – folkebogsamlingerne også. Forskellene
mellem de to former for oplysning ser Emerek i, at folkebogsamlingernes oplysning var
af filantropisk art til opbyggelighed og opdragelse, medens folkebibliotekernes oplysning sigtede mod at give den enkelte værktøjer til at klare sig som menneske, borger og
statsborger i det moderne samfund.54 Svane-Mikkelsen analyserer sammenhængen mellem folkeopdragelse og folkeoplysning og definerer oplysning som kundskabstilegnelse,
der befordrer viden og intellekt, medens han identificerer opdragelsen som en vejledende proces med henblik på at danne og forme det enkelte menneske. Ganske væsentligt
understreger han, at både folkeoplysningen og folkeopdragelsen er underkastet ændringer i det omgivende samfund og dermed ikke indeholder det samme over tid, men at de
i øvrigt er nært forbundne. Folkeoplysningen ses som et demokratisk projekt, der skulle
gøre landets befolkning bevidst om nødvendigheden af fri og lige adgang for alle til
alsidig oplysning. Dermed var folkebibliotekernes folkeopdragelse rettet mod sikring af
demokratiet.55
I sit værk om dansk folkeoplysning i 500 år definerer Korsgaard oplysning som den
proces i samfundet, der fortæller samfundet om sig selv. I sin doktorafhandling om folket og dannelsen betoner han dette ved at fremhæve, at dannelse ikke er de dannedes
privilegium, men netop en proces hvorigennem mennesket tilegner sig kulturen og giver
samfundet form.56 Med Kants svar på spørgsmålet ”Was ist Aufklärung” i et essay fra
1783 kædedes oplysningen sammen med fornuften og den kritiske refleksion, der skulle
danne grundlaget for menneskets frigørelse fra umyndighed og umyndiggørende institutioner. Oplysningen var en frigørelsesproces i et opgør med det bestående, traditionen
og enevælden. Med etableringen af en borgerlig offentlighed skabtes et rum for det offentlige ræsonnement, der skulle tjene til individets frigørelse og kultivering som menneske, statsborger og borger.57
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Adorno og Horkheimer anvender denne forståelse af oplysningen til en kritisk refleksion over samfundet, som det tog sig ud i lyset af nazismens og fascismens spøgelse.
Genstanden for deres erkendelsesinteresse er, hvorfor mennesket ikke er indtrådt i en
sand menneskelig tilstand, men nedsunket i barbari. Forklaringen søger de i oplysningens selvdestruktion, som skyldes dens omslag i positivisme. Positivismen forstår de
som en hindring for tankens (refleksionens) frie position som opposition til det bestående, da tanken ikke længere er forbundet til kritikken, men bruges aktivt i det beståendes
tjeneste. Oplysningen har forrådt tænkningen og dermed givet afkald på sin egen virkeliggørelse. Ved at indsætte positivismen som den oplyste fornufts dommer, skal fornuften afprøves i forhold til erfaringen, hvormed oplysningen prisgives det bestående.
Adorno og Horkheimer definerer oplysningen som det system, der bedst forklarer
kendsgerningerne. Oplysningens forbund med positivismen betyder, at den ikke længere
kædes til den utopiske emancipation, men ses som menneskets forsøg på at forstå og
beherske verden.58 Oplysningens funktion bliver i denne sammenhæng instrumentet,
ved hvilket der skabes viden med henblik på kontrol. Dette syn på oplysningen kædes i
afhandlingen sammen med bibliotekernes historie, da den kan bidrage til forståelsen af,
hvilken funktion oplysningen skulle udfylde.
Foucault tolker Kants essay om oplysningen således, at den rummer en refleksion
over det moderne samfund som en forskel til historien, og at den danner baggrund for
en permanent selvkritik. Kants essay rummer spørgsmålet om, hvad mennesket er i
modsætning til den traditionelle tilgang til mennesket som spørgsmålet: hvem er jeg.
Oplysningen er ifølge Foucault et sæt af politiske, sociale, økonomiske, institutionelle
og kulturelle begivenheder på et bestemt tidspunkt i en bestemt kontekst, som bevirkede
en historisk forandring af menneskets politiske og sociale vilkår. Det centrale for Foucault er oplysningen som en mulighed for at analysere mennesket i dag som historisk
bestemte væsener. Med brugen af oplysningen bliver refleksionen over det moderne
samfund til historien om det nutidige menneske gennem en konstant problematisering af
menneskets forhold til nutiden.59 Kritikken bør tage form af en refleksion over de grænser, der definerer det nutidige menneskes handlerum, med henblik på at levere en praktisk kritik, der muliggør transformation. Denne kritik skal ikke være transcendental eller
have universel værdi, men den skal være genealogisk og dermed bundet specifikt til den
nutidige erkendelsesposition. Genstanden for undersøgelsen bliver det, som Foucault
benævner ”…practical systems…”. Disse praktiske systemer definerer han som det,
mennesket gør og den måde, som mennesket handler på. Den form for undersøgelse,
som Foucault således skitserer, koncentreres om de former for rationalitet, der styrer
58
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måden at gøre tingene på og den frihed, med hvilken menneskene handler inden for
disse systemer.60 Oplysningen bliver således relevant som en måde, hvorpå samfundets
og bibliotekernes transformation kan beskrives og analyseres.
Disse tanker tjener som afsæt for den metodologi, der er styrende for afhandlingen,
og oplysningen bliver den optik, hvorigennem folkebibliotekernes historie i perioden
1880-1920 analyseres. Det er ikke udviklingen hen imod det moderne folkebibliotek,
der er genstand for erkendelsesinteressen, men den ændring der fandt sted i måden at
tænke på, som muliggjorde transformationen fra bogsamling til bibliotek. Det er bruddet
– diskontinuiteten – i forståelsen af oplysningens funktion og betydningen af dette for
folkebibliotekerne og ikke udviklingen fra de gamle bogsamlinger til det nye folkebibliotek, der fremstår som det centrale element i striden mellem det gamle og det nye, og
hvor folkebibliotekernes transformation bliver en del af den samfundsmæssige transformation. Frem for udvikling ses forandring, frem for gennembrud ses brud og diskontinuitet. Afhandlingen følger den gængse tidsmæssige ramme, men søger at underkaste
det historiske forløb en anden tilgangsvinkel. Denne tilgangsvinkel fokuserer på, hvordan der etableredes en fælles forståelse af oplysningen og dens funktion i forhold til
bibliotekets virke som følge af et brud i forhold til en anden måde at tænke dette på.
Dette ses som forbundet til spørgsmålet om, hvordan der etableredes en diskurs, hvis
kerneelement var disciplinering, og om hvilke magtrelationer denne diskurs indeholdt.
Det er spørgsmålet om, hvordan denne etablering fandt sted, og hvordan modstanden
blev udgrænset, der har ført til den erkendelsesinteresse, som afhandlingen bygger på,
da den bibliotekariske fagligheds selvforståelse hviler på det moderne folkebiblioteks
og dets teknikkers overvindelse af den arkaiske bogsamling.
1.1.3 Diskurs og arkæologi
Den metodologiske ramme for afhandlingen er i denne henseende væsentligt inspireret
af Foucaults tanker om diskursernes herredømme og af hans syn på historiens forløb,
som netop er kendetegnet ved brud i diskurserne, hvorigennem samfundet transformeres. Når samfundet transformeres, er der i bund og grund tale om en udvikling, men
denne udvikling har karakter af en ændring frem for af en kumulativ proces. Historiens
gang fører ikke til en akkumulation af viden eller til et begrebs forfinelse.61 Der er således ikke tale om en udvikling til det bedre (eller værre for den sags skyld), men om en
forandring i tankesystemerne (diskurserne), hvor de afløser hinanden. Det system, der
afløser et andet, er ikke bedre – blot et andet system. Frem for at pege på kontinuiteten i
historien henleder Foucault opmærksomheden på diskontinuiteten, hvormed han beteg60
61
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ner det forhold, at en kultur i løbet af få år ophører med at tænke, som den hidtil har
gjort for at tænke på en helt ny måde. Dermed suspenderes den traditionelle periodisering af historien i århundreder.62
Skal denne forståelse af de historiske udviklingsprocesser knyttes til historien om de
danske folkebiblioteker i perioden 1880-1920, må den i traditionen etablerede skelnen
mellem de gamle og de nye underkastes en nærmere undersøgelse. Implicit i brugen af
disse betegnelser ligger netop synet på folkebibliotekernes udvikling som udtryk for en
akkumulation af viden, der medførte en forfinelse og en forbedring af de eksisterende
bogsamlinger, som ved hjælp af de importerede metoder fra USA raffineredes til folkebiblioteker. De vurderinger, der ligger i traditionens (og dermed i vores) brug af det
gamle som et i bedste fald uudviklet produkt og det nye som en forbedring af det eksisterende, bliver ud fra den foucaultske tankegang irrelevant. Det er ikke intentionen her
at introducere en neutral terminologi for forholdet mellem de forskellige måder at praktisere bogudlån på, da en sådan neutralitet ikke er mulig. Det skal blot understreges, at
brugen af betegnelserne det gamle og det nye ikke er neutral og bygger på en traditionen
iboende uretfærdighed. Ved at betragte folkebibliotekernes historie som en kamp mellem det gamle og det nye begrænses historien til kun at bestå af modsætningerne mellem disse to poler, hvorved andre mulige måder at forstå bogudlånet på udgrænses. En
påpegning af det uhensigtsmæssige i den etablerede skelnen mellem det gamle og det
nye betyder ikke, at der ikke var tale om modsætninger i tiden, som drejede sig om forskellige måder hvorpå bogudlån kan tænkes og praktiseres. Den diskursanalytiske tilgang inddrages med henblik på at kaste et bredere perspektiv ud over periodens mangfoldige modsætninger og brud.
Formålet med at betragte folkebibliotekernes historie ud fra denne tilgangsvinkel er
således ikke at skabe en platform, hvorfra modstanderne af det moderne folkebibliotek
kan renses, og hvorfra de kan tilkendes en ny værdi på bekostning af den sejrende part. I
stedet skal der søges etableret en platform, der kan afdække modsætningerne ud fra
spørgsmålet om, hvilke potentialer der eksisterede på begge sider frem for udelukkende
at undersøge modsætningerne som en magtkamp mellem forskellige fløje af biblioteksbevægelsen. Denne platform til analyse af folkebibliotekernes historie opbygges gennem anvendelsen af Foucaults arkæologi og genealogi vel vidende, at en sådan platform
hverken er neutral eller objektiv. Var Foucault i sine tidlige værker tilbøjelig til at mene,
at arkæologien som metode betegnede en mere fundamental og ufarvet historie end den
konventionelle, ændredes dette med overgangen og introduktionen af den genealogiske
metodologi.63 Her hævder han, at historikere søger at skjule og udviske de spor i deres
62
63

Foucault, 1999, s. 87. Foucault, 2001, s. 4.
Roth, 1981, s. 38.

19

De danske folkebiblioteker ca. 1880-1920

værker, der kæder dem til en bestemt tid og et bestemt sted, gennem påstanden om objektivitet for ikke at begå uret over for historien og sandheden. At undgå uretfærdigheden gennem objektivitet er ifølge Foucault umuligt, hvorfor det må erkendes, at enhver
historisk undersøgelses sandhed hviler på en uretfærdighed.64 Åkerstrøm Andersen understreger, at den sandhed, som Foucaults egne diskursanalyser producerer, ligeledes er
baseret på uretfærdighed. Den genealogiske metodologi fremhæver, at historien skrives
ud fra forskerens nutidige erkendelsesinteresse og fastholder, at nutiden undersøges
gennem en modstilling med fortiden. Det er ikke tingenes sande oprindelse, der er det
essentielle for genealogien, men deres opståen, hvorfor genealogien hverken er en restaurering af en ubrudt kontinuitet eller skal demonstrere, at fortiden aktivt eksisterer i
nutiden. Det centrale er at udspørge nutidens fortrolige og velkendte forhold ved at løfte
sløret for det, der er så velkendt, at det forekommer ikke synligt.65 Denne fokusering på
det velkendte pointeres af Wiegand og Radford som en nødvendighed for at opnå en
mere kritisk forskning inden for de mange forskellige roller, som bibliotekerne spiller
og har spillet i samfundet, ved at stille spørgsmål til det, de betegner som de familiære
opdelinger, der findes i bibliotekernes historie.66
Foucault ser diskursen som det fundament, der muliggør udvikling og handling, hvor
handling forstås i sin videste betydning af at tænke, tale og gøre. Diskursen er mulighedsbetingelsen for at tale, hvorved Foucault ønsker at løsne den historiske metode fra
individet og individets bevidsthed som forklaringsramme.67 Foucault afviser ikke eksistensen af det tænkende individ, men hans påstand er, at individet ikke skaber mulighedsbetingelserne, men kan udnytte dem i kraft af den magt, som opnås gennem det at
tale inden for diskursen via bestemte positioneringer.68 Konsekvensen af dette er, at
undersøgelsens genstand forskubbes fra handlinger og begivenheder til det, der reelt
ligger foran forskeren: teksten og sproget. Forstås diskursen som en form for social
praksis, der betinges af særlige regler og er determineret af tid og sted, er der ikke tale
om en lukket autonom basal instans, som er altforklarende, men om en praksis, der interagerer med andre praksisformer, institutioner, sociale og politiske forhold.69 Diskursen skal altså ikke ses som det, der betinger og forklarer en praksis som dens dybereliggende og hemmelige essens:
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Man muss den Diskurs als eine Gewalt begreifen, den wir den Dingen antun; jedenfalls als eine Praxis, die wir ihnen aufzwingen. In dieser Praxis
finden die Ereignisse des Diskurses das Prinzip ihrer Regelhaftigkeit.70
Hverken diskurs eller praksis er skjulte eller hemmelige drivkræfter. De naturlige genstande – tingene – er korrelater for en praksis og eksisterer kun gennem denne praksis.
Skal praksis og diskursen analyseres, fører det til en frigørelse af undersøgelsesgenstanden fra de naturlige og umiddelbare enheder med mulighed for at beskrive andre enheder. Praksis efterlader sig spor i diskurserne, hvorfor en analyse af en fortidig praksis
må foretages gennem disse.71
Metoden til denne analyse betegner Foucault som arkæologi, hvilket medfører en
opløsning af den for historikerne vanlige metode til behandling af kilderne. For Foucault er det essentielle ikke at analysere et dokument ved at underkaste det en efterprøvning i form af relevans og værdi. I modsætning hertil skal dokumentet behandles som et
monument, der er fritstående og uden dybereliggende essens. Det væsentlige er dets
eksistens og ikke, hvad det er. En diskurs’ fundamentale punkt er udsagnet i stedet for
teksten eller værket.72 Spredningen mellem udsagnene og den derigennem etablerede
forbindelse er det, der konstituerer diskursen. For at afdække denne spredning, der betegnes som den diskursive formation, etablerer Foucault fire formationsregler: Objektet,
subjektspositionen, begreber og strategier. Arkæologien kan således betegnes som en
beskrivelse af de temaer, der forekommer i sproget, og deres interne sammenhørighed
ved at analysere deres forbindelse med diskurser. Udsagnet er et ikke-nedbrydeligt element, og med diskursanalysen fokuseres der udelukkende på udsagnets eksistens, særegenhed og det, at det er fremkommet på et bestemt tidspunkt.73 Objektet er det, diskursen taler om. Ved beskrivelsen af objektets etablering tages der udgangspunkt i et sæt af
regler, der koncentrer sig om dets fremkomst, og hvordan det afgrænses af forskellige
autoriteter, der styrer det, der kan siges.74 Subjektspositionerne definerer, hvem der taler, med hvilken ret de taler, hvorfra der tales institutionelt og hvordan. Det væsentlige
for forståelsen af subjektspositionerne er, at der ikke er tale om et konkret individ, men
om en position, der skal indtages for at kunne udsige noget. Det er således subjektspositionerne og adgangen til dem, der er afgørende for muligheden for at sige noget og ikke
omvendt. Individet konstrueres gennem forskellige positioner, der er fastlagt af diskursen, hvilket Fairclough ser som en strukturalistisk afvisning af det skabende individ hos
70

Foucault, 2000, s. 34-35.
Foucault, 1973a, s. 149. Foucault, 2001, s. 29. Veyne, 1992, s. 7, note 1 og s. 33ff.
72
Foucault, 2001, s. 7 og s. 23.
73
Foucault, 2001, s. 80-83.
74
Foucault, 2001, s. 40-50.
71

21

De danske folkebiblioteker ca. 1880-1920

Foucault.75 Begreberne kan betegnes som et ’batteri’ af kategorier, elementer og typer,
der karakteriserer, hvordan der tales om objektet.76 Strategierne betegner ifølge Foucault en mulighed for at beskrive de relationer af gensidig begrænsning, som optræder
mellem flere diskurser. Strategierne giver de andre diskurser særlige kendetegn ved at
adskille anvendelsesområderne fra hinanden og ved at udelukke, at alle mulige objekter,
subjektspositioner og begreber kan fremkomme i den specifikke diskurs.77
Ved at relatere bibliotekernes historie i perioden 1880-1920 til oplysningens transformation og ved at betragte denne historie ud fra den arkæologiske metode fokuseres
der på, hvilke objekter diskursen om folkebiblioteker rummede. De centrale objekter
kan da formuleres som fire spørgsmål: 1) Hvad var mediet for oplysningen i bibliotekerne? 2) Hvem kunne håndtere bogen som medium for oplysningen? 3) Til hvem skulle bibliotekaren udbrede oplysningen? 4) Hvordan skulle bibliotekarens arbejde med
udbredelse af oplysningen gennem bogen organiseres? Bogen etableredes som den centrale formidlingsform for oplysningen, hvilket stillede krav til den, der skulle håndtere
bogen. Bibliotekarens relation til bogen udgjordes af konstruktionen af en bestemt faglighed, der var baseret på evnen til at skabe forbindelse mellem bog og låner. Låneren
konstrueredes som en kategori med henblik på at håndtere, kontrollere og disciplinere
befolkningen som en kaotisk masse, der skulle organiseres for at opnå produktivitet.
Dette pegede på behovet for en effektiv organisering af oplysningsbestræbelserne gennem bogen. Organisationen af bibliotekerne bliver således et spørgsmål om de processer, der førte til konstruktionen af biblioteksvæsenet, som formuleredes med biblioteksloven i 1920. Organisationsbestræbelserne var nødvendige for at skabe orden i en kaotisk verden gennem oplysning. Bogen, bibliotekaren, låneren og organisationen bliver
således den ene strukturelle akse for afhandlingens opbygning, og gennem den arkæologiske tilgangsvinkel undersøges den diskurs, der rummede disse fire objekter.
Med den arkæologiske metodes anvendelse af subjektspositioner løsnes analysen af
den historiske periode fra individets forenende og syntetiserende funktion. Dermed forlades den traditionelle vinkel på folkebibliotekernes historie, der har tilskrevet enkelte
pionerer den succesfulde gennemførelse af de moderne amerikanske ideer, til fordel for
en fragmenteret forståelse af individet. Dette muliggør en bredere analyse af kildematerialet, da den enkelte kilde ikke længere forbindes med en enkelt forfatter, men undersøges for nedslag af forskellige subjektspositioner. Er individet fragmenteret og udtryk
for en egen diskontinuitet, vil det give sig udslag i indtagelsen af forskellige positioner i
diskursen. Dette medfører muligheden for en åben undersøgelse af de forskellige udsagn
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i folkebibliotekernes historie uden at kæde dem til den traditionelle modsætning mellem
det gamle og det nye, hvilket giver muligheden for at etablere andre sammenhænge og
modsætninger i diskursen om folkebiblioteker.
Begreberne og strategierne inddrages til at pege på, hvorledes der inden for bibliotekernes historie i perioden 1880-1920 tegnedes et bestemt sandhedsregime, og hvilke
diskurser der hentedes ind til understøttelse af dette sandhedsregime. Foucault forstår
ikke udelukkende diskursen som et sprogligt fænomen, da en analyse af sproget også
må rettes mod dets funktion. Betyder strategierne en udelukkelse af mulige objekter,
subjektspositioner og begreber fra diskursen, så medfører de en mulighed for lukning af
diskursen og mulighed for kontrol med og disciplinering af genstandene i diskursen. For
den foucaultsk inspirerede diskursanalyse er det centrale, hvorledes diskursen forbindes
med og udøver magt gennem sin særlige relation til viden.78 Foucaults magtbegreb betegnes af Heede som diffust, fordi det ikke har den samme betydning i hele forfatterskabet.79 For analysen af disciplineringen er det spørgsmålet om, hvorledes diskursen gennem viljen til sandhed og viden tenderer mod en udelukkelse af andre diskurser. Det er
derfor nødvendigt at uddybe denne forståelse af magtbegrebet med henblik på dets anvendelse i afhandlingen. Den genealogiske indfaldsvinkel til analyse af magt og disciplinering skal i det følgende afsnit klarlægges med henblik på en opstilling af forskellige strategier til analysen af magtrelationerne i bibliotekerne, hvorved afhandlingens
anden strukturelle akse etableres.
1.1.4 Sandhedsregime og genealogi
Sandhedsregimet forstås som en generel politik om sandhed, der er baseret på samfundets accept af forskellige diskurstyper. Dette medfører en magtfuldkommenhed, og at
det enkelte individ er underkastet denne produktion af magt, samtidig med at det til stadighed må producere den sandhed, som samfundet forlanger.80 Sandhedsregimet er ikke
en neutral størrelse, da det består af en bestemt form for viden, som er alment accepteret, og som derved er område for magtens udøvelse i og med den definitionskraft (i forholdet mellem sandt og falsk), som denne viden besidder.81 Perioden 1880-1920 kan
netop kendetegnes derved, at der etableredes en fælles forståelse af folkebibliotekernes
formål, som nødvendiggjorde en afgrænsning til og udgrænsning af en anden position.
Der etableredes et sandhedsregime, der udelukkede modstandernes anderledes måde at
forstå folkebiblioteket (eller folkebogsamlingen) på, hvilket har indflydelse på nutidens
forståelse af folkebiblioteket og det faglige område, der begge er produkter af det etab78
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lerede sandhedsregime. Dermed tegner sig det genealogiske afsæt for afhandlingen, der
skal analysere dette sandhedsregimes opståen i perioden 1880-1920 og dets magtrelationer. En undersøgelse af sandhedsregimet er således også en undersøgelse af de teknikker, som gennem den accepterede viden blev taget i anvendelse for at undertrykke det,
der blev anset for ikke at være sandt.
Så det 19. århundrede ifølge Adorno og Horkheimer en transformation af oplysningens funktion, så søger Foucault at afklare de fundamentale ændringer, som indtrådte
med moderniteten og den moderne tid, ud fra disciplineringen som en magtstrategi.
Samfundets krop indtrådte som princip, og denne krop måtte beskyttes. Den væsentligste ændring ser han i forskellen på magtudøvelse og disciplineringsformer, som eksemplificeres med udviklingen af strafferationalerne fra den korporlige henrettelse til fængselsstraffen. Den moderne epoke kendetegnedes ved behovet for den disciplinerede
krop, der gennem disciplineringen blev udstyret med færdigheder til at deltage aktivt og
produktivt i samfundet.82 Den moderne periodes sandhedsregime opererede gennem
magtens mikrofysik, som Foucault definerer som små, uanselige og almindelige teknikker, der i sammenligning med henrettelsen kan betragtes som en langt mere løs magtudøvelse.83 Teknik og kontrol var i det hele taget nye metoder for magten (modbilledet er
den offentlige henrettelse), og det, som teknikkerne og kontrollen skulle anvendes til,
var disciplinering af befolkningen med henblik på at udvinde tid og arbejde af kroppene.84
Ifølge Foucault opstod befolkningen som et økonomisk og politisk problem i det 18.
og 19. århundrede.85 De to værker om fængslet og seksualiteten, præsenterer således
hver deres disciplineringsområde: Kroppen og kønnet (det seksuelle område). Principielt var bevæggrundene bag disciplineringen de samme, da der i begge tilfælde var tale
om en optimal udnyttelse af arbejdskraften gennem en vedvarende underkastelse af
kroppens kræfter eller drifter. Fængslet ses som en transformator (relæstation), der genskaber det adlydende individ. Dette definerer Foucault som det individ, der er underkastet regler, vaner og autoritet, hvilket samtidig udstyrede det med muligheden for at
begå sig i verden. Disciplineringen forankredes institutionelt i fængslet (eller lignende
opdragelsesanstalter), men den rettedes lige så meget mod de potentielle forbrydere –
dvs. mod alle i samfundet – som den rettedes mod de reelle forbrydere bag fængslets
mure. Fængslets overgribende funktion blev derfor en prægning af normer, som befolkningen skulle efterleve. Dermed virkede det panoptiske fængsel dels som en synlig disciplineringsfaktor, dels som en usynlig disciplinering af befolkningen uden en egentlig
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institutionel forankring. Panoptikon-modellen betegner den konstant tilstedeværende og
alligevel fraværende magt, da magten er synlig, uden at der kan ses ind i den, og den
består af en viden om, at man hele tiden kan blive overvåget. Magtens princip er ikke
længere en person. I værket om seksualiteten eksemplificerer Foucault denne usynlige
disciplinering og afviser den traditionelle forståelse af magten, der formulerer sig gennem retten. I stedet peger han på teknikken og kontrollen som nye metoder, der ikke
hviler på retten og loven. Det system, som disciplineringen baserer på teknikker og kontrol, er normaliseringens system, der udelukker forstyrrende elementer fra samfundet
gennem deres konstruktion som anormale ved på samme tid at konstruere normerne.
Magtens funktion er ved anvendelse af teknikkerne at være effektiv og forårsage et
mindre spild.86
Foucault ser magten som flydende strategier i samfundet, der kan indtages og anvendes, og som først eksisterer i udøvelsen. Magten har således ingen forankring i bestemte
institutioner eller i statsapparatet, og selv om statsapparatet ikke er uvæsentligt i forbindelse med magten, så er den ikke i stand til at besætte hele feltet af magtrelationer, ligesom den kun kan operere på basis af allerede eksisterende magtrelationer.87 Foucault
opponerer endvidere mod den negative forståelse af magtens funktion, som den forstås i
forbudet og undertrykkelsen. Dette vender han på hovedet ved at fremhæve magtens
positive egenskaber som producent af viden gennem effektive instrumenter som metoder til observation, teknikker til registrering, procedurer til undersøgelse og forskning
samt apparater til kontrol.88 Foucault afviser, at magten skaber en polaritet mellem en
herskende klasse og de beherskede, da magten er til stede over alt og ikke udelukkende
er bundet til produktionsmidlerne. Ingen er uden for magten, hvorfor en analyse må
starte nedefra ved at undersøge dens mekanismer og teknikker. Ifølge Foucault betyder
dette ikke, at den enkelte skal acceptere en uundgåelig dominansform, eller at den enkelte er fanget og dømt til nederlag. I senere værker modererer Foucault sine synspunkter om magt ved at kæde magten sammen med modstandsformer. Spørgsmålet om forholdet mellem magt og frihed og individets forhold dertil blev af større betydning, og
individets valgmuligheder betones. Forholdet mellem magt og frihed ser Foucault som
den essentielle betingelse, for magt kan kun udøves over frie individer, der er stillet over
for flere forskellige muligheder for at realisere flere måder for opførsel og reaktioner.89
Det er vigtigt at fastholde Foucaults positive forståelse af magt og disciplinering. Disciplineringen virkede ganske vist underkastende, men i denne underkastelse skabtes nye
identifikationer og nye definitioner for individerne.
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I relation til folkebibliotekerne i perioden 1880-1920 betyder denne magtforståelse
for det første, at analysen rettes mod de uanselige og almindelige teknikker, der – med
et greb tilbage til den arkæologiske tilgangsvinkel – er så fortrolige, at de nærmest ikke
er synlige. Interessen rettes mod de teknikker og mekanismer, der bragtes i spil som led
i disciplineringen af bogen, bibliotekaren, låneren og organisationen. For det andet medfører en inspiration fra det foucaultske magtbegreb, at magtforholdene i diskursen ikke
kædes til statens engagement i bibliotekssagen. Skal denne tankegang følges, vil det
betyde, at staten ikke var udgangspunkt eller holdepunkt for de magtfulde positioner i
diskursen, men at visse positioner opnåede magt ved at gribe magtfulde strategier og
diskurser. Det frie individs indtog i Foucaults magtanalytiske overvejelser giver muligheden for at pege på det åbne felt af biblioteksmæssig karakter, hvilket betyder, at alle
valgmuligheder var åbne, og at udviklingen ikke nødvendigvis måtte gå, som den gik.
For det tredje kan det med dette udgangspunkt undersøges, hvilken indflydelse disciplineringen havde på bibliotekaren, bogen, låneren og organisationen ved at tilkende dem
nye betydninger, handlemåder og indhold.
Inddragelsen af Foucault i en analyse af folkebibliotekernes historie vil med Blacks
ord pege på folkebibliotekernes dualistiske relation til moderniteten, der forstås som den
samfundsmæssige udvikling efter oplysningstiden. Black peger her på, at moderniteten
rummede en emancipatorisk og frigørende kraft samt opdagelsen af det myndige individ. Ved siden af denne utopiske forståelse indeholdt moderniteten en disciplinering,
der – baseret på overvågning, kontrol og eksperters magt og videnskorpora – virkede
underkastende og skabende på samme tid.90 Der er i både den danske og den internationale bibliotekshistoriske forskning peget på bibliotekernes funktion som disciplineringsinstitution over for befolkningen med det formål at effektivisere befolkningens ydeevne
og dermed forbedre dens økonomiske formåen til fordel for samfundet. Undersøgelsesområdet har i denne sammenhæng været bibliotekernes rolle for udbredelse af god og
opbyggelig skønlitteratur samt erhvervsrelateret faglitteratur, der skulle virke både integrerende og stabiliserende gennem udøvelsen af social kontrol.91 I den danske forskning
peges der på en afgørende skelnen mellem formålet for den opbyggelige litteratur og for
faglitteraturen, hvor den opbyggelige litteratur forbindes med folkebibliotekernes forgængere (altså de gamle bogsamlinger), medens faglitteraturen kombineret med et kanonisk udvalg af den danske skønlitteratur relateres til de moderne folkebiblioteker.92
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Litteraturudbuddets disciplinerende effekt ser Hammond som udtryk for den konservative middelstands angst for den uuddannede rå masse, medens Mäkinen påpeger samme
klasses bekymringer om, hvorvidt de uuddannede evnede at forstå det læste.93 Black,
som også Hammond, peger på de normskabende funktioner i biblioteksindretningen. I
den danske forskning har Dahlkild påpeget biblioteksindretningens panoptiske tendenser, der var særligt tydelige i læsesalene.94 Endelig har Black peget på den bibliotekariske professions betydning for etableringen af panoptiske og øvrige normskabende teknikker i bibliotekernes administration (Library Economy), hvilket han kæder sammen
med ønsket om videnskabeliggørelse og etablering af et særligt bibliotekarisk videnskorpus.95 I forskningen er der således peget på disciplinering af befolkningen gennem litteraturudbuddet, indretningen og de administrative procedurer.
Den moderne tidsalder var ifølge Foucault karakteriseret ved det forhold, at kroppen
blev et område for samfundets interesse. Til kontrol med kroppen installerede magten
forskellige disciplineringsformer, der bemægtigede sig flere områder som fængslet, hospitalet, fabrikken og skolen. I den internationale som i den danske forskning er der peget på eksistensen af kontrolmekanismer i folkebibliotekerne, hvorfor det vil være nærliggende at anvende de af Foucault beskrevne strategier til at undersøge forekomsten af
magtrelationer og deres skabende effekt i bibliotekerne. Formålet er at søge at etablere
forskellige forståelsesrammer til analyse af de fire objekter: Bogen, bibliotekaren, låneren og organisationen.
Gennem undersøgelser af skolen, kasernen, hospitalet og manufakturen peger Foucault på tre måder, hvorigennem magten besatte kroppen for at foretage den detaljerede
bearbejdning, der skulle skabe den lærenemme krop. Den lærenemme krop skulle kunne
manipuleres, den adlød, dens kræfter formerede sig, og den var et væsentligt led i at
generere mere effektivitet. Gennem metoder og teknikker arbejdede magten ved at bemægtige sig rummet, bevægelsen (handlingen) og tiden.96 Den overordnede ramme for
udarbejdelsen af de nærmere strategier for analysen af, hvordan magtens teknikker og
mekanismer opererede inden for bibliotekerne, har afsæt i Foucaults undersøgelser af,
hvorledes disciplineringen som magtens teknik etablerede metoder til kontrol med
kroppen i rummet, handlingen og tiden. I relation til bibliotekerne inddrages magtens
teknikker til belysning af, hvorledes bogen, bibliotekaren, låneren og organisationen i
kraft af magtens installation af disciplineringen udstyredes med nye former, indhold,
identiteter og funktioner. Med inspiration fra disse strategier undersøges, hvorledes der
skabtes faste rutiner for bedømmelsen af et succesfuldt folkebibliotek, der belønnedes
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årligt gennem de statslige tilskud, og hvorledes der med bibliotekerne skabtes et rum for
overvågning samt en fast række af normer for bogen, bibliotekaren, låneren og for organisationen. I det følgende gives en overordnet introduktion til, hvorledes den nærmere
analyse af de fire objekter tænkes grebet an ved en undersøgelse ud fra fordelingen af
rummet, organisationen af udviklingen og kontrollen med bevægelserne. Disse tre strategier beskriver således bogens, bibliotekarens, lånerens og organisationens instrumentalisering som en del af magten. Betydningen af denne magtens gennemtrængning af de
fire objekter for oplysningens funktion og transformation forbindes gennem inddragelsen af den hierarkiske overvågning, den normerende sanktion og prøven, hvorved der
kan tegnes et billede af sandhedsregimets konstruktion.
Disciplineringen gennem rummet drejede sig om fordelingens kunst. Foucault koncentrerer sin analyse om individernes fordeling i rummet og derigennem også om, hvorledes der skabtes forskellige rum. Teknikkerne til fordeling af rummene var for det første den fysiske afsondring gennem indhegningen, hvor parcelleringen var en finere gennemarbejdning, der adskilte individerne fra hinanden. For det andet fordeltes kroppene i
rummet gennem anvisningen af funktionssteder, hvor hver parcel forbandtes med en
specifik handling, som det ifølge Foucaults eksempel kunne ses i manufakturerne i slutningen af det 18. århundrede. Som den tredje teknik opereredes med en hierarkisering
særligt af individerne, hvor hvert individ indtog en bestemt plads i en given klassifikation.97 Organisationen af udviklingen medførte anvendelsen af tiden til disciplinering.
Denne disciplineringsteknik arbejdede gennem en opdeling af varigheden, hvor tidsafsnittene enten blev set som på hinanden følgende eller som værende parallelle. Med brugen af det analytiske skema, hvor lette elementer fulgtes af en stigende sværhedsgrad,
blev varigheden organiseret. De etablerede tidsafsnit afsluttedes med en prøve. Det
sammenknyttende element for teknikkerne til bemægtigelse af tiden var øvelsen, der
førte fra det ene tidsafsnit over i det næste. Dermed introduceredes den evolutionære tid
og med den opdagelsen af evolutionen som fremskridt på samfundsmæssigt niveau og
som udvikling på det individuelle niveau. 98 Ved disciplinering gennem handlingen
fokuseredes på kontrol med bevægelsen. Måden, som dette udførtes på, var gennem den
effektive tidsplanlægning, hvor der blev fastsat rytmer, tvang til bestemte handlinger og
en regulering af gentagelsescykler. Med den tidslige gennemarbejdning af bevægelsen
sigtedes mod en nøje opsplitning af en bevægelses rækkefølge og faser for at opnå en
helhed mellem kroppen og bevægelsen. Endelig fandtes sammenslutningen af krop og
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objekt med det formål at sikre en fuldstændig udnyttelse af kroppen, som Foucault ser
det udtrykt i den militære eksercits.99
Kombineret med disse teknikker etableredes den hierarkiske overvågning, prøven og
skabelsen af normer som effektive midler til afrettelse eller opdragelse af befolkningen.100 Den hierarkiske overvågning var ikke kun arkitektonisk funderet, selv om den
inddrog en særlig forståelse af arkitekturen, der prægedes af en kalkuleret åbenhed, hvis
formål var eksponering af de overvågede. Den udefrakommende overvågning suppleredes med en indre overvågning af de tilknyttede individer. Overvågningen var som en
central funktion i værksteder og fabrikker knyttet til tanken om, at intet måtte gå til
spilde, og den blev en væsentlig økonomisk faktor. Skulle produktionen forøges, måtte
overvågningen rettes mod såvel menneskene som mod produktionen, og ved at sprede
overvågningen på flere disciplineringsinstanser opnåedes den forhøjede produktivitet.
Overvågningen udgik ikke blot fra et punkt, der var over alle andre. Der var derimod
tale om et net af relationer, der gik oppe fra og ned, til siderne og delvist fra neden og
op. Magten var en del af hele apparatet og udstråledes ikke fra et centrum.
Prøven definerer Foucault som et normerende blik, der kvalificerede, klassificerede
og dokumenterede i sin overvågning.101 Som mekanisme kombinerede prøven en bestemt form for magtudøvelse med en bestemt form for viden, hvorfor den krævede tilknyttede eksperter. Prøven var som teknik en objektiveringsmekanisme for magten, der
derigennem indfangede individerne. Med prøven dokumenteredes individet, hvilket
inkluderede registrering og opbevaring i en stadig produktion af viden om den enkelte.
Foucault betegner denne bureaukratisering som et net af skrift og skrivning, der omfattede og fastholdt individerne i en enorm mængde af dokumenter. Registreringen kædedes til kontrol med udvikling (f. eks. af sygdomsforløb og udvikling af evnerne hos skoleelever) og med korrekt anvendelse af betroede midler, hvad enten det nu var penge
eller status. Dokumentationen af det enkelte individ betød et behov for etablering af
registre, der byggede på klassifikationssystemer og kategoriseringer, således at den enkelte til stadighed kunne spores. Individet blev genstand for beskrivelse og analyse,
hvilket samtidig gav mulighed for en større sammenligning på befolkningens niveau til
sikring af den maksimale udnyttelse af kræfterne.
Ethvert disciplinærsystem har ifølge Foucault tilknyttet en form for straffemekanisme, hvis jurisdiktion ikke er omfattet af den almindelige lovgivning.102 Straffemekanismen rettede sig i stedet mod alt det, der ikke betragtedes som konformt og som derfor var brud på reglerne. Denne udførtes ikke gennem udsoning, men gennem en række
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procedurer, der skabte en mikro-økonomi af privilegier og straffeopgaver, hvilket medførte en differentiering af individerne frem for af handlingerne. Straffemekanismens
formål var alles underkastelse under samme mønster, hvormed den sigtede mod konstruktionen af ensartethed. Dermed defineredes en helhed som sammenligningsgrundlag
for alle handlinger. Alle blev tvunget til at følge denne helhed, at opretholde en given
konformitet og at overholde den række af standarder og normer, der var fastlagt i helheden. Forskellen fra denne konformitet betragtedes som anormalt, hvorfor de, der ikke
efterlevede konformiteten straffedes ved udstødelsen af samfundet som de anormale.
Den normerende sanktion virkede normskabende, normerende og normaliserende.
Den ene strategi til undersøgelse af disciplineringsteknikkerne i bibliotekerne koncentreres således om fordelingen og parcelleringen i bibliotekerne. Bogen undersøges
gennem parcelleringen som en effektiv lokaliseringsteknik, hvor der fokuseres på konstruktionen af egnede kategorier til håndtering af den kaotiske masse af bøger. Hierarkiseringen bruges til at undersøge de teknikker, der tilkendte biblioteksbogen en specifik
plads og medførte dens mærkning. Bogen disciplineredes gennem denne fordeling som
et instrument til brug for oplysningen, og gennem dens fordeling til mere kontrollerbare
størrelser muliggjordes en effektiv overvågning af bogen som det væsentlige inventar i
biblioteket. For bibliotekaren undersøges, hvorledes det bibliotekariske arbejde konstrueredes som en bestemt del af det generelle oplysningsarbejde. Med konstruktionen af
det bibliotekariske arbejde som et særligt afgrænset område nødvendiggjordes en nærmere definition af den brede betegnelse bibliotekar. Gennem hierarkiseringen undersøges, hvorledes der skabtes en struktur efter uddannelse, ansættelsesforhold og ansættelsessted, hvorved disciplineringen knyttedes til bibliotekaren som instans. Som bogen
var låneren en kategori til håndtering af en kaotisk masse. Derfor undersøges, hvorledes
befolkningen fordeltes efter principper, der tilførte de enkelte grupper af lånere bestemte
funktioner for biblioteket. Denne individualisering af befolkningen som låner medførte,
at der kunne stilles en række krav, der skulle efterleves. Låneren blev det punkt, som
overvågningen rettedes mod. For organisationen undersøges gennem fordelingen de
principper, der blev bragt i anvendelse til konstruktion af organisationen som afsæt for
en funktionstildeling, der definerede bestemte typer i biblioteksvæsenet (landsbybiblioteker, købstadsbiblioteker, børnebogsamlinger, folkebiblioteker, centralbiblioteker, Statens Bogsamlingskomité mv.). Organisationen af det enkelte biblioteks fysiske rammer
tager afsæt i etableringen af indhegningen og parcelleringen, der skabte mulighed for en
overvågende opbygning af det enkelte bibliotekslokale.
Den næste strategi til undersøgelse af disciplineringsteknikkerne i bibliotekerne omhandler organisation af udviklingen og opdelingen af varigheden. Bogen undersøges
gennem de analytiske procedurer, der underkastede den registrering med henblik på
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skabelsen af orden og tilgængelighed. For bibliotekarens vedkommende undersøges
konstruktionen af fagligheden gennem spørgsmålet om tiden forstået som uddannelse
og oplæring. Yderligere undersøges denne faglighed gennem forståelsen af det bibliotekariske arbejde som et spørgsmål om en bestemt viden, der krævede en ekspert – eller
som minimum en særligt uddannet embedsmand – med ansvar og fuld forståelse for de
procedurer, der genererede viden om bibliotekets bøger og lånere. Låneren undersøges
gennem forestillingen om evolutionen, der skulle sikre den enkeltes udvikling, nytte og
effektivitet. Endvidere undersøges låneren gennem den registrering af viden, der skete
som følge af indmeldelsen i biblioteket. Kerneområdet bliver i denne forbindelse lånerens betydning for den maksimale udnyttelse af kræfterne til samfundets bedste. Med
opdelingen af varigheden indkredses organisationen som et instrument til etablering af
udviklings- og vækstparametre og som den enhed, der dokumenterede viden om lånere
og bibliotekerne generelt.
Den sidste strategi til undersøgelsen af disciplineringsteknikkerne i biblioteket kombinerer disciplineringen gennem kontrol med handlingen med den normerende sanktion.
Der skal ikke som sådan fokuseres på straffemekanismerne, men på de normer der etableredes for de fire objekter. Bogen undersøges som den genstand, der skulle kædes
sammen med låneren. Der fokuseres på den effektive planlægning af tiden, der konstruerede bogen som acceptabel fritidsbeskæftigelse. Gennem anvendelse af den normerende sanktion sigtes til en undersøgelse af, hvordan definitionen af den gode bog førtes ud
i livet. Bibliotekaren undersøges gennem gennemarbejdelsen af bevægelsen og dermed
de krav, der stilledes til bibliotekarens personlige anlæg. Ud fra normerne betragtes den
overbevisning, der konstrueredes for den perfekte og rigtige bibliotekar. Låneren undersøges gennem kontrollen med den enkeltes handlinger på biblioteket og som en del af
samfundet, hvilket medfører fokus på de opdragende elementer. Normerne anvendes til
at undersøge konstruktionen af den normale låner og udgrænsningen af det anormale.
Organisationen betragtes ud fra opsplitningen af bevægelsen i enkeltdele, hvorved det er
organisationens konstruktion fra neden, der følges. Normerne relateres til en undersøgelse af, hvorledes det enkelte bibliotek skulle indrette sig, forstå sig selv og føje sig ind
i organisationen.
Fordelingen, organisationen af udviklingen og normaliseringen udgør således den
anden strukturelle akse for afhandlingen. Gennem anvendelsen af disse strategier undersøges forekomsten af magtrelationer i biblioteket ud fra antagelsen om, at intet er uden
for magten. Herigennem belyses, hvorledes sandhedsregimet konstrueredes, og hvorledes bogen, bibliotekaren, lånerne og organisationen på samme tid underkastedes magten
og blev givet nye former. Denne proces ses som af betydning for oplysningens transformation til et samfundsrelevant område.
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1.1.5 Kildemateriale
Analysen udføres på basis af kildemateriale af både utrykt og trykt karakter. Det ville
ganske vist være i overensstemmelse med foucaultsk ånd at undlade at pege på det anvendte kildemateriales repræsentativitet, men en sådan undladelse ville medføre en væsentlig mangel for forståelsen af de danske folkebibliotekers historie i perioden 18801920, da kildeoverleveringen er ganske ujævn. Der skal derfor i det følgende knyttes
enkelte kommentarer til kildematerialet.
I hovedtræk kan situationen beskrives ved det forhold, at der for de første 20 år gennemgående ikke findes meget kildemateriale. Dette skyldes for det utrykte materiales
vedkommende med sandsynlighed den første komités private karakter. Fra denne komites periode (1882-1899) er det overleverede materiale begrænset til spørgeskemaer med
besvarelser fra undersøgelsen af sognebogsamlingerne i 1885. Dertil kommer papirer
vedrørende opløsningen af den første komité og Steenbergs ansættelse. For perioden
1900-1920 er kildesituationen for det utrykte materiales vedkommende af væsentlig
bedre overlevering, især for perioden 1910-1920. Ifølge registraturen på Rigsarkivet kan
der konstateres kassationer i materialet fra begge komiteer i perioden 1900-1920, uden
at det kan skønnes i hvilket omfang eller efter hvilke principper.103 Kopibøgerne kunne i
den henseende fremstå som den bedste indgang til komiteens akter, men det har her
måttet konstateres, at de først begynder i 1906, og at ikke alle udgående breve fra komiteerne er optaget i kopibøgerne. Materialet, der opbevares på Rigsarkivet, er trods disse
begrænsninger en værdifuld ressource for forskningen i folkebibliotekernes historie.
Enkelte dele af det er anvendt til forskellige delstudier, medens det skønnedes relevant
at foretage en bredere gennemgang i forbindelse med afhandlingen. Materialet fra Rigsarkivet inkluderer desuden privatarkiverne fra Banke, Døssing og Steenberg, hvor den
førstnævntes viste sig særdeles righoldigt. For Døssings og Steenbergs vedkommende
må det formodes, at det for bibliotekshistorien relevante befinder sig i komiteens arkiv.
For det trykte materiale er situationen tilsvarende, da der for perioden 1880-1920
ikke har været megen debat om bibliotekerne. Først med grundlæggelsen af Danmarks
Folkebogsamlinger og Bogsamlingsbladet skabtes et debatforum. For perioden 18801900 er der søgt andre steder. Således er Højskolebladet inddraget af hensyn til bibliotekernes oplysende virke og som en måde, hvorpå bibliotekernes relation til landet kunne indkredses. Berlingske Tidende og Politiken er inddraget som repræsentanter for
hhv. en konservativ grundholdning og for den kulturradikale tilgang. Begge aviser har
ligeledes anskuet bibliotekerne ud fra byens præmisser. Inden for det trykte materiale
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kan der opereres med fire typer: Debatindlæg, håndbøger, vejledninger og lovgivning.
Debatindlæggene findes i Bogsamlingsbladet og Bogens Verden, hvoraf sidstnævnte
blev udgivet af den i 1916 grundlagte forening Dansk Biblioteksforening. Af typen
håndbøger kan nævnes A. S. Steenbergs bog Folkebiblioteker: Deres Historie og Indretning fra 1900, som dog også har karakter af at være et agitationsskrift. Dette er en
form, der går igen i Johannes Grønborgs bog Vore Landsbybogsamlinger fra 1912.
Svend Dahls Håndbog i Bibliotekskundskab var primært rettet mod forskningsbibliotekerne, men der inddrages forhold, der også var relevante for folkebibliotekerne. I 1922
kom den første egentlige lærebog for folkebibliotekerne Lærebog i Biblioteksteknik til
brug for den i 1918 oprettede biblioteksskole. Typen vejledninger omfatter først og
fremmest de egentlige vejledninger, som blev udsendt fra Statens Bogsamlingskomité
fra 1913: Navnetabeller, klassedeling og katalogiseringsregler, men hertil kommer artikler til forklaring af vejledningernes indhold og deres anvendelse. Vejledningerne retter
sig ikke kun mod de rent praktiske forhold omkring brugen af hjælpemidlerne, men giver også oplysninger om synet på bibliotekaren og dennes opgaver. Afslutningsvist er
der betænkningen fra det i 1919 nedsatte udvalg, hvis opgave var at formulere et udkast
til lovgivning for bibliotekerne. Denne inddrages sammen med biblioteksloven af 1920,
debatterne i folketinget ved behandlingen af lovforslaget og dens senere bekendtgørelser. Kildematerialets sammensatte karakter medfører muligheden for en bred undersøgelse af transformationen af diskursen om folkebiblioteker, om end de udgrænsede folkebogsamlinger har vist sig vanskeligt tilgængelige.

1.2 Opsummering
Folkebibliotekerne ses som en del af moderniseringsprocessen i det danske samfund,
hvor de to strenge af moderniseringen, frigørelse gennem oplysning og disciplinering
gennem overvågning og kontrol, har en central betydning for afhandlingen. Ud fra antagelsen om, at Foucaults arkæologi og genealogi vil vise sig frugtbare ved en analyse af
de danske folkebibliotekers historie, kan afhandlingens undersøgelsesgenstand sammenfattes således:
Afhandlingen skal undersøge, 1) hvordan der etableredes en diskurs om disciplinering. Ligeledes skal afhandlingen undersøge 2) magtrelationerne i
diskursen og disses på samme tid underkastende og skabende betydning.
Dermed fokuseres der på, 3) hvilken funktion oplysningen tilkendtes, og 4)
hvilket sandhedsregime der etableredes 1880-1920. Det skal yderligere undersøges, 5) med hvilke muligheder og potentialer bogen, bibliotekaren, låneren og organisationen udstyredes. Endelig skal afhandlingen forholde sig
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til, 6) hvorledes en anden måde at drive bogudlån på udgrænsedes, men
frem for at betragte denne anden måde som modstand forholder afhandlingen sig til den proces, der medførte udgrænsningen.
Gennem inddragelsen af Adornos og Horkheimers forståelse af oplysningen og Foucaults brug af denne til belysning af samfundets transformation etableres oplysningen
som det spejl, der kan belyse bibliotekernes transformation. Analysen foretages gennem
to af hinanden gensidigt afhængige strategier: 1. Den arkæologiske tilgangsvinkel, hvor
koncentrationen er samlet omkring de fire objekter: Bibliotekar, låner, bog og organisation og deres tilknytning til oplysningens funktion og 2. Den genealogiske tilgangsvinkel omkring de tre disciplineringsstrategier: Fordeling, organisation af udviklingen og
normalisering. De fire objekter forbindes med hinanden af de tre disciplineringsstrategier til et sammenflettet billede af det sandhedsregime, som definerer vores forståelse af
folkebibliotekerne i dag og af deres historie.
Den foucaultsk inspirerede tilgangsvinkel til folkebibliotekernes historie 1880-1920
medfører muligheden for at løsne denne historie fra en kronologisk, individorienteret
historie, der fokuserer på de begivenheder, som ledte til overvindelsen af de gammeldags og uprofessionelle bogsamlinger og indførelsen af det moderne folkebibliotek.
Perspektivet rykkes fra personerne og begivenhederne til de teknikker, der medførte
transformationen af oplysningen til at blive et område af samfundsmæssig relevans,
hvor oplysningen bragtes i anvendelse med henblik på at skabe det produktive individ.
Identifikationen af folkebibliotekerne med kontrol, disciplinering, overvågning og underkastelse betyder ikke, at de udgrænsede bogsamlinger opstilles som det ideelle alternativ, da også de havde kontrolmekanismer, der blot var af en anden art. Bibliotekernes
rolle betragtes i dette perspektiv som en mulighed for at disciplinere bogen, bibliotekaren og låneren med henblik på at tildele dem nye funktioner og en anden betydning samt
at lancere en hensigtsmæssig organisation til udbredelse af oplysningen. Den forståelse
af folkebibliotekerne, der ser dem som garant for oplysningens udbredelse med henblik
på myndiggørelse af individet, perspektiveres således ved at anskue bibliotekerne som
et instrument for magt og disciplinering.
I kapitel 2 undersøges bogen, og hvorledes den skabtes som biblioteksbog. I kapitel 3
behandles konstruktionen af det særlige bibliotekariske arbejdsområde, der førte til konstitueringen af en særlig identitet for bibliotekaren. Kapitel 4 beskæftiger sig med låneren, der defineredes som en kategori til håndtering af befolkningens kaotiske masser. I
kapitel 5 undersøges, hvorledes organisationsgrundtanken kom til udtryk. Kapitel 6
rummer konklusionen på afhandlingen samt en perspektivering, hvorved den generelle
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disciplinering i samfundet karakteriseres gennem inddragelse af tre institutioner, der
havde oplysningen som indlejret element.
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2. Bogen
I ministeriets bekendtgørelse fra 1921 blev der opstillet faste definitioner af, hvilken
litteratur det enkelte bibliotek skulle rumme. Det udtryktes specifikt, at den oplysende
litteratur skulle være alsidigt sammensat, og at tekniske og naturfaglige værker samt
bøger om religiøse og samfundsmæssige forhold skulle findes i samlingen. For skønlitteraturens vedkommende opstilledes lignende bestemmelser, om end de ikke så klart
udtrykte kravene til samlingen:
Paa Skønlitteraturens Omraade skal Biblioteket kunne give Læserne Adgang til det bedste af den danske Litteraturs Frembringelser.104
Denne formulering kunne umiddelbart synes at favne bredt, men pegede på en bestemt
litterær kanon, der af Emerek betegnes som ”…en enhed af national nyhumanisme og
en klassisk oplysningsidé…”105. Bekendtgørelsens væsentligste element var en tydelig
nedtoning af skønlitteraturen til fordel for faglitteraturen. Biblioteksloven blev et effektivt disciplineringsinstrument over for det enkelte bibliotek, der kunne miste sit statstilskud, hvis ikke bogbestanden levede op til de definerede krav i bekendtgørelsen. Fastlæggelsen af den acceptable litteratur i bekendtgørelsen lukkede ikke diskursen om,
hvilke bøger biblioteket skulle rumme, men den indsnævrede og fastlagde den diskursive ramme for diskussioner om bogvalg og den rette litteratur.
Diskursen om bogen og dens betydning for oplysningens funktion etableredes i
spændet mellem den usædelige amoralske litteratur, der repræsenterede det udgrænsede
modbillede og den fagligt oplysende litteratur, der kunne have videnskabelig karakter.
Den ændrede forståelse af oplysningens funktion rummede dels et opgør med det, der
blev set som det almindelige syn på den gode bog i en ledig stund, og som var et opgør
om den type skønlitteratur, som biblioteket skulle rumme. Dels udtrykte den ændrede
forståelse af oplysningens funktion en transformation af bogen fra skønlitteratur til bogen som faglitteratur. Den diskursive ramme for diskussionen om bogen afgrænsedes
ikke til litteraturtypen, men rettede sig også mod den bureaukratiske håndtering af bogen.
Skønlitteraturen – og navnlig en bestemt del af den – udgrænsedes af folkebibliotekernes historie som udtryk for et arkaisk og filantropisk syn på dannelsen. Sammensætningen af bibliotekets bogbestand afspejlede et ændret syn på oplysningen, hvor oplysningens funktion havde andre mål. Vægten flyttedes fra en skønlitterær dannelse til en
104
105

Ministeriets Bekendtgørelse, 1921, § 3, stk. b.
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faglitterær uddannelse. Høgh og Emerek ser transformationen i synet på litteraturen som
et opgør mellem to forskellige former for oplysning og dannelse. Emerek ser en skelnen
mellem 1) en filantropisk oplysning, der skulle sikre underklassen forbedrede færdigheder og en social tilfredsstillelse, men uden at levne den muligheder for at overskride de
sociale barrierer, og 2) en forståelse af oplysningen som frigørelse og myndiggørelse af
det enkelte individ og rettet mod det hele menneske som ”citoyen”, ”bourgeois” og
”homme” i en habermasiansk forståelsesramme.106 Den filantropiske oplysning kom
oven fra (fra veldædige og socialt interesserede borgere), medens den emanciperende
læsning udgik fra den enkeltes behov, der skabte fundamentet for bibliotekernes virke.
Høgh og Emerek ser diskussionerne om bogens kvaliteter som det bærende element i de
forskellige syn på oplysningens funktion, og systemerne til håndtering af bogen (klassifikation, katalogisering, udlånsnotering mm.), der indførtes i perioden efter amerikansk
forbillede, var blot en rationel og instrumentel tilgang til bogen, som ikke overskyggede
den egentlige konfrontation mellem de to forskellige syn på oplysningens funktion.
Nødvendigheden af at have systemer til håndteringen af bogen var alment anerkendt,
og der eksisterede forskellige systemer til inddeling af bøgerne i forskellige klasser og
til udlån af bøgerne enten for brug i hjemmet eller for brug på læsesalen. Den rationelle
tilgang til bogen eksisterede for så vidt uafhængigt af forbilledet i USA, der derimod var
leveringsdygtigt i et koncept til promovering af bogen, som kunne bruges i den danske
sammenhæng.107 I denne forståelse af bogen var den acceptable litteratur den, der kunne
ordnes i systemer. Bruddet mellem diskurserne om bogen vedrørte bureaukratiseringen
af litteraturen, der muliggjorde overflytningen af den enkeltes læsning til at blive et offentligt relevant område:
Anskaffelse af Bøger til offentlig Brug i Kommunerne har hidindtil været
overladt til det private Initiativ; der er ogsaa rejst adskillige Bogsamlinger,
der har gjort deres Kulturarbejde, men de har virket tilfældigt og umetodisk
og næsten ingen af dem har været forsynet med sagkyndig Hjælp.108
Bibliotekets organisation skulle gennem bibliotekarens vejledning af låneren sætte bogen og låneren i forbindelse med hinanden. Denne forbindelse skulle skabes så effektivt
som muligt og med den størst mulige produktivitet for låneren til følge. Den bureaukra106

Høgh, 1999, s. 86-88. Betegnelserne dækker over menneskets funktion som borger i et økonomisk og
erhvervsmæssigt perspektiv; statsborgeren i demokratiet og mennesket i privatsfæren. Emerek, 2001, s.
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tiske diskurs om bogen gjorde bogen og dermed oplysningen til et instrument for skabelsen af den produktive befolkning.
Diskursen om bogen rummede en dobbelttydig forståelse af bogens betydning. Bogen blev defineret som det ubestrideligt vigtigste element i biblioteket, da udbredelsen
af oplysningen til befolkningen gik gennem bogen. Samtidig var bogen i sig selv ikke i
stand til at formidle oplysningen, og befolkningen var af sig selv ikke i stand til at udnytte bogen til egen oplysning. Dertil behøvedes en rationel ordning og systematik, der
kun kunne garanteres af den faguddannede bibliotekar.109 Bogens rolle og betydning
som arbejdsredskab måtte formidles med biblioteket som transformatorstation for derigennem at skabe standarder og normer for brugen af bogen.
Dette kapitel skal nærmere undersøge, hvorledes bogen konstrueredes som det uundværlige element for bibliotekets og for bibliotekarens selvforståelse samt som bibliotekets væsentligste disciplineringsinstrument over for befolkningen. For at kunne tages i
anvendelse som disciplineringsinstrument over for befolkningen måtte bogen selv disciplineres. Det var ikke blot bogens indhold, der gjorde den magtfuld, men nok så væsentligt muligheden for at finde den, dens tilgængelighed og dens anvendelighed. Analysen
af bogen foretages i tre afsnit, hvor der fokuseres på bogens fordeling og inddeling,
hvorledes den indgik som et element i organisationen af udviklingen, og endelig hvilke
normer og standarder der knyttedes til bogen.
I det første afsnit analyseres bogens fordeling, hierarkisering og mærkning som biblioteksbog. Emnet for det første underafsnit er bogens fordeling til klasser110 som litteratur med forskellige funktioner, der kan betegnes som den ubrugelige litteratur, skønlitteraturen og faglitteraturen. Den ubrugelige litteraturs funktion betegnedes netop gennem
dens uanvendelighed, medens skønlitteraturen og faglitteraturen indtog forskellige funktioner i relation til biblioteket. Fordelingen af faglitteraturen fortsattes gennem klassifikationssystemet, hvor der etableredes et hierarki for faglitteraturen udadtil såvel som
indadtil. I det andet underafsnit undersøges, hvorledes fordelingen resulterede i en rubricering af bogen, der reduceredes til et mærke og et nummer. Gennem klassifikationen
og mærkningen tilkendtes selv den ringeste bog en værdi, da entydigheden i mærket
muliggjorde en rationel lokalisering af den enkelte bog.
I det andet afsnit undersøges de bureaukratiske processer, som bogen underkastedes
ud fra organisationen af udviklingen. Udgangspunktet for afsnittet er bogens vej gen109

Steenberg, 1900a, s. 37.
Jeg anvender i denne afhandling betegnelsen klasser til benævnelse af de overordnede inddelinger, der
foretoges af bogen i dens egenskab af litteratur. Dette gøres vel vidende, at denne betegnelse i relation til
klassificeringen af litteraturen gennem decimal-klassedelingen har status af en fastlagt terminologi. I de
tilfælde, hvor klasse anvendes til betegnelse af decimal-klassedelingens klasser, vil det fremgå af sammenhængen.
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nem biblioteket som en genstand, der skulle behandles på forskellige måder, inden den
kunne opnå tilgængelighed for lånerne. Indledningsvist behandles de forskellige procedurer ved anskaffelsen, hvor bogvalget og boganmeldelserne spillede en stor rolle som
beslutningsgrundlag for anskaffelsen. Efter anskaffelsen gennemgik bogen forskellige
rutiner, der indførte den som den reelle genstand i biblioteket, og som sikrede den mod
uhensigtsmæssig brug fra lånerens side. Som indlemmet genstand blev bogen en del af
bestanden, der underkastedes rutiner som revision, udlån og forskellige statistiske opgørelser til illustration og dokumentation af fremgangen. Katalogiseringen, opstillingen på
hylderne og udlånsnoteringen defineredes som væsentlige teknikker til skabelse af orden. Som den ordnede bog realiseredes den endelige forbindelse mellem bog og låner
som et spørgsmål om tilgængelighed og nytte.
I kapitlets sidste afsnit undersøges normaliseringen og de standarder, der konstrueredes for bogen og bogens brug. Som det første led undersøges den rolle, som bogen tilkendtes for livet ud fra bibliotekets synsvinkel. Bogens tilknytning til livet var et væsentligt led i manifestationen af bogens betydning som oplysende middel overfor højskolens patent på oplysningen af folket, og for biblioteket var livet den enkeltes deltagelse i det praktiske liv. Denne rolle sås som en kamp mellem det talte ord og det
skrevne bogstav og som et opgør med befolkningens generelle uvidenhed om bogens
betydning. Bogens betydning defineredes desuden gennem opgøret mellem det materielle syn på bogen og det åndelige syn på bogen. Som et sidste element til konstruktion
af bogens betydning for samfundet undersøges bogen ud fra den moralske vurdering af
den sunde bog i modsætning til den sygelige og usunde bog. Normaliseringen etablerede yderligere bogen som et neutralt arbejdsredskab, der definerede en korrekt form for
læsning, og som stillede krav til bogtyper og deres opbygning. Dermed fremstilledes
den gode bog som en bestemt type bog med et bestemt indhold, som var opstillet på en
særlig måde. Normerne for den gode bog etableredes som et krav om kvalitet, alsidighed og aktualitet.
Afslutningsvist inddrages bogens relation til oplysningens funktion. Ud fra en indholdsmæssig betragtning af bogen kan den ses som oplysningens tegn i biblioteket og
det, der repræsenterede oplysningens funktion. Oplysningens funktion relateredes til
konstruktionen af en række normer og standarder for den indholdsmæssigt gode bog,
samtidig med at fordelingen og organisationen af udviklingen tilkendtes betydning for
oplysningens funktion ved at skabe standardiserede og objektive fordelinger og rutiner
for bogen.
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2.1 Fordelingen: Den mærkede bog
Den diskursive ramme for bogen omfattede konstruktionen af bogen som hørende til
forskellige klasser og med deraf følgende forskellige funktioner i relation til biblioteket.
Bogens fordeling transformeredes fra lektiebogen, morskabsbogen, den opbyggelige
bog og romanen til i højere grad at rette sig mod dens faglige eller ikke-faglige indhold.111 Bortset fra lektiebogen, som dybest set ingen relevans havde i forhold til biblioteket, kunne der ikke opnås en tilpas entydighed ved fordelingen af bøgerne, hvilket
medførte den begrænsning i udnyttelsen, at folk gerne ville læse morskabsbøger og romaner, men helst ikke de opbyggelige. Med udgangspunkt i bogens indhold og form
inddroges i stigende grad den mere operative fordeling mellem skønlitteraturen (lyrik,
drama) og faglitteraturen, hvoraf sidstnævnte betegnedes skiftevis som oplysende eller
kundskabssigtende. Med opdelingen mellem skønlitteratur og faglitteratur opnåedes en
række operative teknikker til fordeling af bogen til forskellige bibliotekstyper. Fordelingen af litteraturen fremtrådte tydeligst i forbindelse med klassifikationen af faglitteraturen, hvorved skønlitteraturen blev udeladt. Fordelingen medførte en mærkning af bogen
i form af bogens signatur, som var fælles for både fag- og skønlitteratur. Med signaturen
opnåede bogen, uafhængigt af indhold, større værdi gennem katalogiseringen.
2.1.1 Klasserne
Bogens fysiske tilstand medførte en primær fordeling mellem de brugbare bøger i biblioteket og de ubrugelige bøger, der ingen betydning burde have for biblioteket. Udgangspunktet for fordelingen af bøgerne i klasserne var en eliminering af de ubrugelige
bøger. Udskillelsen af denne klasse udførtes på baggrund af en vurdering af indholdets
kvalitet. Inden for denne ramme kunne bogen enten være forældet, kedelig eller af så
dårligt indhold, at selv en nyanskaffet bog burde udskydes. En udlæst bog defineredes
primært som en bog, der ikke var værd at læse mere en én gang, og betragtedes derfor
som værdiløs, hvorfor den heller ikke burde optage plads i bibliotekets samling. Dertil
kom, at en bog kunne være udlæst på stedet, hvormed der sigtedes til dens manglende
udlån, som ikke nødvendigvis skyldtes dens mangel på værdi:
I de smaa Samlinger rundt om sidder de med Litteratur fra 80’ og 90’erne,
for en stor Del Litteratur, som nu aldrig mere læses.112
Denne form for en udlæst bog kunne gøre nytte et andet sted. En nok så væsentlig årsag
til at udskyde en bog som ubrugelig var dens fysiske tilstand. En slidt bog eller en bog,
111
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der var opløst af fugt, mindskede brugen af biblioteket og burde derfor ikke findes i
samlingen.113
Diskursen om skønlitteraturen rummede dels en udgrænsning af det, der ikke var
egnet til brug på biblioteket, dels en usikkerhed omkring selve definitionen af skønlitteratur. Usikkerheden ved definitionen af skønlitteraturen drejede sig om den almindelige
sondring mellem det belærende og opbyggelige over for den rene underholdning i føljetonromanerne.114 Udgangspunktet var en formening om, at en god skønlitterær roman
lige så vel kunne have en belærende betydning som en faglig bog. Skønlitteraturens
snævre definition som roman betød, at det belærende i sig selv ikke var nok til at betegne bogens tilhørsforhold til en bestemt klasse:
Paa Dansk bruger man da ofte at dele Bøgerne i ’Skønlitteratur’ og ’belærende Litteratur’. Ved denne Inddeling maa naturligvis Holbergs Komedier
og historiske Romaner komme ind under ’Skønlitteratur’, hvor belærende de
end kan være.115
Bogens form frem for dens indhold anvendtes til at kendetegne dens klasse, hvorved
skønlitteraturen blev forstået som fantasifrembringelser i fortællende form. Ud fra denne betragtning om formen som det væsentligste udelukkedes poesi og drama fra skønlitteraturen, da deres form var af en anden karakter, der ikke formodedes at appellere bredt
til befolkningen. Denne formmæssige betragtning af lyrik og drama som sværere tilgængelig litteratur førte imidlertid ikke til en etablering af en særskilt klasse, da de placeredes som en del af skønlitteraturen.116
Skønlitteraturen fordeltes ud fra en forståelse af forskellige sværhedsgrader mellem
den lettere og vægtigere skønlitteratur. Derved fremkom en skelnen mellem den nyeste
skønlitteratur, den yngre (efter Holberg) og den ældre skønlitteratur (før Holberg). Som
den ”…allertyndeste Suppe…117” og uden for kategorien af biblioteksegnede bøger
fandtes føljetonromanerne og lignende bøger.118 Kriterier som folkelighed og en bogs
underholdende egenskaber anvendtes ligeledes til fordeling af skønlitteraturen, selv om

113

Beretning fra Komiteen til Understøttelse af Sogne- og lignende Bogsamlinger om Sogne- og Skolebogsamlinger, 1889, s. 916. Lange, 1909, s. 16. Steenberg, 1919, s. 38. Steenstrup, 1880, s. 5. RA 2073
nr. 21: C11 (møde 27.4.1912).
114
Forholdet mellem skønlitteraturen og faglitteraturen uddybes i kapitel 2.3.1.
115
RA 2073 nr. 35: D1,59.
116
RA 2073 nr. 35: D1,59. Grundtvig, 1910a, s. 18. Banke, Dahl & Døssing, 1922, s. 27.
117
Aarsbo, 1918-19, s. 14.
118
Bjerre, 1915b, s. 2.

42

2. Kapitel: Bogen

de i stigende grad udgrænsedes som for diffuse til at skabe ensartede kvalitetsbogsamlinger.119
At give retningslinier for den nyeste skønlitteratur betragtedes som særligt vanskeligt. Som kriterium etableredes hensynet til bogens blivende værdi, der rettedes mod
nyudgivelsers eventuelle status af kommende klassikere. Dette betegnedes fra forskellige sider som ganske uhensigtsmæssigt, da en bogs blivende værdi vanskeligt lod sig
afgøre ved dens udgivelse. Hensynet til den blivende værdi kunne blandt andet medføre,
at det ville blive svært at anskaffe bøger til ungdommen og de mindre udviklede lånere.
Løsningen af dette problem nedfældedes i opfordringen til at vente med at anskaffe den
nyeste litteratur til et år efter udgivelsen, da den blivende værdi så kunne fastslås.120
Skillelinierne mellem faglitteraturen og skønlitteraturen defineredes som et spørgsmål om, hvad der kunne give positiv viden og reelle kundskaber.121 Skønlitteraturens
belærende egenskaber tilkendtes derigennem en vis betydning, men udgrænsedes samtidig ved ikke at betegnes som reelle kundskaber. Ved at vægte den positive viden skabtes en effektiv og operationel fordelingsteknik mellem skønlitteraturen, lyrik og drama
på den ene side og faglitteraturen på den anden side. Vægtningen af de reelle kundskaber betingede desuden en opdeling af faglitteraturen i hjemlånsbøger, håndbøger og
opslagsværker, hvoraf sidstnævnte udelukkende var til brug på stedet på læsesalen. Opslagsværkerne omfattede frem for alt forskellige leksika, atlasser og ordbøger. Distinktionen mellem det oplysende og det underholdende og skønlitteraturens popularitet søgtes udjævnet til fordel for faglitteraturen ved at betone, at en oplysende bog kunne være
underholdende læsning.122
Faglitteraturens væsentligste fordelingskriterium var det videnskabelige, hvor videnskabernes opdeling i forskellige fag toges som udgangspunkt. Det videnskabelige indhold måtte nedtones til fordel for kravet om den lette tilgængelighed for læserne, der
understregedes af kravet til sproget, som skulle være dansk. Der sigtedes ikke mod tunge videnskabelige værker, men frem for alt mod populær oplysende litteratur.123 Hvor
det betragtedes som vanskeligt at definere skønlitteraturen uden at pege på enkelte forfattere eller værker, operationaliseredes en række genrer for faglitteraturen såsom rejse-
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beskrivelser, levnedsbeskrivelser og bøger om praktiske forhold som eksempelvis havebrug.124
De praktiske forhold definerede endvidere en helt anden type faglitteratur. Samfundet betingede konstruktionen af en faglitterær klasse med orientering om praktiske oplysninger om samfundet som omdrejningspunkt. Til denne klasse hørte statslige publikationer og andre lignende tryksager fra forskellige institutioner, togplaner, vejvisere og
adressebøger, der alle som opslagsværkerne kun var tilgængelige på læsesalen. Aviserne betragtedes ligeledes som en kilde til oplysning om samfundet, hvilket gjorde dem
acceptable i læsesalssammenhæng. Placeringen i læsesalssammenhæng betragtedes som
et led i at sikre en så uhindret adgang som muligt til de samfundsrelevante oplysninger.
Faglitteraturens kendetegn var aktualiteten og dens genremæssige typologisering.125
Skønlitteraturen anskuedes som den klasse, der var mest efterspurgt i biblioteket. Ud
fra denne betragtning burde skønlitteraturen placeres tættest på låneren, og den forbandtes på denne måde med det lokale folkebibliotek.126 Forslag om, at skønlitteraturen udelukkende skulle stilles til befolkningens rådighed gennem vandrebogsamlinger fra centralbibliotekerne, medens det lokale bibliotek primært skulle være et håndbogsbibliotek,
fandt ingen egentlig resonans.127 Skønlitteraturens forskellige klasser fordeltes mellem
de forskellige typer af biblioteker, så at det lokale folkebibliotek havde et alsidigt udvalg af den fortællende, klassiske litteratur og afventede anskaffelsen af den nyeste litteratur, til den blivende værdi kunne afgøres. For faglitteraturens vedkommende skulle
folkebibliotekets bogsamling rumme populære oplysende værker og en mindre håndbogsamling. Centralbiblioteket blev forstået som en reserve for den mindre efterspurgte
litteratur, men blev frem for alt forstået som en supplering for det lokale bibliotek.128
Både centralbiblioteket og det tiltænkte landsbibliotek skulle rumme skønlitterære samlinger, der udover de almindelige skønlitterære værker skulle sikre en dækning af den
ældre litteratur både før og efter Holberg. For central- og landsbibliotekerne udvidedes
den faglitterære bestand til at omfatte funktionen som orienteringsapparat.129
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2.1.2 Hierarkiet
Med decimal-klassedelingen fra 1915 etableredes en bestemt måde til fordeling af bøgerne, der opererede gennem udskilningen. 130 Denne betegnelse brugtes til at markere
grænsen mellem det relevante for videre inddeling og det ikke-relevante for inddelingen. Den ikke-relevante gruppe var skønlitteraturen, der stod uden for det egentlige
klassedelingssystem, og med denne udskilning fremhævedes faglitteraturen som specielt
væsentlig for klassedelingen.131 Umiddelbart betegnede dette en modsætning til tidligere praksis, hvor skønlitteraturen var en del af klassifikationssystemet og dermed tilsyneladende i større grad ligestillet med faglitteraturen. Klassedelingen brød på dette punkt
med den praksis, der eksempelvis eksisterede i Københavns Kommunes Folkebiblioteker i 1910. Her var skønlitteraturen medtaget i et overordnet klassifikationssystem fra
A-Ø som en særligt afmærket gruppe under O.132
Som sådan kunne fordelingen mellem skøn- og faglitteraturen i relation til klassifikationssystemet ses som udtryk for, at skønlitteraturen med decimal-klassedelingen fik
tilkendt en mindre betydning for oplysningen af befolkningen. Dette var i overensstemmelse med den debat, der udspandt sig omkring forholdet mellem den oplysende
litteratur og skønlitteraturen.133 Skønlitteraturen konstituerede en ikke-inddelt klasse for
sig og forblev en helhed, der ikke i samme grad underkastedes de fint fordelende teknikker, som faglitteraturen underkastedes. En videre fordeling af skønlitteraturen i et
klassedelingssystem betragtedes som ønskværdigt og kunne foretages efter indholdet af
historisk og geografisk karakter. Principperne for fordeling af skønlitteraturen rettedes
mod en vis forminddeling mellem lyrik, drama og prosa samt en aldersmæssig skelnen
mellem børne-, ungdoms- og voksenlitteratur.134
Faglitteraturen fordeltes gennem det, der betegnedes som selve klassedelingen. Fordelingen etableredes ved klassedelingens overordnede struktur, som gennem en hierarkisk opbygning med rækker (øverste niveau), klasser (i fagterminologiens kontekst til
betegnelse af det mellemste niveau) og underafdelinger (som det nederste niveau) etablerede en effektiv spredning af bøgerne til bestemte pladser. Relationerne mellem rækkerne benævnedes sidestilling, og først i forholdet til klasserne og forholdet mellem
130

Hele systemet omfattede desuden navnetabellerne fra 1913 og katalogiseringsreglerne fra 1917. Alle
tre hjælpemidler omarbejdedes efter amerikanske forlæg med henblik på, at de skulle svare bedre til danske forhold.
131
Døssing, 1916b, s. 105.
132
RA 2073 nr. 25: C64 (trykt katalog fra Københavns Kommunes Folkebibliotek, nr. 5, Tillæg 19091910). En omordning af bogbestanden efter decimal-klassedelingen påbegyndtes omkring 1913. Hvenegaard Lassen, 1962, s. 147.
133
Se kapitel 2.3.1 for denne diskussion.
134
Statens Bogsamlingskomité, 1915, s. 3 og 7. Grundtvig, 1910a, s. 18. RA 2073 nr. 32: C112 (mødereferater – plenarudvalget. Møde 15.11.1919). RA 2073 nr. 36: D4, 276. RA 2073 nr. 10: B20 (Udstillingsbiblioteket på Landsudstillingen 1909. Brev af 4.5.1909). Grundtvig, 1909-10, s. 18.
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klasserne og under(af)delingerne trådte det hierarkiske aspekt frem. Enkelte klasser som
opdragelse, topografi og lægekunst betragtedes som grænsetilfælde for de overordnede
rækkers emner, hvorfor de eksplicit måtte fremhæves som hørende til rækken, og sammen med levnedsskildringer, Danmarks geografi og historie anbefaledes de at blive
medtaget, selv om der kun anvendtes ti-delingen.135
Den videre inddeling opererede efter tre delingsformer, der alle stræbte efter ensartethed: Den geografiske, den sproglige og den særlige forminddeling. Den geografiske
inddeling tilkendtes særlig betydning for rækkerne geografi (4) og historie (9), men
kunne også anvendes i andre sammenhænge. Det særligt problematiske ved den geografiske inddelingsmåde relateredes til den amerikanske Dewey-udgaves placering af de
europæiske småstater, der med europæiske øjne langt fra var hensigtsmæssig. Det blev
derfor betragtet som påkrævet at give Norden og særligt Danmark en mere fremtrædende plads i systemet.136 Problemets løsning medførte:
…det revolutionerende, at vi forlod Deweys Tal for Landene ogsaa hvad de
tre store europæiske angaar.137
Geografien problematiseredes yderligere, da den i klassedelingens oprindelige form
sammen med historie udgjorde én række (9). Dette ansås for yderst uhensigtsmæssigt,
da selv små bogsamlinger som følge deraf ville være nødsaget til at arbejde med flere
underinddelinger af denne række. En adskillelse af historie og geografi blev af denne
grund betragtet som en nødvendighed, og den påkrævede frie række skabtes ved en
sammenlægning af den eksisterende række 4 (sprog) med den eksisterende række 8 (litteratur).138 Forminddelingen relateredes til forskellige typer af bøger (leksika, skrifter af
blandet indhold og tidsskrifter), men også gennem emner (selskaber og historie). Særligt
fordelingen af tidsskrifter til en bestemt plads tilkendtes stor relevans for alle typer og
størrelser af biblioteker.139
I sin analyse af det svenske SAB-system, som var næsten samtidigt med klassedelingen, fokuserer Hansson på nærhed mellem beslægtede emner som en måde, hvorpå de
inddelte grupper kunne etablere en logisk sammenhæng og skabe en sammenhæng
135

Titalssystemets hierarki bestod af rækkerne (0-9), der hver inddeltes i 10 klasser 00-99. De 100 klasser
kunne videre deles til 1000 underafdelinger (00.00-99.99).) Statens Bogsamlingskomité, 1915, s. 6. Se
appendiks B, bilag 6.
136
Statens Bogsamlingskomité, 1915, s. 4.
137
RA 2073 nr. 36: D5, 405. Årsagen til, at der ikke foretoges en fuldstændig ændring af Deweys geografiske inddeling, så at Norden og Danmark stod først, relateredes til en allerede eksisterende praksis med
Danmarks geografiske tal.
138
Statens Bogsamlingskomité, 1915, s. 4. RA 2073 nr. 36: D4, 48 og 65. Nr. 36: D5, 88. Nr. 37: D7, 15.
139
Statens Bogsamlingskomité, 1915, s. 7.
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(mimesis) til den omgivende verden.140 Klassedelingens styrke sås tilsvarende som betinget af, at der etableredes en nærhed og sammenhæng mellem de emner, som udtryktes i de forskellige rækker. Sammenlægningen af sprog og litteratur betegnedes som
yderst hensigtsmæssig, da de to grupper hørte sammen og derfor også burde stå sammen.141 Placeringen af geografi som række og den geografiske delingsform vakte en del
problemer:
Jeg kunde ikke bringe det over mit Hjerte at anbringe hele Sønderjyllands
Historie under Tyskland; satte vi det under Danmark kunde vi faa Ubehageligheder fra Tyskland – vi er jo en Statsinstitution; saa valgte vi den brugte
Fremgangsmaade.142
Den endelige placering af geografi (række 4) betragtedes med en vis skepsis. Efter adskillelsen fra historie indtog geografi under forarbejderne række 8, da historie og geografi betragtedes som hørende tæt sammen. Adskillelsen af de to fagområder med placeringen af geografi i række 4 betegnedes som et brud i den logiske sammenhæng. Ved at
relatere placeringen af geografi til den moderne geografis samhørighed med henholdsvis
samfundskundskab og naturvidenskab søgtes den logiske sammenhæng genetableret.
Denne kunne og burde understreges af en konsekvent anvendelse af delingsformerne.143
Den logiske sammenhæng mellem klassedelingens klasser betragtedes som betinget af
klare markeringer af grænserne mellem disse, hvorved det kunne undgås, at tvivlstilfælde endte i klasse 04 (se appendiks B, bilag 6). Bøger, der grænsede til flere afdelinger,
måtte placeres i en bestemt afdeling, og dette nødvendiggjorde en liste over valgene
med bevaring af konsekvensen for øje.144 Med klassedelingen som fordelingsinstrument
for bøgerne rykkede emnet i forgrunden, medens forfatteren i og for sig var uinteressant.145
De til klassedelingens afdelinger knyttede noter muliggjorde en centralt styret etablering af en konsensus blandt bibliotekarerne om fordelingen af bøgerne. Denne konsensus etableredes videre gennem anvendelsen af et teknisk sprog, der knyttedes til klassi140

Hansson, s. 14-15 og s. 193.
Kildal, 1915, s. 287. Banke, Dahl & Døssing, 1922, s. 58. Steenberg, 1900a, s. 110.
142
RA 2073 nr. 37: D7,432.
143
RA 2073 nr. 36: D4, 48 og 65. Steenberg, 1916a, s. 117. Kildal, 1915, s. 287. RA 2073 nr. 25: C66,
(Trykte katalogkort. Artikel af Arne Arnesen: Fra vor Fagliteratur, s. 86-89. For Folke- og Barneboksamlinger, 1915). Friis-Hansen betragter adskillelsen mellem geografi og historie som en af de mindre heldige ændringer i forhold til Dewey, da geografi og historie hører tæt sammen. Friis-Hansen, 1989, s. 39.
144
RA 2073 nr. 40: D18 (23.1.1915). RA 2073 nr. 36: D6,126. Steenberg, 1900a, s. 116. Statens Bogsamlingskomité, 1915, s. 8.
145
Slomann, 1915, s. 42. En lignende betragtning lod sig gøre ved diskussionerne omkring klasse 78
(Musik), hvor instrumentet blev det bærende frem for komponisten. RA 2073 nr. 36: D6, 339.
141
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fikationsprocessen.146 Konsensus blev ikke kun forstået som en fælles praksis blandt
bibliotekarerne, men også som en overensstemmelse mellem decimal-klassedelingen og
alment accepterede forståelser af videnskabernes inddeling samt mellem bogens placering i decimal-klassedelingen og bogens indhold.147 Af denne årsag måtte bibliotekarerne formanende erindres om:
…at det ikke er tilstrækkeligt at kende Bogens Titel; denne kan ofte være
uklar eller endog misvisende. Man maa derfor ogsaa undersøge Indholdsfortegnelsen eller Forordet; er dette ikke tilstrækkeligt, maa man se Bogen
igennem.148
Relationen til videnskaberne vurderedes som problematisk, da udviklingen inden for
videnskaben konstant pressede klassedelingens inddelinger, og samtidig risikeredes med
den stramme inddeling at presse fagene mod ånden, så at systemet blev unaturligt. Delingernes antal passede ikke til den mængde af stof, der skulle omfattes af delingerne.
Dette sås som et generelt problem for alle klassifikationssystemer og ikke blot i forhold
til decimal-klassedelingen. 149 At decimal-klassedelingen var udvidelig blev ikke forstået i relationen til videnskabernes udvikling, men som en praktisk foranstaltning for voksende biblioteker, der ved tilføjelsen af endnu en decimal kunne udvide systemet i
samme takt. En stor bogsamling måtte have et så alsidigt indhold, at en klassedeling
ville være nødvendig.150
Med delingselementer som det geografiske, det sproglige og forminddelingen samt
opbygningen af klassedelingen som en logisk rækkefølge af beslægtede emner opnåedes
et skema over alle emner til fordeling af bøgerne.151 Klassedelingens særlige metoder
gjorde behandlingen af den oplysende litteratur langt vanskeligere end den tilsvarende
behandling af skønlitteraturen.152 Gennem klassedelingens inddelende og underordnende hierarkisering endte litteraturen i særligt betegnede grupper, hvor faglitteraturen som
helhed blev splittet i forskellige rækker, medens skønlitteraturen som den ikke mærkede
gruppe forblev en enhed.

146

Se kapitel 3.2.3 for etableringen og konstruktionen af fagudtryk.
RA 2073 nr. 25: C66 (Trykte katalogkort. Artikel af Arne Arnesen: Fra vor Fagliteratur. For Folke- og
Barneboksamlinger, 1915).
148
Statens Bogsamlingskomité, 1915, s. 7.
149
Døssing, 1916b, s. 106. Steenberg, 1900a, s. 114.
150
Døssing, 1916b, s. 106.
151
Slomann, 1915, s. 42.
152
Statens Bogsamlingskomité og Folkebogsamlingernes Kataloger, 1914, s. 101.
147
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2.1.3 Signaturen
Den fysiske mærkning af bogen kunne markeres gennem forskellige typer af papirlapper, der klæbedes på bøgerne. Gennem farvekoder eller forskellige geometriske mønstre
kunne bogens tilhørsforhold markeres.153 Inden for de enkelte klasser i en given klassedeling kunne bøgerne stå i alfabetisk orden kædet sammen med forskellige former for
tilvækstnummerering, hvilket problematiseredes ved overgangen til princippet om opstilling på åbne hylder.154 Mærkningen af bogen som genstand med bognummeret betegnede sammen med bibliotekets stempel en simpel form for tyverisikring.155
Klassedelingen sås i denne sammenhæng som en systematisk metode til den fysiske
mærkning af bøgerne og for opstillingen af bøgerne på hylderne.156 I Decimalklassedelingen fremhævedes klassebetegnelse og bogens signatur som særlige fagudtryk. Førstnævnte forklaredes som klassemærket og bogens signatur som bognummeret.
Begge var mærker eller etiketter, og med deres prægning på bogen var denne endeligt
klassificeret og sat i en orden.157 Bognummeret bestod af klassemærket, forfattermærket
samt titelmærket, og det blev den fastlagte betegnelse for tidligere betegnelser som ønskenummer og pladsnummer, der betegnede det samme forhold (bogens plads i en bestemt opstilling) ud fra henholdsvis lånerens og bibliotekarens anskuelse af nummeret.158
Klassemærket fastsattes gennem klassedelingen af faglitteraturen og var dermed en
entydig bestemmelse af en bog som faglitteratur. Skønlitteraturen konstrueredes som en
ikke-mærket klasse i forhold til den med klassemærket betegnede faglitteratur, og netop
dette fravær af et synligt mærke defineredes som skønlitteraturens mærke. Dette understregedes af reglerne for opførelsen af skønlitteratur i kortkataloget, hvor klassemærkets
rubrik efterlodes tomt. Den blanke plads tiltænktes det imaginære skønlitterære klassemærke.159 Al litteratur blev således mærket, hvoraf dele af litteraturen blot mærkedes
mere synligt end andet gennem længere bognumre.160
For fastsættelsen af forfattermærke og titelmærke defineredes nøje regler gennem
udgivelsen af navnetabellerne og katalogiseringsreglerne. Med navnetabellerne opnåe153

Steenberg, 1909b, s. 79. RA 2073 nr. 35: D1, 503.
Ra 2073 nr. 10: B20 (Udstillingsbiblioteket paa Landsudstillingen 1909. Brev af 4.5.1909). Se kapitel
5.1.3 for de åbne hylder.
155
Steenberg, 1900a, s. 104.
156
Statens Bogsamlingskomité, 1915, s. 13 (noterne).
157
Statens Bogsamlingskomité, 1915, s. 3.
158
Statens Bogsamlingskomité, 1913, s. 1. RA 2073 nr. 35: D1 (brev 25.4.1900)..
159
Steenberg, 1900a, s. 114. Statens Bogsamlingskomité, 1917, s. 15. Hvenegaard Lassen, 1917a, s. 76.
Fælleskønsformen ”katalogen” som fagudtryk havde endnu ikke vundet indpas overalt, hvorfor intetkønsformen bibeholdes i denne afhandling.
160
Undtaget fra udskillelsen af skønlitterære værker var værker på originalsproget (som ikke var dansk
eller norsk) og oversættelser til andre fremmedsprog. Statens Bogsamlingskomité, 1915, s. 29.
154
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des et entydigt mærke for hver bog ud fra en forkortelse af forfatternavnet tilføjet to
cifre, og det angav en tydelig adskillelse fra de andre bøger som betegnelse for bogens
plads.161 Navnetabellerne var en udvidet form for et alfabet med tilknyttede cifre, og
kunne forfatternavnet ikke direkte lokaliseres i tabellerne, kunne den enkelte bibliotekar
gennem et kvalificeret skøn selv sammensætte mærket.162 Forfattermærket afskaffede
den gængse praksis med fortløbende eller springende nummerering af bøgerne, der vanskeliggjorde en logisk rækkefølge og dermed opstilling i både alfabetisk orden og
nummerorden. Med forfattermærket opnåedes, at nye bøger kunne indpasses alfabetisk i
rækkefølgen med et af alfabetet afhængigt nummer.163
Forfattermærket tilkendtes en høj grad af anvendelighed ved bøger af én forfatter og
bøger om samme emne. Samleværker, der behandlede forskellige emner, tidsskrifter og
samlinger af skønlitteratur, betegnedes som vanskelige, da de ikke kunne placeres under
samme emne. Til løsning af dette problem inddroges de særlige Olinnumre, der i konstruktionen lignede forfattermærkerne:
Olinnumre bruges som de sædvanlige forfattermærker, men da de betegner
alle Navne ved Bogstavet A efterfulgt af to (eller flere) Tal, gaar de forud
for det første af de sædvanlige forfattermærker, Aa 11.164
Titelmærket fastsattes ved det første bogstav i bogens titel, som ikke var et kendeord, og
det anvendtes til adskillelse af bøger om samme emne af samme forfatter i samme systematiske afdeling. Titelmærkets særkende var de små bogstaver i modsætning til forfattermærket, hvis første bogstav var stort.165
Forfattermærkets opbygning med stort første bogstav efterfulgt af lille bogstav muliggjorde, at særlige kendetegn på bøgerne kunne angives i kataloget gennem en ændring af bogstavernes størrelse. Bogens format kunne således angives ved at gøre andet
bogstav i forfattermærket stort, medens en børnebog kunne betegnes gennem et lille
første bogstav.166 Bøger, der udelukkende var til brug eller opstillet på læsesalen, kunne
på tilsvarende vis markeres i kataloget gennem en farvet ring eller ved at blive opført på

161

Statens Bogsamlingskomité, 1913, s. 1. Navnetabellerne var en fordansket udgave af Cutters ”Authormarks”, der reduceredes til to bogstaver og to cifre, da denne kombination var lettere at huske end originalens ene bogstav og tre cifre. Steenberg, 1916a, s. 118.
162
Statens Bogsamlingskomité, 1913, s. 3.
163
Steenberg, 1914d, s. 39-40.
164
Statens Bogsamlingskomité, 1915, s. 32.
165
Banke, Dahl & Døssing, 1922, s. 74-75. RA 2073 nr. 37: D7, 490.
166
RA 2073 nr. 36: D5, 165-166.
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farvede kort.167 En kasseret bog var ikke mere kasseret, end at kortene overførtes til et
kassationskartotek.168
Mærkningen af bøgerne med bognummeret var del af en proces, der reducerede bogen som en fysisk genstand til at lade sig repræsentere af et kort i kortkataloget. Reglerne for opførelsen af bøgerne i kortkataloget reducerede bogens indhold til forskellige
poster som forfatterpost, titelpost og emnepost (også kaldet indholdspost).169 Ved at
reducere bogen til et kort optimeredes mulighederne for at sætte bogen i forskellige relationer, der udtryktes gennem brugen af de forskellige typer af kataloger: tilvækstkataloget, hyldelisten, det trykte katalog og kortkataloget. Sidstnævnte kunne videre deles i
ordbogskataloget (navne- eller nominalkataloget), det systematiske katalog (realkataloget) og det analytiske katalog, der registrerede enkelte dele af samlingsværker, artikler i
tidsskrifter mv.170 Bibliotekerne ville således skulle bruge mindst fire forskellige kort,
hvoraf det ene anvendtes til det systematiske katalog (hyldeliste), det andet som manuskriptkort til det trykte katalog, det tredje som hovedkort i det alfabetisk katalog og det
fjerde som emne- eller titelkort i det alfabetiske katalog. Ekstra kort kunne komme på
tale til eksempelvis et yderligere emnekort og særskilte kataloger for læsesalen og over
børnebøger.171
Udlånsnoteringen behandlede dels bogen som fysisk genstand, dels som kortets reduktion. Hver bog forsynedes med bogkort, hvorpå bogens nummer og titel var opført.
Ved udlån stempledes dette kort med dato og påførtes lånerens nummer, medens bognummeret påførtes lånerkortet. Det stemplede bogkort betegnede i udlånsperioden bogens tilstedeværelse i biblioteket og opstilledes i et særligt indrettet udlånskartotek efter
dato. Bogkortet var i al sin ubetydelighed det, der udgjorde bibliotekets magt over låneren, da det som bibliotekets kvittering udgjorde bibliotekets krav over for låneren.172
2.1.4 Den mærkede bog
Den mærkede bog skabtes gennem fordelingen af bøgerne til forskellige klasser og gennem etableringen af hierarkiet ved klassedelingen. Forskellige systemer til fordeling af
bøgerne eksisterede i perioden 1880-1920 og opererede med et forskelligt antal klas-
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RA 2073 nr. 38: D9, 157.
Banke, Dahl & Døssing, 1922, s. 114.
169
Statens Bogsamlingskomité, 1917, s. 6.
170
Statens Bogsamlingskomité, 1917, s. 6 samt s. 22.
171
RA 2073 nr. 25: C66 (Trykte Katalogkort 1915-1916. Skrivelse af Hvenegaard Lassen om trykte katalogkort).
172
Banke, Dahl & Døssing, 1922, s. 111-112. Se kapitel 4.2.4 for udlånsnoteringen.
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ser.173 Det væsentligste krav til fordelingen af bøgerne var, at uanset system måtte bogen kunne betegnes med grupper og mærker, der var utvetydige, og som pegede på bogens bestemte plads.174 Den fysiske prægning af bogen med bognummeret forbandt bogen som indhold med bogen som den fysiske genstand og muliggjorde brugen af bogen,
hvorved bogen tilkendtes værdi som oplysning. Den gennemførte nummerering af bogen fortalte både om bogens titel og om dens indhold.175 Klassedelingen og dermed
mærkningen af bogen reducerede den til et nummer, der let kunne håndteres og behandles i biblioteket. Kortet som repræsentation af bogen var sammen med de øvrige processer, der behandlede bogen som den fysiske genstand, en forudsætning for transformationen af oplysningen til at blive offentligt relevant. Kortet betegnede bogens oplysningsværdi i biblioteket uanset bogens fysiske fravær og garanterede dermed bogens offentlige tilgængelighed. Samtidig betegnede kortet muligheden for at overvåge bogen, dens
brug og dermed låneren. Jo mere kortfattede bogens informationer blev, desto større
værdi havde disse oplysninger.

2.2 Organisation af udviklingen: Den tilgængelige bog
Bøgerne blev anset for at være hovedsagen for biblioteket, men det understregedes, at
det ikke var nok blot at stille bøgerne op på hylder. Bøgerne alene udgjorde kun råmaterialet og ikke selve biblioteket.176
Den enkelte Bogs Nytteværdi bliver desuden langt større, naar Bogen findes
i en offentlig Bogsamling, end naar den er i en Privatmands eje.177
Denne betragtning nødvendiggjorde en række processer til behandling af bogen med
henblik på at præge den som en offentligt tilgængelig bog i modsætning til den bog, der
fandtes i private bogsamlinger. Disse processer kendtes særegne for bibliotekets forhold
til bøgerne, der var at sikre bøgernes effektive udnyttelse.178 Bogen som den tro tjener
og veteran var den slidte bog, der altid var på farten og ikke samlede støv på hylderne.179 Den effektive udnyttelse garanteredes gennem en rationel ordning og rationelle
173
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forbedringer, der etablerede bogen individuelt som en fysisk genstand og som en del af
bestanden, hvor bogen som kort var en væsentlig faktor. Den diskursive ramme for tilgængeliggørelsen af bogen etableredes omkring genstanden, bestanden og nødvendigheden af at skabe en rationel baseret orden i bøgernes masse.
2.2.1 Genstanden
Diskursen om bogen som genstand var udpræget af teknisk og metodisk art. Som et
væsentligt element i bibliotekets administration måtte der etableres en nøje virkende
metode, der garanterede, at bogen ikke forsvandt mellem anskaffelsen og udlånet, og at
den ikke udsattes for unødig overlast.180 Anskaffelsen af den enkelte bog bestod af to
adskilte processer. Den første proces relateredes til valget af, hvilke bøger der skulle
anskaffes, medens den efterfølgende proces nærmere definerede, hvordan bøgerne anskaffedes. Den enkelte bogs anskaffelse var den egentlige forudsætning for bibliotekets
effektive ydelse og var det første krav ved skabelsen af biblioteket og administrationens
hovedopgave. Det næste trin var at gøre bogen tilgængelig.181
Bogvalget defineredes som hele bibliotekets grundlag og måtte af denne årsag ikke
foregå tilfældigt og planløst. Bestemte regler for selve bogvalget blev ikke givet, da et
heldigt valg var afhængigt af bibliotekets type. Desuden måtte der tages delvist hensyn
til miljøet samt den sociale sammensætning i bibliotekets virkeområde. Et klart sigte for
biblioteket ville sikre det bedste resultat.182 En vis forsigtighed med hensyn til boggaver
blev tilrådet, da indholdet af sådanne ikke var bestemt af bibliotekets behov. Boggaverne kunne bestå af tørre belærende bøger eller føljetonromaner, hvilket var lige uheldigt,
og de betragtedes gerne som ”… gammelt Stads…”.183 Boggaver eller indsamlinger af
bøger var en generelt accepteret måde, hvorpå et nystartet bibliotek kunne skaffe sig
bøger, når blot det betingedes, at uegnede bøger kunne sælges eller tilbagesendes.184
Hensynet til det lokale område kunne gøre det acceptabelt, at vægten ved bogvalget
lagdes på bøger, der omhandlede forhold af interesse for mange lokale læsere, og som
afspejlede de vigtigste erhverv lokalt uden dog at overskygge det generelle krav om
alsidighed i bogvalget.185 Forankringen i det lokale ved bogvalget medførte en udgrænsning af forslaget om, at bogvalget skulle foretages centralt på Statsbiblioteket:
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Det er muligt, at Centralstyrelsen vilde kunde vælge de bedste Bøger, men
det er ikke sikkert, at den vilde vælge de Bøger, der er de bedste for Kredsen.186
Om end det frie bogvalg betonedes stærkt, var det en frihed under ansvar. Ansvaret betingede et fordomsfrit valg af skønlitteraturen og en bestand af oplysende litteratur.187
Det heldige bogvalg afspejlede disse generelle retningsliner og var udtryk for fornuft,
kyndighed og omhu. Det gode bogvalg betegnedes som et kræsent og forstandigt udvalg
af bøger.188 En måde at måle bibliotekernes fremskridt på var spørgsmålet om bogvalgets beskaffenhed. Et bedre bogvalg førte til en større benyttelse, og derigennem kunne
fremskridtet aflæses.189
Boganskaffelsen betragtedes som et samarbejde mellem bibliotekaren og bestyrelsen,
der eventuelt havde nedsat et bogudvalg med en uafhængig censurkomite, der kunne
afgøre mulige tvivlsspørgsmål. Det ansås for nødvendigt, at bogudvalgets møder var af
hyppig frekvens, og det understregedes, at boganskaffelsen ikke kunne indskrænkes til
at blive foretaget en gang årligt.190 Anskaffelsen af bøger (samt deres indbinding) installeredes som en særlig post på budgettet, der tog højde for bibliotekets samlede økonomi
og dets lånerkreds. Ideelt set burde posternes fordeling på budgettet betyde en mindre
del til selve anskaffelsen af bøger, medens den største andel skulle anvendes til at bringe
bøgerne i omløb, hvilket bl.a. skete gennem etablering af læsestuer.191
Anskaffelse af dubletter vedrørte især de skønlitterære værker og betragtedes som
afhængigt af graden af efterspørgsel og bibliotekets størrelse. Det ansås for bedre at
anskaffe flere eksemplarer af den samme gode bog end 10 forskellige bøger, da biblioteket derigennem udtrykte en imødekommenhed over for lånernes behov. Mindre biblioteker tilkendtes et mindre behov for dubletter, medens central- og oplandsbiblioteker
nødvendigvis måtte have en dubletafdeling til forsyning af de mindre biblioteker. Anskaffelsen af dubletter stødte mod princippet om at anskaffe en så fyldig repræsentation
af en forfatters produktion, der ansås for særligt værdifuld for biblioteket. For anskaffel-
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sen af håndbøger måtte der lægges en særlig plan, da de var særligt kostbare, men nødvendige at anskaffe.192
Bestillingen af bøgerne hos boghandleren medførte behov for etablering af en række
procedurer. Internt for biblioteket måtte der føres kontrol med boghandlerens leveringshurtighed, til hvilket formål bestillingerne måtte indføres i en særlig indkøbsbog.193 Ved
anskaffelse af bøger med rabat krævedes særlige bestillingssedler og en procedure, der
udover biblioteket og boghandleren involverede en ydre kontrolinstans til stempling og
dermed garanti for, at biblioteket var statsunderstøttet. Kun bøger fra samme forlag
kunne opføres på bestillingssedlen, der skulle indeholde oplysninger om bogtitlen, navnet på forlaget, den leverende boghandler og det bestillende bibliotek.194 Antikvariske
bogkøb mindskedes gennem rabatordningen, selv om det stadig var muligt og blev anset
for nødvendigt at anskaffe udsolgte bøger ad denne vej.195 Med etableringen af rabatordningen blev egentlige fællesindkøb for bibliotekerne og oprettelsen af et særligt biblioteksforlag, der kun skulle udgive bøger egnede for brug på bibliotekerne, forkastet.196
Fra bogens ankomst til biblioteket fra boghandleren sattes et ganske bestemt apparat
i gang, der underkastede bogen forskellige procedurer, inden den kunne udlånes. Det
understregedes ved brugen af dette apparat, at det var en fristelse at udlåne en bog med
det samme og uden at have registreret den. En ikke-registreret og uindbunden bog kunne ikke betragtes som offentlig tilgængelig.197 Med kollationeringen kontrollederes bogens tilstand ved ankomsten fra boghandleren og siden fra bogbinderen. Den var et
uomgængeligt krav og burde aldrig overlades alene til bogbinderen. Kollationeringen i
biblioteket var tidskrævende, men nødvendig som udgangspunkt for reklamation af
eventuelle mangler. Når kollationering, nummerering og indføring i tilvækstprotokollen
var foretaget kunne bogkortet placeres i boglommen på indersiden af bindet, og bogen
var derefter færdig til opstilling på de åbne hylder.198
Bøgerne betragtedes delvist som bibliotekets varer, og dette krævede en indførelse af
de anskaffede bøger i tilvækstprotokollen, der sammenlignedes med en forretnings inventarliste. Samtidig burde bogen straks nummereres og katalogiseres, og i en særskilt
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bogbinderbog indførtes, hvad der skulle trykkes på bogens ryg. Ligeledes kunne der
anlægges et bogbinderkartotek med bogkortene, således at der til hver en tid var kontrol
med, hvilke bøger der var til indbinding eller reparation.199 Indbundne og uindbundne
bøger måtte holdes nøje adskilt, hvilket krævede (i store biblioteker) et særligt depot for
de uindbundne bøger. Den metodiske fremgangsmåde ansås som uundgåelig for at undgå dubletanskaffelser og for at undgå, at en nyanskaffet bog forsvandt, inden den kom
til udlånet. En økonomisk ansvarlig holdning til bibliotekets råmateriale var nødvendig
af hensyn til de begrænsede midler, som posterne til anskaffelse af bøger rådede over.200
Bibliotekets forretningsmæssige aspekter betonedes stærkt ved anskaffelsen og indbindingen af bøger, hvor det generelle princip var kvalitet for få penge.201
Indbindingen af bogen blev tillagt afgørende betydning som forudsætning for lånernes korrekte behandling af bøgerne, da lånerne som udgangspunkt formodedes at ville
behandle bøgerne dårligt.202 Kravet til indbindingen var frem for alt, at den skulle være
slidstærk og smudsafvisende, hvilket medførte en udelukkelse af forlagenes egen indbinding, der dog kunne bruges til håndbøger, og antikvariatbindene, der var pyntelige,
men dårlige.203 Indbindingen skulle være forsvarlig og rationel, hvilket bl.a. defineredes
som en overensstemmelse mellem bogens indre og ydre. Var papiret af dårlig kvalitet
(og indholdet ligeså) skulle der ikke ofres store summer på bogens indbinding i pragtbind.204 Betragtedes pragtindbindinger som uhensigtsmæssige, var ensartede og kedelige bind nærmest at ligne med en katastrofe. Lignede bibliotekets bøger lektiebøger,
ville det nedsætte den gode behandling af dem, da lånerne ingen respekt havde for skolebøger.205 Opgaven for biblioteket var at skaffe en stærk, smuk og en af hensyn til prisen nogenlunde ensartet indbinding:
Da ensartede Bind betyder en Besparelse og en Lettelse, bruger de fleste
Folkebiblioteker een eller kun nogle faa Bindtyper. Det kan ikke nægtes, at
det ser kedeligt ud…206
Vægtningen af den praktiske indbinding fremhævede en bestemt bindtype (dermatoid),
der kunne vaskes og fås i forskellige farver. Farverne tilkendtes en æstetisk betydning,
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der brød det ensformige uden af være for uensartet. Den eneste nødvendige form for
dekoration var bogens ryg, hvoraf titlen og bognummeret fremgik. I den henseende måtte den biblioteksmæssige udstyrelse (boglomme og dagtavle) ikke glemmes.207 Aviser
til brug på læsesalen kunne ikke blot lægges frem, men måtte sikres på en praktisk måde
gennem en fastgørelse af dem på læsesalen.208
Målet var at sikre gode og velholdte bind, der kunne hjælpe biblioteket opad og undgå, at folk fik det indtryk, at en biblioteksbog var en bakteriebefængt, fedtet, grim og
elendig genstand.209 En så vigtig opgave burde biblioteket ikke selv stå for, men overlade til bogbinderen. Enkelte små reparationer kunne dog med lethed udføres i biblioteket
som eksempelvis fastgørelse af løse blade og dagtavler. Større reparationer måtte overlades til bogbinderen, hvis ikke sliddet var så kraftigt, at der var tale om kassation.210
Var udlånet og brugen af bøgerne kernen i bibliotekets arbejde, betragtedes det med
bekymring som det mest problematiske på grund af faren for beskadigelse:
Risikoen for Bøgerne er herved [ved udlånet] ulige større end ved Læsesalsbenyttelsen; der er Fare for Ildebrand og for at de makuleres af uvedkommende, Børn og Tjenestefolk; Bøgerne kan glemmes i Sporvogne og Kaféer, og selve Transporten, der desværre ofte foretages paa Cykle, udsætter
Bindene for Slid og Overlast, som er udelukket ved Benyttelsen i Bibliotekets egne Lokaler.211
Intet var så hårdt ved bøgerne som udlånet, og der måtte påregnes store udgifter til vedligeholdelse og erstatning af slidte bøger.212 Vedligeholdelsen krævede en skærpelse af
lånernes bevidsthed om den korrekte behandling af bogen, og til dette formål kunne der
ved indbindingen indklæbes regler for bøgernes brug. Det gentagne gennemsyn af bøgerne ved afleveringen indskærpedes som en væsentlig arbejdsopgave for bibliotekaren.
Låneren skulle føle, at der blev holdt øje med hans behandling af bogen.213
Vigtigheden af bogens fremtoning i et rent og pænt bind understregedes af kravene
til rengøringen i biblioteket. Både hylder og bøger burde jævnligt rengøres og støves af,
og en god udluftning var godt for bøgerne.214 Frygten for smitsomme sygdommes
207
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spredning gennem bøgerne ansporede yderligere til at rette opmærksomheden mod, at
bøgerne i det mindste ikke så ud, som om de medførte forskellige typer af bakteriekulturer.215 En bog, der havde fået så tykt et fedtlag, at det kunne skrabes af med en kniv,
måtte direkte i kakkelovnen.216 Samme fremgangsmåde ansås som den sidste mulighed i
tilfælde af, at der var konstateret smitsom sygdom i hjemmet. Som første mulighed anbefaledes en desinfektion, hvortil fandtes et særligt apparat, der behandlede bøgerne ved
hjælp af vanddamp. Da apparatet ødelagde bindene i samme proces var den bedste form
for desinfektion en karantæne i et halvt år, hvor bøgerne samtidig bragtes i sollys og
udluftning.217
Afbrænding af bøger, der betragtedes som smittefarlige i fysisk henseende, var et
gængs og alment accepteret princip. Afbrænding af bøger, der betragtedes som smittefarlige i åndelig henseende, underkendtes som en uprofessionel metode til kassation,
medmindre det skete i samråd med andre. Rationalet bag afbrændingen af de dårlige
eller forældede bøger var, at de på denne måde ganske udelukkedes fra at komme i cirkulation. Faren var, at værdifulde ældre bøger ved samme lejlighed ville forsvinde,
hvorfor bibliotekaren inden tilintetgørelsen måtte undersøge dem for sjældenheder.218
For at undgå vilkårligheder i forbindelse med kassationen måtte der defineres et sæt
operationelle kriterier. Det væsentligste princip relateredes til såvel den indholdsmæssigt dårlige litteratur som de bind, der var så slidte, at de ikke længere egnede sig til
udlån.219 Af stor betydning var princippet om udskilning ud fra bøgernes fysiske fremtoning, da snavsede og fedtede eksemplarer ødelagde bibliotekets omdømme. Hver bog
underkastedes ved aflevering en undersøgelse til bedømmelse af dens udseende. Var
den i så miserabel tilstand, at den end ikke kunne repareres, måtte bogen kasseres og
tilintetgøres og dette noteres i tilvækstkataloget. Anskaffedes en ny til erstatning for den
kasserede, fik den nye bog et tilvækstnummer, der påførtes ud for den kasserede bogs
rubrik og på dens kort i katalogerne. Kasseredes bogen fuldstændigt, noteredes dette
ved at fjerne alle dens kort og sætte dem i et særligt kassationskartotek.220
Princippet om at kassere ud fra bogens indhold relateredes til spørgsmålet om bogens
praktiske betydning for biblioteket, og vurderedes den som ubrugelig, måtte den udskilles og tilintetgøres.221 En sådan soignering, som hellere måtte være for grundig, vurderedes som særligt betydningsfuld ved omordningen af eksisterende biblioteker og be-
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tragtedes som grundlaget for en god bogbestand i fremtiden.222 En udrensning af en eksisterende bogbestand kunne medføre, at der ikke var mange bøger tilbage, hvilket ikke
betragtedes som et problem. Hellere færre, men efterspurgte bøger.223 Frem for at anskaffe en bog, der ikke var af interesse for biblioteket, måtte der hellere anskaffes en ny,
der passede for bibliotekets virkemåde.224 For faglitteraturens vedkommende betragtedes det som særligt væsentligt at kassere ud fra en tidsmæssig horisont:
…Biblioteket [bør] stadig … følge med Tiden, saa at det ikke giver forældede Oplysninger.225
Kassation var ikke blot en tilfældig udsmidning af gamle bøger eller af bøger, der ikke
passede i bibliotekarens kram. Den måtte baseres på en række kriterier, der kunne operationaliseres på det enkelte bibliotek, og som samtidig sikrede en ensartet standard for
hele landet. Kassationen var et væsentligt element til pleje af bibliotekets bogbestand.
2.2.2 Bestanden
Bestanden var udgangspunkt for opgørelsen af bibliotekets virksomhed, og en nøje
oversigt over bestanden defineredes som en nødvendighed for bibliotekets ydeevne.
Bestanden underkastedes af denne grund procedurer som revision og forskellige statistiske opgørelser over udlånets størrelse. Kontrollen med bestanden var nødvendig til dokumentation over for bestyrelsen af, at der ikke var spild eller svind, og at inventaret
(bestanden) blev udnyttet på en hensigtsmæssig måde. En beregning af udlånets pris var
kun et af midlerne til at overvåge, at bøgerne udnyttedes rationelt.226 Bestanden betragtedes ud fra en forretningsmæssig diskurs, hvor den årlige revision garanterede, at inventaret stadig var til stede, og ved den daglige opgørelse af udlånet opnåedes en oversigt over bestandens omsætning.
Styringsinstrumenterne til kontrollen var inspireret af den tilsvarende økonomiske
kontrol med bibliotekets budget og fremhævede, at bogbestanden var bibliotekets væsentligste inventar. Betydningen af den årlige revision understregedes ved, at bestyrelsen skulle inddrages, og at der gerne førtes et særligt katalog (hyldelisten), der dannede
grundlag for revisionen. Det omfattende arbejde, der krævedes ved den årlige revision,
medførte, at det måtte udføres uforstyrret. Biblioteket måtte kortvarigt lukkes for låner-
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ne, og hvor uhensigtsmæssigt dette end måtte forekomme, betragtedes det som en nødvendighed.227
Oversigten over bestandens sammensætning var ikke kun nødvendig som dokumentation af bibliotekets betydning i lokalsamfundet. Opgørelserne over benyttelsen af bibliotekerne fik i stigende grad betydning som illustration af bibliotekssagens betydning
for samfundet som helhed. Statistiske fremstillinger af bibliotekernes størrelse målt bestandsmæssigt og gennemsnitsantallet af bind anvendtes i stigende grad som uomgængelige størrelser i diskussionerne om bibliotekernes organisation.228 Som følge heraf
voksede behovet for en fælles terminologi og for en fast metode for opgørelsen af bestandens benyttelse. Som udgangspunkt anvendtes de to parametre udlånstallet og bindtallet til fastlæggelsen af brugstallet ved at dividere udlånstallet med bindtallet.
Brugstallet anskuedes således som det endegyldige udtryk for bibliotekets benyttelse,
om end det kritiseredes for ikke at tage højde for den døde del af bogsamlingen, der
betegnede de bøger, som ikke umiddelbart udlåntes ofte.229 Brugstallets sandhedsværdi
baseredes på udlånstallet og bindtallet som de to grundlæggende størrelser, og der måtte
derfor nødvendigvis etableres en fast udregning for begge talstørrelser. Udlånstallet
kunne udregnes som det antal bind ud af en given mængde, der havde været udlånt, men
dette anerkendtes ikke som udtryk for det egentlige udlån, da det kun afspejlede bestandens brug.230 Udlånstallet måtte derudover afspejle det enkelte binds brug, hvorfor udlånstallets korrekte størrelse beregnedes, som hver gang et bind udlåntes.231 En urigtig
opfattelse af, hvordan udlånstallet beregnedes, ville medføre, at udlånstallet (og dermed
brugstallet) blev sat for lavt.232 Bindtallet måtte ligeledes defineres nærmere, da antallet
af bind ikke nødvendigvis afspejlede bestanden:
Den rationelle vurdering af et Biblioteks Størrelse er ikke en Optælling af
Bogbinderbindene; den naas kun ved en Optælling af de bibliografiske Enheder sammenstillet med en Opmaaling af Bogmassen i hvert Format. Denne sidste er vanskelig ved den bevægelige Opstilling, hvor Bøgerne ikke
staar kompres paa Hylderne.233
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Årsagerne til et lavt brugstal sås frem for alt i den manglende regelmæssige aflevering
af bøgerne, hvorfor en effektiv udlånsnotering indskærpedes som en nødvendighed. En
anden væsentlig årsag til et lavt brugstal fandtes i et dårligt bogvalg, der kunne være
stærkt præget af værdiløse gaver. Var bøgerne gode, ville de blive benyttet i højere
grad, og brugstallet ville stige tilsvarende.234 Spørgsmålet, om det var den manglende
aflevering af bøgerne eller antallet af udlæste bøger, der forårsagede det lave brugstal,
ledte til ønsket om en rationel forbedring af bogbestanden og bogvalget og et forslag om
etablering af et byttekontor for de udlæste bøger. Det gjaldt om at mindske antallet af de
ældre bøger og udelukkende holde sig til de efterspurgte.235 Brugstallets sandhedsværdi
accepteredes ikke uden videre, da det intet udsagde om bogens nytteværdi. Skulle bogens nytteværdi måles, måtte udregningen tage stilling til antallet af lånere i forhold til
udlånets størrelse.236
Brugstallets anvendelse var begrænset til kun at omfatte størrelsen af udlånet i forhold til bestanden og angav ingen nærmere oplysninger om fordelingen af udlånet. Til
dette formål bragtes statistiske opgørelser i anvendelse, som nærmere redegjorde for
forholdet mellem udlånet af skønlitteratur og oplysende litteratur. Klassedelingen tilkendtes her en særdeles praktisk funktion, da den muliggjorde et overblik over benyttelsen af de enkelte af decimal-klassedelingens faglitterære klasser. En bekvemt indrettet
skranke, hvor der fandtes aflange huller til sortering af kortene ved udlånet, lettede den
daglige opgørelse af forholdet mellem fag- og skønlitteratur.237 Statistikken muliggjorde
afvisningen af påstandene om, at bibliotekerne kun udlånte skønlitteratur, og selv om
statistikken fremviste et mindre procentvist udlån af den oplysende litteratur, kunne der
henvises til de reelle bindantal.238 De statistiske opgørelser kunne samtidig påvise, at
procenttallet for belærende bøger ville stige ved bibliotekets virksomhed over en længere årrække.239 Som et redskab til disciplinering af de enkelte biblioteker var statistikken
effektiv. Statistikken betød muligheden for at kunne sammenligne biblioteker af samme
størrelse, og hvis andelen af udlånet af oplysende bøger fandtes for lille, kunne dette
påpeges og anskaffelse af yderligere oplysende bøger foreslås.240
Skulle de statistiske opgørelser bruges i sammenlignende øjemed, var det en forudsætning, at udlånet opgjordes på samme måde i bibliotekerne under fornøden hensynta-
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gen til, at ikke alle biblioteker havde daglig åbningstid.241 Protokollen kunne derfor indeholde 31 linier og have:
…saamange Søjler, som Antallet af de Klasser, hvis Udlaan man ønsker at
tælle. Forrest Plads til Dagstallet, øverst til Klassetallet, bagest til en daglig
Sum, nederst til en Klassesum.242
Klasserne til opgørelse af udlånet af faglitteratur skulle vælges under hensyn til de af
klassedelingens klasser, der havde det største udlånstal. Tiltag til en produktion af en
fælles protokol for bibliotekerne blev taget, men det måtte konstateres, at det endnu var
for tidligt.243 Med denne udformning kunne protokollen ligeledes anvendes til regnskabsbog. Statistikken betragtedes som kernen i bibliotekets årsberetning og som grundlag for dets opstilling af krav til de eventuelt bevilligende myndigheder. Det påpegedes,
at om end statistikken i relationen til bevillinger fungerede som en klar og entydig dokumentation af bibliotekets betydning, så var det ikke alt, der kunne tælles, og det vigtigste arbejde (vejledningen af låneren) måtte vejes. 244 Synet på statistikken var spaltet,
da den påviste et ganske stort udlån af skønlitteratur. Brugen af statistikken tilkendtes
på sin vis et utopisk element, da den udtrykte håbet (og formodningen) om, at udlånet af
faglitteraturen ville stige og udgøre den største andel, selv om skeptikere ikke anså det
for muligt at organisere sig ud af det store skønlitterære forbrug.245
2.2.3 Orden
Diskursen om den tilgængelige bog medførte en betragtning af bøgerne som et kaotisk
område. Bøgernes vildsomme verden måtte systematiseres og ordnes uafhængigt af den
til hver tid siddende bibliotekar. Bibliotekaren skulle til en vis grad fungere som bibliotekets katalog, men ikke alt kunne eller burde overlades til bibliotekarens hukommelse.246 Kataloget, og ikke bibliotekaren, blev ud fra denne forståelse set som bibliotekets
sjæl. Der kunne være nok så mange bøger i et bibliotek, men var bogbestanden uorganiseret, var den død og lukket for brug. Tilgængelighed og dermed bogens værdi opnåedes kun gennem ordningen af bibliotekets bogbestand.247 Kontrollen med bøgerne gen-
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nem ordningen af dem blev anset for at være et af de mest essentielle arbejdsområder i
biblioteket som et led i skabelsen af ensartethed og standardisering, da biblioteket som
offentlig institution ikke kunne forsvare at have uorden i sin bogbestand:
Det fortælles, at Politikeren J. K. Lauridsen engang kort efter sin Indflytning
i en ny Lejlighed fik Besøg af en god Ven. Vennen sad længe tavs og saa
paa Billederne paa Væggen, der hang i en aldeles vild Uorden, og spurgte
endelig efter hvilket Princip de var hængt op, hvortil J. K. svarede: ’Efter de
ved min Indflytning tilstedeværende Søm.’ Efter et lignende Princip er de
fleste Privatfolks Bøger opstillet, men Biblioteker slipper ikke saa nemt. De
kan jo ikke gaa og søge hele Samlingen igennem efter en Bog for sluttelig
maaske at give Pigen eller Børnene Skylden, hvis den ikke findes.248
Ordenen og den systematiske ordning af bøgerne var det, der adskilte biblioteket fra en
privat bogsamling. Fundamentet for skabelsen af orden var bøgernes fordeling og systematiseringen af dem i klassedelingen. Allerede ved oprettelsen af et bibliotek måtte
der skabes en fast og praktisk orden, der tillod en ubegrænset vækst uden at medføre
omordninger, da sådanne blev anset for at være ubelejlige. Var ordenen først etableret,
måtte reglerne følges uden hensyn til personlige præferencer, for halv orden vurderedes
som det samme som uorden.249 Ønsket om at etablere orden manifesteredes i tilvækstprotokollen, i katalogiseringsreglerne og i etableringen af de forskellige katalogtyper, i
overensstemmelsen mellem det systematiske katalog og opstillingen på hylderne samt i
udlånsnoteringen.
Selv om tilvækstprotokollen betegnedes som den mest primitive måde til katalogisering af bibliotekets bøger, var den af ganske central værdi for biblioteket.250 I denne
protokol opførtes alle anskaffelser og kassationer i den tilfældige rækkeorden, hvori de
blev anskaffet, og tildeltes det entydige tilvækstnummer. På grund af den usystematiske
indførelse af bøgerne kunne tilvækstprotokollen ikke betegnes som den egentlige katalogisering af bøgerne, og den kunne ikke bruges til at fastslå, hvilke bøger biblioteket
havde om bestemte emner eller af en bestemt forfatter. De oplysninger, som tilvækstnoteringen kunne give, rettede sig mod udgifterne til anskaffelse og indbinding af bøgerne
samt kontrol med det tidsforbrug, der gik til indbindingen. Den enkelte bogs skæbne og
hele bestandens udvikling kunne dokumenteres gennem indførelsen i denne protokol.
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Tilvækstnoteringen var en beskrivelse af bogens ydre og de omstændigheder, der havde
bragt den i bibliotekets besiddelse (anskaffelse eller gave).
Ordenen i biblioteket skabtes ved beskrivelsen af den enkelte bogs indhold og dermed dens katalogisering, for hvilken der etableredes et regelsæt.251 Fastlæggelsen af
dette regelsæt betød ikke, at andre regler ikke kunne komme på tale, men at en bestemt
metode, der anvendtes af alle, var nødvendig for at undgå kaos.252 Reglerne skulle medføre en systematik og konsekvens i katalogiseringen til forskel fra den kaotiske katalogisering, der byggede på tilfældigheder, slumpetræf og vilkårlighed, der i særdeleshed
fremkom, når nyanskaffede bøger skulle indføres i tilvækstprotokol og katalogerne. Det
kaotiske afgrænsedes som mangelfuldt og ufuldstændigt.253 Med reglerne defineredes
det væsentlige ved bogen, hvilket kom til udtryk i ordningsordene. Dette betød, at en
bogs forfatter, titel og emne trådte i forgrunden som karakteristika frem for andre kendetegn ved bogen. Forfatterkort og titelkort defineredes videre som hovedkort, medens
emnekort trådte i baggrunden som bikort.254 Med katalogiseringen ordnedes det ukendte
med f. eks. opførelsen af anonyme forfattere, og reglernes betydning fandtes i evnen til
at forudse lånernes uforudsigelighed.255 Ordningsordene opførtes på kortene efter bestemte regler, der ligeledes angav størrelsen af mellemrummene mellem de forskellige
indholdsdele på kortet. Emneordene fremhævedes yderligere ved at skulle skrives med
rødt blæk.256
Vanskeligheden ved ordningen af bøgerne identificeredes som at indordne de bøger,
som biblioteket endnu ikke havde, uden at bryde den etablerede orden.257 Angaves bogens nummer gennem et alfabetisk system med fortløbende nummerering, ville det være
umuligt at få nye bøger ind på den alfabetiske plads uden at bryde nummerordenen. Af
denne årsag betegnedes forfattermærket og klassedelingen som yderst praktiske til opretholdelse af ordenen i kataloget.258 Ved at bruge katalogiseringsreglerne, klassedelingen og forfattermærket opnåedes et system:
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…som fortæller noget om Titelen og tillader, at Bøgerne altid kan opstilles i
Bogstavorden….259
Katalogiseringen muliggjorde en udtømmende beskrivelse af alle bøgerne i bibliotekets
bestand og forøgede derigennem bibliotekets ydeevne betragteligt ved lettere at kunne
forbinde den rette bog med den rette låner, hvilket medførte en stigende bogbenyttelse.
Derfor betonedes klassedelingen at være af større betydning for de små biblioteker, da
de fik mere ud af de få bøger, der var, ved at lade dem opføre i kataloget. I kataloget
opnåedes en ligestilling mellem skønlitteraturen og faglitteraturen, og det havde således
den fordel, at der kom en øget efterspørgsel af faglitteraturen.260 Katalogiseringen blev
set som en tilgængeliggørelse af erfaringer, og ved brugen af klassedelingen samledes
bøger om samme emne på et sted. Dette betragtedes som praktisk og rationelt, da der
ikke skulle bruges tid på en evindelig eftersøgning af bøgerne.261 Med det velordnede
katalog ville låneren altid vide, hvilke bøger der fandtes om hvad i biblioteket, og det
blev betegnet som en vejleder, der gjorde biblioteket levende og arbejdsdygtigt.262 Kataloget gav oversigt over hele bibliotekets bogbestand, hvilket inkluderede det udlånte. Et
velordnet katalog betød derfor et væsentligt fremskridt.263
Det centrale element for katalogiseringen var at give en blivende oversigt over det
enkelte biblioteks bestand af bøger, og dette medførte en skelnen mellem og hierarkisering af det trykte katalog i forhold til kortkataloget.264 Det trykte katalogs betydning sås
i dets mulighed for at give et overblik over bibliotekets bestand gennem en systematisk
opregning af bøgerne, og ved at det kunne bruges uden for biblioteket. De oplysende
bøger og skønlitteraturen måtte placeres adskilt, og den oplysende litteratur måtte stilles
forrest.265 Ved denne orden i det trykte katalog opnåede det fordelen af at reklamere for
den oplysende læsning, og det betragtedes som et praktisk arbejdsredskab. En udbygning af disse det trykte katalogs fordele udtryktes gennem ønsket om at etablere fælleskataloger for større geografiske områder som et provsti eller hele landet. Et sådant fælleskatalog for hele landets biblioteksvæsen ville opnå status af at være bøgernes bog, og
manglen på et trykt fælleskatalog hindrede den fulde udnyttelse landet over af den service, som eksempelvis de tre store statslige biblioteker (Det kongelige Bibliotek, Uni259
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versitetsbiblioteket og Statsbiblioteket) kunne byde.266 Manglen ved det trykte katalog
identificeredes som, at det ikke kunne give en sikker og akkurat oversigt over bibliotekets bestand. Samtidig var det uøkonomisk, da det udover udgifterne til selve trykningen ofte måtte underkastes en revision (i form af tillæg) for at føre det ajour med bestanden.267 Det trykte katalogs begrænsninger og omkostninger medførte, at:
Til moderne Katalogisering anvendes Sedler eller rettere Kort. Hver Bog
opføres paa sit Kort, Kortene opstilles paa Højkant i Skuffer (Kartoteker),
og gennem Huller forneden paa Kortene sættes en Stang, saa at Publikum
ikke kan tage Kortene op og bringe Kataloget i Uorden.268
Kortkatalogets status understregedes ved at betegne det som moderne. Det var alene ud
fra en økonomisk rationel betragtning at foretrække, da det var billigt og samtidig yderst
let at føre ajour. På grund af sin opbygning kunne det udvides i det uendelige og opsugede bogbestandens ubegrænsede vækst.269 Trods omkostningerne ved at skaffe kortkataloget til veje ville det spare både lånerne og bibliotekaren tid og ulejlighed og dermed
betyde en økonomisk besparelse.270 Brugen af kort havde yderligere den fordel, at den
samme bog kunne anføres flere steder, hvilket ville forbedre dens ydeevne og værdi.
Kortkataloget ville i sin yderste udfoldelse bestå af et alfabetisk navnekatalog (over forfatternavne eller over titlerne), et systematisk katalog (der kunne bruges som den vigtige
hyldeliste), et analytisk katalog og emnekataloget.271
Navnekataloget og det systematiske katalog var velkendte størrelser inden for biblioteksverdenen, og de tilkendtes stor betydning for fagfolks eftersøgning af oplysninger. I
det folkelige oplysningsarbejde, påpegedes det, var navnekataloget og det systematiske
katalog svært tilgængelige for den ikke bogvante læser, hvilket betingede behovet for
nye katalogformer. De almindelige katalogtyper som forfatterkataloget og titelkataloget,
der eksisterede under en eller anden form i ethvert bibliotek, havde den fejl, at de ikke
gav oplysning over hele bibliotekets samling af bøger.272 Det klassedelte (systematiske)
katalog identificeredes i denne henseende som et fremskridt, da det samlede al litteratur
af beslægtet indhold i systematiske grupper, men det gav ikke udtømmende besked om
266
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bibliotekets indhold. Samtidig mentes det at kræve en stor viden fra lånerens side med
henblik på at sætte sig ind i og overskue de systematiske principper, der lå til grund for
klassedelingen.273 Jo mere gennemført klassedelingen blev foretaget, desto mere uoverskuelig blev den for den utrænede låner.
Problemet med det systematiske katalogs uoverskuelighed søgtes løst gennem emnekataloget:
…Emnekatalogisering [er] i de seneste Aar trængt stærkt igennem som Følge af den overordentlig store Værdi, den har for Bibliotekets Benyttere af
oplysende Litteratur.274
Emnekataloget omfattede ikke blot bøgerne, men baseredes desuden på en analytisk
katalogisering, med hvilken også tidsskriftsartikler og enkeltbidrag i bøger kunne omfattes af kataloget.275 Emneordenes sammenføjning i emnekataloget skabte sammenhæng og overskuelighed over bibliotekets bogbestand, hvilket betingede, at de skulle
være let genkendelige for lånerne og hellere specielle end for brede. Det understregedes,
at det samme emne skulle betegnes ved det samme emneord, og til dette formål burde
der føres særskilte lister over de anvendte emneord. Med en nærmere definition af emnerne kunne der ved henvisninger skabes et fintmasket net, der opsamlede alle de oplysninger, som biblioteket måtte besidde om et bestemt emne.276
Ordbogskataloget indeholdt alle poster som forfatterposter, titelposter og emneposter
ordnet alfabetisk, og det svarede i sin opbygning til et konversationsleksikon med den
centrale afvigelse, at hvor leksikonets opslag gav oplysninger, gav ordbogskatalogets
opslag bøger med oplysninger. Ordbogskataloget gav den komplette oversigt over bibliotekets bogbestand i en let forståelig og genkendelig form.277 Kataloget sammenføjede
den gennem klassedelingen fuldstændigt opsplittede litteratur og skabte kohærens til
lånerens verden ved at angive emner.
En nøjagtig katalogisering og klassedeling betragtedes som forudsætningerne for
bøgernes opstilling på de åbne hylder.278 Opstillingen burde normalt følge den systematiske opdeling i decimal-klassedelingens klasser efter bogens indhold, hvilket ansås for
at være væsentligt med henblik på at opdrage låneren til at læse systematisk, men meget
små biblioteker kunne nøjes med en alfabetisk opstilling efter forfatternavnet. Disse to
273
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opstillingsmåder betegnedes som bevægelig opstilling, da nye bøger stilledes på plads
blandt de allerede eksisterende bøger. Modsætningen betegnedes som fast opstilling,
hvor bøgerne opstilledes efter tilvækstnummeret. Dette betragtedes som ganske uhensigtsmæssigt og uforeneligt med princippet om de åbne hylder, da bøgerne ved den faste
opstilling ville blive spredt ud over det hele uden nogen form for systematik andet end
den tilfældige tilvæksts orden. I et folkebibliotek ansås den faste opstilling for absolut
forkastelig. En anden opstillingsmåde var at opstille de mest brugte bøger tættest på
skranken.279 Opstillingen af bøgerne på hylderne definerede en særlig orden:
Bøgerne skulle staa paa Hylderne, ikke ligge ned.280
Ligeledes vurderedes det som det mest praktiske at opstille bøgerne fra venstre mod
højre og ovenfra og nedefter, da ekspedition fra de nederste hylder forekom vanskelig.
Dermed tilkendtes opstillingen betydning som en garanti for, at bogen altid kunne findes, og den daglige brug sås som det afgørende for vurderingen af en opstillingsforms
egnethed.281
Skulle opstillingen sikre, at bogen altid var til at finde på biblioteket, var udlånsnoteringens formål at dokumentere, hvor hver udlånt bog befandt sig og frem for alt, hvor
længe den havde befundet sig uden for biblioteket. En manglende kontrol med dette
bibliotekets vigtigste inventar var sjuskeri og betød, at bibliotekets bøger ingen nytte
havde.282 Kontrollen med bogen gennem udlånsnoteringen nødvendiggjorde, at denne
kunne give en let oversigt over, hvor ofte en bog havde været udlånt.283 Bøger, der ikke
udlåntes ofte, kunne betragtes som en død værdi, der tyngede bibliotekets brugstal ned.
Den effektive kontrol mentes kun at kunne garanteres gennem brugen af kortsystemet
ved udlånet, og dette understregedes magtfuldt gennem betegnelsen moderne og afvisningen af protokolsystemet som upraktisk.284 Protokolsystemets begrænsning lå i den
manglende faste tilstedeværelse af bogen i bogkortet og dermed en manglende mulighed
for at kunne aflæse brugen af den enkelte bog og dens effektivitet. Transformationen i
oplysningens funktion afspejledes nøje i udgrænsningen af protokolsystemet, da protokolsystemet ikke mentes at kunne bruges til en rationel vurdering af den enkelte bogs
nytteværdi.
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2.2.4 Den tilgængelige bog
Indførelsen af de forskellige metoder til kontrol med bogen som genstand og som bestand sigtede mod at tilgængeliggøre bøgerne.285 Var der ikke orden i bibliotekets bogbestand, betragtedes bogen ikke som tilgængelig, og i stigende grad tilkendtes bestemte
metoder alene muligheden for at skabe orden i bogsamlingen til markering af dens status som offentlig institution. At det essentielle var ordenen i bogsamlingen var alment
udbredt i diskursen om bogen, men ikke forståelsen for, at bestemte metoder skulle være nødvendige.286 Bruddet med den protokolbaserede udlånsnotering til fordel for udlånsnoteringen via kort præciserede behovet for fastlagte og ensartede metoder og betegnede samtidig transformationen af bibliotekernes administrative procedurer. Denne
ændring medførte en øget vægtning af behovet for dokumentation af både bøgerne og
lånerne. Skulle biblioteket etableres som en institution i det offentlige rum var det nødvendigt med metoder, der havde en vis aura af videnskabelighed, og bibliotekerne skulle:
…i Stedet for at benytte forældede og tilfældige Ordningsformer, gaa[…]
over til Former, der er udarbejdede af Fagmænd.287
Oplysningens funktion baseredes på den tilgængelige og ordnede bog, hvor den systematiske behandling af bogen som genstand og registreringen og dokumentationen af
bogen i bestanden var det, der muliggjorde bogens etablering i en offentlig ramme. Bureaukratiseringen af metoderne til behandling af bogen etablerede den som et effektivt
middel for oplysningen, da den udgjorde grundlaget for overvågningen af låneren. En
offentlig institution måtte arbejde efter fast etablerede og nøje definerede retningslinier,
der var ens for alle grene af institutionen, med henblik på at dets nytte kunne måles,
vejes, kontrolleres og dokumenteres.

2.3 Normalisering: Den gode bog
Den gode bog var sted for opdagelsesrejser. Med disse opdagelsesrejser konstrueredes
bøgerne som en forbundsfælle i livskampen. Livskampen relateredes til en økonomisk
strategi, der sigtede mod dygtiggørelsen i den enkeltes fag med henblik på at opnå en
bedre livsstilling. Der etableredes tilsvarende en forbindelse med en sundhedsstrategi,
hvor litteraturen betragtedes som rekreation, der sammenlignedes med en form for me285
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dicin mod udmattelse på grund af det hårde arbejde. Bøgernes medicinske virkning rettedes videre mod lediggang. Bøgerne som forbundsfælle var af en bestemt art. Forhåbningen var, at det sunde instinkt hos det læsende folk betød, at den billige romanlitteratur ikke blev købt. Den billige litteratur kom derved i et modsætningsforhold til det sunde, og kun sunde bøger kunne opnå funktionen af at være ven og hjælper. Bøger og
læsning sås som af afgørende betydning for en bys åndelige liv, men den økonomiskrationelle betydning tilkendtes langt større værdi, da erhvervslivet ville kunne få udbytte
af et lokalt bibliotek.288
Diskursen om bogen identificerede bogens kraft og uundværlighed som forudsætning
for bibliotekets eksistens.289 Biblioteket og bogen knyttedes sammen, således at biblioteket først og fremmest skulle virke gennem bogen.290 Gennem dette bogens evangelium pegedes på, at bogen skulle have en samfundsmæssig betydning som en nødvendighed for at kunne argumentere for behovet for biblioteket.291 Konstruktionen af bogens
samfundsmæssige betydning relateredes til befolkningens brug af fritiden til enten fornøjelse eller arbejde. Bogen måtte instrumentaliseres som et produktivitetsforøgende
middel til at leve livet sundere, dygtigere og lykkeligere, og dette medførte en definition
af den gode bog i forhold til de dårlige bøger.292 Den gode skønlitterære bog skulle
medføre åndelig berigelse. Den gode faglitterære bog blev anset som et arbejdsredskab,
der kunne hjælpe den enkelte til praktisk dygtiggørelse og give de elementære oplysninger om de spørgsmål, som det moderne samfund stillede. Livet blev i biblioteksbevægelsen forstået som den enkeltes produktive anvendelse af sit liv i samfundets tjeneste.293 Faglitteraturen ophøjedes til at blive løsenet for biblioteket som det middel, der i
den diskursive udgrænsning af andre oplysningsformer kunne fremhæve bibliotekets
betydning som offentlig oplysningsinstitution. Den gode bog betragtedes som en medicin, der ordineredes ud fra etiske, pædagogiske og sjælehygiejniske hensyn.294
2.3.1 Bøgerne og livet
Begrundelsen af bibliotekernes eksistens byggede på dikotomien mellem talen og læsningen, som i den specielle danske kontekst manifesteredes i sammenstødet mellem
foredraget og bogen. Overvindelsen af dialogens (det taltes) dominans i forhold til læsningen ses af Emerek som en del af idégrundlaget for de danske folkebiblioteker, der
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konstruerede skriftkulturen som den eneste kilde for sand oplysning.295 Den positive
vurdering af foredraget som det levende ord over for bogens døde bogstav måtte neutraliseres ved i stedet at anvende betegnelsen det talte ord.296 Foredraget tilkendtes ganske
vist en enerådende magtposition i den danske folkeoplysning, men det anførtes, at denne position byggede på en væsentlig grad af uvidenhed:
Ved et Møde om Oprettelsen af en Købstadsbogsamling blev det for nylig
udtalt: Naar man vil lære noget, maa man høre Foredrag; vil man underholdes, kan man bruge Bøger. Den, der kender noget til vore Folkebogsamlingers Udvikling og Arbejde, vil have et stærkt Indtryk af, hvor almindelig
denne taabelige Anskuelse er.297
Skulle bibliotekerne tilkæmpe sig en plads ikke blot som en del af de danske folkeoplysningsbestræbelser, men som kernen og den eneste sande måde at udbrede oplysningen til befolkningen på, måtte de eksisterende oplysningskanaler udgrænses som mindre
værdifulde metoder. Dermed blev bøgernes tilknytning til livet af væsentlig betydning
med henblik på en udgrænsning af højskolen, da netop denne ansås for at have taget
patent på oplysningens betydning for livet forstået som hverdagslivets sammenføjning i
fællesskabet med folket og menneskeheden.298 Højskolens formidlingsform repræsenteredes ved foredraget, der som en pædagogisk institution måtte legitimere sin myndighed
gennem en symbolsk orden. Denne myndighed hentede foredragsholderen ifølge Korsgaard ved, som en profet, at formidle et budskab fra en højere taler for at røre hjertet og
sindet.299
Frem for at slå bro mellem folkehøjskolens oplysningsarbejde gennem foredraget og
bibliotekernes oplysningsarbejde gennem læsningen konstrueredes foredraget som ”det
andet” – som folkebibliotekernes modsætning. Etableringen af et samarbejde mellem
højskolen og bibliotekerne måtte som udgangspunkt have bibliotekernes arbejde gennem bogen og ikke højskolens arbejde gennem foredraget. Var højskolen lokomotivet,
så kørte det ikke langt uden kulvognen, som udgjordes af bibliotekets håndbogsamling.300 Skulle foredraget have nogen betydning, måtte det ske i nøje samarbejde med
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biblioteket, og ved bibliotekarens tilrettelæggelse af foredragsrækker ville det tilfældige
og planløse ved foredraget forsvinde.301
Foredraget og læsningen ansås for at være de to kanaler, ad hvilke oplysning (uden
for skolens rammer) kunne spredes, hvor foredraget placeredes i anden række.302 Det
tilkendtes en vis betydning som en lyskaster og som en vækkelse af interessen, men
bogen defineredes i samme åndedrag som uomgængelig for opnåelse af faste kundskaber.303 Med foredragene var der tale om en spredt dannelse, der foregik tilfældigt og
planløst uden at kunne tilfredsstille videbegærligheden.304 Foredragene dæmoniseredes
som en voldelig og farlig begivenhed, der tog tilhørerne med storm uden at give plads
til en kritisk stillingtagen. Foredragets farlighed understregedes af, at kunne det – når
det var bedst – vække interessen for et bestemt emne, så vakte det også følelserne og
dermed det ukontrollable i tilhørerne. Taltes der kun til følelserne, medførte det svampede hjerner, som ikke var produktivitetsfremmende.305
På denne baggrund fremhævedes bogens fortrin som den eneste mulighed for den
egentlige belæring. Et foredrag, der ikke baseredes på læsning eller efterfulgtes af læsning, havde som underholdning en vis betydning, men intet oplysende indhold.306
Vægtningen af det levende ord havde medført, at befolkningen var gennemvædet af
foredrag og landet dermed nærmest undermineret.307 Læsningen og bogen tildeltes
funktionen af at genskabe den faste grund for samfundet, for kun gennem bogen kunne
de oplysningstrængende få ordentlig besked. Den enkelte kunne ved oplysning gennem
bogen selv bestemme farten og f. eks. genlæse svære passager i ro og mag uden at blive
voldført af en veltalende foredragsholder. Rettedes foredraget mod forsamlingen (eller
massen om man vil), så var bogen et redskab til individualisering af massen, hvor hver
enkelt kunne vælge efter evne og lyst.308 Bogen var en hjælp til tænkning og åndeligt
arbejde, der hidtil mentes at være blevet undertrykt af ordenes forvanskning af kilderne,
hvorfra de blev øst. Som en repræsentation af det oprindeligt tænkte var ordene farlige
for tilhørerne, og den faste grund i åndelig henseende nåedes kun gennem arbejdet med
bogen og genstandene.309 Det levende ord gennem foredraget var ikke nok, da det kun:

301

RA 2073 nr. 35: D1, 96-97. Madsen, 1909, s. 1261. Appel, 1918, s. 776.
Rasmussen, 1895, s. 4. D., A. M., 1910, s. 487.
303
Z., 1901, 17. maj. Steenberg, 1900a, s. 168. RA 5082 pk. 8 (Manuskript, 1917, ”Vor Kulturs Livsnerve”). RA 2073 nr. 35: D2,239. Døssing, 1917c, s. 26. Appel, 1919, s. 7.
304
Z., 1901, 17. maj. Døssing, 1915, s. 55. Hostrup, 1914, s. 82. Madsen, 1909, s. 1261.
305
Steenberg, 1900a, s. 5. Steenberg, 1914b, s. 128. Et Folkebibliotek, 1912, s. 79.
306
Rasmussen, 1895, s. 6.
307
Hansen, 1900, 27. november.
308
Steenberg, 1900a, s. 5. Steenberg, 1914b, s. 129. RA 2073 nr. 26: C76 (Forskellige Manuskripter af
Steenberg. Udateret foredrag med titlen: ”Læsning for alle”).
309
Et Folkebibliotek., 1912, s. 79. Banke, 1918-19, s. 139-140.
302

72

2. Kapitel: Bogen

… kildre Folkets Øren og begejstre deres Sjæl – men hvorledes gaar det
med det aandelige Arbejde, der hører med for at ’det levende Ord’ skal sætte Frugt, det danske Folk glemmer ofte det levende Ord i Bogen for de døde
og visne Lyde, der kan falde fra en Talers Læber. Vi mangler et Led i vor
Folkeopdragelse, det Led, der burde være Livsnerven i vor Kultur, Bogens
Udnyttelse.310
Formålet var det samme for oplysning gennem foredraget som gennem bogen: at skabe
en arbejdende befolkning, der var driftig, virksom og dygtig, og brugen af det levende
ord frem for det døde bogstav begrundedes med det rent praktiske forhold, at det var
lettere at grundlægge og lede en foredragsforening end et bibliotek. Ud fra denne forståelse var striden mellem det levende ord og det døde bogstav nærmest at betragte som
kunstig.311 Foredragets flygtighed og dets grundlag i en repræsentation af kundskaberne
blev i sidste ende dets skæbne i den bibliotekariske selvforståelse, da dets betydning
ikke kunne dokumenteres ved at kæde det til en målelig størrelse.
En effektiv udbredelse af oplysningen måtte knyttes til en genstand, hvis brug kunne
dokumenteres, og dens nytte observeres. Bogens konstante tilstedeværelse i biblioteket
førte til dens konstruktion som det eneste mulige middel til spredningen af oplysningen.
Den diskursive ramme for forståelsen af bogens betydning for samfundet omfattede
spændet mellem det materielle og det åndelige og rettedes mod en nærmere definition
af, hvordan bøgerne kunne skabe nytte i samfundet. Det moderne bibliotek måtte:
…indrette sin Bestand efter sine Læseres Tarv. Det vil ikke sige, at Biblioteket skal tilfredsstille Læsernes øjeblikkelige Lyst. Biblioteket skal være en
Leder for sine Læsere; det skal føre dem frem til det bedste og nyttigste i
Bøgernes Verden.312

Med betoningen af lånernes tarv som basis for bogbestanden markeredes en forskel til
lånernes behov, der udmøntedes i læsning af skønlitteratur. Behovet kunne ikke danne
grundlag for bogbestandens sammensætning, da det kun var funderet i det øjeblikkelige
uden hensyntagen til eftertiden. Dette behov fremførtes som argumentation for, at biblioteket primært skulle anskaffe skønlitteratur, og at et bibliotek, hvis bogbestand alene
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bestod af faglitteratur, var en dødssejler.313 Da behovet for skønlitteraturen udelukkende
rettedes mod det øjeblikkelige behov, kunne det ikke accepteres som det nyttigste og
dermed ikke som begrundelse for bibliotekets eksistens. Det bedste og nyttigste forbandt lånerens tarv med deltagelsen i det praktiske liv, hvorved det blev i lånerens tarv
at være produktiv. Hensynet til lånernes tarv frem for til lånerens behov betingede konstruktionen af en uvildig, men vidende instans, der tilkendtes mulighed for at bedømme,
hvad der var lånerens tarv. Det var således bogen og bogens organisering gennem bibliotekaren, der kom i centrum, og ikke låneren.
Faglitteraturen defineredes som det bedste og nyttigste i bøgernes verden. Dens nytteværdi knyttedes til dens reale og praktiske betydning som grundlaget for den materielle visdom, da den sikrede reelle kundskaber og positiv viden med henblik på at dygtiggøre befolkningen.314 Faglitteraturen skulle ikke blot virke forædlende og oplysende
som skønlitteraturen, men sikre at den enkelte kunne finde svar på de spørgsmål, som
han mødte på vejen, af hvilken art de end måtte være, og som hjælp ved udførelsen af
sit erhverv.315 Med den kraftige betoning af tilknytningen og betydningen for erhvervslivet understregedes faglitteraturens forbindelse til skabelsen af materiel fremgang for
såvel den enkelte som for landet som helhed. Bibliotekets berettigelse kunne etableres
ved at stille faglitteratur til rådighed for befolkningen og dermed pege på en direkte
økonomisk gevinst for samfundet.
Skønlitteraturen betragtedes derimod som problematisk, navnlig af den årsag, at det
var, hvad lånerne forlangte frem for den produktivitetsfremmende faglitteratur.316 Diskursen om den gode bog rummede en generel accept af skønlitteraturens betydning for
den åndelige berigelse. At skønlitteraturen skulle være til stede i bibliotekets bogbestand stod ikke til diskussion som sådan. Diskursen om oplysningens funktion medførte, at skønlitteraturen i stigende grad blev sat under pres for at kunne bidrage til skabelsen af den sunde og produktive befolkning på samme måde som faglitteraturen.
Skønlitteraturens eksistens i biblioteket måtte begrundes ud fra et økonomisk rationelt
perspektiv:
Det forekommer mig ogsaa ret farligt i Øjeblikket for ensidigt at fremhæve
Underholdningen. De erindrer vist den Diskussion, der var i Pressen ang.
Sognebogsamlingernes Boganskaffelser; det blev stærkt kritiseret, at de[r]
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næsten udelukkende indeholdt Skønlitteratur. Under saadanne Forhold er
det vanskeligt at agitere for Kommune- og Statstilskud.317
Der måtte ud fra denne betragtning nødvendigvis fastsættes kriterier for bedømmelsen
af skønlitteraturens kvaliteter. I dette lys søgtes opstillet det kriterium, at skønlitteraturen og det åndelige skulle ses som en modvægt til den stigende materialistiske orientering blandt befolkningen. Denne orientering relateredes ikke blot til ønsket om at opnå
stigende velstand, men mentes også at give sig udslag i selskabsliv og kortspil. Det åndelige måtte ud fra denne betragtning fremhæves, da mennesket ikke levede af brød
alene, og det hele menneske var ikke kun materialistisk. For at undgå at fremme den
snævre materialistiske udvikling, måtte der ikke lægges for ensidig vægt på oplysningslitteraturen.318 Den gode bog havde i denne forståelse vækkende, opdragende og forædlende egenskaber til fremme af en række bestemte dyder som trofasthed, ærlighed, renhed, munterhed og mandig kraft til modarbejdelse af det demoraliserende og nedbrydende.319 Gennem den gode skønlitteratur skulle både hjernen og hjertet have sund næring.320 Det materialistiske liv stillede hårde betingelser til befolkningen, som derfor
med rimelighed kunne ønske at søge trøst, morskab og virkelighedsflugt i bøgernes verden. En romans kvalitet kunne ud fra dette synspunkt defineres ved at være hyggelig om
end måske knap så talentfuld.321 Oplysningens funktion defineredes ud fra denne betragtning som en reparation af et opstået misforhold mellem samfundet og den enkelte,
der skyldtes det materialistiske. Samfundet var ikke egentlig til stede som tema i bogen,
og bogens bidrag relateredes til at yde opmuntring som modvægt til materialismen. Den
livslykke, som læsningen af en god roman medførte, kunne ganske vist ikke måles i
penge, men måtte stadig anerkendes som betydningsfuld.322
Denne forståelse af skønlitteraturen sås ikke at kunne bidrage effektivt til skabelsen
af den produktive befolkning. Der måtte således etableres en ganske anderledes relation
med henblik på konstruktionen af den gode bog, hvis skønlitteraturen skulle have en
betydning for skabelsen af den produktive befolkning. Denne relation etableredes i bogens skildring af det virkelige liv som en modsætning til de hyggelige romaners idealiserede skildringer. En roman skulle ikke kun bedømmes på, om den endte godt, men
nærmere om dens skildringer af samfundslivet var gode, og om der var tale om en le317
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vende personligheds skriftemål.323 Den gode roman måtte sætte samfundet til debat og
rumme en sand (og sund) skildring af menneskelivet, der havde rod i virkeligheden.
Ved læsning af en sådan roman opnåedes kendskab til det virkelige liv, og den enkelte
tildeltes redskaber til tolkning af livet.324 Bøgerne skulle forbindes med livet og ikke
kendetegnes ved deres fjernhed fra livet.325 Dermed defineredes kvalitetskriteriet som et
spørgsmål om bogens grad af realisme og dens æstetiske egenskaber.
Med det hyggelige søgtes opstillet et kvalitetskriterium som skulle afgrænse den gode og acceptable skønlitteratur i forhold til den rene underholdningslæsning, der forkastedes som det sygelige og usunde, og som blev anset for at være samfundsnedbrydeligt.
Dermed udgrænsedes den nye litterære masseproduktion, der omfattede føljetonromaner, detektivhistorier (Conan Doyle) og skandaleaviser, som spekulerede i den rene
usædelighed, og hvis væsentligste bidrag kunne ses i at spænde fantasien og ophidse
lidenskaberne.326 Denne del af litteraturen frakendtes enhver sammenhæng med virkeligheden og betegnedes som sygelig, slibrig samt amoralsk og som fremkaldende åndelig sygelighed og livslede.327 Anvendtes det hyggelige som kvalitetskriterium udgrænsedes samtidig den moderne litteratur som:
…’Skomager-Realisme’[ …] med dens Forkærlighed for det pathologiske
og den ’Kultur’, der trives bedst i Sovekammerluft, med dens Dyrkelse af
det sproglige Artisteri, dreven til Jonglørfærdighed…328
De realistiske forfattere dømtes uegnede, da den pessimistiske og symbolistiske digtning ikke stemte overens med det jævne folks forståelsesverden.329 Anvendtes det æstetiske og realistiske som kvalitetskriterium udgrænsedes døgnlitteraturen ligeledes. Der
fandtes:
…mange Vildskud, som ikke hører hjemme i et offentligt Bibliotek, Bøger,
som skæmmes af en forloren Stil eller af en sødladen Sentimentalitet, Fornemhedsgriller, overspændt Religiøsitet eller anden Usundhed.330
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En bog med en skildring af erotiske forhold kunne ikke afvises i biblioteket alene med
begrundelsen i denne skildring, for hvis der var tale om en realistisk skildring, eller hvis
der var tale om en høj kunstnerisk værdi, burde bogen anskaffes.331
Kvalitetskriteriet for skønlitteraturen defineredes ud fra den enkelte bogs relation til
virkeligheden, og med tilføjelsen af den æstetiske dimension blev der grebet tilbage til
forståelsen af, at en skønlitterær bog skulle virke opdragende ved at fremstille virkeligheden smukt. Brugen af det æstetiske som kvalitetskriterium vurderedes som problematisk, da det var udtryk for en subjektiv vurdering. Relationen til virkeligheden og den
realistiske skildring kunne tolkes som et forsøg på at etablere en objektivt funderet bedømmelse af det æstetiske.

2.3.2 Arbejdsredskabet
Bogens samfundsmæssige betydning begrundedes grundlæggende med dens anvendelse
som et arbejdsredskab til dannelse af den enkelte. Dannelse var ikke dannelse uden at
gøre brug af bogen.332 Et af de væsentligste elementer i dannelsen var den selvstændige
tænkning som forudsætning for evnen til objektivt at belyse en sag fra flere sider.333
Skulle denne evne frembringes, måtte bogbestanden opfylde bestemte krav om neutralitet og upartiskhed. Med dette som udgangspunkt kunne der tilsvarende argumenteres for
avisernes relevans i biblioteket, da læsningen af flere aviser ansås for at være en demonstration af en sags belysning fra flere sider. Bibliotekets fordel var her, at det kunne
fremlægge flere aviser, så at lånerne havde mulighed for at læse andre end deres daglige
avis.334
Spørgsmålet om neutraliteten i bogbestanden kobledes til spørgsmålet om bibliotekets ret til at udøve censur ved bogvalget. Censur forstået som brutalitet og magtbrynde
udøvet fra et offentligt embede afvistes som ordets gamle betydning, medens den nye
betydning i højere grad pegede på den hjælp og vejledning, der kunne gives om en bogs
kvaliteter gennem boganmeldelserne.335 Ud fra denne betragtning var censuren ikke så
meget et spørgsmål om ikke at anskaffe bestemte værker til biblioteket som gennem
vejledning og pædagogiske virkemidler at hindre, at de forkerte lånere blev sat i forbindelse med sådanne værker. Censuren måtte frem for alt være upartisk og objektivt funderet.336
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Neutraliteten omfattede især værker af ateistiske forfattere og politisk litteratur, og
den garanteredes ved at underkende bibliotekarens subjektive mening til fordel for samfundets almindelige anskuelse.337 Biblioteket måtte stå over og uden for partierne, og
ved at henholde sig til dette burde frygten for at miste det kommunale tilskud ikke hindre anskaffelsen af politiske skrifter.338 De revolutionære politiske anskuelser burde
ligeledes repræsenteres på biblioteket ud fra betragtningen om belysningen af en sag fra
alle sider. Af væsentlig betydning tilkendtes det i denne forbindelse af vælge neutrale
fremstillinger også af hensyn til at undgå splid mellem forskellige lokale trosretninger.
Skønlitteraturen måtte vælges fordomsfrit for at opnå en repræsentativ bestand.339 Jo
mere alsidigt, tendensfrit og repræsentativt bogbestanden var sammensat, desto bedre
virkede biblioteket som oplysningsfaktor.340 Biblioteket skulle på det politiske og religiøse område fremstå som neutralt, medens det på det æstetiske område indtog en langt
mere dobbelttydig stilling, der begunstigede den stilistisk set krævende litteratur på bekostning af den hyggelige.
Biblioteket som oplysningsfaktor krævede, at bogen ikke blot var til brug for fornøjelse, men skulle bruges som arbejdsredskab.341 Bogens bestemmelse som arbejdsredskab relateredes til selvarbejdet som det generelle pædagogiske princip i tiden. Med
selvarbejdet skulle indlæringen fjernes fra den blotte udenadslære (endnu en sammenkædning med den grundtvigske højskole), og ved at fremme den selvstændige tænkning
skulle oplysning omdannes til kultur og dygtighed. Kernen i oplysningsarbejdet var at
skabe rammerne for en stadig dybere fortolkning og forståelse af menneskelivets, kunstens og kulturens verden.342 Selvarbejdet baseredes på konstruktionen af et ønske hos
den enkelte om at kunne finde svar på de spørgsmål, som det moderne samfund stillede.
Bøgerne blev i denne ramme set som et glimrende middel til at få noget at vide, og den
rige vejledning, som bøgerne ydede, betegnedes som billig.343
Med brugen af betegnelsen arbejdsredskab minimeredes bøgernes fjernhed fra livet,
og de betragtedes frem for alt som brugsgenstande, der skulle give mening og yde hjælp
for den enkelte i det daglige liv og arbejde.344 Bogens betydning måtte anskues:
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…som Arbejdsredskaber i det Liv, hvor det ikke gælder Tankernes Udfoldning, men Handlingens Indgriben.345
Der etableredes et nært forhold mellem bogen og arbejdet, hvor bogen skulle kunne
bruges ved at give oplysning om rent praktiske ting. Dette måtte blandt andet medføre
en ændret prioritering, så at der kunne udkomme flere bøger om praktiske ting. Bøgerne
skulle konstrueres som gode venner for hele livet.346 Med definitionen af bogen som et
arbejdsredskab kunne den endelige begrundelse for og berettigelse af bibliotekets eksistens gives. Gennem de rigtige livets bøger (håndbøgerne) kunne den enkelte opsøge
kundskaber og omsætte disse direkte til penge.347 Bogen blev anset for at være en nødvendighedsartikel, hvis nytte udsprang af den enkelte låners udbytte.348 Bøgerne skulle
ikke kun virke opdragende, hvilken egenskab alene tilkendtes skønlitteraturen; de skulle
bruges til arbejde. Om end faglitteraturen på denne måde frakendtes en opdragende betydning, relateredes den konstante sammenkædning mellem bøger og arbejde til ønsket
om at tyde for befolkningen den arbejdets glæde, der fandtes i bøgernes verden.349
Skulle bogen bruges som arbejdsredskab måtte den knyttes til en bestemt måde at
læse på. Der etableredes tre niveauer for læsningen, som relateredes til hver deres trykte
genstand.350 Avislæsningen betragtedes som den mest problematiske type af læsning, da
den som regel bundede i simpel nysgerrighed og derfor kun havde øjeblikkelig værdi.
Men aviserne kunne også læses ud fra ønsket om at få underretning om forskellige begivenheder, og denne type læsning betragtedes som af en helt anden type. Læstes aviserne for underretningens skyld, kunne dette inddrage hjælpemidler som atlasser og
håndbøger af forskellig art.351 Morskabslæsningen var et andet niveau af læsningen, der
betragtedes med ambivalente følelser, da den udelukkende knyttedes til læsningen af
romaner. Da romanerne var af svingende kvalitet, måtte der læses ganske bestemte typer
af romaner og på en ganske bestemt måde.352 Det øverste niveau af læsningen var den
egentlige kundskabslæsning, der krævede en disciplinering af tankerne og evnen til at
følge en udvikling. Denne sidste form for læsning krævede, at bogen blev forstået som
et arbejdsredskab til opnåelse af kundskaber.
Det var ikke nok at etablere bogen som arbejdsredskab, hvis ikke der blev givet anvisninger på, hvorledes dette redskab skulle bruges. Arbejdet med bogen betragtedes
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som så nyt og noget så radikalt anderledes, at der måtte etableres en ny metode til dette.353 Den nye arbejdsmetode rettedes mod definitionen af en bestemt måde at læse på.
Den nye form for læsning skulle baseres på koncentration og skabelsen af sammenhæng. Det var ikke nok at kunne læse højt fra bogen med de korrekte betoninger, hvis
ikke det læste blev forstået.354 Den koncentrerede læsning stilledes op som en modsætning til romanslugernes almindeligt forekommende læsning, der betegnedes som sjusket, tankeløst og planløst, og hvis egentlige formål var at læse for spændingens
skyld.355 Den forkerte læsning tolkedes på denne måde som et følelsesbetonet anliggende, der intet produktivt førte med sig:
Naar man derimod læser en bog, kan man stanse og give sin tanke frit løb.
Og for den læsevante er dette just læsningens egentlige frugt, at han selv
bliver produktiv deraf, at hans tanker sættes i gang.356
Læstes romanerne for menneskeskikkelsernes, skæbnernes, samfundsskildringernes og
naturskildringernes skyld betegnedes denne læsning som fornuftig og acceptabel. En
indlæring af en kritisk avislæsning ville på tilsvarende vis gøre aviserne brugbare som
undervisningselement.357
Skulle læsningen føre til øget produktivitet hos den enkelte, måtte låneren og bogen
passe til hinanden. Dette kunne føre til to strategier: 1) Bibliotekaren måtte sikre sig, at
låneren ikke læste over evne og f. eks. gik direkte til de moderne romaner uden at have
været alle leddene igennem. Læsningen foregik i små trin fremad hele tiden ved at sikre,
at forbindelsen mellem bog og låner var på samme niveau.358 2) Den enkelte læser måtte
belave sig på at indstille læsehastigheden efter stoffet. Fremgangen i læsningen foregik
ved, at bogen hele tiden var et lille skridt foran læseren, der således måtte anstrenge sig
en smule for at få et udbytte af bogen. Var bogen ikke et skridt foran læseren, ville læserens tænke- og fatteevne slappes.359
Med definitionen af bogen som et arbejdsredskab førtes læsningen bort fra et tilfældighedens princip og blev et led i en ordnet undervisning, der skulle have sit udgangs-
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punkt i skolens læseundervisning, med kundskabslæsningen som formål.360 Ved kundskabslæsningen differentieredes mellem tre trin: kundskabslæsning for underholdningens skyld, med tilegnelse som formål eller for at foretage en række opslag.361 Læstes
der med tilegnelse for øje, måtte det ske med pen i hånd, så at læseren lærte at uddrage
tekstens hovedpunkter.362 Brugtes bogen som et arbejdsredskab, blev læsningen intensiv
og rettet mod fordybelse. Modsætningen kunne her ses som den ekstensive læsning,
hvor der læstes meget understøttet af opslag i opslagsværker.363 Den intensive læsning
betragtedes dog ligeledes som baseret på opslag, hvorfor en egentlig modsætning mellem disse to typer af læsning ikke kunne etableres.364
Sigtede bibliotekerne ikke mod de egentlige videnskabelige studier, så rettedes opmærksomheden mod selvstudiet, der identificeredes med laboratorieundervisningen
som de nyeste pædagogiske tanker fra universitetsundervisningen.365 Laboratoriet erstattedes med håndbogsamlingen og bibliotekets læsesal. Selvstudiet betragtedes som
nødvendigt og uomgængeligt for de voksne, der ville sætte sig ind i en sag eller gøre sig
bekendt med fremskridt inden for eget fag. Laboratorieundervisningen skulle hindre, at
læserne ikke faldt i den modsatte grøft af uvidenheden og sugede så meget oplysende
litteratur til sig, at de blev små omvandrede konversationsleksika. Laboratorielæsningen
sås som modsætningen til den planløse læsning, der skulle erstattes af læsningen for
livet.366
I et laboratorium måtte der nødvendigvis arbejdes efter en bestemt metode for at sikre resultaternes udbytte og ensartethed. Den egentlige arbejdsmetode for kundskabslæsningen bestod af selvarbejdets fire trin.367 Disse trin kunne med fordel anvendes i den
almindelige skoleundervisning og burde inkludere undervisning eller vejledning i brug
af statistik og andre tabeller.368 Det første trin bestod af alfabetiseringsøvelser, der udover den rent praktiske funktion havde en opdragende virkning ved at fokusere på en
nøjagtig sansning og ved at fremme hurtigheden. Det andet trin udgjordes af øvelser i
opslag i opslagsværkerne. Dette blev set som en modsætning til en gammeldags pædagogik, hvis fremmeste middel var hukommelsesterperiet. Opslagsbøgerne tilkendtes en
betydningsfuld rolle i undervisningen, da de betragtedes som lærere ved fordybelse i
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tungere stof. Det tredje og fjerde trin bestod af den kommenterende læsning og den udfyldende læsning. Under den kommenterende og opmærksomme læsning måtte hvert
ikke-forstået ord slås op. Modsætningen var den glidende læsning, og målet var, at den
enkelte læser skulle være utilpas, hvis han kun læste glidende. Den udfyldende læsning
sigtede mod at lære den enkelte at samle stof til en sag og at omsætte det læste til egne
tanker. Til dette formål måtte fornuften bringes i anvendelse for at skabe den åndelige
tilfredsstillelse, det var at forstå det læste. Denne metode skulle ikke blot bruges ved
faglitterære værker, men også skønlitteraturen skulle underkastes disse teknikker med
henblik på at kunne skabe et større udbytte hos læseren.369
Håndbøgerne var kernen i forståelsen af bogen som arbejdsredskab. Dette stillede en
række krav til håndbøgerne, og hvilke der skulle være i bibliotekets håndbogsamling.
Håndbøgerne forankredes frem for alt i det praktiske arbejde som rådgivere, hvor der
kunne slås efter.370 Det blev anset for nødvendigt, at håndbøgerne enten var alfabetisk
eller systematisk opbygget. Manglen i de danske håndbøger på alfabetisk ordnede sagregistre og indholdsfortegnelser betragtedes som et tegn på landets tilbageståenhed i
kulturel henseende – i hvert fald hvad udnyttelsen af læsningen angik. Manglede et godt
sagregister betragtedes bogen som mindre anvendelig. Var bogen derimod forsynet med
et sagregister forøgedes dens værdi betragteligt.371 Som en selvfølge betragtedes det, at
det faktuelle indhold i bøgerne skulle være korrekt:
Jeg er kommet til at tænke paa, at man jo nødigt skulde faa det Indtryk, at
det var mindre magtpaaliggende, om de Bøger, der anbefales indeholder
Fejl eller ikke. Ogsaa i den folkelige Læsning gælder det jo at sikre, at det,
som man giver Folk at læse, er rigtigt.372
Hjælpemidlerne som konversationsleksika, atlasser og større belærende værker sattes i
en pædagogisk ramme, der omfattede arbejdet på læsesalen, hvorved de opnåede en
særlig værdi. Bogen som arbejdsredskab udgjordes ikke kun af håndbøgerne. Det moderne kortkatalog, der betegnedes som bibliotekets indholdsfortegnelse, bogfortegnelser
(bibliografier) og de nye teknikker, som Statens Bogsamlingskomité havde etableret,
betragtedes som væsentlige dele af arbejdet med bøger. Lånerne skulle naturligvis ikke
lære at forfærdige disse teknikker, men at bruge dem til opsporing af de ønskede oplysninger. Fandtes de nødvendige hjælpemidler ikke, kunne lånerne ikke finde den rette
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oplysningslitteratur, hvilket blev anset for at være en del af forklaringen på, at folk kun
læste skønlitteratur.373

2.3.3 Den gode bog
Bibliotekets berettigelse defineredes ud fra faglitteraturens og især ud fra håndbøgernes
brug som arbejdsredskaber. Gennem konstruktionen af selvarbejdet som metode udgrænsedes skønlitteraturen som en mindre attråværdig fritidsbeskæftigelse for låneren,
medmindre den underkastedes samme metodiske arbejde som arbejdet med faglitteraturen. Læserne skulle bringes væk fra den stadige romanlæsning, der betragtedes som
uproduktiv.374 Selvarbejdet og bogen som arbejdsredskab blev de metoder, som kunne
bruges ved konstruktionen af låneren som den produktive befolkning. Den gode bog var
frem for alt en faglitterær bog, der var forankret i virkelighedens verden og de krav, som
virkeligheden stillede til låneren. Skulle bogen indlemmes i bibliotekets bogbestand for
at kunne bringes i anvendelse som et arbejdsredskab, måtte den leve op til en række
krav, der – om end tøvende – søgtes opstillet som faste og lette at definere. Bogbestanden måtte være alsidig og bestå af nye bøger af god kvalitet.

2.4 Konklusion
Transformationen i synet på oplysningen fra det skønlitterære til det faglitterære ændrede ikke oplysningens funktion som sådan. Oplysningens funktion ændredes først i det
øjeblik, at der opsattes bestemte parametre til standardisering af bogens indhold, som
kunne garantere dens overflytning fra den private sfære til den offentlige sfære. Bogen
betragtedes i udgangspunktet som et blandt flere mulige oplysningsmidler. Gennem
udgrænsningen af foredraget transformeredes bogen til at være det eneste mulige middel
til en effektiv udbredelse af oplysningen, som kun kunne foregå i offentligt regi. Dette
stillede nye krav til bogen om dens anvendelighed, der relateredes til muligheden for at
lokalisere den, dens tilgængelighed og det udbytte, som den enkelte låner fik af bogen
ved at benytte den som arbejdsredskab.
Klassedelingen var rettet mod at skabe faste og utvetydigt definerede pladser for bøgerne navnlig med henblik på at forøge brugen af faglitteraturen. Kun gennem relationerne mellem bogen, klassedelingen og biblioteket fik bogen overhovedet værdi. Førend bøgerne sattes i forbindelse med klassedelingens systematik havde den ingen relevans for bibliotekerne. Kun som en betegnet bogmasse kunne bøgerne bringes i forbin373
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delse med låneren og bibliotekaren, ved at systemet sikrede hurtig og let adgang til bibliotekets bøger.375 Gennem bogens mærke og reduktion til kort var bogen altid til stede
på biblioteket, selvom bogen ikke fysisk befandt sig på biblioteket. Biblioteket blev
dermed defineret som den ramme, der kunne garantere oplysningens konstante offentlige tilstedeværelse og opnåelighed, og som muliggjorde, at oplysningen som en samfundsmæssig formidlingsform blev et offentligt anliggende. Bogens fordeling gjorde
oplysningen til et instrument, da den enkelte bog uanset dens indhold fik tilkendt en
større værdi i og med, at den kunne lokaliseres. Oplysningen blev en genstand, der kunne klassificeres og rubriceres. Dette krævede en særlig uddannelse, igennem hvilken
ansvaret for oplysningens transformation til et samfundsmæssigt og offentligt anliggende overdroges til bibliotekaren som den, der kunne kontrollere oplysningens udbredelse
til de rette mennesker gennem den rette organisation.
Kortet og mærket var fleksible størrelser, der muliggjorde kontrollen med bogen som
genstand og bestand. Bogen defineredes som bibliotekets væsentligste inventar, som der
nødvendigvis måtte føres en nøje kontrol med til dokumentation over for de offentlige
kilder, som ydede tilskud til biblioteket. Fordelingen resulterede i en adskillelse af bøgerne, hvilket kunne føre til et manglende overblik over bestanden, og ordenen og
sammenhængen måtte genetableres i kataloget efter nøje fastsatte regler. Med brugen af
ordenen kunne der peges på en væsentlig forskel mellem det private og det offentlige,
og ordenen i bogbestanden var det, der kendetegnede biblioteket som offentlig institution. Ordenen betingede, at bogen kunne anvendes i det offentlige rum. For at opfylde
dette, måtte bogens tilgængelighed sikres, til hvilket de etablerede kontrolmekanismer
som udlånsnotering og katalogisering anvendtes. Udlånsnoteringen var et kernepunkt i
bibliotekets administration og betegnede i denne henseende en rationel metode, der
gennem anvendelse af bogkortet og lånerkortet definerede udlånet af bøger som et
spørgsmål om at sikre effektiviteten og nytten i relation til biblioteket og endvidere i
relation til låneren.
Diskursen om bogen indebar desuden en systematisering af bogens kvalitet gennem
overvejelser over den gode bog, boganmeldelser og bogvalg. Konstruktionen af bogen
som det eneste mulige oplysningsmiddel medførte behovet for at definere den gode bog,
som kunne bibringe befolkningen den bedste og rigtige oplysning. Bogen måtte underkastes forskellige krav til indhold og udformning, og bestanden af bøger måtte sammensættes på en særlig måde. Forsøgene på at opstille klare kvalitetskrav til bøgerne afspejlede et sammenstød mellem forskellige opfattelser af samfundet og forskellige syn på
oplysningens funktion. Skillelinien gik mellem en forståelse af oplysningens funktion
som en hjælp til at reparere et misforhold mellem den enkelte og samfundet på den ene
375
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side, medens det på den anden side fremhævedes, at oplysningen skulle anvendes som
et redskab til at agere i samfundet. Forholdet mellem livet og bøgerne og bogens forankring i det virkelige liv (som en modsætning til døgnlitteraturens fremhævelse af eksotiske scenarier) sås som den bedst mulige argumentation for bibliotekets berettigelse og
søgtes understøttet ved at etablere en særlig metodisk tilgang for arbejdet med bogen
ved at identificere både den skønlitterære og den faglitterære bog som et arbejdsredskab.
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3. Bibliotekaren
Diskursen om bibliotekaren omfattede arbejdet, uddannelsen og kravene til den enkelte
bibliotekar. Herudfra konstrueredes bibliotekaren som grundstenen for det oplysningsarbejde, der udgik fra bibliotekerne, men med forskellig vægtning af de enkelte elementer og deres betydning for skabelsen af den gode bibliotekar.
En egentlig uddannelse af primært nye folkebibliotekarer fandt sted fra 1918, hvor de
første elever på Statens Biblioteksskole fik undervisning. Kurset var et tre måneders
kursus, hvad allerede på det tidspunkt fandtes at være for kort, og et halvt års teoretisk
uddannelse betragtedes som et absolut minimum. Den teoretiske uddannelse skulle enten følges af eller efterfølge en praktisk læreperiode ved et folkebibliotek. Før grundlæggelsen af Statens Biblioteksskole blev der afholdt forskellige kurser i regi af Statens
Bogsamlingskomite og centralbibliotekerne for de bibliotekarer, som ikke havde biblioteksgerningen som hovederhverv.376 For de håbefulde få, som ønskede en stilling for
livet377 i folkebibliotekerne, var der inden grundlæggelsen af Statens Biblioteksskole
stort set ingen anden mulighed for uddannelse som folkebibliotekar end at tage ophold
ved en biblioteksskole i USA. Der fandtes den mulighed at hverve videnskabeligt uddannede bibliotekarer for folkebiblioteksarbejdet, og i løbet af perioden skabtes også en
kerne af heltidsansatte bibliotekarer, som i realiteten kun kunne opføre kurserne ved
Statens Bogsamlingskomite og deres mangeårige erfaring (og villighed til at arbejde
under de nye former) som deres bibliotekariske uddannelse.
Den eksisterende form for uddannelse i Danmark var knyttet til de videnskabelige
biblioteker: Universitetsbiblioteket og Det kongelige Bibliotek. Med baggrund i enten
filosofikum eller en kandidatgrad kunne man ansættes som assistent i en prøveperiode
ved et af de to biblioteker, som derefter selv forestod den praktiske uddannelse i katalogisering, klassificering og bogvalg. På tilsvarende vis praktiseredes også en bibliotekarisk uddannelse i Københavns Kommunes Biblioteker, og centralbibliotekerne fungerede i stigende grad som praktiksteder til oplæring af bibliotekarer om end ikke i stor stil,
da antallet af centralbiblioteker og i det hele taget biblioteker af en tilpas størrelse, som
kunne honorere kravene til et praktiksted, ikke var stort.378 Det betragtedes som problematisk, at de foreliggende muligheder ikke kunne opfylde kravet om flere uddannede
bibliotekarer. Den eksisterende diskurs om bibliotekaruddannelse svarede ikke til det
evolutionære perspektiv, som i stigende grad blev en del af den danske biblioteksverdens selvforståelse.
376
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Den typiske folkebibliotekar var skolelærer og varetog arbejdet med udlån af bøger i
sin fritid og betragtede dette arbejde som et led i det almindelige arbejde med undervisning af børnene. Det bibliotekariske arbejde var ikke noget i sig selv, men kædet sammen med lærerens selvforståelse som opdrager af børnene. Der fandtes ikke noget regelsæt for anskaffelse af bøger eller omgangen med låneren udover det hensigtsmæssige
i at have orden i bøgerne og at behandle lånerne pænt.379 Det bibliotekariske arbejde var
afhængigt af den enkelte bibliotekars initiativ og hørte til privatsfæren som et fritidsarbejde. Så længe bibliotekaren udførte arbejdet af sit gode hjerte og af privat initiativ
ville oplysningen vedblivende være situeret som et privat anliggende uden for den offentlige interesse. Med oplysningens transformation til at blive et offentligt anliggende
måtte den tilknyttede bibliotekar defineres anderledes. Det bibliotekariske arbejde måtte
ligeledes flyttes til det offentlige rum. Dette krævede opstilling af en række standarder
for bibliotekaren og for det bibliotekariske arbejde, hvilket kunne gøres gennem erfaringsudveksling, uddannelse og konstruktion af normer.
Ønsket om at professionalisere bibliotekarerhvervet knyttedes til den manglende reelle og formelle uddannelse af bibliotekarer, som føltes som et stigende problem i perioden fra især 1915-1920. Folkebibliotekaren, som en ny type indenfor bibliotekarstanden, defineredes anderledes end både sognebibliotekaren og den akademiske bibliotekar
ved de videnskabelige biblioteker. Forskellene kunne især understreges og tydeliggøres
gennem et professionelt etos og gennem en helt anden måde at gribe uddannelsen af
folkebibliotekaren an på i forhold til den uddannelse, som allerede fandtes. Bibliotekaren var ikke længere blot bibliotekar: Der blev foretaget en hierarkisering af bibliotekaren, som ikke alene var afhængig af uddannelsesmæssig eller ansættelsesmæssig baggrund, men også af det, der kan kaldes indstillingen til arbejdet. Som konsekvens af
dette underkastedes bibliotekarerhvervet i stigende grad en differentiering, der ledte
mod en begyndende specialisering af arbejdet.
De ydre tegn på professionaliseringen af bibliotekarerhvervet som forening, fagblad
og formel uddannelse etableredes i løbet af perioden 1880-1920. Tilgangsvinklen til
dette kapitel om bibliotekaren er, at professionaliseringen af bibliotekargerningen ikke
kun skete i kraft af disse ydre tegn. Af lige så stor væsentlighed var de teknikker, der
skabte en hierarkisering af bibliotekarerne gennem fordelingen, de teknikker der bureaukratiserede bibliotekaren og det bibliotekariske arbejde samt fastsatte normer og
standarder for den gode bibliotekar. Ud fra disse tre aspekter undersøges bibliotekaren
som et væsentligt tema i diskursen om de danske folkebiblioteker fra 1880-1920. Som
et første mål skal undersøgelsen inkludere de forskellige forestillinger, der fandtes om
bibliotekaren i perioden 1880-1920. Dernæst skal undersøgelsen belyse bibliotekarens
379
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overvågende og normskabende rolle sat i relation til den konstruktion, der blev foretaget
af oplysningens funktion. For folkebibliotekernes vedkommende var bibliotekaren ikke
et uvæsentligt element.
Analysen af diskursen om bibliotekaren foretages i tre særskilte afsnit. Det første led
i undersøgelsen er etableringen af rangforhold. Emnet for denne del af analysen er,
hvilke rangforhold der var tale om, og hvordan disse blev etableret. Det uddannelsesmæssige vakuum sikrede på sin vis ens betingelser for stort set alle beskæftigede med
betegnelsen bibliotekar, men samtidig blev en tendens mere og mere tydelig i perioden:
en stigende opdeling eller skelnen mellem de gammeldags sognebibliotekarer og de
moderne folkebibliotekarer. Denne opdeling fremhævedes i 1916, hvor den i 1908
grundlagte Bibliotekarforening for videnskabelige bibliotekarer udvidedes til at også at
omfatte folkebibliotekarer af moderne library spirit under navnet Dansk Biblioteksforening, medens sognebibliotekarerne forblev i foreningen Danmarks Folkebogsamlinger.
Udgangspunktet for undersøgelsen er den fælles betegnelse, bibliotekar, der i løbet af
perioden underkastedes en inddeling og opdeling, som skabte forskellige rangforhold og
hierarkier. Etableringen af disse rangforhold og hierarkier analyseres gennem to tilgangsvinkler. Først undersøges, hvordan oplysningsarbejdet fordeltes til et særligt bibliotekarisk område med en bestemt form for viden. Som det andet punkt analyseres den
egentlige hierarkisering af bibliotekaren ud fra lønnen og uddannelsen som de to kerneelementer, der definerede bestemte typer af bibliotekarer.
I det efterfølgende afsnit undersøges bureaukratiseringen af det bibliotekariske arbejde og bibliotekarens konstruktion som faguddannet bureaukrat. Bibliotekarens relation til organisationen af udviklingen udgjordes af behovet for at skabe fagligt begrundede rutiner for arbejdet i biblioteket. I det første underafsnit undersøges, hvorledes bibliotekaren konstrueredes som embedsmand og bureaukrat som led i bibliotekets transformation til en offentlig institution. Administrationen skulle sikre en forsvarlig brug af
offentlige midler og sørge for, at låneren og dermed biblioteket blev så effektive som
muligt. I det andet underafsnit analyseres konstruktionen og disciplineringen af bibliotekaren som fagmand gennem etableringen af uddannelse, metoder og et særligt fagsprog, der definerede det bibliotekariske arbejde som et særligt vidensområde. Med basis i en fagligt forankret uddannelse forøgedes bibliotekarens magt til disciplinering af
låneren. Af central betydning tilkendtes fastlæggelsen af en tidsbestemt uddannelse med
et særligt indhold koncentreret om gentagne øvelser til erstatning for den uafsluttede
uddannelse baseret på løbende kurser og almindelig erfaringsudveksling. Uddannelsen
sås som kronen på værket ved bestræbelserne på at transformere det bibliotekariske arbejde til en profession.
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I det sidste afsnit undersøges normaliseringen af bibliotekaren og konstruktionen af
de normer og standarder, der definerede bibliotekarens rolle i biblioteket. Som det første
led undersøges, hvordan den bibliotekariske gerning defineredes som afhængig af naturlige anlæg for det bibliotekariske arbejde. De personlige egenskaber hos den enkelte
bibliotekar vurderedes som afgørende for at kunne tilkende bibliotekaren betydningen
som det første led i biblioteksorganisationen.380 Denne bibliotekarens væsentligste funktion for bibliotekernes organisation understregedes af den vægtning, bibliotekarens samfundsmæssige betydning som folkeopdrager tillagdes. Dette nødvendiggjorde etableringen af et bestemt syn på bibliotekargerningen og samfundet (library spirit). Med skabelsen af behovet for bestemte personlige forudsætninger og tilsvarende af behovet for
et bestemt syn på samfundet muliggjordes konstruktionen af et modbillede til den gode
bibliotekar, og dette modbillede udgrænsedes som gammeldags.
Som en opsamling på kapitlet skal der trækkes tråde mellem bibliotekaren og oplysningens funktion. Udbredelsen af oplysningen indgik som en så væsentlig del af bibliotekarens arbejde, at den i denne relation fik en definerende betydning som det, der skabte grundlaget for en bibliotekarisk profession. For bibliotekaren var det ikke uvæsentligt
at definere oplysningen som en forudsætning for samfundets opretholdelse.

3.1 Fordelingen: Arbejdet
Gennem fordelingen identificeredes udbredelsen af oplysningen som et område, der
krævede en særlig viden og dermed en person med en nærmere defineret uddannelse.
Bibliotekaren betegnede som udgangspunkt den person, der forestod arbejdet i biblioteket, medmindre personen rummede andre funktioner som f. eks. formand for biblioteksforeningen. Brug af andre betegnelser som bestyrer, bogforvalter, bogspreder eller boguddeler forkastedes, da disse ikke dækkede hele det bibliotekariske arbejde med vejledning af låneren.381 Som en helhedsfunktion præsenteredes bibliotekaren for en stadigt
mere dybtgående fordeling af arbejdet til enkelte processer vedrørende bogen, låneren
og biblioteket. Bibliotekaren var ikke blot bibliotekar, men læsesalsbibliotekar, katalogisator, udlånsbibliotekar og beskæftiget med administrationen af biblioteket. Afhængigt af bibliotekets størrelse fordeltes arbejdet på flere personer, hvorigennem der etableredes særlige rangforhold, medens arbejdet i mindre (og navnlig i de meget små) biblioteker fordeltes på en enkelt persons tid. Bibliotekaren var ikke blot beskæftiget med
vejledningen af og tilsynet med låneren, men lige så væsentligt med administrationen af
biblioteket og med organiseringen af bøgerne og bibliotekets rum.
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Bibliotekaren var ikke den eneste aktør i biblioteksvæsenet. For de fleste biblioteker
var der en bestyrelse, hvor bibliotekaren var medlem eller formand.382 Var biblioteket
selvejende eller kommunalt var der ligeledes en bestyrelse, hvor bibliotekaren var tilforordnet på forskellig vis. Bibliotekarens forhold til biblioteksforeningen, de nationale
biblioteksforeninger (Danmarks Folkebogsamlinger og Dansk Biblioteksforening) samt
Statens Bogsamlingskomité underkastedes fordelinger til nøje afgrænsede virkeområder
med deraf følgende rangforhold.
3.1.1 Det heldige biblioteksarbejde
Den diskursive ramme for bibliotekaren udgjordes af en nærmere beskrivelse af det
særegne ved biblioteksarbejdet til at kendetegne det som forskelligt fra andre erhverv og
andre former for oplysningsarbejde. Med forestillingen om det heldige biblioteksarbejde
fordeltes arbejdet i relation til bøgerne, lånerne og biblioteket. Til udførelsen af et heldigt biblioteksarbejde behøvedes mere end blot interessen for bøger, og dette mere defineredes som orden, plan, sagkyndig indgriben og vejledning.383
Den centrale fordelingsmekanisme opererede gennem valget og hjælpen, hvorved det
bibliotekariske arbejde relateredes til forskellige områder og aktører. Valget betegnede
fundamentet for bibliotekets virksomhed fra valget (eller sammensætningen) af bestyrelsen til bestyrelsens valg af bibliotekar og bibliotekarens valg af bøger.384 Valget definerede rammerne for biblioteket. Hjælpen definerede arbejdets karakter – fyldet i den af
valget definerede ramme. Hjælpen blev forstået som bibliotekarens vejledning af låneren i udlånet eller på læsesalen eller den undervisning, som bibliotekselever kunne modtage på biblioteket.385 Endvidere defineredes en biblioteksteknisk hjælp, som enten ydedes fra (central)biblioteket til de små biblioteker i centralområdet eller den bibliotekstekniske hjælp, som Statens Bogsamlingskomité ydede det enkelte bibliotek.386 Gennem
hjælpen blev bestyrelsens relation til bibliotekaren nærmere indkredset (om end ikke
afgrænset), da bestyrelsens støtte og energi betragtedes som en væsentlig forudsætning
for, at bibliotekaren kunne udføre sit arbejde.387 Endelig betingede hjælpen et begyndende underordningsforhold mellem bibliotekaren og det øvrige personale på bibliote-
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ket, da det betragtedes som nødvendigt at sikre bibliotekaren hjælp i form af assistenter
eller en medhjælp, der ikke nødvendigvis behøvede en bibliotekarisk uddannelse.388
Ud fra valget og hjælpen aftegnedes to arbejdsområder for bibliotekaren, der populært betegnedes som det indre arbejde over for det ydre arbejde. Det indre arbejde, der
primært relateredes til bogen og administrationen af biblioteket, kunne defineres som
det usynlige maskineri, der muliggjorde det udadvendte arbejde, som rettedes mod lånerne, lokalsamfundet og den øvrige bibliotekariske verden.389
For det ydre arbejde defineredes den bibliotekstekniske hjælp, der ydedes af centralbibliotekarerne, som et væsentligt element. Gennem denne bibliotekstekniske vejledning sikredes udbredelsen af de ensartede systemer, der etableredes gennem Statens
Bogsamlingskomité, til de lokale bibliotekarer. Vejledningen kunne tage form af et opsøgende arbejde, hvor centralbibliotekaren kunne tilkaldes af bibliotekarerne i oplandet
med henblik på vejledning på stedet. En anden form for vejledning var bibliotekarens
afholdelse af kurser på centralbiblioteket for de stedlige bibliotekarer, hvor de lokale
problemer blev sat i fokus, og centralbiblioteket fremvistes som et mønsterbibliotek.390
Det ydre arbejde blev endvidere defineret som det organiserende arbejde rundt om i
landet. Det organiserende arbejde havde ikke alene centralbibliotekerne som udgangspunkt. Foreningen Danmarks Folkebogsamlinger søgte at organisere de eksisterende
biblioteker i en fælles interesseforening, medens Statens Bogsamlingskomité så det som
en af sine væsentligste opgaver at bidrage til bibliotekernes organisation. Ud fra denne
betragtning ansattes i 1911 en vandrebibliotekar, hvis egentlige arbejdsopgave skulle
være organiseringen af de enkelte biblioteker i købstæderne såvel som på landet. Det
organiserende arbejde skulle i byerne ikke blot omfatte rådgivning i forbindelse med
oprettelse af biblioteket, men lige så meget rettes mod selve organisationen af biblioteket, bøgernes opstilling og katalogisering. Vandrebibliotekarens arbejde vurderedes som
så tidskrævende, at der let kunne gå flere måneder med arbejdet ved et bibliotek. Det
organiserende arbejde på landet defineredes ud fra ønsket om at undgå de små, konkurrerende biblioteker. Vandrebibliotekarens opgave skulle i denne forbindelse relateres til
etablering af fællesindkøb og oprettelse af vandrebogsamlinger.391
Udover at kæde det bibliotekariske ydre arbejde til en biblioteksteknisk sammenhæng, der alene fokuserede på oprettelsen og den mest hensigtsmæssige indretning af
biblioteket, relateredes det ydre arbejde til den videre kreds omkring biblioteket, som
udgjordes af det lokale samfund. Agitationen ved bibliotekets oprettelse var et element i
388
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dette ydre arbejde, som ikke nødvendigvis var en del af det bibliotekariske arbejde.
Kontakten til det lokale samfund defineredes som et ganske centralt arbejdsområde for
bibliotekaren, der skulle holde sig ajour med bevægelser og strømninger lokalt og samtidig agitere for biblioteket gennem meddelelser i pressen og ved den såkaldte hjemmeagitation, hvor bibliotekaren inviterede foreninger, der kunne tænkes at ville støtte
biblioteket, til at besøge biblioteket.392
Den mest omfattende del af bibliotekarens udadvendte arbejde relateredes til vejledningen af lånerne i biblioteket, hvad enten der var tale om vejledning i udlånet eller vejledning og tilsyn på læsestuen. Tilsynet definerede en nærmest prædiskursiv forståelse
af vejledningens betydning i biblioteket og sammenlignedes ud fra denne betragtning
med det tilsyn, som normalt fandtes i klubbernes læseværelse. Forståelsen af tilsynet
relateredes til en tilstedeværelse af en autoritet, hvis funktion havde karakter af assistance frem for en negativt ladet betydning i form af en kontrol med de læsende. Tilsynets
betydning som en kontrol af de læsende fremhævedes som nødvendigt af hensyn til bogens bevaring og sikkerhed.393 Vejledningen rummede langt mere end et tilsyn og identificeredes med den ivrige bibliotekar, der ikke veg tilbage for – på en høflig måde – at
gå til angreb på lånerne for at skaffe dem den nødvendige hjælp.394
Arbejdet med lånerne defineredes som det egentlige bibliotekariske arbejde, og som
sådant tilkendtes det første prioritet i sammenligning med det indre arbejde, der måtte
udføres i den tiloversblevne tid. Den udadgående virksomhed var yderligere vigtig, da
dets heldige udførelse sikrede biblioteket anerkendelse og anseelse.395 Ophøjelsen af
vejledningen af lånerne til det centrale i det bibliotekariske arbejde rummede for så vidt
et paradoks, da der for kernen i det bibliotekariske arbejde ikke kunne fastlægges nærmere regler for udøvelsen af vejledningen. Der var ikke blot tale om den mekaniske
vejledning i form af skiltning på hylderne med sedler påført klassenavne eller forfatternavne. Snarere defineredes vejledningen som en langt større og koncentreret pædagogisk indsats over for den enkelte låner, der enten – uden rimelig grund – ønskede en bog
af medicinsk indhold eller forlangte den letteste romanlæsning uden ønske om faglitteratur.396 Vejledningen af låneren rummede i det mindste to former: Den første form
medførte, at bibliotekaren skulle besidde en specialiseret fagviden for at kunne imødekomme lånerens læsetrang. Den anden form relateredes til vækkelsen af lånerens læse-
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lyst, hvilket medførte en rolle for bibliotekaren som agitator og læsekonsulent.397 Læsesalens særlige form for vejledning rettedes mod den hurtige fremskaffelse af de af låneren ønskede oplysninger og kunne opsplittes i fire enkelte handlinger:
Man ser paa eet Billede Kundens Spørgsmaal til Bibliotekaren (Sig mig noget om Verdenshøsten i Kaffe?), næste Billede ser man Bibliotekarens Finger pege paa det Kort i Kartoteket, hvorpaa der staar Birck ”Vigtige Varer”
Side 152. Tredie Billede ses Bircks Bog staaende paa sin Plads i Reolen
sammen med sine Kammerater i samme Gruppe. Fjerde Billede er der slaaet
op paa Side 152 og man læser den Statistik, der hjælper Købmanden.398
Gennem disse fire enkelte handlinger defineredes det ydre bibliotekariske arbejde gennem funktionen af at bringe bog og låner sammen.
Det indre arbejde i biblioteket relateredes til bogen som genstanden og bibliotekets
administration.399 Det indre arbejde defineredes som teknisk i den forstand, at det leverede rammerne for bibliotekets virke. Det fordeltes på mange funktioner, hvoraf enkelte
tilkendtes større betydning end andre, som katalogiseringen, der blev anset for at være
det vigtigste arbejde.400 En korrekt og god katalogisering betragtedes som forudsætningen for udlånet af bøgerne, og sammen med klassedelingen institutionaliseredes de som
kernen i det indre arbejde og på de forskellige bibliotekskurser.401 En korrekt håndtering
af bøgerne defineredes som det første en bibliotekar måtte beskæftige sig med:
Noget af det første, en Bibliotekar har at gøre, naar han indretter et Bibliotek
er at opstille Bøgerne i en hensigtsmæssig Orden og at give hver Bog et
Mærke, der tydeligt adskiller den fra alle andre Bøger i Bogsamlingen og
tillige betegner dens Plads i Bøgernes Rækkefølge.402
Bøgerne defineredes som bibliotekarens centrale ansvarsområde gennem den betydning,
som bogvalget tilkendtes ved dets betegnelse som administrationens hovedopgave og
gennem den årlige revision af bogbestanden, hvortil fordredes et særligt udarbejdet katalog, hyldelisten. De nøje definerede kontrolmekanismer, som bogen underkastedes fra
397
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bestilling til opsætning på hylden, markerede dens betydning for etableringen af det
særlige bibliotekariske arbejde.403
Administrationen af biblioteket betragtedes som et særskilt område, der udover bibliotekets forøgelse gennem boganskaffelsen omfattede driften af biblioteket gennem planlægning af budget og føring af regnskab til garanti af en forsvarlig brug af de økonomiske midler. For de større bibliotekers vedkommende måtte bibliotekarens arbejde desuden omfatte en planlægning og fordeling af arbejdsopgaverne blandt de ansatte, så at
assistenterne og underbibliotekarerne fik tildelt en række faste opgaver, medens eleverne skulle veksle blandt de forskellige opgaver.404 Udlånet frembød en krydsning af det
ydre og det indre arbejde, hvor de af lånerne ønskede bøger omhyggeligt måtte noteres
med dato og lånerens nummer med henblik på til stadighed at have et overblik over bøgerne.405 Den daglige drift af biblioteket hørte til bibliotekarens ansvarsområde, medens
det overordnede ansvar for bibliotekets økonomi tilfaldt bestyrelsen, der måtte sikre, at
bibliotekaren havde de fornødne økonomiske rammer at operere inden for. Biblioteksforeningen behøvede ikke at sidde inde med sagkundskab på det bibliotekstekniske område, men måtte bane vej for bibliotekarens sagkundskab.406
Definitionen af det heldige biblioteksarbejde mentes at medføre et brud med de praktiske forhold, da det afspejlede en teoretisk og idealistisk indstilling til arbejdet, som
ikke havde bund i de praktiske forhold. De praktiske forhold afspejlede nærmere pionerarbejdet end et ideal.407 Men denne skepsis blev imødegået:
Vi kommer aldrig ud af Stedet hvis vi ikke har Idealer; vi kan da blive ved
med det kaotiske Arbejde…408
Det bibliotekariske arbejde defineredes som sammenhængen mellem det indre og det
udadvendte arbejde, der udgjorde en helhed fra klassedelingen og katalogiseringen til
vejledningen af låneren i en gensidig afhængighed.409 Det hele arbejde betragtedes som
spredende i forhold til bibliotekarens tid, hvorfor assistance måtte anses for nødvendigt,
og som så kompliceret, at det krævede en særlig uddannelse.410 Tidsforbruget og de
komplekse manøvrer til behandling af bog, bibliotek og låner tilkendtes en særlig be403
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tydning for synet på arbejdet i biblioteket som et selvstændigt arbejde, der krævede en
persons hele tid og interesse.411 Arbejdet i biblioteket måtte nødvendigvis konstrueres
som så tidskrævende og så kompleks for at kunne begrunde etableringen af bibliotekarerhvervet (i folkebibliotekerne som modsætning til de videnskabelige biblioteker) som
en selvstændig gerning med et mål i sig selv og uden tilknytning til et andet erhverv
som f. eks. lærergerningen, hvor biblioteksarbejdet placeredes som en del af lærerens
fritid.412 Arbejdets fordeling pegede entydigt mod en opdeling mellem fuldtidsbeskæftigede bibliotekarer og de bibliotekarer, der havde det som bierhverv.
3.1.2 Hierarkiet
Forestillingen om det heldige biblioteksarbejde definerede som udgangspunkt to typer
af bibliotekarer: den fuldtidsansatte bibliotekar og læreren med biblioteksarbejdet som
biarbejde.413 Denne skelnen understøttedes af lønnen og uddannelsen, der begge tilkendtes central betydning for konstruktionen af bibliotekarens beskæftigelse som et erhverv
og en profession. Med uddannelsen og arbejdets fordeling etableredes flere skillelinier
mellem forskellige typer af bibliotekarer eller andre beskæftigede i biblioteket, og disse
skillelinier fæstnedes dybere gennem det forhold, at lønnen differentieredes. Konstruktionen af et hierarki omfattede ikke alene bibliotekaren, men også de øvrige aktører der
indgik i biblioteksvæsenet som f. eks. bestyrelsen af den lokale biblioteksforening og
Statens Bogsamlingskomité. Standen og rangen var nødvendige mekanismer til konstruktionen af det bibliotekariske hierarki.
Lønnen spillede en væsentlig rolle ved konstruktionen af det bibliotekariske hierarki,
hvor den første skelnen rettedes mod den lønnede over for den ulønnede bibliotekar.
Lønnen relateredes til det simple forhold, at alt udført biblioteksarbejde burde medføre
løn uanset beskæftigelsens art som fuldtidsbeskæftigelse eller fritidsbeskæftigelse. Lønnens funktion var et spørgsmål om udtrykt påskønnelse for og anerkendelse af det udførte arbejde mere end den var et spørgsmål om at sikre et ordentligt levebrød.414 Betaltes der ikke løn for det udførte arbejde, betragtedes dette som i bedste fald uegennyttigt
af den pågældende bibliotekar og i værste fald som udtryk for et primitivt standpunkt.415
Lønnen skabte en yderligere skelnen mellem bibliotekarerne på landet og i byen. På
landet udbetaltes der sjældent løn for bibliotekarens arbejde, medens bibliotekarerne i
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byen oftere fik en vis betaling for det udførte arbejde.416 Det betragtedes som nødvendigt at lønne bibliotekarerne i byen, da:
…det ubetalte Arbejde ikke kan paalægges en enkelt Mand, og Bogsamlingens Virksomhed i høj Grad hemmes ved den Uensartethed i Betjeningen,
der bliver en nødvendig Følge af Arbejdets Fordeling mellem flere.417
Lønnen forbandtes med skabelsen af faste former på alle planer i biblioteksarbejdet, og
en aflønning af bibliotekaren ville sikre arbejdet og bidrage til at skabe kontinuitet ved
bibliotekarens eventuelle ophør. Ud fra denne betragtning havde skolelærerne opnået en
vis betydning på grund af deres tilknytning til et fast embede.418 Men selv skolelærere
kunne flytte eller afgå ved døden, hvilket forstærkede behovet for at sikre stillingen
gennem en løn. Lønnen betegnede transformationen af det bibliotekariske arbejde fra
fritidsbeskæftigelse til fuldtidsbeskæftigelse, hvor lønnen ikke blot var et mindre vederlag, men skulle udgøre bibliotekarens levebrød også udover ansættelsen i form af en
pension.419 Dette krævede en løn, der måtte sikres af staten.420 Den lønnede bibliotekar
relateredes frem for alt til centralbiblioteket og ikke til de lokale biblioteker.421 Betalte
staten bibliotekarens løn kunne det have den konsekvens, at bibliotekaren betragtedes
som en statslig embedsmand, der ikke kunne indgå på lige fod blandt de øvrige kommunale stillinger. Aflønnedes bibliotekaren af kommunen kunne stillingen lignes med
en kommunal embedsmand, hvilket ville sikre stillingen betydeligt.422
Uddannelsen kædedes sammen med lønnen, ved at lønnen blev gjort afhængig af de
kvalifikationer, som bibliotekaren besad, og uddannelsen betragtedes som forudsætningen for opstillingen af lønkravet.423 Som for den lønnede bibliotekars vedkommende
relateredes behovet for den faguddannede bibliotekar til centralbiblioteket. I sammenligning med andre bibliotekarer krævedes der af centralbibliotekaren en særlig uddannelse fra Statens Biblioteksskole eller af tilsvarende karakter.424 For købstædernes vedkommende burde faguddannede foretrækkes, medens:
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En Bibliotekar ude paa Landet, der sidder med nogle hundrede Bind og en
20-30 Laanere, [jo] behøver […] at vide mindre – og vel ogsaa til Dels andet – end en Bibliotekar i en Købstad.425
Synet på det forskelligartede arbejde på landet og i byen udmøntedes i forslag om graduering af uddannelsen af bibliotekarerne på linie med forslag om opdeling af kurserne,
efter om bibliotekaren var nybegynder eller viderekommen.426 En faguddannet bibliotekar var ikke en entydig størrelse, og graden af uddannelsen definerede sammen med
lønnen det hierarki, som etableredes mellem land og by. Placeringen af landsbybibliotekaren i et nedre rangforhold over for købstadsbibliotekaren medførte en udgrænsning af
denne som en amatør uden egentlige standsinteresser og dermed uden et egentligt fællesskab med de øvrige bibliotekarer. Landsbybibliotekarerne søgte at påberåbe sig retten
til den samme respekt som blev købstadsbibliotekaren til del på grund af de særlige
hensyn, der måtte tages ved arbejdet på landet.427
Med uddannelsen kunne bibliotekarerne betegnes som en særlig stand, hvis vilkår
sikredes gennem lønnen.428 Hierarkiseringen i standen defineredes gennem relationerne
til det daglige arbejde, hvor medhjælperne og assistenterne betegnedes som bibliotekssliderne i modsætning til de overordnede embedsmænd.429 Det mangeartede og udadvendte arbejde i et centralbibliotek nødvendiggjorde etableringen af en stilling som underbibliotekar, der kunne overtage de kontrollerende opgaver, der i øvrigt defineredes
som bibliotekarens i ethvert større bibliotek.430 Arbejdet i biblioteket definerede to øvrige typer af bibliotekarer, børnebibliotekaren og læsesalsbibliotekaren. Arbejdet med
børn betragtedes som et så særegent område, at det krævede en særlig faglig viden, der
ud over det bibliotekariske også omfattede pædagogisk viden.431 På tilsvarende vis krævedes af læsesalsbibliotekaren et dybtgående kendskab til håndbøgerne og til læsesalens
drift.432 Kvinder betragtedes som vel egnede til udførelse af arbejdet især i folkebiblioteker, medens de med fordel kunne anvendes til det mere rutineprægede og mekaniske
arbejde i de videnskabelige biblioteker, da de var en billigere arbejdskraft.433
Ansættelsen af bibliotekaren sorterede under bestyrelsen, der i særlige tilfælde skulle
forhandle med Statens Bogsamlingskomité, som havde den endelige godkendelse af
425
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bibliotekaren.434 Bestyrelsens funktion som bibliotekarens overordnede mentes at kunne
berøve denne det frie initiativ, hvorfor det blev anset som nødvendigt ganske nøje at
regulere bestyrelsens relation til bibliotekaren i forbindelse med bogvalget, men også i
andre situationer. Bibliotekaren fungerede som bestyrelsens sekretær uden stemmeret
og måtte erindre sin stilling således, at han ikke på nogen måde gav udtryk for kritik af
den måde, hvorpå bestyrelsen hidtil havde ledet arbejdet. Denne hierarkisering mellem
bestyrelsen og bibliotekaren var af en anden karakter i de tilfælde, hvor bibliotekaren
var ulønnet og derfor medlem af eller evt. formand for bestyrelsen.435
Det videre hierarki mellem bestyrelsen for det lokale bibliotek og Statens Bogsamlingskomité betingedes af synet på Statens Bogsamlingskomité som den fremmeste biblioteksfaglige instans i landet. Dette nødvendiggjorde en stabil kontakt med det, der
defineredes som det praktiske arbejde på landets biblioteker, og det udmøntedes dels i
ansættelsen af en faguddannet bibliotekar, dels i etableringen af den såkaldte udvidede
komite, hvori indtrådte repræsentanter fra købstadsbibliotekerne, landsbybibliotekerne
og de videnskabelige biblioteker.436 Hierarkiet på bibliotekerne afspejledes i Statens
Bogsamlingskomité, hvor konsulenten som sin underordnede havde en bibliotekar og
forskelligt administrativt personale. Kunne Statens Bogsamlingskomité ikke med rimelighed påberåbe sig biblioteksfaglige begrundelser for afgørelser i relation til den lokale
bestyrelse, hvor det især drejede sig om anerkendelse af bibliotekaren, stødte det mod
bestyrelsens opfattelse af egen autoritet, og det etablerede hierarki opfattedes mere som
bureaukratisk embedsmandsvælde frem for en faglig rådgivning og hjælp.437
3.1.3 Det bibliotekariske arbejde
Med det heldige arbejde defineredes det bibliotekariske arbejde som et selvstændigt
fagligt område, der krævede en særskilt stillingstype. Samtidig skabtes en skelnen mellem den fuldtidsbeskæftigede og den fritidsbeskæftigede bibliotekar, og denne skelnen
udbyggedes gennem lønnen til at betegne en hierarkisering mellem den aflønnede bibliotekar, der havde mulighed for at leve af sit arbejde og den ulønnede bibliotekar, der
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kun kunne (evt. ville) bruge sin fritid på arbejdet. Både uddannelsen og lønnen skabte
en yderligere hierarkisering mellem land og by, der mundede ud i en forestilling om
landsbybibliotekaren som den filantropisk sindede amatør. Uddannelsen skabte videre
en hierarkisering blandt de ansatte på de større biblioteker. Den bedst uddannede placeredes øverst i hierarkiet og udstyredes med kontrolfunktioner over for de øvrige ansatte.
I kraft af deres særlige kvalifikationer indgik læsesalsbibliotekaren såvel som børnebibliotekaren i det almindelige hierarki. Hierarkiet blev en væsentlig forudsætning for etableringen af bibliotekarens overvågende funktioner i relation til de øvrige lavere rangerende bibliotekarer, der skulle ledes i retning af den korrekte faglighed, og i relation til
låneren, der stedse var underkastet bibliotekarens myndighed.

3.2 Organisation af udviklingen: Fagligheden
Definitionen af det hele arbejde muliggjorde etableringen af bibliotekaren som embedsmand og nødvendiggjorde bibliotekarens konstruktion som fagmand. Som fagmand
konstrueredes bibliotekaren som den, der havde et specialiseret kendskab til bøgernes
organisation og deres brug. Ordningen af en bogsamling betragtedes som en speciel sag,
hvortil der krævedes både sagkundskab og erfaring, hvilket medførte, at uddannelsen af
bibliotekarerne placeredes mellem formidlingen af den teoretiske kundskab og den
praktiske øvelse. Den teoretiske og praktiske uddannelse skulle sikre, at bibliotekaren
kunne udføre alt forefaldende arbejde i biblioteket og selv udføre eller lede ordningen af
bogsamlingen uden hjælp.438 Som embedsmand havde bibliotekaren ansvaret for at
formidle indholdet af bøgerne så effektivt som muligt inden for den særlige ramme, som
biblioteket udgjorde. Ledelse og organisering inkluderedes som væsentlige elementer i
konstruktionen af den bibliotekariske identitet i et minefelt af nationalt betingede måder
at udføre arbejdet på og et islæt af tayloristiske rationaliseringsbestræbelser og videnskabeliggørelse fra USA:
Med Hensyn til de amerikanske Systemer vilde jeg ønske, at De kunde gaa
med til at tilraade stor Forsigtighed med at indføre dem. De mente jo, at
naar de kunde bruges saa almindeligt i Amerika, saa maatte de ogsaa kunde
bruges hos os. Jeg mener: Nej,– fordi der tænkes helt anderledes i Amerika
end i Danmark, fordi Livet, Indretningerne i Amerika er paa saa mange
Maader forskjellige fra Dem i Danmark. Jeg synes, at der burde være talt
mere om Methoderne i Katalogiseringen, som bruges herhjemme og som
bruges godt. – De vil altid i mig finde en varm Modstander af Amerikanis-
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men i denne Retning. Maaske kan jeg udtrykke min opfattelse af Forholdene
kort saaledes: i Amerika føres man ind i en Mekanisme, i Danmark føres
man ind i en Organisme.439
Denne kølige indstilling til den amerikanske biblioteksforståelse var ikke et generelt
træk i diskursen om bibliotekaren. Tværtimod tilkendtes det amerikanske ideal en særlig
betydning, da der herigennem kunne skabes et grundlag for konstruktionen af bibliotekarens uundværlighed for etableringen af det moderne folkebibliotek. Ud fra denne betragtning var bibliotekaren det første, der burde anskaffes til biblioteket.440
For skabelsen af biblioteket som en offentlig institution var forudsætningen konstruktionen af en faglig kvalificeret person, der kunne påtage sig arbejdet med at udføre
bibliotekets opgave under ansvar over for de offentlige myndigheder, der ydede tilskud
til biblioteket. Bibliotekaren blev som embedsmand et nødvendigt led i organisationen
af udviklingen. Definitionen af det særlige faglige arbejde udgjordes ikke blot af dets
fordeling til forskellige områder, men var ligeledes funderet i konstruktionen af et særligt sprog og en identifikation af specifikke områder som værende af så original og vanskelig karakter, at det krævede en bestemt uddannelse med særlige krav. Med basis i
den nøje afgrænsede faglighed tilkendtes bibliotekaren som den kyndige ledelse evnerne
til at drive biblioteket som en virksomhed med blik for dets ydeevne og nytte gennem
anvendelsen af rationelle metoder.
3.2.1 Embedsmanden
Den diskursive ramme for konstruktionen af bibliotekarens identitet som embedsmand
rummede betragtninger over den mest forsvarlige måde at drive et bibliotek på, hvilket
pegede på nødvendigheden af at etablere en række faste procedurer for arbejdet i biblioteket. I den engelske kontekst har Black påpeget en generel bureaukratiserende tendens,
der udmøntedes i nye metoder til indsamling af og kontrol med viden såsom statistik,
grafiske fremstillinger og ledelsesmøder.441 Bibliotekaren skulle gennem uddannelsen
udover de bibliotekstekniske kvalifikationer også erhverve sig kvalifikationer som en
forretningsmand, der ledte biblioteket som en butik og derfor måtte sørge for tilfredsstillelse og tiltrækning af kunder.442 I denne diskursive ramme måtte bibliotekaren betragte
biblioteket som en virksomhed, hvis mål var at efterstræbe nytte og effektivitet gennem
anvendelsen af rationelle metoder til sikring af udvikling og vækst. Væksten og udviklingen skulle ikke blot sættes i relation til det enkelte bibliotek, men til hele biblioteks439

RA 2073 nr. 40: D17, (brev fra Chr. Bruun 25.4.1900).
Lange, 1909, s. 12-13.
441
Black, 2004, s. 36-37.
442
Bay, 1910, s. 93. Steenberg, 1911b, s. 81.
440

101

De danske folkebiblioteker ca. 1880-1920

sagen. Dette stillede en række krav til ledelsen af biblioteket, som måtte definere det
bibliotekariske arbejde i forhold til tjenestetiden og samtidig underkaste sig tilsyn og
inspektion fra en højere instans, der skulle kontrollere arbejdets udførelse. Bibliotekaren
kendetegnedes som en ansvarlig embedsmand ved at udøve en fornuftig administration
af biblioteket.
Fundamentet for bibliotekets virksomhed defineredes i denne diskursive ramme som
dets økonomi, hvis betydning relateredes til de minimale summer, som bibliotekerne
rådede over. Dette betragtedes som et alment problem, der ramte de mindste biblioteker
hårdest, men som også eksisterede for de store biblioteker.443 Boganskaffelsen relateredes til bibliotekarens funktion som økonomisk forvalter af bibliotekets midler. Prisbevidsthed betragtedes som en god egenskab, men den måtte ikke give sig udslag i at anskaffe bøger, blot fordi de var billige, men i øvrigt unødvendige for biblioteket. Ved
denne afgørelse måtte bibliotekaren tilsidesætte egne og publikums særinteresser. Boganskaffelsen betragtedes som et betydeligt ansvar, der ikke måtte prisgives tilfældigheder, da den afspejlede et evigt dilemma i forhold til økonomien.444
En praktisk og godt gennemtænkt ordning af bibliotekets administration og hele arbejde ansås for nødvendig for at sikre en god økonomi i biblioteket.445 Budgetter og
regnskab blev af denne årsag betragtet som uundværlige midler til håndtering af bibliotekets drift for bibliotekaren, og undervisning i bibliotekets administration var derfor del
af den faglige uddannelse.446 Med håndteringen af økonomien som en del af den faglige
uddannelse blev det ikke anset for tilstrækkeligt at føre en regnskabsprotokol, hvor nøjagtigt denne ellers blev ført.447 Regnskabet måtte være overskueligt, så at det let kunne
stemmes af og revideres. Mindre biblioteker kunne:
…nøjes med et ganske almindeligt Indtægts- og Udgiftsregnskab med tilhørende Bilag, men det letteste vil dog ogsaa her være at indføre en kolonnedelt Kassebog, […] De større Biblioteker kan hertil føje en Hovedbog, hvor
hver af deres Forbindelser faar en Konto med Debet og Kredit.448
Med kassebogen blev der givet en oversigt over indtægternes og udgifternes fordeling
på forskellige poster, medens hovedbogen yderligere gav oplysninger om, hvem der
blev handlet med og for hvor meget. Bilagene burde opbevares månedsvist og opdeles i
443
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separate læg for indtægter og udgifter.449 Regnskabsbogens oversigter lettede arbejdet
ved budgetlægningen, hvor det betegnedes som nødvendigt at anvende faste konti. Udgifterne skulle opstilles i poster over personale, bygninger og vedligeholdelse, boganskaffelse samt kontor og drift. Den til rådighed stående sum burde fordeles med 4550 % til personalet. Med denne opstilling opnåedes der større overskuelighed, og budgettet kunne tjene som en vejledning i administrationen af biblioteket. Som kasserer i
biblioteket havde bibliotekaren det endelige ansvar for attestering af alle bilag og for at
føre regnskabet nøjagtigt.450
Budgetlægningen og regnskabsføringen etableredes som ufravigelige manøvrer i den
forsvarlige drift af biblioteket, der sigtede mod at skabe et nyttigt og effektivt bibliotek.
Med forankringen i ønsket om at gøre driften effektiv knyttedes biblioteksarbejdet til et
ønske om at rationalisere arbejdet og etablere en række forskrifter, procedurer og rutiner. Tekniske hjælpemidler såsom den standardiserede bibliotekshåndskrift,
skrivemaskinen og et:
…Apparat … til at sætte paa Blyant[en], saa at man samtidig kan skrive og
stemple...451
bragtes i anvendelse.452 Denne mekanisering af arbejdet havde den fordel, at den sparede hjernekraft og desuden penge, da den billigere arbejdskraft, som kvinderne udgjorde,
med fordel kunne benyttes til denne type arbejde.453
Bibliotekarens hovedopgave ved administrationen af biblioteket var at sørge for, at
bøgerne kom til nytte.454 Til dette formål måtte administrationen indrettes med henblik
på at have den fulde kontrol over de uregerlige masser, som udgjordes af bøgerne og af
lånerne. Administrationen af biblioteket indbefattede en fortegnelse over bibliotekets
bøger, som var inddelt i klasser efter en godkendt klassedeling, en notering af hjemlånene, statistik over hjemlån som over forespørgsler på læsesalen samt ydelse af vejledning på læsesalen. For bibliotekaren fastsattes en instruks, der skulle indeholde bestemmelse af tjenestetiden og tilgodese behovet for den nødvendige medhjælp. Endvidere skulle bibliotekaren påse, at der førtes et fuldstændigt kortkatalog over bibliotekets
bogbestand, og som en inventarliste skulle der føres en fortegnelse over af- og tilgang i
449
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bestanden. Det understregedes, at bibliotekaren skulle sikre bøgernes ordentlige tilstand
gennem en forsvarlig og rationel indbinding og ved at kontrollere rengøringen af biblioteket og i særdeleshed af bøgerne.455
Katalogiseringen og klassificeringen af bøgerne var et af de centrale arbejdsområder
for administrationen, som skulle udføres i alle biblioteker efter samme standard. Det
betragtedes som spild af arbejde og uøkonomisk, at det samme arbejde udførtes overalt,
hvorfor der forsøgsvis introduceredes trykte kartotekskort i 1917.456 Indretningen af
udlånssystemet foretoges mest rationelt ved brug af kortsystemer, da flere bibliotekarer
kunne betjene det på en gang og dermed sørge for en effektiv udlevering af bøgerne. Et
effektivt udlån af bøgerne drejede sig om også at sikre, at udlånsfristen blev overholdt.457 På tilsvarende vis måtte bibliotekaren foretage kontrol med lånernes behandling af bøgerne.458 Denne kontrol skulle etableres som en fast rutine:
Derfor bør Bibliotekaren efterse hver Bog, som leveres tilbage. Der kan ikke
blive Tid til et nøje Eftersyn, især i større Bogsamlinger; men alene ved at
’stryge’ Bogen igennem vil han i hvert Fald kunne opdage de værste Mishandlinger…459
Lånernes hårdhændede behandling af bøgerne medførte et stort behov for ombinding og
reparation af bøgerne. Var det end blevet begrædt, at den ansvarlige for bibliotekets
drift selv måtte indbinde og reparere bøgerne, transformeredes dette arbejde til at blive
en integreret del af en økonomisk forvaltning af bibliotekets midler, da mindre reparationer samt udskiftninger af dagtavler og boglommer kunne udføres af bibliotekaren selv.
Indbindingen og større reparationer af bøgerne måtte ikke overlades til den i så henseende dilettantiske bibliotekar, der dog bibeholdt ansvaret ved at etablere en kontrolfunktion, der rettedes mod bogbinderens arbejde. Dette skulle bedømmes kritisk, og der
skulle gives anvisninger, hvorfor det krævede en særlig uddannelse.460
En omfattende del af det daglige arbejde i biblioteket udgjordes af vejledningen af
lånerne. Bibliotekaren skulle optræde som en litterær konsulent, der var rede og i stand
til at vejlede lånerne med henblik på at skabe det største udbytte for den enkelte låner,
455
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hvilket indebar en hurtig, udtømmende og udførlig fremskaffelse af de ønskede boglige
oplysninger, således at vejledningen ikke tog uforholdsmæssig lang tid for låneren og
bibliotekaren. Vejledningen var nødvendig for at gøre læsesalen til et oplysningsapparat.461 Læsesalsbibliotekaren skulle føre et kartotek eller katalog over de:
…mere betydningsfulde af de Spørgsmaal, som han stilles overfor. Paa
hvert Kort skrives Emnet samt den eller de Bøger, der er benyttet til at skaffe den søgte Oplysning. I Tidens Løb vil et saadant Kartotek blive en værdifuld Hjælp og kunne spare Tid for ham, thi det er en Kendsgerning, at mange Spørgsmaal kommer igen med større eller mindre Tidsrum.462
På læsesalen fremlagdes en protokol, hvor lånerne kunne indskrive sig, eller bibliotekaren udstyredes med et tælleapparat, så der på et objektivt grundlag kunne gives en oversigt over antallet af besøgende. Sammen med de vigtigste af lånernes forespørgsler, der
samledes i en læsesalsdagbog, udgjorde oversigterne over antallet af besøgende som en
del af statistikken, den reelle dokumentation af bibliotekets nytte.463 Statistik over læsesalsbenyttelsen og over udlånenes fordeling betegnedes som grundlaget for at kunne
søge om yderligere tilskud, og den tid, der anvendtes på at etablere statistikken, skulle
ses i relation til, hvad der kom ud af det. En standardisering af de statistiske opgørelsesformer ville lette oversigten år for år, og samtidig kunne statistikken bruges til sammenligning af bibliotekernes ydeevne. For bibliotekarerne betragtedes det som en kappestrid
om at have det nyttigste bibliotek.464
Den forsvarlige administration indbandtes i en tidsmæssig dimension, der definerede
det bibliotekariske arbejde som så omfangsrigt, at bibliotekaren måtte økonomisere med
tiden.465 Tjenestetiden for en bibliotekar, der havde biblioteksarbejde som hovederhverv, defineredes som 7 timer dagligt, hvilket sjældent rakte til det omfangsrige arbejde.466 Udover kontrollen med det af andre udførte arbejde måtte bibliotekaren personligt
gennemgå dagens post og sikre, at vigtige breve blev behørigt opbevaret og ordnet efter
institution og sted. Udgående breve skulle kopieres ved gennemslag og opbevares sammen med det besvarede brev. Endvidere betragtedes det som nødvendigt for bibliotekaren at holde sig ajour med begivenhederne i lokalsamfundet og med bibliotekssagen
som helhed, hvorfor en del arbejdstid burde reserveres til en gennemgang af diverse
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aviser og blade. Af hensyn til tilfredse såvel som utilfredse lånere indskærpedes det, at
bibliotekaren dagligt skulle være at træffe på sit kontor. Som sekretær for bestyrelsen
påhvilede det bibliotekaren at lægge stoffet til rette, og derigennem tilkendtes han ikke
blot ansvaret, men også initiativet for biblioteksvirksomheden.467
Bibliotekarens tjenestetid betragtedes for en fuldtidsbeskæftiget som så knap, at det
forarbejde, der placeredes forud for bogsanskaffelsen, sjældent kunne nås inden for den
fastsatte tid. Dette medførte, at en bibliotekar med biblioteksarbejdet som bierhverv
mentes at have endnu mindre tid og desuden mindre rutine til sin rådighed, hvorfor en
centralinstitution tilkendtes betydning som rådgiver og stiller af forslag ved boganskaffelsen. Da et heldigt bogvalg betingedes af et solidt lokalkendskab, kunne det ikke forsvares fuldstændigt at overlade bogvalget til en centralinstitution, selv om det begrundedes med den større nytte, som fastansatte embedsmænd kunne bibringe bogvalget i
sammenligning med den frivilligt arbejdende dilettant.468 Betragtedes biblioteksarbejdet
som et frivilligt arbejde, der udførtes i fritiden, kunne det ikke bringes i overensstemmelse med det tidsforbrug, der krævedes ved udførelsen af den forsvarlige administration af biblioteket. Dette understregedes af, at kravene til bibliotekaren med biblioteksarbejde som bibeskæftigelse ikke skulle sættes mindre end til den fuldtidsbeskæftigede,
da kravene ville være af kvalitativ og ikke af kvantitativ art.469
Det nyttige og effektive biblioteksarbejde betingedes af, at arbejdet kunne udføres
teknisk og ensartet, hvilket betød en gennemført normalisering af alle arbejdsmidler.
Uanset størrelsen på biblioteket måtte bibliotekaren prioritere indsatsen for at bringe
administrationen og arbejdet i overensstemmelse med biblioteksteknikkens erfaringer
med det formål at sikre den størst mulige nytte for de færrest mulige midler.470 Nytten
og effektiviteten forankredes i udførelsen af og kendskabet til det fagligt baserede bibliotekariske arbejde, hvorfor kun den faguddannede kunne udføre det. Amatørernes tid
var slut, og i stedet påpegedes det, at skulle biblioteket give et ordentligt udbytte, ville
det lønne sig at anskaffe den dyre faguddannede hjælp.471 En bibliotekar betragtedes
som en betingelse for, at biblioteket kunne virke tilfredsstillende, da en bedre benyttelse
ville fremkomme ved den lønnede og faguddannede bibliotekars kendskab til bogsamlingen. En bedre benyttelse gav sig udslag i, at besøget på læsesalen og brugen af den
oplysende litteratur ville stige, hvilket betragtedes som et tegn på bibliotekets nytte.472
467

Banke, Dahl & Døssing, 1922, s. 118.
Fog, 1911, s. 21. RA 2073 nr. 23: C42 (duplikeret supplement til beretningen 1917-18).
469
Banke, Dahl & Døssing, 1922, s. 21.
470
Høirup, 1916, s. 58 (diskussionen efter Høirups indledningsforedrag). Aarsbo, 1916, s. 165. Lange,
1916c, s. 493. Banke, Dahl & Døssing, 1922, s. 18.
471
Lange, 1911, s. 5.
472
Steenberg, 1909c, s. 6 og s. 9 (for diskussionen efter Steenbergs indlæg). Banke, 1915, s. 194. Garde,
1907, 30. december. RA 2073 nr. 36: D6,47.
468

106

3. Kapitel: Bibliotekaren

En ansættelse af en bibliotekar med de for bureaukratiseringen rette faglige kvalifikationer identificeredes som hele kernen for løsningen af bibliotekssagen.473 Tilskud fra
stat, kommune eller andre tegnede sig for en stor del af bibliotekets indtægter, og navnlig statstilskuddene anvendtes som en metode til disciplinering af biblioteksbestyrelserne i landet med henblik på den korrekte indretning og ordning af biblioteket. En aflønning af bibliotekaren forekom ud fra denne synsvinkel som den bedste anvendelse af
statens bevillinger, da den muliggjorde en kontrol.474 Var biblioteksarbejdet af privat
karakter ville det lamme al kritik, da ubetalt arbejde ikke kunne kritiseres.475
Saalænge det meste af Bibliotekararbejdet udføres gratis, er en Inspektion,
der jo dog rummer en Mulighed for Kritik, temmelig umulig, da enhver Kritik jo vil kunne imødegaas med den Bemærkning: ’Saa vil jeg ikke have mere med den Ting at gøre.’476
Den lønnede bibliotekar forbandtes med det ansvar, som den forsvarlige drift af biblioteket mentes at medføre og skulle garantere, at embedet ikke stod ledigt og dermed uden
for nogens ansvar. Aflønningen af bibliotekaren betragtedes som et virksomt middel
mod biblioteksdøden, da den ville medføre større fasthed og dermed fremgang.477 Med
det øgede tilskud som gulerod indførtes den fagligt uddannede bibliotekar som normen
til varetagelse af administrationen af biblioteket. Bibliotekaren skulle ikke kun forvalte
bibliotekets indtægter, men om muligt også generere flere indtægter i form af øgede
tilskud fra staten, hvilket kun betragtedes som rimeligt ved den øgede mængde arbejde,
som statens kontrol medførte for bibliotekaren.478
Først med eksistensen af løn (eller vederlag) i alle biblioteker ville der kunne stilles
krav til arbejdets udførelse.479 Bibliotekaren defineredes som essentiel for bibliotekernes
udvikling, da han i kraft af sin faglige uddannelse kunne medvirke til en forøget vækst
og dermed fremme udviklingen. Bibliotekaren betragtedes i denne henseende som betingelsen for bibliotekernes udvikling. Samtidig identificeredes eksistensen af lønnede
og fagligt uddannede bibliotekarer som et tegn på bibliotekssagens udvikling, og en
stilling som lønnet bibliotekar måtte vente til forholdene bedredes, og udviklingen blev
mindre tilfældig. I denne forståelse var bibliotekaren og den faglige uddannelse afhæn473
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gige af udviklingens videre fremgang.480 Dette betød, at bibliotekarens betydning for og
relation til udviklingen ikke kunne betragtes som entydig, hvorfor en fast norm for bibliotekaruddannelsen ville være absurd og uden mening. I stedet skulle den enkelte bibliotekar bedømmes på egne kvalifikationer, der blandt flere kundskaber skulle rumme
kendskab til biblioteksteknik.481 Denne tolkning kobledes til en pragmatisk-økonomisk
tankegang, som afviste at betale fuld løn for en bibliotekar, der ikke havde de nødvendige kvalifikationer til at bestride hvervet som centralbibliotekar. Bibliotekaren skulle
lønnes, men i forhold til kvalifikationerne, så at en mindre kvalificeret bibliotekar fik en
mindre løn.482 Forsøgene på at professionalisere biblioteksarbejdet ved at gøre udviklingen afhængig af den faguddannede bibliotekar undermineredes af dette argument, der
fordrejedes til betydningen af, at den private forening ikke ville acceptere den af staten
fastsatte løn:
Men, siges der, Bestyrelsen maa ikke give ham saa lille en Løn, som den
kan ønske – det er en Krænkelse af Selvstyret. Hertil kan svares, at med Anerkendelsen følger en forøget Statsstøtte bl.a. netop fordi Staten vil sikre sig,
at Bibliotekaren faar en Løn, han kan være tjent med. En Centralbibliotekar
faar efter min Mening en af de mest ansvarsfulde Poster i Folkeopdragelsens
Tjeneste, og derfor bør han have en ordentlig Løn.483
En ansættelse af ukvalificerede til mindre lønninger ville underminere alle professionaliseringsbestræbelserne. Det betragtedes som nødvendigt at fastsætte kravene til uddannelsen af den fuldt kvalificerede bibliotekar, uden at dette skulle betragtes som en hindring af ansættelse af ukvalificerede, hvis der ikke fandtes kvalificerede. Centralbibliotekarens ansvarsfulde post i folkeopdragelsens tjeneste betingede, at han fik en ordentlig
løn.484
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3.2.2 Fagmanden
For konstruktionen af en bibliotekarisk identitet var det nødvendigt at definere en kerne
i det daglige arbejde i biblioteket som særegent for bibliotekaren. Det faglige arbejde
kunne kun udføres ordentligt og effektivt, hvis der var tale om en bibliotekar, der besad
de fulde bibliotekariske kvalifikationer.485 Det faglige arbejde relateredes frem for alt til
behandlingen af bøgerne, og det skulle udføres metodisk og sammenhængende.486
Bogvalget tilkendtes også i relationen til bibliotekaren som fagmand en essentiel
betydning. For at kunne foretage et heldigt og fornuftigt bogvalg måtte bibliotekaren
have et vist kendskab til litteraturen og samtidig være vidende om de mulige hjælpemidler, der stod til hans rådighed, og ved hvilke han kunne søge råd.487 For den ikkefaguddannede mentes bogvalget at frembyde en række vanskeligheder, der understregedes af, at den ikke-faguddannede som regel sjældent havde den fornødne tid til at øge sit
kendskab til bøger og litteraturen. Bogvalget krævede udover tiden og litteraturkendskabet yderligere en stor øvelse i praktisk biblioteksarbejde og et betydeligt forarbejde.488 Selv for den faguddannede bibliotekar var bogvalget ikke så simpel en affære:
Boganskaffelsen tager en overordentlig Tid at forberede, og Afgørelserne …
kræver for den samvittighedsfulde Bibliotekar en Anspændelse af Viljen,
der til Tider kan være ret angribende.489
For bibliotekaren bestod vanskeligheden ved bogvalget især i vurderingen af låneren.
Bøgerne skulle først og fremmest anskaffes til brug for lånerne og ikke af hensyn til
bibliotekaren, der oftest kunne forledes til forestillingen om, at der var en større intellektuel kløft mellem ham og lånerne. En sådan undervurdering betragtedes som fejlagtig
og defineredes som en egenskab ved den filantropiske og ikke-faguddannede bibliotekar.490 Ved valget af bøger måtte den faguddannede såvel som den ikke-faguddannede
bibliotekar søge råd og vejledning i de anmeldelser, som fremkom i Bogsamlingsbladet
eller andet steds, hvilket betragtedes som problematisk på grund af den uens kvalitet,
der prægede anmeldelserne.491
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Katalogiseringen og klassedelingen af bøgerne tilkendtes på tilsvarende vis status
som et andet centralt punkt i det faglige arbejde som de tekniske sider af arbejdet i et
bibliotek.492 For at katalogisere krævedes et betydeligt arbejde, kundskab og øvelse,
hvorfor praktiske øvelser i katalogisering var et gennemgående element på de forskellige bibliotekskurser. Det betragtedes som en fordel at deltage på et kursus inden arbejdet
med katalogiseringen af det lokale biblioteks bogsamling begyndtes, da deltagerne både
fik ideer til katalogiseringen og øvelse i at foretage den. Skulle en bogsamling katalogiseres, måtte der investeres den fornødne tid i selve arbejdet dermed samt i erhvervelsen
af de nødvendige kundskaber.493
Til hjælp ved katalogiseringen udsendte Statens Bogsamlingskomité tre bøger, der
behandlede de forskellige procedurer ved ordningen og nummereringen af bibliotekernes bogsamlinger. Navnetabellerne, decimalklassedelingen og katalogiseringsreglerne
gav selv den uerfarne mulighed for at foretage en fuldstændig katalogisering uden at
have været på kursus.494 For klassedelingens vedkommende fremhævedes den assistance, som fagmænd fra de videnskabelige og de folkelige biblioteker havde ydet ved dens
udarbejdelse, som et væsentligt argument for dens soliditet.495 Ordningen af en bogsamling defineredes som en så speciel sag, at den krævede en del sagkundskab og erfaring.
På overfladen kunne klassedelingen betragtes som en simpel handling, men den mentes
at frembyde en række vanskeligheder, når bibliotekaren først begyndte at bruge den.496
Den korrekte klassifikation tog udgangspunkt i den enkelte bog og krævede et dybt
kendskab til den enkelte bog, der skulle klassificeres. Det var ikke nok blot at kende
titlen, men både indholdsfortegnelse og forordet – og om nødvendigt hele bogen – måtte
ses igennem med henblik på at placere den i den korrekte klasse. Denne fremgangsmåde
medførte, at decimal-klassedelingen betragtedes som vanskelig. Inddragelsen af forskellige bibliografiske hjælpemidler understøttede yderligere klassedelingens centrale status
i bibliotekarens faglige arbejde.497 Hvis bibliotekaren ikke selv foretog katalogiseringen
og klassedelingen, måtte han sikre sig, at arbejdet var lagt ordentligt til rette for katalogisatoren og desuden kontrollere, at arbejdet blev udført korrekt.498 Andet arbejde i biblioteket kunne uden problemer overlades til andre:
I de nyeste Hamburger Filialer bliver Titlerne uden Ulempe indført i Tilvækstbogen af en underordnet Assistent, hvilket dog vel er Tegn paa, at Fø492
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relsen af Tilvækstbogen har ringe bibliotekarisk Værdi og en afstumpende
Virkning paa de overordnede.499
Tilvækstbogen og hyldelisten var blandt de faglige emner, der til en vis grad debatteredes. Diskussionerne om tilvækstbogens udformning som om hyldelistens nødvendighed
fremviste en uenighed blandt bibliotekarerne, der afspejlede modsætningen mellem de
amerikanske systemer og den danske egenart, der defineredes som et spørgsmål om
bibliotekernes størrelse og generelle udvikling.500
De krav, som bibliotekaren skulle opfylde for at kunne udføre sit arbejde, relateredes
både til en bestemt forståelse af fagligheden og til en formodning om en række naturlige
anlæg.501 De faglige krav til bibliotekaren rettedes mod det brede kendskab som en
modsætning til den overfladiske viden, der ikke ville have nogen egentlig værdi for biblioteksarbejdet.502 Men et bredt og omfattende kendskab måtte ikke forveksles med
dybtgående, da bibliotekaren kunne blive:
…hildet i den Vildfarelse, at han selv med sine egne Forudsætninger skulde
kunne løse alle Problemer, og at hans Vejledning kan strække til i ethvert
Tilfælde.503
Løsningen på dette problem ville være, at bibliotekaren beskæftigede sig med et specialstudium for derved at erhverve en viden om, hvor meget der krævedes til en fyldig
vejledning i et enkelt emne. Målet var ikke at være specialist på et enkelt område, og
uvidenhed på rent specielle og underordnede områder var acceptabelt.504 Målet var snarere, at bibliotekaren skulle være specialist i at erkende sine egne begrænsninger og
handle derefter i vejledningen af låneren.
En videre definition på kendskabet til bøger rettedes mod det udbytte, som låneren
fik af de læste bøger. Selv om de åbne hylder betød, at låneren kunne finde de ønskede
bøger uden bibliotekarens hjælp, tilkendtes vejledningen en central betydning for den
bibliotekariske identitet.505 Vejledningen kunne ikke udelukkende tage udgangspunkt i
bøgerne, men måtte frem for alt have låneren og lånerens læseevne i fokus. Den videnskabeligt uddannede bibliotekar frygtedes at tabe låneren af syne og derfor kun leve
499
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blandt bøgerne. Dette ville ikke stemme overens med forestillingen om folkebibliotekaren, der snarere burde leve blandt menneskene.506 Kendskabet til bøgerne betragtedes
som en nødvendig forudsætning for vejledningen af låneren. Bibliotekaren måtte i denne forbindelse udvise evner til at skelne mellem god og dårlig litteratur såvel som mellem den tungere og lettere litteratur for ved hjælp af det personlige skøn at kunne afgøre, hvad der ville ligge inden for den enkelte låners horisont.507
I forbindelse med hele processen omkring anskaffelsen af bøger til biblioteket fordredes et kendskab til bogens historie og bogbinderhåndværket. Dette sidstnævnte betragtedes som afgørende for, at bibliotekaren som den faglige autoritet kunne kontrollere og godkende bogbinderens arbejde med indbindingen af bøgerne i de særlige biblioteksbind. Kendskabet til bogbinderhåndværket betragtedes som en del af kendskabet til
bogteknikken, der omfattede katalogiseringsteknikker og klassedelingen, som fordredes
af bibliotekaren.508 En del af det tekniske kendskab relateredes til indretningen af bibliotekslokalerne, hvor det defineredes som afgørende, at bibliotekaren blev taget med på
råd. De faglige kvalifikationer, som en arkitekt kunne besidde, måtte vige for bibliotekarens særlige sagkundskab, og det betegnedes som direkte uforsvarligt at indrette et
bibliotek uden brug af bibliotekarisk assistance.509
Skulle man kunne gøre sig forhåbninger om at blive bibliotekar, måtte man ud over
kendskabet til bøger være i besiddelse af et bredt kulturgrundlag, en videnskabelig skoling, være sprogkyndig og i stand til at tænke og arbejde metodisk samt have gnisten for
arbejdet og kendskab til sagen. Forlangendet om kendskab til sagen uddybedes til at
definere en skelnen mellem amatøren og den faguddannede, hvorfor sagen i denne forbindelse nærmere betegnede den tekniske udførelse af biblioteksarbejdet end
bibliotekssagen i sin helhed som et opdragelsesprogram.510
Bestræbelserne på at skabe en bibliotekarisk identitet medførte ønsket om at etablere
en række fagudtryk, hvorved bibliotekaren kunne adskille sig fra andre grupper. Bestræbelserne var af ganske bevidst karakter, da det skønnedes at være nødvendigt:
…at finde danske Benævnelser for forskellige Forhold, som ikke have været
omtalt tidligere paa Dansk. Jeg har derfor maattet danne nogle nye Ord og
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har ogsaa søgt at erstatte enkelte tidligere benyttede fremmede Ord med
danske.511
Arbejdet med at skabe fagudtryk for det bibliotekariske arbejde udsprang ikke alene af
behovet for at manifestere det nye fags særegenhed ved at oversætte den udenlandske
terminologi, men var, som Schacht angiver, forbundet med den samtidige sprogrenserbevægelse.512 Dette tilhørsforhold var for visse ords vedkommende af kort varighed
(som f. eks. ordbogs-bogliste for ordbogskatalog), medens et ord som dagtavle bibeholdtes i perioden 1880-1920. For fagudtrykkenes vedkommende, som for teknikken i
det hele taget, var inspirationen fra den amerikanske biblioteksteknik tydelig, medens en
overtagelse af f. eks. tyske udtryk eller metoder generelt ikke blev anset for hensigtsmæssigt.513 Arbejdet med indførelsen af bibliotekstekniske begreber på dansk blev anset
for nødvendigt, men samtidig erkendtes det, at brugen af fagudtryk kunne skabe skel i
forhold til nybegyndere i faget og den almindelige bibliotekar, der havde arbejdet som
bierhverv.514
Indførelsen af en egentlig uddannelse var nødvendig som et led i konstruktionen af
den særlige bibliotekariske identitet, da uddannelsen kunne bringes i anvendelse til at
sætte et egentligt skel mellem den professionelle bibliotekar og amatøren. Kravet om en
uddannelse relateredes til behovet for at kunne opfylde de stillede krav om kendskab til
litteraturen, bøgerne og teknikken generelt. Uddannelsen måtte derfor indrettes efter det,
som bibliotekarerne havde behov for, og grundlæggelsen af en biblioteksskole begrundedes med den stigende trang blandt bibliotekarerne.515 En faglig uddannet bibliotekar
tilkendtes en central betydning for biblioteket som en offentligt situeret institution, da
bibliotekaren med sine faglige kvalifikationer kunne sikre, at låneren fik udbytte af bogen og dermed underbygge oplysningens transformation til et offentligt relevant forhold.516 Som et offentligt relevant anliggende krævedes det, at oplysningen underkastedes metoder og teknikker, der kunne påberåbe sig et videnskabeligt fundament. Ud fra
denne betragtning defineredes det som en nødvendighed at lære bibliotekarerne at drive
511
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et bibliotek, om end etableringen af uddannelsen ansås for vanskelig, da det ikke mentes
at kunne forlanges, at:
…Folk skal anvende deres Tid til at lære noget, som de ikke faar nogen Betaling for – og Bibliotekararbejdet er jo næsten altid gratis.517
Bogsamlingsbladet tilkendtes i denne relation en vis betydning, som et middel, der kunne holde biblioteksfolk over hele landet orienteret om alt af relevans for bibliotekarerne.
Bogsamlingsbladet fungerede som et forum for erfaringsudveksling, som understøttedes
af de møder, der afholdtes i foreningen Danmarks Folkebogsamlingers regi.518 Ligeledes søgte Statens Bogsamlingskomité at skabe fora for erfaringsudveksling i forbindelse
med afholdelsen af kurser. Kortere sommerkurser for bibliotekarer afholdtes fra 1910 og
fulgtes af længerevarende kurser for lærere vinteren over på Danmarks Lærerhøjskole.519 Kursernes centrale element betragtedes først og fremmest som muligheden for at
lære noget og få vejledning i arbejdets udførelse, men samtidig vurderedes de som en
måde, hvorpå de lokale bibliotekarer kunne mødes for at diskutere under fornøjelige
rammer. Kurserne skulle øge kendskabet til driften af biblioteket, medens den enkelte
bibliotekar samtidig kunne forøge sin interesse for sagen og få friske impulser.520 Disse
kurser medførte en udbredelse af forståelsen af, at bibliotekaren var til for lånerne og
ligeledes af, at selv små biblioteker havde brug for det moderne biblioteksvæsens systematik. Som en sidegevinst pegedes der på, at kurserne forøgede kærligheden til og
interessen for det bibliotekariske arbejde. Både kurserne og den senere skole tilkendtes
væsentlig betydning for at skabe biblioteksånd.521
De korte kurser rummede et teoretisk element i form af foredrag om bøger, læsning
og bibliotekernes ordning med hensyn til udlån, mærkning og katalogisering. Dertil
kom biblioteks- og boghistorie samt folkeopdragelsens samfundsmæssige betydning.522
Frem for alt defineredes kurserne som praktiske øvelser i katalogisering og klassedeling
samt en fremvisning af forskelligartet biblioteksvirksomhed. Dette medførte, at en placering af bibliotekaruddannelsen på Statsbiblioteket i Århus ikke kunne komme på tale,
da Statsbiblioteket ikke kunne fremvise forskellige former for biblioteksarbejde. Bibliotekaruddannelsen måtte placeres i København, hvor der var adgang til København
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Kommunes Biblioteker, som fra 1912 institutionaliseredes som folkebibliotekernes
mønsterbibliotek, og desuden til Det kongelige Bibliotek, der identificeredes som en
højere autoritet, hvad angik det praktiske biblioteksarbejde, end både Statsbiblioteket og
Statens Bogsamlingskomité.523 De korte kurser identificeredes som en mulighed for at
uddanne de allerede beskæftigede bibliotekarer, der primært havde biblioteksarbejdet
som bibeskæftigelse, hvilket medførte en udelukkelse af udefrakommende, om end der
var mulighed for deltagelse i kurserne uden tilknytning til den praktiske virksomhed.524
Da kurserne betragtedes som givende den nødvendigste biblioteksteknik på et begynderniveau, måtte udbuddet gradbøjes, og der etableredes et fortsættelseskursus, hvor:
…[…] man [har] kunnet komme dybere ind paa enkelte Emner, særlig Katalogisering, Haandbogslitteraturen og Børnebiblioteksarbejdet.525
Fortsættelseskurset betragtedes som en videre specialisering, medens undervisningen i
den mest elementære biblioteksteknik uddelegeredes til centralbibliotekarerne, der tilkendtes ansvaret for biblioteksteknisk vejledning af bibliotekarerne i centralområdet. På
de lokale kurser koncentreredes indsatsen om en forklaring af de simpleste principper
for klassedeling, katalogisering og udlån, og det indprentedes fra centralt hold, at centralbibliotekaren måtte gøre de lokale bibliotekarer betydningen af samarbejdet forståeligt.526
Blev behovet for en bibliotekaruddannelse omkring 1909 forstået som et behov for at
uddanne de bi-beskæftigede bibliotekarer, defineredes det i den efterfølgende periode
som et behov for at uddanne mennesker, der ønskede biblioteksarbejdet som hovederhverv. En sådan uddannelse relateredes til konstruktionen af det særligt bibliotekariske
arbejde og til nødvendigheden af at kunne leve af lønnen.527 De vordende bibliotekarers
muligheder for at få en uddannelse relateredes til den amerikanske inspiration, og det
betegnedes som nødvendigt at få uddannet bibliotekarer i USA.528 Etableringen af en
dansk biblioteksskole forbandtes med forestillingen om det særegent danske. Uddannel523

Grundtvig, 1909a, s. 15. Her pegede Grundtvig på Statsbiblioteket som det mest velegnede sted for
uddannelse af bibliotekarer bl.a. med henvisning til dets forankring i det praktiske biblioteksarbejde. Se
desuden diskussionen af Grundtvigs foredrag for afvisningen af placeringen i Århus. Grundtvig, 1909a, s.
16-17. Steenberg, 1912b, s. 19. RA 2073 nr. 35: D3, 269 og 277. Nr. 37: D7, 118.
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RA 2073 nr. 40: D18 (svarskrivelse af 31.1.1916).
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sen i biblioteksteknikken kunne uden problemer opnås i udlandet (dvs. USA), men den
almene dannelse og kendskabet til litteraturen måtte bygge på den danske kultur både
åndeligt og materielt, hvis uddannelsen sigtede på folkebibliotekaren.529 Fastlæggelsen
af kravene til den elementære fordannelse afspejlede formeningen om, at vanskelighederne ikke ville ligge i den bibliotekstekniske uddannelse, men i den almene dannelse,
hvor der ved besættelsen af bibliotekarstillinger i købstæderne måtte stiles højt ved at
kræve nysproglig studentereksamen, der udbyggedes med filosofikum og et par års friere studium ved universitetet.530 Bibliotekaren måtte:
… i Kundskab og Dannelse staa[…] over eller i det mindste ved Siden af
dem, som han skal hjælpe…531
Biblioteksskolen skulle sikre en sammensmeltning af den specielle tekniske uddannelse
og den almene dannelse, der endeligt fastlagdes som adgangskrav til uddannelsen i form
af enten en nysproglig studentereksamen eller en lærereksamen med sprog. En etablering af ensartede krav for optagelsen på biblioteksskolen afløste den fritstående bedømmelse af den enkeltes kvalifikationer ved ansættelsen i relation til den tekniske uddannelse og til den almene dannelse.532 En centralt styret uddannelse udmundede i en
prøve og vidnesbyrd i de enkelte fag samt et endeligt diplom efter praktikopholdet.533
Uddannelsens fundament spaltedes mellem ønsket om at definere det bibliotekariske
arbejde videnskabeligt med lanceringen af en række metoder, der betegnedes som den
særlige biblioteksteknik, og formeningen om, at den teoretiske teknik var en overflade,
der kunne tillæres, hvis de rette personlige forudsætninger var til stede. Biblioteksvidenskaben sås som svar på de dybereliggende spørgsmål, som det bibliotekariske arbejde
kunne rejse, og klassedelingens status som den centrale metode relateredes til et videnskabeligt grundlag. En videnskabelig forankring af det bibliotekariske arbejde afvistes
ved at relatere det til spørgsmål af teknisk og administrativ art. Betegnelsen biblioteksteknik fandtes ud fra denne betragtning langt mere dækkende. Det videnskabelige
grundlag tilkendtes for så vidt en betydning, da det bibliotekariske arbejde udover at
bygge på praktiske erfaringer også byggede på videnskabelige principper. Som en nødvendig forudsætning for bibliotekarerne pegedes på den videnskabelige sans, der blandt
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andet skulle give sig udslag i, at de ikke skulle ”…tage noget paa Autoritet…”.534 Det
afgørende for biblioteksteknikkens stilling var, at den:
…er Summen af Tidernes Erfaring, prøvet gennem Udvikling og Vækst.535
Målet defineredes som at skabe en metodik til folkeoplysningsarbejdet for voksne på
basis af erfaringerne.536 Biblioteksteknikken introduceredes som det afgørende for udgrænsningen af amatøren i forhold til den faguddannede, og det der kendetegnede hele
arbejdet med biblioteket. Biblioteksteknikken relateredes ikke kun til katalogiseringen
og klassedelingen som metoder, men også til udlånsnoteringen, den øvrige administration og det omfattende kendskab til bøgernes og bibliotekernes historie, bogbinderhåndværket, litteraturen samt den daglige praksis i biblioteket.537
De væsentlige metoder i biblioteksteknikken manifesteredes i form af de tre udsendte
hjælpemidler, hvis essentielle betydning for den bibliotekariske identitet fremhævedes
ved, at de blev betegnet som moderne, og ved at de bidrog til ensartetheden i biblioteksteknikken.538 Deres status som metoder understregedes af den afprøvning i praksis, som
blev gjort gældende for både navnetabellernes og for klassedelingens vedkommende.539
Ønsket om at definere hjælpemidler og metoder i det bibliotekariske arbejde relateredes
videre til bogvalget, hvor hjælpemidlerne var Dansk Bogfortegnelse og forlagenes kataloger.540 Boganmeldelserne i Bogsamlingsbladet søgtes etableret som den centrale metode for biblioteksarbejdet.541 Hvenegaard Lassen betegner Bogsamlingsbladets boganmeldelser som bladets største svaghed og karakteriserer dem reelt som ubrugelige i forbindelse med anskaffelse af bøger enten på grund af deres ensidige opfattelse af det erotiske problem, eller fordi de var for ordrige. Vanskelighederne ved at opstille en egnet
og af alle accepteret form for anmeldelserne tematiseres af Hansen og Sejerbo som en
forklaring på anmeldelsesdebatten.542 Kravet til anmeldelserne om at fremtræde upartisk
på et objektivt grundlag og give en kortfattet kritik, der kunne sammenfattes i et skema,
534
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modsvaredes af synet på bibliotekernes opdragende betydning over for befolkningen.
Boganmeldelserne udtrykte modsætningen mellem bibliotekaren som fagmand og bibliotekaren som folkeopdrager.543
Traditionelt tolkes modstanden mod indførelsen af de amerikanske bibliotekstekniske metoder som en skepsis overfor det metodisk funderede arbejde i sig selv og som et
udtryk for en gammeldags og irrationel måde at drive bibliotekerne på, der var skarpt
afvigende fra det moderne biblioteksarbejde, som henførtes til netop den amerikansk
inspirerede biblioteksteknik.544 Denne skepsis ses om udsprunget af bibliotekarernes
frygt for, at teknikken skulle overtage det folkeopdragende arbejde med lånerne.545 Debatterne i Bogsamlingsbladet om blandt andet udlånsnoteringen og klassedelingen afspejlede nærmere en modsætning mellem forskellige metoder, hvoraf nogle var ikkeekspliciterede, end den afspejlede en modvilje mod at bruge nye, meget tydeligt definerede metoder.546 Metoderne betragtedes reelt som underordnede, blot de kunne betegnes
som praktiske og tidsbesparende, hvilket umiddelbart kunne betragtes som en udstrakt
form for metodefrihed.547 Bragtes metodefriheden i anvendelse skete det ud fra en underordning af metoderne i forhold til den enkelte bibliotekar, der ville forbeholde sig sin
ret til at arbejde, som det passede ham.548
Hvad Metoder og Ordninger angaar, maa hver Fugl synge med sit Næb (ligesom i Skole og Kirke), naar der bare er Orden i Sagerne.549
Metodefriheden stødte an mod afprøvningen som den centrale definition på biblioteksteknikkens metoder. Dette medførte en udgrænsning af bibliotekarernes egne opfindelser og eksperimenter, der betragtedes som dilettantisme og som fejl, som kun en autodidakt kunne begå.550 Lokalt udarbejdede metoder havde ingen værdi, da rationelle metoder kun kunne prøves og indarbejdes ved et stort bibliotek.551 Ud fra denne betragtning
opbyggedes en modsætning mellem amatøren, der generaliserede egne erfaringer, og
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fagmanden, der indsamlede og byggede på et generelt erfaringsgrundlag.552 Kravet til
den fagligt funderede bibliotekar var, at han underordnede sig de afprøvede metoder,
selvom de ikke i alle tilfælde kunne siges at være ideelle, for at kunne bringe teknikken
i anvendelse i arbejdet med mennesker. Af hensyn til ensartetheden og samarbejdet måtte det accepteres, at egne egentlige forbedringer ikke måtte gennemføres.553 De faguddannedes faglighed understregedes gennem omdefinitionen af Bibliotekarforeningen fra
1908, der fra 1916 under navnet Dansk Biblioteksforening tydeliggjorde udgrænsningen
af amatøren:
Man må forlange 1) at de skal være aktive biblioteksfolk og 2) at de anerkender og som bibliotekarer anvender de nye systemer; derved udelukkes de
ikke-faglige magtstræbere.554
Metoderne forankredes i en tilstræbt objektiv afprøvning og kædedes sammen med konstruktionen af et sammenhængende biblioteksvæsen, der ikke tillod mulighederne for at
anvende forskellige metoder. Synet på den almindelige bibliotekar afspejlede udgrænsningen af amatøren som den uformående i forståelsen af metoderne fra den amerikanske
biblioteksteknik. En diskussion af forskellige udformninger af Dewey mentes ikke at
ville medføre et udbytte hos læserne af Bogsamlingsbladet, ligesom det forventedes, at
en gennemgang af Dewey og Cutter ville virke uforståeligt på tilhørerne uden nærmere
forklaring.555
Uddannelsen af bibliotekarer forankredes i skillelinien mellem praksis og teori. Den
tekniske og teoretiske uddannelse måtte foretages fra centralt hold, da det ansås for at
være uøkonomisk at overlade det til de enkelte bibliotekarer at erhverve sig den tekniske viden ad praktisk vej med den begrundelse, at det ville medføre for mange fejlgreb.
Kendskabet til det praktiske arbejde alene var ikke nok.556 Af flere årsager betragtedes
den teoretiske uddannelse i sig selv ikke som fyldestgørende, og uddannelsen måtte som
følge deraf samtidig forankres i det praktiske gennem en længerevarende praktik efter
den teoretiske uddannelse. Teoretikeren tilkendtes en manglende forståelse for teoriernes anvendelse i det praktiske arbejde, hvilket kædedes sammen med manglende men-
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neskelige og bibliotekariske egenskaber.557 Den praktiske erfaring betegnedes som nødvendig i forhold til erhvervelse af fyldestgørende bogkundskab, hvilket kun kunne opnås på et stort bibliotek med en afrundet bogbestand. Et væsentligt element i det bibliotekariske arbejde identificeredes desuden som forholdet til publikum, og dette kunne
kun indøves i praksis.558 Ifølge Iversen var det nødvendigt at begrænse uddannelsen til
primært at være af praktisk karakter, da en mere teoretisk oplæring ville være for svær
at gennemføre.559 Den stærke tilknytning til det praktiske område var dobbelttydig, da
manglen på egnede praktikpladser var stort. Dette kunne med anvendelse af en smule
behændighed tolkes som et tegn på bibliotekssagens udvikling, samtidig med at oplæringen i praksis medførte en kontrol med opnåelse af den korrekte indstilling til arbejdet.
Med biblioteksteknikkens tilknytning til de praktiske erfaringer, måtte den teoretiske
uddannelse til stadighed følges af øvelser i de enkelte metoder. Var metoderne afvigende i forhold til den måde, hvorpå en problemstilling blev angrebet i praksis, måtte metoderne snarere end praksis kritiseres.560 Statsbiblioteket kunne betragtes som det ideelle
sted for uddannelse af bibliotekarer, da det rummede en stor ekspedition, hvor eventuelle elever kunne opnå tilstrækkelig øvelse samtidig med en vis teoretisk belæring. Trods
funderingen i praksis vandt Statsbibliotekets forslag ikke gehør, da uddannelsesforslaget
manglede det teoretiske fundament.561 Målet var at etablere en organisk forbindelse
mellem den teoretiske tilgang og de praktiske forhold, og dette kom til udtryk i begrundelsen for ansættelsen af vandrebibliotekaren ved Statens Bogsamlingskomité i 1912. Et
manglende kendskab til de praktiske forhold ville betyde en formindsket indflydelse på
udviklingen.562
3.2.3 Fagligheden
Den faguddannede bibliotekar styrkede sin position ved at tegne et modbillede i amatøren. Dennes offervilje og entusiasme dannede en skarp modsætning til den faguddannedes indsigt i den bedst mulige måde at drive et bibliotek på. Ordenssans og en god hukommelse kunne ikke alene udgøre det faglige fundament for bibliotekarens arbejde.
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Bibliotekaren måtte i bedste tayloristiske ånd opgive gamle tommelfingerregler og tilfældigheder og i stedet underlægge sig strikte metoder, der gerne skulle karakteriseres
som objektive og helst også videnskabelige.563 Den endelige styrke hentede den faguddannede ikke alene i uddannelsens komplicerede strukturer omkring forståelsen af det
rette forhold mellem teori og praksis og brugen af de rigtige metoder med et semividenskabeligt fundament.564 Den faguddannede måtte over for amatørens offervilje og glæde
ved læsningen desuden påpege nødvendigheden af en rationel drift og definere sig selv
som den ansvarlige embedsmand, der kunne betros forvaltningen af offentlige midler.
For den faguddannede bibliotekar udstyredes biblioteksarbejdet med et sæt komplicerede bureaukratiske manøvrer, som medførte en afvisning af, at biblioteksarbejdet kunne
udføres tilstrækkeligt og tilfredsstillende af en amatør. Etableringen af de bureaukratiske procedurer definerede bibliotekarens legitimitet som den, der havde kontrol med
oplysningen og gennem beherskelsen af faglig uddannelse og bureaukrati kunne udbrede og formidle den til lånerne. Dermed defineredes den faguddannede og bureaukratiske
bibliotekar som uundværlig for sikringen af et effektivt system til udbredelse af oplysning gennem bogen.

3.3 Normalisering: Kaldet
Den diskursive ramme for bibliotekaren identificerede en række personlige og medfødte
egenskaber samt en bestemt forståelse af bibliotekarens opgave i relation til samfundet
som nødvendige for den bibliotekar, der ville se sig selv som en del af det moderne folkebibliotek. Denne identificering medførte en udgrænsning af den filantropisk arbejdende bibliotekar, der etableredes som modbillede for den moderne folkebibliotekar, og
forskellene mellem de to bibliotekarformer er siden optaget som et væsentligt forklaringselement til belysningen af modsætningerne i biblioteksbevægelsen.565 Konstruktionen af normerne for den moderne folkebibliotekar skete som en transformation af kaldet
og af de egenskaber, der i øvrigt blev anset for uacceptable og tillagt den filantropiske
bibliotekar.
Bibliotekarens kald defineredes i et modsætningsfyldt forhold til den diskursive
ramme om bibliotekaren som embedsmanden og fagmanden. For kaldet var den levende
personlighed, der skulle levendegøre biblioteket og de døde bøger for lånerne, en nødvendighed. I denne henseende defineredes bibliotekaren som en absolut og uundgåelig
nødvendighed for biblioteket, hvis det skulle virke som en folkeopdragende institution.
Kaldet funderedes på den enkelte bibliotekars kærlighed til bøger, oplysning og ønsket
563
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om at hjælpe mennesker til oplysning, og denne kærlighed betegnedes som den dybe
drivkraft i arbejdet.566 Ud fra dette fundament defineredes de naturlige anlæg, som den
enkelte bibliotekar skulle besidde, i relation til bogen og låneren. Med baggrund i denne
kaldsbestemte kærlighed forankredes bibliotekarens syn på opgaven i library spirit og
udførelsen af arbejdet som en mission. Bibliotekarens gerning var at opdrage folket
gennem vejledningen. Kaldet blev en væsentlig del af konstruktionen af et professionelt
etos, der definerede og normaliserede bibliotekaren til at agere på en bestemt måde.
3.3.1 De naturlige anlæg
Biblioteksarbejdets heldige udførelse relateredes til den enkeltes personlige egenskaber,
som identificeredes som af langt større værdi for bibliotekssagens fremme end nok så
megen teknisk viden:
…thi medens de teoretiske Forudsætninger for et frugtbart og dygtigt Biblioteksarbejde uden Vanskelighed kan tilegnes af den, der sidder inde med de
rette Anlæg og de praktisk Forudsætninger for Virksomheden, vil det ingenlunde altid kunne paaregnes, at den teoretisk fuldt kvalificerede Mand sidder
inde med de nødvendige personlige Forudsætninger, der beror paa Naturanlæg og praktisk Begavelse.567
Kunne teknikken end tillæres, ville et menneskes egnethed eller mangel på samme være
afgørende for arbejdet som bibliotekar. Egnetheden lokaliseredes i den praktiske begavelse eller den naturlige flair for det bibliotekariske arbejde, og den understregedes kraftigt med henblik på et opgør med forestillingen om bibliotekarer som særligt upraktiske.568 Diskursen om den gode bibliotekar udpegede visse personlige egenskaber som
fundament for at kunne udføre det bibliotekariske arbejde
Til de naturlige anlæg hørte – hvor tillært den end måtte være – en alsidig dannelse.
Bibliotekaren skulle have et vist niveau i åndskultur, hvilket ville give sig udslag i en
større åndelig elasticitet og selvstændighed. Det spredende biblioteksarbejde mentes at
kræve en større åndelig synskreds, end den som læreren besad, og med vægtningen af
den åndelige selvstændighed indskærpedes bibliotekarens (og dermed bibliotekernes)
uafhængighed af politiske og religiøse bevægelser og partier. Den åndelige selvstændighed var uundgåelig, hvis bibliotekaren skulle være upartisk og udøve et neutralt bog-

566

Steenberg, 1909a, s. 96. Lange, 1915c, s. 61. Grønborg, 1906a, s. 33. Grønborg, 1912, s. 22. Lange,
1916a, s. 8.
567
Lange, 1916a, s. 5.
568
RA 2073 nr. 38: D10,458. Lange, 1916a, s. 5. Døssing, 1917a, s. 277.

122

3. Kapitel: Bibliotekaren

valg.569 Dannelsen havde derudover en vis betydning i at tilkende biblioteksarbejdet et
akademisk præg og hæve det ud over den almindelige rutine, der betegnedes som udlevering af bøger bag en disk. Dannelsens relation til et akademisk aristokrati definerede
bibliotekaren som en elite i modsætning til befolkningen, der skulle opdrages gennem
oplysningen. Bibliotekaren var dynamisk, begejstret og ivrig, medens befolkningen stillede små fordringer. Blev dannelsen forstået som et sæt socialt accepterede regler for
opførsel eller blot som en form for overfladepolitur, havde den en væsentlig betydning
ved at definere bibliotekarens opførsel i forhold til låneren.570
Interessen for arbejdet med bøger og for bibliotekssagen i sin helhed betragtedes som
et absolut krav til bibliotekaren, selvom den ikke betragtedes som tilstrækkelig (jf. afsnittet om fagmanden).571 Interessen for det bibliotekariske arbejde medførte, at arbejdet
skulle betragtes som en æressag. Bibliotekaren måtte sætte en ære i at hjælpe de lånere,
der havde behov for vejledning med de efterspurgte oplysninger, og i at gennemføre
sine ideer så umærkeligt, at ingen ville opdage initiativtagerens identitet. For bibliotekarstanden som helhed måtte det anses for en æressag at fremme metoder og hjælpemidler.572 Med interessen ville det være muligt at kompensere for en evt. manglende
faglig uddannelse, når interessen vel at mærke rettedes mod at erhverve sig de rette tekniske kvalifikationer.573 Interessen for arbejdet mentes at udmønte sig i, at bibliotekaren
energisk arbejdede på egen selvudvikling i forhold til de tekniske spørgsmål, hvilket
skulle markere en forskel til dilettanten, der mentes at mangle netop det fremsyn, der lå
i arbejdet med egen udvikling.574 Gennem et dybdegående studium af et særligt emne,
skulle bibliotekaren disciplinere sig selv med henblik på at kende egne begrænsninger,
og han måtte ligeledes acceptere nødvendigheden af at gøre sig biblioteksteknikken
underdanig. Bibliotekaren blev set som det fremmeste eksempel for låneren ved at levendegøre princippet om at lære, så længe man lever, og han måtte derfor efter evne øve
sin egen dømmekraft gennem selvlæsning og være med til at skærpe omdømmet for
sagkundskab og studier.575
Den praktiske begavelse og de naturlige anlæg afspejledes i bibliotekarens forhold til
bogen og hans evne til at forestå den rette behandling af bogen. Den rette behandling af
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bogen kobledes til behovet for at kontrollere og skabe orden i det kaos, som bøgerne
udgjorde uden for bibliotekets mure.576 Bibliotekaren måtte derfor være i besiddelse af
pinlig ordenssans og skatte omhu og nøjagtighed, selv om det udførte arbejde kunne
betragtes som småting.577 Katalogiseringen blev kernepunktet for de naturlige anlæg,
for netop denne krævede en fuldt udviklet ordenssans, der gav sig udslag i nøjagtighed
selv i de mindste detaljer. Katalogiseringen ville afspejle, om bibliotekaren havde præcision og sans for systematik.578 Overskueligheden betragtedes som det bedste udtryk
for den herskende orden i kataloget, hvilket begrundede ønskværdigheden af, at det var
letlæseligt. Bibliotekaren måtte underkaste sig kravet om en letlæselig håndskrift, hvis
ypperste frembringelse var den særlige bibliotekshåndskrift, som var udviklet i USA.579
Punktlighed og akkuratesse betragtedes som fundamentet for den omhyggelige notering
af hjemlån, der defineredes som en af grundstenene i det forsvarligt administrerede bibliotek.580
Katalogets vigtighed begrundedes med, at ikke alt kunne overlades til bibliotekarens
hukommelse, da dette ville medføre en tabt viden, når bibliotekaren af den ene eller
anden årsag måtte opgive biblioteksarbejdet. Det understregedes samtidig, at en god
hukommelse var en stor fordel for bibliotekaren, da den ville lette oversigten over bibliotekets samling og havde betydning i forhold til bibliotekarens kendskab til bøger og
litteraturen.581
Bibliotekarens evne til at skønne dannede en overgang mellem forholdet til bogen og
forholdet til låneren, da det defineredes som centralt for bibliotekaren at kunne skønne
om bog og låner passede sammen. Dette krævede, at bibliotekaren var fortrolig med den
enkelte låners udviklingsstandpunkt.582 Kendskabet til og fortroligheden med den enkelte låner var betinget af den enkelte bibliotekars forhold til den enkelte låner og udgjorde
ikke en egentlig egenskab, der kunne forlanges af en bibliotekar. Fortroligheden med
lånerkredsen skulle etableres i løbet af bibliotekarens virke, men kunne ikke forlanges
på forhånd. Den ivrige og kyndige bibliotekar dannede i stedet grundlaget for en sammensmeltning af den faglige uddannelse (bogkundskaben) med de personlige egenska-

576

Se kapitel 2.2.3 for orden i bogbestanden.
Grønborg, 1915, s. 21. Døssing, 1917a, s. 278. Grønborg, 1907, s. 61. Lange, 1916a, s. 5.
578
Banke, Dahl & Døssing, 1922, s. 39. RA 2073 nr. 40: D16 (brev af 9.5. 1919).
579
Lange, 1916a, s. 6. Banke, Dahl & Døssing, 1922, s. 39. Her anføres det ligeledes, at maskinskrevne
kort havde afløst de håndskrevne kort som en art rationaliseringsbestræbelse, da biblioteksskriften betragtedes som meget langsommelig at bruge. Steenberg, 1917f, s. 111. I Haandbog i Bibliotekskundskab
(1916) findes en gengivelse af en planche med den amerikanske biblioteksskrift, men det er uvist om der i
perioden er blevet undervist i brugen af denne skrift.
580
Grønborg, 1912, s. 26.
581
Banke, Dahl & Døssing, 1922, s. 36. Grundtvig, 1909a, s. 14. Lange, 1916a, s. 5.
582
Grønborg, 1912, s. 28. Christensen, 1896, s. 1308.
577

124

3. Kapitel: Bibliotekaren

ber, hvilket sikrede en omhyggelig vejledning af låneren.583 Kendskabet til bøger var
langt fra fyldestgørende, og bibliotekaren måtte besidde et vist kendskab til mennesker
generelt og ikke blot til den enkelte låner:
Det er blevet mig fortalt, at der i en jydsk By var to Hestehandlere, der var
Konkurrenter; den ene forstod sig bedre paa Heste end den anden, men den
anden forstod sig bedre paa Mennesker, saa at han kunde finde ud af, hvilke
Heste der passede hans Kunder. Det var den sidste, der vandt Konkurrencen.584
Menneskekundskab konstrueredes som en afgørende personlig egenskab hos bibliotekaren, hvorved der etableredes et modbillede i bogormen, der fremstilledes som en person
med et dybt kendskab til bøgerne i biblioteket, og som ønskede at beskytte sine bøger
højere end at udlåne dem til de mennesker, der måtte have behov derfor. Skulle bibliotekaren optræde som en folkelærer krævedes af ham evnen til at omgås mennesker og
evnen til at vurdere mennesker. Menneskekundskaben sås som grundlaget for bibliotekarens vejledning af låneren, der skulle ske med konduite, takt og commonsense.585
Vejledningen baseredes på den personlige kontakt mellem bibliotekaren og låneren,
og tekniske hjælpemidler som indikatoren eller de åbne hylder blev vurderet i forhold til
deres begrænsning af denne kontakt. Indikatoren blev anset for problematisk, da låneren
ved hjælp af denne kunne undgå bibliotekaren, medens de åbne hylder vurderedes ikke
at hindre kontakten.586 Vejledningen defineredes som lånerens mulighed for at få rådgivning hos den fagligt kompetente bibliotekar, der tillige skulle udstråle begejstring for
kundskabstilegnelsen, hvorved han ville ægge publikums spørgelyst. Vejledningen måtte ikke have karakter af en mekanisk ekspedition.587
Diskursen om bibliotekaren indeholdt betragtninger over bibliotekarens væsen, som
gav sig udslag i hans indstilling til låneren. Bibliotekaren skulle være et sympatisk
menneske, der behandlede låneren med elskværdighed og imødekommenhed. I udlånet
måtte bibliotekaren udvise en frivillig hjælpsomhed og være opsøgende i vejledningen
af låneren. På læsesalen var det nødvendigt at forene hensynsfuldhed med ro, fasthed,
høflighed og takt, så at læsesalsbibliotekarens vejledende funktion trådte frem snarere
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end den overvågende.588 Læsesalsbibliotekaren måtte desuden være forsynet med en del
tålmodighed for at kunne klarlægge lånernes ofte ubehjælpsomme spørgsmål og gennem en høflig attitude vinde nye gæster for læsesalen. Den hjælpsomme indstilling
måtte relateres til de normer, der i øvrigt var fastsat for læsesalen, og:
…det [er] naturligvis Bibliotekarens Ret og Pligt at hævde sig over for ubehagelige besøgende, som forbryder sig mod Ordensreglerne, eller som søger
at misbruge ham ved paatrængende Spørgen.589
Bibliotekarens indstilling til låneren understregede relationen mellem bibliotekaren som
den dannede og låneren som det umælende væsen, der havde behov for ekstra hjælp.
Synet på dannelsen som garant for bibliotekarens åndelige frihed kombinerede den
faglige uddannelse med det medfødte talent for det bibliotekariske arbejde og betegnede
en så stærk relation, at den medførte en stækning og udgrænsning af et konkurrerende
syn på den åndelige frihed, der baseredes på det private initiativ. Sås det private initiativ
som garanten for den åndelige frihed, betød det en konstruktion af den statsligt ansatte
bibliotekar som en modsætning, der blev anset for at repræsentere et åndeligt tyranni,
der fremmede en bestemt læsning, som dikteredes af magthaverne.590 Denne modsætning var problematisk, da initiativet i sig selv mentes at være en af de personlige egenskaber, der havde betydning for det bibliotekariske arbejde. En grundlæggende egenskab hos bibliotekaren var entusiasme og begejstring for arbejdet, hvilket afspejledes i
det vovemod, som krævedes af den enkelte for at tage en uddannelse, der ikke fulgtes af
en fast stilling. Med afsæt i de naturlige anlæg defineredes bibliotekaren som en initiativrig person, der ihærdigt og bestandigt arbejdede for udbredelsen af oplysningen under
forudsætning af erhvervelse af de tekniske kundskaber.591 Initiativet hos den enkelte
måtte relateres til en følelse af ansvar, som måtte omfatte arbejdet i biblioteket. Det private initiativ forkastedes som det bærende princip for bibliotekets drift, men behovet for
initiativet betragtedes som essentielt, hvorfor det ikke kunne underlægges nogen tvang.
Som det bibliotekariske initiativ transformeredes det til at udgøre en central personlig
egenskab hos den enkelte bibliotekar, når blot det indeholdt den faglige uddannelse og
selvdisciplinering.592
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Gennem kravene til de personlige anlæg skabtes en række normer for bibliotekarens
opførsel over for låneren. Bibliotekaren skulle agere som et eksempel til efterfølgelse
for låneren, hvorfor normerne centreredes om bibliotekaren som den dannede og belevne mand eller kvinde. Det understregedes, at kvinder mentes at besidde særligt gode
anlæg for biblioteksarbejdet i folkebibliotekerne, uden at det nærmere specificeredes,
hvilke anlæg det drejede sig om.593 Som en tydeliggørelse af normerne for bibliotekaren
skabtes der et modbillede til den moderne folkebibliotekar. Dette modbillede betegnedes som den gammeldags bibliotekartype, der var gnaven, uligevægtig og snobbet. Hans
ekspedition af lånerne betegnedes enten som mekanisk uddeling af bøger eller udført
med en så formel høflighed, at det rettere var uhøflighed. Hans kendskab var begrænset
til bøgerne, som han vogtede som en dyrebar skat, og som ikke skulle udsættes for utidig brug eller overlast. Den gammeldags bibliotekar betragtede biblioteket som sit eget
og agerede som en vagthund.594 Pegede de personlige anlæg på en bestemt type af
menneske, med hvilket låneren skulle identificere sig, måtte bibliotekaren underkaste
sig yderligere normalisering gennem den korrekte forståelse af opgaven som folkeopdrager. Den betydning, som de naturlige anlæg tillagdes ved definitionen af
bibliotekaren, modereredes gennem den konstante tvang til underkastelse overfor den
faglige uddannelse.595 Kun ved at understrege den faglige uddannelses betydning kunne
de naturlige anlæg og det private initiativ transformeres som betydningsfulde for
biblioteket som en offentlig institution.
3.3.2 Folkeopdrageren
Den diskursive ramme for konstruktionen af normer for bibliotekaren funderedes i en
religiøs terminologi med udgangspunkt i kaldet som den inderste drivkraft. Kaldet relateredes til ønsket om at arbejde for udbredelse af folkeoplysningen og var et væsentligt
led ved konstruktionen af bibliotekarens identitet som folkeopdrager. Den gode bibliotekar skulle tro på sagen og nære et ønske om at arbejde i folkeoplysningens tjeneste
udelukkende på baggrund af ideen:
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…hvor der kan sættes Kræfter ind for Ideens Skyld, hvor de, der har Trang
dertil, kan faa Lov at gøre et Arbejde i Samfundets Tjeneste…596
Var den enkelte kaldet til arbejdet, var han ikke bibliotekar for at leve, men levede for at
være bibliotekar, hvilket placerede lønnen for arbejdet på et lavere trin end arbejdet
selv, således at arbejdet uanset lønnen ville være mere værd.597 Kaldet definerede en
samhørighed blandt bibliotekarerne og etablerede et broderskab, mere end det skabte en
egentlig stand. Bibliotekssagen skulle bæres af de enkelte aktørers offervillige kærlighed, og mødtes bibliotekarerne på dette fælles grundlag, ville arbejdet kunne fornys
gennem den følte begejstring for sagen.598 Den kraft, som strømmede fra kaldet, konstruerede bibliotekaren som den forsagende idealist, der måtte give afkald på denne verdens goder.599
Kaldet definerede det bibliotekariske arbejdes grundlag som liggende i det individuelle offer, og kaldet betegnede viljen hos den enkelte til at ofre sig i sagens tjeneste.
Med forankringen i det individuelle relateredes arbejdet til den enkelte bibliotekars opofrelse, der i og for sig mere relateredes til bibliotekarens udbytte af arbejdet end lånernes. Offeret bragtes i folkeoplysningens navn og medførte kun ubelejlighed for den enkelte, og det blev forstået som en lidelsesfuld tilstand, der måtte til for at tjene det gode.
Centralt for denne forståelse var at:
Den, der handler med Olje, faar selv sine Hænder salvede.600
Det bibliotekariske arbejde konstrueredes som et personligt offer bragt af den enkelte.
Offeret understregedes af, at bibliotekaren måtte underkaste sig hensynet til befolkningens tarv og interesser og udføre sin gerning ved at leve blandt lånerne. Dette afspejledes i synet på bibliotekarens vejledning og bogvalg, som defineredes af befolkningens
behov. Dette betød ikke en ligegyldig udlevering af litteratur, men reflekterede ønsket
om at stige ned til lånernes niveau for at hente dem op. Vejledningen havde det opdragende sigte at tilskynde lånerne til at læse den sværere litteratur ved at lede dem skridt
for skridt videre. Lånernes accept af det bibliotekariske arbejde betingedes af bibliotekarens frivillige arbejde, og dette konstituerede en væsentlig magtrelation, der udgik fra de
lokale beboere og ikke fra bibliotekaren. Bibliotekarens magt defineredes af det personlige offer, hvorfor denne position kun kunne fastholdes, så længe arbejdet var ulønnet
596
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og forankret i det private initiativ. Det bibliotekariske arbejde ville ud fra denne betragtning ikke kunne udføres med basis i en konstruktion af bibliotekarens identitet som lønnet embedsmand, hvis kald betragtedes som defineret af magthavernes særlige interesse
frem for af befolkningens. Lønnen for bibliotekarens arbejde lå i stedet i at se, at arbejdet lykkedes til gavn for andre, selv om det kun i ringe grad udmøntedes i tak og påskønnelse.601
Skulle bibliotekaren medvirke til oplysningens transformation til et offentligt anliggende, var det individuelle kald og en udpegning af særlige personlige egenskaber ikke
tilstrækkeligt. Kaldet måtte defineres som af en samfundsmæssig betydning og relevans,
der medførte, at bibliotekarens opgave oversteg udleveringen af gode bøger hen over
disken. Med samfundets generelle transformation i perioden 1880-1920 og med det
dannelsesbærende fags overgang fra religion til dansk tilkendtes tilknytningen til en
religiøs morallære som gammeldags og som udtryk for en ringeagtende opfattelse af
den laverestående befolkning. Den moralske tilknytning løstes fra religionen og forbandtes med en mentalhygiejnisk diskurs, der skulle sikre en sund befolkning. Med dette som udgangspunkt knyttedes bibliotekarens opgave i stigende grad til en samfundsmæssig diskurs om den produktive befolkning, der lånte af det amerikanske ideologiske
arvegods udtrykt gennem brugen af slagordet library spirit.602
Library spirit skabte en norm for bibliotekarens syn på låneren, som indebar, at bibliotekaren ikke måtte anse dannelsen for at være standsbetinget og udtryk for samfundsmæssige skel. Dermed betegnedes det som en fejl at anse lånernes fatteevne for at
være på et lavere niveau end bibliotekarens egen intellektuelle formåen.603 Bibliotekarens grundsyn måtte afspejle troen på, at demokratiets berettigelse begrundedes i den
uhindrede adgang for alle til bøgerne. Bibliotekaren konstruerede sig selv som demokratiets forlængede arm ved at sikre, at hele befolkningen kunne nære og udvikle sine
interesser. Hans opgave blev som følge deraf at fremkalde den åndelige vågenhed og
styrke den enkelte låners selvdisciplin ved gennem vejledningen at lede låneren til den
vanskeligere tilgængelige litteratur og udstyre ham med muligheden for at dygtiggøre
sig på læsesalen som selvarbejdets laboratorium.604 Bibliotekarens arbejde betragtedes
ud fra denne forståelse som en kulturmission, hvor evnen til at udnytte den enkelte lå-
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ners arbejdskraft som led i den store sammenhæng blev afgørende for bevarelsen af den
danske nationalstat.605
Ideen om library spirit krævede, at bibliotekaren skulle optræde som opdrager overfor befolkningen som helhed og overfor det, der betegnedes som åndskulturens ledende
kræfter. Sidstnævnte skulle bringes til at indse opgavens storhed og værdighed, der netop lå i opdragelsen af befolkningen til at agere som samfundsborgere. Bibliotekaren
identificerede sig selv som det led, der sikrede et samarbejde mellem samfundets interesser og den nødvendige sagkundskab med det kulturarbejde som formål, der lå i at
højne befolkningens åndelige niveau. Som en sådan faktor i kulturudviklingen måtte
bibliotekaren distancere sig til den dilettantisme, som mentes at præge de eksisterende
biblioteker.606
Med forankringen af kaldet i en samfundsmæssig relation måtte arbejdet defineres
som bibliotekarens eneste virksomhed og forstås som en livsopgave. En aflønning i
form af påskønnelse og tak og en viden om at have gjort gavn var ikke tilstrækkelig, når
arbejdet skulle udgøre et levebrød. I stedet skulle bibliotekaren betragtes som en arbejder, der var sin løn værd, og den uegennyttige og uselviske bibliotekar udgrænsedes
som udtryk for et primitivt standpunkt. Arbejdet kunne ikke længere anses for at være et
personligt offer.607 Transformationen af kaldet fra det individuelt forankrede kald til
kaldets samfundsmæssige betydning som baggrund for det bibliotekariske arbejde blev
anset som revolutionerende og nyskabende. For at vinde den endelige offentlige anerkendelse understregedes forskellene til det individuelle kald gennem konstruktionen af
den filantropiske bibliotekar, hvis motiver betegnedes som alt andet end udsprunget af
et kald:
Jeg tør næsten påstå, at der er mere idealitet i vort arbejde, thi for en sulteføde arbejder vi for sagen kun holdt oppe af vor hengivenhed for sagen selv;
mens disse halvciviliserede seminarister med deres gode lærerindtægter råber op om deres ideale arbejde for sagen, at det er brødløst osv. De taler
hånligt om os, fordi vi har det til levebrød (de skulle for resten have lov til at
prøve det), men glemmer at tale om, hvorledes de selv har benyttet dette fritidsarbejde til at skabe sig magt eller f. eks. et overlærerembede.608
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Kaldets væsentligste betydning blev en understregning af bibliotekarens idealistiske
tilgang til arbejdet: arbejdet måtte ikke tages for lønnens skyld, men af ideelle grunde.609
Kaldet definerede vejledningen af lånerne som den essentielle del af bibliotekarens
gerning, hvor bibliotekaren måtte bevise, at han i egentligste forstand var bibliotekar.610
Vejledningen skulle vække og retlede låneren, så at han valgte den gode bog. En beskrivelse af vejledningen som det at lede på en rigtig og sund måde kunne ikke rumme
den betydning, som vejledningen blev tilskrevet. Vejledningen var den del af det bibliotekariske arbejde, der hverken kunne måles eller tælles, men som måtte vejes.611 Udgangspunktet for vejledningen var ikke så meget låneren, som det var hensynet til samfundets tarv:
Vi, der skal opdrage, skal ikke altid spørge, hvad de [lånerne] vil have.612
Gennem bogvalget skulle bibliotekaren indtræde i rollen som folkelærer, hvilket medførte, at lånernes smag ikke tilkendtes en afgørende betydning. Bibliotekaren tildeltes i
stedet magten som den, der skulle lede hele folkets læsning ved at knytte forståelsen af
den samfundsmæssige opgave med den faglige dannelse. Bibliotekaren vidste bedre end
lånerne, hvad de havde behov for. Ved indretningen af børne- og ungdomsafdelinger var
det af særlig stor betydning, at bibliotekaren holdt sig sit pædagogiske formynderskab
for øje og betragtede gerningen i børnenes læsestue som en social og filantropisk opgave. Kravet til vejledningen af låneren var, at bibliotekaren skulle hente låneren, hvor han
stod, og derigennem fremme og udvikle opdriften i læsernes kundskabstrang skridt for
skridt.613 Bibliotekaren måtte aktivt virke for opdragelsen af lånerne ved at vise sig ofte
på biblioteket og ved at give meddelelser til lånerne på en opslagstavle, hvor opslagene
skulle skiftes ofte, således at lånerne fik for vane at bemærke den.614 Uanset om bibliotekaren var filantrop eller embedsmand blev vejledningens formål forstået som muligheden for at sikre, at låneren fik udbytte af det læste, og at han blev ført videre. Dette
kunne gøres ved at lægge bøgerne til rette for låneren og ved at tale med ham om det
læste. Gennem denne samtale kunne lånerens standpunkt afdækkes med henblik på at
tilrettelægge den videre læsning. En egentlig påvirkning af låneren i æstetisk, politisk
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eller religiøs betydning måtte ikke komme på tale, men energien skulle ledes ind på en
mere frugtbar bane.615
Det individuelle kald og den samfundsmæssige opgave med at sikre en produktiv
befolkning kædedes sammen med den bibliotekariske faglighed, hvilket muliggjorde en
udgrænsning af det, der blev set som den gammeldags bibliotekartype, som betragtedes
som filantropisk og statsforskrækket. Det individuelle kalds tilknytning til det enkelte
individ havde ikke den slagkraft, der var nødvendig for at transformere bibliotekarens
arbejde til et offentligt accepteret erhverv. Normen for bibliotekaren blev at optræde
som folkeopdrageren, der gennem begejstringen for sagen transformerede den uformelige befolkningsmasse til nyttige og produktive individer i samfundets tjeneste. Konstruktionen af den bibliotekariske identitet som folkeopdrager understregedes gennem etableringen af en modsætning mellem bogsamlingsarbejdet og det produktivitetsfremmende
biblioteksarbejde. Bogsamlingsarbejdet udgrænsedes som en biting, der betragtedes
som en hyggelig og ædel gerning i ledige timer, medens det moderne folkebibliotek
installeredes som en af folkeopdragelsens hovedmagter, der skulle give folket øget velstand, rigere kultur og livslykke.616
3.3.3 Kaldet
De personlige anlæg betragtedes som afgørende for evnen til at være bibliotekar, og de
medførte, at bibliotekarens arbejde defineredes som et særligt arbejde, som ikke alle
kunne udfylde, selv om de fik den nødvendige faglige uddannelse. Fokuseringen på de
personlige egenskaber førte bibliotekaren til en forståelse af arbejdet som et kald. Normen for bibliotekaren blev at agere som den brændende missionær i folkeoplysningens
og samfundets tjeneste. Den privat opflammede bibliotekar afvistes med den begrundelse, at han kun havde blik for sagens principper, men manglede den rette forståelse for
sagens praktiske virkeliggørelse, der funderedes i sagkundskaben.617 Med library spirit
knyttedes bibliotekarens arbejde til samfundet, da bibliotekaren måtte identificere sig
som tjener af det almene og med samfundets vel.618 Dette betød, at samfundets tarv bestemte bibliotekarens tilgang til arbejdet. Samfundets tarv identificeredes som en produktiv og arbejdsom befolkning, hvis produktivitet sikredes gennem uddannelse, som
opnåedes gennem en demokratisk adgang til bøgernes verden på bibliotekerne. Samfundets velstand garanterede befolkningens frihed, som videre medførte frihed for den en-
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kelte. Dette synspunkt adskilte sig fra den tilgang til arbejdet, der som udgangspunkt
betragtede befolkningen som så differentieret, at den kun kunne lokaliseres til et snævert geografisk område, og hvor bibliotekaren måtte lade den lokale befolknings behov
være bestemmende for biblioteksarbejdet. Derigennem sikredes den enkeltes åndelige
frihed som fundamentet for hele befolkningens frihed.619 Inden for begge forståelser
relateredes bibliotekarens arbejde til at tjene samfundet, men vejen dertil var forskellig.
Synet på bibliotekaren forankredes i enten at have samfundet som udgangspunkt for at
tjene den enkelte eller at have det nære miljø som udgangspunkt for at tjene samfundet.
Kun ved at tjene samfundet før den enkelte kunne bibliotekaren normaliseres som folkeopdrageren. Korsgaards definition af foredragsholderen som profet inddrager eksperten som en anden mulighed for at legitimere myndighed i en pædagogisk diskurs.620
Bibliotekaren havde ganske vist ikke en egentlig talerstol, men hans opgave som folkeopdrager kan ses i lyset af Korsgaards foucaultske definition af eksperten. Denne betragter sandheden ud fra et kundskabs- og færdighedsperspektiv, og selv samme sandhed skal formidles klart og utvetydigt. Bibliotekaren indtrådte som ekspert i sin egenskab af faguddannet bureaukrat og folkelærer.

3.4 Konklusion
Diskursen om bibliotekaren bevirkede, at oplysningen måtte konstrueres på en bestemt
måde, der nødvendiggjorde indsatsen fra en særligt uddannet person. Bibliotekaren muliggjorde oplysningens transformation til at blive et område af offentlig interesse. Bureaukratiseringen af det bibliotekariske arbejde med indsættelsen af bibliotekaren som
embedsmand og fagmand ophævede den menneskelige udskiftelighed, der var problematisk for en offentligt situeret udbredelse af oplysningen.
Gennem fordelingen udskiltes det bibliotekariske arbejde som et særligt område, der
krævede bestemte kvalifikationer. Uddannelsen og lønnen manifesterede konstruktionen
af den nye profession. Bibliotekaren blev i egen selvforståelse den, der organiserede
oplysningsarbejdet gennem bogen. Konstruktionen af det særlige bibliotekariske arbejdsområde medførte behovet for en faguddannet ledelse, der kunne sikre den optimale
og mest rationelle udbredelse af oplysningen. Bibliotekarens legitimitet baseredes på en
effektiv kontrol med oplysningen. Det ansvar, der fulgte med denne kontrol, konstruerede dermed et behov for en fastansat bibliotekar, som kunne påtage sig dette ansvar
fuldtids, hvorfor der måtte kræves en vis løn. Dette indebar endvidere et behov for viden og uddannelse, der etableredes på basis af metoder og fagsprog, som nødvendigvis
måtte beherskes af arbejdets udøvere. Fagsprog, uddannelse og metoder var væsentlige
619
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styringsinstrumenter til udgrænsning af folk, der ikke besad netop disse kvalifikationer.
Med fokuseringen på uddannelsen lukkedes diskursen om bibliotekaren.
Metoderne, der blev anset for revolutionerende inden for det bibliotekariske arbejde,
udmærkede sig i højere grad gennem deres grundighed end gennem deres nyskabende
elementer. Påpegningen af deres moderne og revolutionerende indhold havde en større
betydning for opbygningen af et modbillede, som generelt kaldtes den gammeldags bibliotekartype. Dette modbillede understøttedes gennem inddragelsen af de naturlige anlæg som afgørende for, at den enkelte kunne betragtes som en god bibliotekar. Sammen
med kaldet betegnede de naturlige anlæg det bibliotekariske arbejde som enestående og
underbyggede formeningen om, at det ikke var alle beskåret at blive bibliotekar. På
denne baggrund konstrueredes normer til bibliotekarens ageren over for låneren. Kaldets forankring i ideen om library spirit konstruerede en forestilling om bibliotekaren
som demokratiets udpost og fremmeste pioner, hvilket havde betydning for vejledningens karakter af folkeopdragelse.
Sammenkædningen af den faguddannedes faglige kvalifikationer med de naturlige
anlægs vægtning af bibliotekarens almene dannelse transformerede bibliotekaren fra
den veldædige og dannede, men elitære mand, til den uddannede teknokrat. Teknokraten sikrede en nyttig og korrekt udbredelse og formidling af oplysningen til hele befolkningen, der samtidig måtte underkaste sig denne nye teknokrats bedre viden. Udgrænsningen af den filantropisk og bedrevidende frivillige bibliotekar erstattedes af den teknokratiske og bedrevidende bibliotekar, der gennem vejledningen sikrede, at låneren var
produktiv som et led i bibliotekets produktivitet og som et led i at være samfundet til
nytte. En effektiv udbredelse af oplysningen betingedes af indplaceringen af bibliotekaren i et nøje defineret og hierarkiseret system samt af etableringen af faste rutiner for det
bibliotekariske arbejde til dokumentation af bibliotekets berettigelse i samfundet. Bibliotekaren sikrede denne dokumentation og var samtidig den, der knyttede bogen til låneren.
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4. Låneren
I 1887 offentliggjordes et læserbrev i Politiken med en beretning om nogle mislykkede
biblioteksbesøg. Forfatteren af læserbrevet var i første omgang blev truet med udvisning
af læseværelset i ”Arbejderforeningen af 1860”, som var en borgerlig forening dannet
med henblik på arbejderens vel.621 Udvisningen begrundedes med forfatterens uanstændige påklædning. Forfatteren indmeldte sig derfor som låner i København Kommunes
Biblioteker, hvor han lå i stadig strid med bibliotekaren, der ikke ville udlevere de af
ham ønskede titler. Denne strid endte med, at forfatteren blev smidt ud af folkebiblioteket, anskaffede sig en mere anstændig påklædning og vendte tilbage til ”Arbejderforeningen af 1860”.622 Låneren var sandsynligvis en arbejder, som var målgruppen for de
i 1885 etablerede biblioteker i København.623 Kontrollen med den enkelte låner var direkte og relateredes til en formening om, hvorledes arbejderen burde opføre sig (var
påklædt), og hvad han kunne kapere af læsning og oplysning. Kontrollen var uafhængig
af, om der var tale om et foreningsbibliotek eller et offentligt tilgængeligt bibliotek, selv
om den rettedes mod forskellige områder.
I 1916 berettedes i Politiken om et stormløb på et af børnebibliotekerne i København
som indledning til en nærmere præsentation af selve børnelæsesalen. Her blev det bl.a.
fremstillet, hvorledes biblioteksassistenterne måtte inspicere, at børnene havde rene
hænder og af og til:
…tage Affære med grøn Sæbe og Skrubbe, hvad der hyppigt ikke gaar af i
ganske Stilhed. Under disse Renselsesfester skal det enkelte Gange være
kommet til højlydte Demonstrationer.624
Udover den håndfaste afvaskning af børnene skulle læsesalens personale have hånd i
hanke med, at alt gik stille og sømmeligt til på læsesalen, og at bladene i bøgerne blev
vendt forsigtigt. Kontrollen med lånernes fysiske fremtoning var stadig særdeles direkte
og relateredes til opfattelsen af normer og regler for god opførsel i det offentlige rum.
De rene hænders entré i biblioteksverdenen betingedes af den diskurs om hygiejne og
sundhed, som prægede hele samfundet. Normerne og reglerne for den gode opførsel
underkastedes en mere indirekte kontrol gennem overvågningen af læsesalen, hvor behandlingen af bøgerne kun var et af områderne. Læsesalens konstruktion som stille- og
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arbejdsområde dikterede særlige regler for opførsel, arbejdsmåde og for forholdet mellem bibliotek og låner. Børnelæsestuen under København Kommunes Biblioteker afspejlede den forandring, der var foregået i synet på låneren. En opfattelse af almuen som
en åndeligt uudviklet klasse var ikke foreneligt med et folkebibliotek, og tilegnelsen af
åndelige værdier skulle ikke forbeholdes enkelte klasser i samfundet. Alle skulle på
biblioteket finde mulighed for udvikling.625 Den direkte kontrol afløstes af en indirekte
kontrol af låneren, hvor omdrejningspunktet var lånerens udvikling og produktivitet.
Lånerens relation til biblioteket undergik på tilsvarende vis en transformation. Biblioteket skulle udfylde de timer, som ikke var optaget af det egentlige arbejde, hvad enten det nu var skolegang for børnenes vedkommende eller arbejdet på marken eller i
fabrikken for de voksnes vedkommende. Lånerens forhold til biblioteket var som udgangspunkt kendetegnet af medlemmets kontingentbetaling til anskaffelse af bøgerne.
Benyttelsen af bøgerne ved hjemlån eller i læsestuen, hvor der var tilknyttet en læsestue,
var det bidrag, som biblioteket ydede låneren: biblioteket tilfredsstillede lånerens læsetrang i fritiden med god og opbyggelig litteratur. Som publikum på biblioteket med læsesal og faguddannede bibliotekarer, skulle læsetrangen ikke blot tilfredsstilles – den
skulle også udnyttes og gøres produktiv. Forholdet til biblioteket var ikke længere kendetegnet af kontingentet, men af overtagelsen og disciplineringen af lånerens tid.
Befolkningen var målet for organisationen og var den på sin vis ukendte størrelse,
der skulle benytte biblioteket og derigennem berettigede dets eksistens. Bibliotekets
organisation havde som formål at sprede oplysningen til befolkningen, der samtidig var
en vanskelig håndterbar størrelse, som kunne stille for store krav til bibliotekets bogbestand eller – hvad oftere mentes – for ringe krav til samme. Den væsentligste opgave
for biblioteket var i første omgang at opdrage befolkningen til at bruge biblioteket og
benytte det på den rigtige måde, for at biblioteket kunne udbrede oplysningen så effektivt som muligt. En effektiv og produktiv befolkning, der fik en god uddannelse fra skolen og fortsatte muligheder på biblioteket, skulle sikre samfundets videre fremgang og
vækst. Med biblioteksloven i 1920 defineredes folkebibliotekerne som en moderne og
demokratisk institution for hele befolkningen uden skelen til klassetilhørsforhold. Til
understregning af det klasseløse bibliotek konstrueredes en modsætning i de præmoderne biblioteker, der ifølge det moderne folkebiblioteks diskurs arbejdede filantropisk for
at tilfredsstille almuens læsetrang uden at stille krav til udbyttet af læsningen. Med fokuseringen på det klasseløse bibliotek forsvandt arbejderen og almuen som målgruppen,
der modtog oplysning fra oven, og de erstattedes med hele befolkningen (folket), som
selv ønskede oplysningen. Dette nødvendiggjorde udvidelsen af låneren, der var en allerede kendt kategori, som var lettere at håndtere end hele befolkningen. Var befolknin625
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gen først kommet til biblioteket, ophørte denne status, og den blev i stedet gennem registreringen som låner underkastet de samme principper om og krav til udvikling, som
gjaldt for bibliotekernes organisation. De teknikker og metoder, der havde været anvendt til at disciplinere almuen som låner, udbyggedes med henblik på at underkaste
befolkningen kontrol og evnen til selvdisciplin. Den synlige kontrol med låneren udvidedes med lånerens kontrol med sig selv.
Dette kapitel skal nærmere undersøge, hvorledes befolkningen konstrueredes som
den klasseløse låner, og hvilken betydning denne konstruktion havde for oplysningens
funktion. Tilgangsvinklen til denne undersøgelse vil være fordelingen og parcelleringen
af den klasseløse låner, skabelse af normer og standarder for den gode låner og endelig
hvordan låneren organiseredes som en del af udviklingen i biblioteksvæsenet. Det er her
væsentligt at påpege, at analysens udgangspunkt er låneren set fra bibliotekets position.
Analysen foretages i tre dele. Det første afsnit omhandler konstruktionen af principper til fordeling og parcellering af befolkningen med henblik på at konstruere en anvendelig kategori til håndtering af befolkningen i biblioteket. Afsnittet fokuserer på fordelingerne mellem barnet, den unge og den voksne skabte tre fordelinger af befolkningen,
der stillede særlige krav ved adgangen til biblioteket. Et andet fordelingsprincip var de
egenskaber, som læseren tillagdes, og som dannede et fundament for videre fordelinger.
Et væsentligt element, der indgik ved denne fordeling, var læseevnen.
I det efterfølgende afsnit skal det undersøges, hvorledes befolkningen som låner blev
et element til organisation af biblioteksudviklingen. Afsættet for afsnittet er konstruktionen af låneren som en bureaukratisk kategori, der skulle fremme bibliotekernes generelle udvikling. Låneren konstrueredes gennem en række administrative procedurer omfattende udlånsnoteringssystemet og indmeldelsen i biblioteket som eksempler. Befolkningen var ikke noget i sig selv, førend den registreredes som låner og genstand med
lånerkort, og gennem denne registrering kunne låneren anvendes som et instrument til
måling af effektivitet. Den systematiske tilgang til låneren gennem indmeldelsesrutinen
udvidedes til at omfatte en række øvrige rutiner, som manifesteredes i blanketter, reglementer og standardiserede henvendelser til låneren. Afsnittet skal analysere metoderne
til behandlingen af lånerne, lånerens tilknytning til biblioteket udtrykt i betalingsformerne, noteringen af lånerens udlån og reguleringen af tiden og nytten. Herved belyses
lånerens transformation fra en kaotisk masse til gennem bibliotekets rutiner at blive en
værdifuld og produktiv del af samfundet.
I det sidste afsnit undersøges de normer og standarder, der etableredes for lånerens
benyttelse af biblioteket. Som det første led undersøges forholdet mellem låneren,
hjemmet og samfundet. Forudsætningerne for lånerens benyttelse af biblioteket relateredes til en særlig diskurs om samfundets og hjemmets betydning for lånerens udvikling
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og (mentale) standpunkt. Forståelsen af samfundets udvikling udmøntedes i klare forestillinger om, hvad befolkningen skulle reagere på – det vil sige, hvorfor den skulle opsøge biblioteket. Hermed konstrueredes lånerens brug af biblioteket som en norm, der
var et fundament til kontrol med samfundsudviklingen. Som andet underpunkt undersøges, hvilke normer låneren underkastedes i biblioteket. Den sunde låner konstrueredes
både på et fysisk og mentalt plan gennem indretningen af biblioteket og gennem brugen
af bøgerne. Relationen mellem låner og bog var af stor væsentlighed for konstruktionen
af den produktive låner (og dermed det produktive bibliotek), ligesom forbindelsen mellem låner og bibliotekar i vejledningen blev set som et kernepunkt. Normerne for låneren konstrueredes som en overgang mellem en underholdningsfunderet bogbenyttelse
og en folkeopdragende bogbenyttelse som en understregning af forskellen mellem almuen som låner og befolkningen som låner.
Afslutningsvist inddrages forholdet mellem låneren og oplysningens funktion. Låneren var modtager af oplysningen og i denne henseende kernen i bibliotekernes oplysningsbestræbelser. Med udelukkelsen af arbejderklassen (underklassen eller almuen)
som eneste målgruppe for bibliotekerne kunne det formodes, at oplysningen ændrede
funktion over for dem, der tiltænktes at bruge biblioteket.

4.1 Fordelingen: Låneren som klasseløs
Det moderne folkebibliotek fremstilledes i egen selvforståelse som biblioteket for hele
befolkningen ledet af faguddannede professionelle i modsætning til de gammeldags
folkekøkkenbiblioteker, der som en almisse raktes til almuen fra veldædige og filantropisk sindede borgere.626 Låneren konstrueredes som en særlig kategori af befolkningen
ud fra tilknytningen til og brugen af biblioteket. En skelnen mellem lånerne ud fra tilhørsforholdet til forskellige klasser (de ubemidledes klasse – almuen – over for de dannedes klasse) forandredes i løbet af perioden 1880-1920 og erstattedes af andre skillelinier. Synet på ”…’Almuen’ som en i aandelig Henseende uudviklet Underklasse…627”
stod for fald. Befolkningens opdeling i klasser efter åndelige og økonomiske kræfter var
kaotisk og skulle modsvares af en samlende kraft, der fandtes i biblioteket.628 Som låner
underkastedes alle uanset klasse de samme ydelser, og derigennem ophævedes de i samfundet eksisterende klasseforhold, om end de stadig havde betydning som kategorier til
at fastslå netop den klasseløse låner. Fremstillingen af befolkningen som klasseløs afskaffede ikke folket som den truende masse, der gennem demokratiseringen med bl.a.
626
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udvidelse af valgretten optrådte som samfundets herrer med del i magten.629 Der behøvedes forskellige inddelinger af befolkningen til kontrol, disciplinering og nyttiggørelse,
hvor biblioteket med låneren betegnede en af disse inddelinger. Med udgangspunkt i
alderen og læserens egenskaber skabtes fordelingskriterier, der muliggjorde bibliotekets
håndtering af denne masse gennem dens transformation til låner.
4.1.1 Alderen
Alderen blev et af de nye inddelingskriterier for håndteringen af befolkningen. Afsættet
for inddelingen efter alder var synet på menneskets udvikling som parallel med menneskeslægtens udvikling forstået som skriftens udvikling. Skriftens udvikling fra billeder
til tegn, stavelser og lyde og lydenes sammensætning til ord svarede til menneskets udvikling af læseevnen. Denne forståelse betingede, at børnene blev udgrænset som den
særlige gruppe, der repræsenterede menneskeslægtens første led. Ved ungdommens
indtrædelse var læseevnen til stede, og her skulle den fæstnes og videreudvikles hos de
voksne.
Børnenes udvikling af læseevnen skulle begynde med billeder og trinvist føres frem
til den endelige sammensætning af lydene til ord som den færdige evne til at læse.630
Når læseevnen var skabt, kunne forløbet fortsat paralleliseres med menneskeslægtens
første optegnelser (på skrift), hvilke gjaldt forfædrenes bedrifter. Efter billedbøgerne
skulle børnene fortsætte med:
Det gamle Testamentes Fortællinger, omsatte i et Sprog, som Børnene kan
forstaa, de store Sagnkredse, Iliaden og Odysseen, vore nordiske Gude- og
Heltesagn, Niebelungenlied, Historiens store og gode Handlinger, det er noget for Børnene.631
Børnenes særlige karakteristika var deres større modtagelighed for gode (og slette) påvirkninger. Som lånere af biblioteket defineredes børnene som den særlige gruppe mellem 10 og 14 år, der krævede et særligt rum til læsning og som del af den større gruppe
af befolkningen, der under 18 år afkrævedes depositum eller kaution ved indmeldelse i
biblioteket. Indretningen af særlige børnelæsestuer skulle vinde børnene for biblioteksbrug, så at de vedblivende ville komme på biblioteket efter 14-årsalderen, samtidig med
at de opstillede et værn overfor børnenes adgang til voksenbibliotekets åbne hylder, og
hvad der måtte findes der af uegnet litteratur for børn. Deres hurtige indlæringsevne
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garanterede en tilpasning til bibliotekets præmisser, håndbøgernes opstillingsorden og
kortkataloget. De særlige børnelæsestuer var betinget af børnenes adfærd og problemer
med at overholde reglerne for brug af voksenlæsestuerne, hvilket især gjaldt stilhedsklausulen. Børnebibliotekerne skulle tilfredsstille børnenes lyst og trang til læsning og
hindre dem i at føjte om på gaden. Børnelæsestuen konkurrerede med hjemmet om at
være det bedste sted for barnet.632
Ungdommen indtrådte typisk ved afslutningen af skolegangen ved 14-årsalderen,
medens indtrædelsen i de voksnes rækker var mere diffus. Adgangen for alle fastsattes
typisk til at gælde fra 14-årsalderen, men udlånsregler kunne definere 18 år som den
grænse, hvorfra der ikke skulle stilles depositum ved indmeldelse i biblioteket, medens
23 markerede afslutningen på den særlige ungdomsalder.633 Ungdommen karakteriseredes ved at være en overgangsalder mellem barndommen og den voksne tilværelse med
de forpligtelser, som sidstnævnte kunne medføre.
At ungdommen karakteriseredes ved at være en overgangsalder indebar, at den blev
anset for at være af en ganske særlig om end dobbelttydig karakter. Den karakteriseredes nærmest fysisk, hvor støjniveauet hindrede en fælles læsestue med de voksne. Der
var hos ungdommen desuden tale om en særlig trang til usunde fritidsbeskæftigelser
(sport og biografer), der udmøntedes i læsning for spændingens skyld. Denne trang
kunne udnyttes i en sund retning ved at indføre de unge i læsestuens mange muligheder,
og det var af stor betydning at udnytte denne trang, da læsevanen dannedes inden 20årsalderen. Ud fra en fysisk betragtning var ungdommen en farlig periode i et menneskes liv. Faren forstærkedes ved, at mange unge ikke værdigede bogen et blik, så snart
de var sluppet ud skolen. En særligt problematisk gruppe af ungdommen hørte til i byerne og især i stationsbyerne, der karakteriseredes som nybyggerkolonier uden nogen
form for fællesskab.634
Overgangsalderen karakteriseredes dernæst som en sårbar og uspoleret alder, hvilket
betød, at meget unge (ligesom børnene) ikke burde have adgang til de åbne hylder i
voksenafdelingen, og at bibliotekaren nøje måtte overvåge, at den unge ikke utilsigtet
fik adgang til usædelige eller erotiske bøger. Ud fra dette syn på ungdommen tilkendtes
den en større trang til vejledning, hjælp og anvisning på læsning.635 Den moderne ungdom var ikke dårlig:
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…men Tiden har formet den saaledes, at den maa have en anden Behandling.636
Ungdommen var i sin inderste kerne uskyldig og uden de voksnes uvaner, der kunne
omfatte romandelirium og andre ødelæggende læsevaner. I sin uspolerethed var ungdommen mere modtagelig for oplysning, og en påvirkning af ungdommen ville oftest
krones med held. Vaktes kundskabstrangen ville det medføre en større respekt for bøgerne, og de unge ville af sig selv søge dem. Selv om det kunne være nødvendigt at beskytte den sårbare ungdom mod visse typer af bøger, var det langt fra nødvendigt at
beskytte den mod læsning i al almindelighed. Uanset om det ene eller andet syn på ungdommen var fremherskende, begrundedes oprettelsen af læsestuer i høj grad med hensynet til ungdommen. Ungdommen var bærer af fremtiden, og en dådkraftig ungdom
kunne skabes gennem læsning.637
Var børnene og de unge forholdsvist klart afgrænsede og veldefinerede kategorier af
lånere med særlige behov, var de voksne en mere udflydende gruppe. Biblioteket omtaltes gerne som skolen for de voksne, og denne skole skulle ligge i forlængelse af barneskolen. Langt størstedelen af befolkningen forlod skolen ved 14-årsalderen og stod
dermed uden mulighed for videre læsning og evt. uddannelse. Ud fra denne baggrund
udstyredes de voksne lånere som minimum med et behov for at vedligeholde de færdigheder, der var erhvervet i skolen, hvor mangelfulde de end bedømtes til at være. Den
simple vedligeholdelse af færdighederne stod ikke alene som en egenskab ved de voksnes særlige behov som lånere, men uddybedes med konstruktionen af behovet for uddannelsesmuligheder som et særligt kendetegn for den voksne del af befolkningen. Den
praktiske alder stillede krav til mennesket fra familien eller samfundet og fordrede koncentration til løsning af bestemte opgaver. Arbejdet krævede kundskaber og dygtighed.
Den voksne låner havde et lige så stort behov for biblioteket som barnet og den unge.
Fordelingen af befolkningen efter alder korresponderede med samfundets generelle fordeling af befolkningen efter alder med deraf følgende særlige kendetegn. Ved at anvende denne fordeling i biblioteksmæssig sammenhæng udpegedes forskellige særligt problematiske sider af befolkningen, som kunne anvendes som argumentation for bibliotekernes berettigelse.638
Relationen til arbejdsmarkedet og deltagelsen i det offentlige liv definerede tydeligt
den voksne låner som en mand. Selv om kvindelige bibliotekarer havde visse fordele og
særlige anlæg, så udgrænsedes kvinderne af den voksne lånerkategori, da de kun søgte
636
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den rent underholdende læsning. Kun gennem deltagelse i det offentlige liv kunne der
skabes en forandring af dette forhold.639
4.1.2 Egenskaber
De tre aldre karakteriseredes af særlige egenskaber, der som fælles punkt havde læseevnen. Læseevnen anskuedes som et materiale, der ejedes af alle danskere uagtet klassetilhørsforhold. Læseevnen fordelte befolkningen til to kategorier, som de læsende (læserne) og de ikke-læsende, hvor læserne udgjorde den mest åbenlyse målgruppe for biblioteket, medens den ikke-læsende gruppe krævede hårdt arbejde. Som et råmateriale burde læseevnen udnyttes, navnlig da der gennem skolen brugtes millioner på at lære børnene den. Læseevnen kunne give sig udslag i læselyst eller læstrang, der betragtedes
som den drivende kraft, som fik læseren til at henvende sig til biblioteket. Læsetrangen
blandt befolkningen kunne betragtes som lav, men det mentes bedst og mest hensigtsmæssigt ikke at undervurdere læsetrangen. En sådan undervurdering ville trække tæppet
væk under bibliotekernes eksistens.640 Læselysten var ikke kun læsning som fornøjelse
eller nydelse, men hårdt arbejde:
Jeg er ikke enig med Hr. Hansen i hans Opfattelse af Begrebet Læselyst, der
efter hans Mening ’kun findes hos den, for hvem Læsningen i og for sig er
en Nydelse maaske et Middel noget bedre end Morfin til at sætte Fantasien i
Fart.’ Jeg synes, at dette er blot Læselysten i dens daarligste Form. For mig
er Læselyst ganske simpelt Lysten til at læse, Lysten til at bruge Bøger.641
Med udgangspunkt i brugen af læseevnen skabtes nye opdelinger af befolkningen, som
gik mellem de oplyste og de uoplyste – eller nærmere mellem de oplysningsvillige og
de oplysningsuvillige. Denne skelnen var principielt løst fra en sammenkædning med
det sociale klassetilhørsforhold og kun forankret i de læseegenskaber, som den enkelte
besad, og som skulle udnyttes og udvikles.
Den egenskab hos befolkningen, der var relevant for biblioteket, var læsningen. Indlæring af læsefærdigheder var skolens opgave, og om end den kritiseredes stærkt for en
manglende korrekt indlæring af læsefærdigheder, var skolen fundamentet, som biblioteket skulle bygge videre på:
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Det gælder om at indøve en Læsning, hvorved Taleapparatets Virksomhed
træder tilbage – der findes jo Folk, der ikke naar videre, end at de maa bevæge Læberne, naar de læser … Med andre Ord, det sensoriske Hjernecentrum for Opfattelsen af det skrevne Ord, Læsecentret, som man har kaldt
det, skal udvikles selvstændigt.642
Der defineredes forskellige typer af læsning, og som følge deraf inddeltes læserne i forskellige grupper. Avis- og dagbladslæsning tilkendtes det laveste niveau.643 Avisernes
fokus på øjeblikkets begivenheder – især de spændende af slagsen som mord og krige –
gav et moment af læsning for spændingens skyld, hvilket betragtedes som overfladisk.
Ivrige avislæsere udsattes nærmest for en åndelig voldtægt ved læsning af dagbladene.
Avislæserne underinddeltes efter de dele af avisen, som de læste: de der læste lederne,
de der læste (føljeton)romanerne og de, der kun læste avisen for sladderens skyld.
Kvinderne karakteriseredes som en praktisk og fornuftig gruppe af avislæsere, da de
stort set udelukkende koncentrerede sig om annoncerne. De mådeholdne og fornuftige
avislæsere læste desuden også bøger og tidsskrifter.644 Den videre niveauinddeling af
læsningen gik fra morskabslæsningen, hvor læserne karakteriseredes som romanslugere,
over den ædlere læsning af samfundsbeskrivende romaner og rejsebeskrivelser til den
kundskabsgivende læsning som den højeste og bedste læsning.645 Med den kundskabsgivende læsning sigtedes mod den enkeltes kultivering, og ifølge Emerek afspejledes i
denne læsning idealet om den klassiske borgerlige offentlighed, hvor borgeren var oplyst som det hele menneske.646 Den egentlige videnskabelige læsning var forbeholdt de
videnskabelige bibliotekers lånere.
På tværs af denne inddeling af læsningen fandtes inddelinger, som rettedes mod læsningens art. Ud fra en bedømmelse af læsningens art fordeltes læserne efter, om der var
tale om en tilfældig, elementær eller planløs læsning, som kunne videreudvikles over
elementære studier til videregående studier, højere læsning og en læsning for livet.647
Den grundtvigske inspiration i brugen af betegnelsen læsningen for livet var sandsynligvis langt fra tilfældig, da netop kampen mod højskolernes brug af foredraget og deres
patent på skolen for livet indtog en væsentlig del af bibliotekarernes selvforståelse i
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hævdelsen af bogens ligestilling med det talte ord.648 Inddelingerne var ikke sidestillede, men opstillede i en progressiv skala, hvor det for lånerne gjaldt om at flytte sig til en
stadigt højere kategori. Nybegynderne skulle udvikle sig til elite.
Kunne læselysten knyttes til en egentlig litterær interesse, var der håb om udvikling,
medens læselystens forbindelse til behovet for underholdning i en ledig stund komplicerede udbyttet fra biblioteket. De, der ville noget, kunne også læse, og det skabte behov
for en ny opdeling af menneskene efter, om de var færdige (de værste), sovende (her var
der håb) og de søgende, som var de absolut bedste.649 De søgende kunne karakteriseres
som den videnhungrende del af befolkningen, medens de sovende omfattede langt størstedelen af befolkningen, der betragtedes som umoden.
Diskursen om låneren medførte et syn på befolkningen, der betegnede den som præget af et sundt instinkt og af ærlige oplysningsbestræbelser, der havde deres udspring i
menneskets længsel efter stadig at komme fremad. Længslen mod fremdriften for den
enkelte gav sig udslag i trangen til oplysning og evnen til at tilegne sig denne oplysning
ved hjælp af en bog.650 Denne positive indstilling til befolkningen afspejlede sig ikke i
en tilsvarende positiv vurdering af befolkningen som læsere. Kun et fåtal blandt befolkningen tilkendtes forståelsen af at bruge læseevnen og endnu færre at bruge den så intensivt, at den kunne stilles i erhvervslivets og folkeopdragelsens tjeneste. Dette fåtal
skulle ligestilles med den store mængde, der kun søgte den underholdende litteratur i
bibliotekerne.651 Bibliotekerne måtte indrette bogbestanden efter at kunne tilgodese dette mindretal. De ivrigste og mest læselystne lånere burde ikke kunne opleve, at de ikke
kunne tilfredsstilles af biblioteket, fordi de havde læst de bøger, der var. Biblioteket
skulle kunne stille trangen til saglig oplysning, ønsket om sjælelig næring og give mulighed for religiøs opbyggelse og på denne måde virke ansporende for den enkeltes tankevirksomhed.652
Den videnhungrende del af befolkningen defineredes som de mest viderekomne, udviklede eller videregående blandt lånerne, og deres behov udstraktes til at gælde den
belærende litteratur, hvor kravet kunne rette sig mod en ”…ret speciel Oplysning”653.
Underholdning og tilfældig oplysning var ikke nok. Den underholdende læsning, der var
på tale for dette mindretal, udgjordes ikke af døgnlitteraturen, men af poesi og drama.654
648
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Disse låneres ønsker drejede sig om emner, og biblioteket måtte efterleve dette krav og
foretage en systematisk opstilling på hylderne. Kataloget måtte ligeledes indrettes så
overskueligt som muligt, så at lånerne kunne finde rundt i det. Et vist forhåndskundskab
til almindelige katalogiseringsregler forekom ikke videre problematisk at forlange:
Henvisningen fra James Watt til Watt er ganske overflødig, da Læserne maa
vide at en Forfatter anføres under Efternavnet.655
De viderekomne lånere ville af sig selv være klar over bibliotekets betydning og søge
det med henblik på at skaffe oplysninger og tilfredsstille deres kundskabstrang. Det betød dog ikke, at de ikke havde behov for vejledning. Bibliotekets rolle var ikke at omforme befolkningen til læseheste, men at skabe praktiske mennesker, der kunne udfolde
sig i det samfund, som de havde vist deres tilknytning til ved at søge den oplysende litteratur. Små konversationsleksika skulle undgås, og bibliotekarens vejledning ville i
denne henseende være den, at hindre en skæv udvikling af den sunde læsetrang hos de
viderekomne læsere.656
Modbilledet til den udviklede låner var den uøvede læser, som skabtes af et mere
pessimistisk syn på befolkningen som uvidende og åndeligt doven.657 Denne uvidenhed
gav sig blandt befolkningen udslag i en ”…underlig gnaven Stilling…”658 og deraf fulgte et manglende kendskab til, hvad et bibliotek kunne yde. Læseevnen var til stede, men
det var kun et fåtal, der forstod at udnytte den. Størstedelen af befolkningen stod fremmed over for at anvende bogen som arbejdsredskab, og som konsekvens deraf stillede
læserne med for små fordringer på biblioteket. De læsere, der trods alt udnyttede læseevnen, udnyttede den i en forkert retning. Der var for mange, der kun læste aviser og
romaner, de såkaldte romanædere og bogslugere, hvilket ikke befordrede den enkeltes
arbejde for egen dygtighed og udvikling. Det var svært at få denne gruppe til at læse
belærende litteratur, som krævede en helt anden arbejdsform, hvor det allerede læste
med fordel kunne læses flere gange med henblik på at opnå den fulde forståelse af det
læste.659 Den uudviklede læser karakteriseredes som uvidende, uefterrettelig og som
ubehjælpsom:
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Vi ved jo alle, at ikke blot er Folks Smag ingenlunde altid rigtig god, men
den store Befolkning staar gennemgaaende ret ubehjælpsomt overfor
Spørgsmaalet om, hvad den skal læse.660
Ubehjælpsomheden handlede ikke kun om, hvad befolkningen skulle læse, men også
hvordan, og hvor den skulle læse. Den korrekte (oplysende) læsning måtte nødvendigvis
foregå på læsestuen med dens håndbibliotek til de nødvendige opslag og under overvågning af bibliotekaren frem for i hjemmet, hvor læseren uden opsyn kunne læse, som
det passede ham.661 Den manglende kontrol med den rette brug af bøgerne kunne give
sig udslag i et manglende tankearbejde, som skyldtes en:
… vis aandelig Ugidelighed hos vort Folk … en Selvgodhed, der svækker
Interessen for andre Samfundslags og andre Nationers Liv.662
Den manglende litterære træning, der var fremherskende hos de uudviklede læsere,
gjorde det besværligt for bibliotekerne at udfylde deres rolle og kunne i yderste konsekvens hæmme deres udvikling. Så længe størstedelen af befolkningen ikke havde forståelse for bibliotekets betydning, var det vanskeligt at fastholde nødvendigheden af det
offentliges store finansielle understøttelse. Imidlertid medførte dette pessimistiske syn
på befolkningen, at behovet for biblioteker, der kunne ændre denne tingenes tilstand,
kunne anvendes som argument i tider, hvor uvidenhed i stigende grad blev tolket som et
demokratisk problem og et problem for økonomien. En opdeling af befolkningen i uvidende over for de vidende og videnhungrende sikrede bibliotekets eksistensberettigelse.
Biblioteket kunne agitere for dets ydelser som en form for transformatorstation, hvor
befolkningen gik uvidende ind og gennem bibliotekarens kyndige vejledning og belæring fra de oplysende bøger ændredes til en vidende, dygtig og flittig befolkning, der til
stadighed ville stræbe efter større viden og derved sikre bibliotekets plads i samfundet.663
4.1.3 Den uvidende låner
Fordelingen af befolkningen som læsere efter aldersprincippet, og efter hvorvidt den var
vidende eller uvidende, medførte et behov for kontrol med disse nye klasser i biblioteket. Dermed skabtes grobund for den bureaukratiske håndtering af befolkningen gennem bibliotekets administration samt et behov for strategier til håndteringen af især den
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uvidende læsers fortsatte læsning. Befolkningen og læseren måtte transformeres til låner
for at sikre det fulde udbytte af læsningen. En mulig strategi var at sikre en folkelæsning
(uden symbolisme og realisme), som det jævne folks forstand kunne kapere. Dette betød
en accept af, at der også skulle være den lette kost i biblioteket, og at ikke alle kom videre. Den virkelige oplysningslitteratur kunne ikke rettes mod alle klasser og var spildt
på gruppen af forhærdede romanslugere. Som en modstrategi fandtes ideen om den
mennesket iboende længsel til at komme fremad, og at befolkningen skulle læses op til
at flytte sig fra gruppen af uvidende til gruppen af de vidende. Konsekvenserne af at
inddele befolkningen efter læseevnen og læselysten ville medføre en udgrænsning og
udelukkelse af samfundet af dem, der ingen lyst havde til læsning:
Og bliver Resultatet, at Læsning ikke ret ligger for ham, skal han ikke betragte det som en skrækkelig Kendsgerning, som om han derved var blevet
sat ned i Borgernes II’den Klasse.664
Denne udelukkelse søgtes imødegået ved at pointere, at det ingen skam var ikke at have
lyst til at læse, og at det ikke nyttede at tvinge folk til læsning i fritiden, hvis der ikke
kom et udbytte ud af det.665
Gennem inddelingen af befolkningen efter fordelingsmekanismer som alder og læseevne konstrueredes befolkningen som ”det andet” set fra de dannedes elitære position.
Det var ikke længere borgerskabet, men den faguddannede og professionelle bibliotekar, der i relation til konstruktionen af låneren besad definitionsmagten.

4.2 Organisation af udviklingen: Den bureaukratiserede låner
Låneren organiseredes som en del af biblioteksvæsenets generelle udvikling som et instrument til måling af fremgang og fremskridt. Det stigende lånerantal og stigende antal
udlånte bind var væsentlige led i dokumentationen af bibliotekernes produktivitet og
som illustration af deres betydning. Instrumentaliseringen af låneren forudsatte en bureaukratisering af den enkelte låner i biblioteket. Adgangsbilletten til at låne bøger var
lånerkortet, og låneren reduceredes ved optegnelsen i de forskellige protokoller og kartoteker til et nummer. Gennem optegnelsen af befolkningen i de forskellige protokoller
individualiseredes den som den enkelte låner, der i biblioteket skulle underkastes forskellige metoder, der med en samlet betegnelse kaldtes for biblioteksteknik.666 Massen
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neutraliseredes og underkastedes et bureaukratisk system, der optegnede forskellige
former for viden om låneren. Bureaukratiseringen af låneren regulerede ved hjælp af
metoderne lånerens relation til bogen og til biblioteket ved at anvende betalingen, tiden
og nytten som mekanismer i bibliotekets administration. Det var ikke lånerens produktivitet eller samfundets nytte, der her var i fokus, men låneren som instrument til skabelse af bibliotekets hensigtsmæssige og rationelle indre organisation.
4.2.1 Metoder
De bibliotekstekniske metoders indførelse begrundedes i hensynet til publikum. Gennem anvendelsen af de korrekte metoder ville der i denne forståelse kunne sikres befolkningen let adgang til biblioteket. 667 Biblioteksteknikken muliggjorde en ensartet
kontrol med bibliotekerne gennem Statens Bogsamlingskomité til gavn for hele befolkningen. Biblioteksteknikken var kernen i den indre administration af biblioteket, der
dannede rygraden i virkeliggørelsen af bibliotekets program og formål, og som kunne
udføres ganske metodisk. Formålet med biblioteksteknikken var at lede folket til bogen
og helst til faglitteraturen og sikre den bedste relation mellem låneren, bogen og biblioteket.668 Biblioteksteknikken omfattede hele arbejdet med biblioteket:
…fra den begyndende Agitation for at faa Kommunen til at oprette et offentligt Bibliotek til de mest specielle Enkeltheder angaaende Klassedeling
og Katalogisering af Bøgerne, og en Bibliotekspædagogik, der omfatter
baade Børns og voksnes Forhold til Bøgerne.669
Ikke blot katalogiseringen og klassedelingen var metoder i biblioteksteknikken, men
også udlånsnoteringen, indretningen af biblioteket og selve arbejdet med lånerne, der
dog ikke kunne underkastes samme metodiske principper som det indre arbejde. En
korrekt, smuk og slidstærk indbinding af bøgerne begrundedes først og fremmest med
hensynet til lånernes brug af bøgerne, der ville være væsentligt bedre, hvis der var tale
om en smuk indbinding. En pæn indbinding mentes også at ville tiltrække alle klasser af
befolkningen.670 En pålidelig udlånsnotering og fast etableret procedure ved aflevering
indførtes i denne henseende for at sikre en hurtig og automatisk ekspedition af låneren.
Denne ekspedition måtte ikke være præget af vilkårligheder og tilfældigheder i behand-
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lingen af låneren.671 For at undgå vilkårligheder (og klager) var det af stor betydning, at
der anvendtes et stempel til datoerne:
Man mekaniserer derved Arbejdet, hvad der sparer Hjernekraft, og man
undgaar, at Folk kommer og siger, at der er skrevet fejl.672
Klassedelingen og katalogiseringen, som i al væsentlighed var administrative og bureaukratiske metoder til behandling af bøgerne, rettedes som bibliotekets serviceydelser
mod en bureaukratisering af låneren. Den egentlige vanskelighed ved klassedelingen lå i
lånerens brug af systemet, da en klassedelt bogsamling frygtedes at give de mindre belæste lånere problemer. Det fulde udbytte af klassedelingen betingedes af, at låneren
blev vænnet til at bruge den. Som de moderne metoder blev de anset for at være praktiske og tidsbesparende for publikum, og dette betingede en forventning om, at låneren
ville påtage sig den ringe ulejlighed at sætte sig ind i systemet.673 Særligt de trykte katalogers indretning med den klassedelte faglitteratur forrest og skønlitteraturen til sidst
tilkendtes betydning for at give lånerne en oversigt over bibliotekets muligheder og for
at føre dem direkte til faglitteraturen:
Vi forstår godt, hvorfor De vil stille skønlitteraturen først, men kan man ikke desværre slutte således, at lånerne nok af sig selv skal finde den. Hvis De
sætter den forrest, kan det tænkes, at lånerne aldrig kommer længere end til
den første del, så vi vil anbefale den først foreslåede orden.674
Kataloget bestemtes på denne måde som en hjælp til lånerne til at finde bøger om bestemte emner. En klassedeling af skønlitteraturen ville give låneren endnu bedre muligheder for at kunne læse på rette måde. Ved åbne hylder havde katalogerne stadig en
betydning for lånerne, der her til hver en tid ville kunne finde den fuldstændige oversigt
over bibliotekets bogbestand og ikke kun det, der fandtes på hylderne. Var der ikke åbne
hylder var katalogerne det første bureaukratiske trin mod udleveringen af bøger. I kataloget fandt låneren bogens ønskenummer, som blev opført på en ønskeseddel og afleve-
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ret til bibliotekaren, der derefter kunne finde bogen i magasinet eller reservere den, hvis
den var udlånt.675
Ensartetheden i katalogiseringen og klassedelingen sikrede et pust af hjemlig hygge,
og at lånerne hurtigt blev fortrolige med bibliotekets virksomhed. Gennem kataloget
(det trykte) kunne biblioteket yderligere kommunikere med lånerne ved at trykke formanende fodnoter om den korrekte behandling af bøgerne.676 Det bureaukratiske syn
medførte en konstruktion af låneren, der kun havde interesse i et effektivt virkende system, som hurtigt kunne udlevere de af ham ønskede bøger. I denne forståelse var bøgerne i øvrigt primært faglitteratur, og den bureaukratiserede låner en kundskabsinteresseret låner.
4.2.2 Betaling
Lånerens forhold til biblioteket var i vid udstrækning af finansiel art. Var der tale om et
kontingentbaseret bibliotek, var lånerens betaling et af hovedpunkterne i relationen mellem bibliotek og låner, og det uanset om der var tale om et årligt eller månedligt kontingent, eller om låneren skulle betale for hver enkelt bog, han måtte låne. Dette sidste
burde ikke foretrækkes, da låneren derved kom i et løst forhold til biblioteket. Også
kontingentsystemet blev anset for at være en hindring for en fri adgang til biblioteket.677
Etableringen af gratis udlån var ikke blot et spørgsmål om at lette adgangen til biblioteket for uformuende lånere. Det gratis udlån kunne anvendes som en bureaukratisk
mekanisme til at udelukke lånere fra muligheden for at låne, hvis de ikke overholdt bibliotekets reglement.678 Opkrævning af depositum eller krav om kaution blev taget i anvendelse over for særlige lånergrupper som eksempelvis lånere under en vis aldersgrænse eller for lånere uden fast bopæl eller uden for bibliotekets virkeområde. Kaution og
depositum opfattedes ikke udelukkende som uproblematiske, da de var i modsætning til
princippet om det gratis udlån og dermed tilkendtes betydningen af at hindre lånernes
adgang til biblioteket. Skulle der endelig stilles en eller anden form for sikkerhed, var
den personligt stillede kaution at foretrække frem for det upersonlige depositum, men
det krævede en omhyggeligt ført liste over kautionisterne og dem, for hvem kautionen
stilledes.679
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Det gratis udlån betød ikke, at der ikke kunne være et økonomisk mellemværende
mellem biblioteket og låneren. Ved indmeldelsen i biblioteket betaltes hyppigt et beløb
for udstedelsen af lånerkortet, og den kostbare katalogtrykning finansieredes delvist
gennem et nærmest tvunget køb af de trykte kataloger ved indmeldelsen. Hvis biblioteket tilbød reservation af bøger for lånerne, skulle låneren gerne betale for portoen ved
tilsendelse af besked om bogens hjemkomst til biblioteket. Enhver utilsigtet handling
kunne straffes med en bøde, som f. eks. hvis låneren mistede lånerkortet. Erhvervelsen
af et nyt kostede da mere end ved indmeldelsen.680 Ødelagte eller bortkomne materialer
skulle lånerne i sidste ende betale erstatning for og derved minimere bibliotekets udgifter til reparation og anskaffelse af nye bøger i tilfælde af kassation på grund af slid.
Samtidig virkede denne foranstaltning opdragende på låneren. Udlånet var i høj grad til
fare for bøgerne, der kunne udsættes for mangt og meget under transporten til og fra
biblioteket og i lånerens hjem.681
På lignende vis straffedes for sen aflevering af bøger med bøder, mulkt eller overdagspenge, om end synet på rimeligheden af disse ikke var klart fastlagt. Indvendingerne mod betaling af bøder baseredes på den praktiske erfaring, at et system med sådanne
regler kun burde indføres, hvis overholdelsen af reglerne kunne sikres. Der krævedes
fasthed og konsekvens fra bibliotekarens side. En anden indvending baseredes på sociale argumenter om, at bøder ville have en social skævvridning til følge og kun ramme de
lånere, der ikke kunne betale. Velhavende lånere ville ikke kere sig om bøder.682 Hensynet til lånerne vejede imidlertid ikke så tungt som hensynet til bibliotekets administration, og folkebibliotekernes brug af bøder:
…er meget praktisk og [hjælper] i høj Grad … til at skabe Præcision i Udlaanet.683
Procedurerne ved bøderne omfattede lånernes optagelse i et rykkerkartotek, hvorefter
der udsendtes varslingsskrivelser. Hvis varslingsskrivelserne ikke blev efterkommet af
den uefterrettelige låner, ville bogen blive afhentet ved bud, for hvilket låneren skulle
betale.684
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4.2.3 Tiden og nytten
Ved indmeldelsen i biblioteket underkastedes låneren et særligt tidsperspektiv. Tiden i
biblioteket defineredes af den daglige åbningstid for udlånet og for den eventuelt tilknyttede læsestue samt udlånstiden for bøgerne, der kunne være på 14 dage eller en
måned afhængig af bopæl og bogtype. Åbningstiderne begrundedes med hensynet til
befolkningen, men indsnævrede samtidig muligheden for brugen af biblioteket. Indmeldelse kunne kun finde sted i udlånets åbningstid. Med åbningstiderne kunne der tages
hensyn til bestemte lånergrupper som f. eks. landboerne, der kun kom til byen i anledning af torvedagen om lørdagen. En regelmæssig daglig åbningstid tilkendtes ligeledes
stor betydning og begrundedes med befolkningens manglende evne til at huske, hvilke
aftener læsestuen eller udlånet havde åbent.685 Forskellene mellem land og by mentes at
komme til udtryk i åbningstidens fastlæggelse, da behovet for en:
…fast Udlaanstid […] er nødvendig i større Bogsamlinger, men [er] ikke
[…] saa absolut nødvendig i mindre Landsbyer. Men hvis man ogsaa dér foretrækker fast Udlaanstid, f. Eks. een eller to Gange om Ugen, mellem bestemte Klokkeslet, kan det meget godt overholdes, naar Lederen med fast
Haand vil gennemføre, at intet Udlaan sker uden for den bestemte Tid.686
Udlånstiden for den enkelte bog burde være fast, og til dette formål indførtes dagtavlen
som den centrale metode til at styre tiden i biblioteket. Her noteredes bogens udlånsdato
og ved simpel fremregning ville låneren være i stand til at finde afleveringsdatoen. Datoen, der påstempledes, kunne være afleveringsdatoen, så at låneren ikke skulle have
besværet med selv at regne frem til denne. Bogens dagtavle var en konstant påmindelse
om afleveringsdatoen og sikrede aflevering til rette tid.687 Behovet for dagtavlen søgtes
begrundet med lånerens ønske om at aflevere til tiden, hvilket i høj grad var til bibliotekets nytte. Dagtavlen sikrede først og fremmest et effektivt virkende udlånssystem til
nytte for biblioteket. Kritikken af dagtavlen blev holdt inden for den diskursive ramme
omkring effektivitet, da kritikken rettedes mod den tid, det tog ekstra ved selve udlånet
at udfylde dagtavlen, hvilket fremkaldte utilfredshed fra lånernes side.688
Den tidsmæssigt korrekte aflevering af bøgerne mentes at sikre, at andre lånere kunne få nytte af bøgerne. Den regelmæssige kontrol med afleveringen var i denne forståelse ikke betinget af hensynet til lånerne, men af hensynet til det effektivt virkende biblio685
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tek og dermed af central betydning for at kunne påvise bibliotekets samfundsmæssige
nytte. I denne forståelse var en manglende kontrol med afleveringen af bøgerne katastrofal for biblioteksvæsenet, da det kunne resultere i en ringe benyttelse af biblioteket,
fordi lånerne aldrig ville kunne finde de ønskede bøger eller vide, hvornår de befandt
sig på biblioteket. Dette element af tilfældighed betragtedes som særdeles problematisk
for bibliotekets virksomhed. Ved at relatere problemet til lånerens ønske om at beholde
en lånt bog så længe som muligt måtte teknikker som faste åbningstider og kontrol med
afleveringen tages i brug. Derfor accepteredes reservationer af bøger trods det omfattende bureaukratiske arbejde med at føre lister.689 Muligheden for at tilbyde låneren en
reservation af bogen forekom yderligere positiv, da det ville medføre påskønnelse fra
lånerens side og dermed virke som en form for reklame for biblioteket.690
4.2.4 Noteringen
Noteringen af låneren begyndte med indmeldelsen i biblioteket. Ved indmeldelse skulle
den pågældende opgive sit navn, sin stilling, alder og bopæl samt gøres bekendt med
udlånsreglementet. Bureaukratiseringen af indmeldelsesrutinen sås som afhængig af
bibliotekarens (eller personalets) kendskab til den enkelte låner: jo større biblioteket var,
desto mindre kendskab kunne bibliotekaren have til den enkelte låner. Indmeldelsesblanketterne havde forskellige farver alt efter, hvilken gruppe låneren tilhørte. Skulle
der betales kaution eller depositum (f. eks. hvis låneren ikke havde fast bopæl i bibliotekets virkeområde, eller hvis låneren var under 14 år) markeredes dette ved en anden
farve på blanketten.691
Indmeldelsen i biblioteket og dermed optagelsen som låner besegledes ved udleveringen af lånerkortet, der fungerede som adgangskort. På lånerkortet noteredes som minimum lånerens nummer, men også gerne lånerens navn. Bibliotekets registrering af
lånerne var afhængig af dets størrelse. Brugen af lånerkortet og af udlånsnoteringssystemet med kort relateredes til en skelnen mellem de små og større biblioteker. På mindre biblioteker kunne lånerne blot opføres på en lånertavle, medens større biblioteker
havde en dobbelt fortegnelse over lånerne, hvor de dels i form af kort indførtes alfabetisk efter efternavn, dels indførtes efter løbenummer i en protokol. Lånerkortet var ligeledes i brug på alle større biblioteker, hvor det fungerede som legitimation ved besøg.
Skulle der betales kontingent ved indmeldelsen havde lånerkortet gyldighed i det pågældende regnskabsår.692 Antallet af lånere tilkendtes betydning som en indikation af
bibliotekets udbredelse og betydning. Bibliotekets vækst blev forstået som en vækst i
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antallet af lånere, og en ajourført lånerfortegnelse var nødvendig for at kunne fastslå
dette tal og dermed bibliotekets betydning i lokalområdet. Ved en ordentligt ført udlånsnotering kunne variationer i lånerstanden, der kunne forekomme ved store biblioteker, holdes under opsyn.693 Lånerfortegnelsen havde en tilsvarende betydning ved ansøgningen om statstilskud, da der krævedes et mindste antal aktive lånere, for at biblioteket kunne opnå tilskud.694
Lånerkortets vigtigste funktion var ved noteringen af hjemlån. Noteringen af lånerens
hjemlån i udlånsnoteringssystemet var et kernepunkt i bibliotekets administration af
låneren.695 Udlånsnoteringen skulle sikre den bedste oversigt og kontrol med bøgernes
brug, og til dette formål opstilledes 22 spørgsmål, som skulle kunne besvares af udlånssystemet afhængigt af, hvilket system der anvendtes. For lånerens vedkommende rettedes disse spørgsmål mod det antal bøger, som låneren havde lånt, hvor mange gange en
låner havde lånt den samme bog og med spørgsmålet om, hvilke bøger, låneren havde
lånt, kunne lånerens standpunkt og arten af den enkeltes læsning undersøges.696
Der sondredes mellem to typer af udlånsnotering: Protokolsystemet og kortsystemet.
Begge systemer kunne findes i flere varianter og med overgangsformer, hvor både protokol og kort blev bragt i anvendelse. Protokolsystemet og kortsystemet havde som fælles grundlag en notering af låneren og de udlånte bøger på en for biblioteket hensigtsmæssig måde. Brændpunktet i spørgsmålet om udlånsnoteringen var i al sin enkelhed,
hvordan og hvorfor låneren og udlånet opførtes i systemet, og dette medførte, at protokolsystemet ansås for at være gammeldags, medens kortsystemet blev betragtet som
moderne. Protokolsystemet indrettedes enten efter låneren eller efter bogen. Indrettedes
protokollen efter låneren, foretoges en bogstavordnet notering af låneren efter navn.
Låneren kunne også tildeles et lånernummer, der inddrog en del af lånerens navn. Hver
låner fik sin side i protokollen, og på denne side noteredes de udlånte bøger med titel og
dato. Indrettedes protokollen efter bogen, noteredes lånerens nummer i de pågældende
rubrikker under bogens nummer. De to typer af protokoller kunne bruges samtidig, men
dette krævede ved selve udlånet en dagbog, der efter endt udlånt kunne føres over i protokollerne. Protokolformen gav således en glimrende oversigt over, hvilke bøger den
pågældende låner havde haft, eller over hvem der havde bestemte bøger. Protokolsy-
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stemet blev betegnet som enkelt og simpelt i modsætning til kortsystemet, der trods
vurderingen af det som praktisk krævede en større indsigt for at kunne anvende det.697
Det upraktiske ved protokollen relateredes til en omstændelig procedure ved lånerens
aflevering af bøgerne, hvor hele protokollen måtte ledes igennem for at finde ud af,
hvilke bøger der var beholdt for længe. En praksis med afkrydsning af bognummeret
ved aflevering betragtedes med skepsis, da det mentes at umuliggøre en kontrol med
den rettidige aflevering.698 Brugen af bogkort kunne udføres på to måder: Bogkort
sammen med en lånerpose (Browne-systemet) eller det såkaldte dobbelte kortsystem
(Newark-systemet), hvor bogkortet suppleredes med lånerkortet.699 Om end systemet
med bogkort og lånerpose betragtedes som langt mere rationelt end protokolsystemet,
havde det den skavank, at havde låneren lånt to bøger, så opbevaredes begge kort i
samme lånerpose. Afleveredes den ene bog, måtte der foretages en særskilt notering til
sikring af, at den anden bog afleveredes rettidigt.700 Med det dobbelte kortsystem registreredes lånerens nummer i relation til hver enkelt bog, og kortene kunne flyttes uafhængigt af hinanden.701
Kortsystemets hensigtsmæssighed betingedes af en ligestilling mellem bog og låner,
der kom til udtryk i den sideløbende fremgangsmåde ved etablering af bogkort og lånerkort med bogens hhv. lånerens nummer. Ved udlånet opførtes lånerens nummer på
bogkortet, medens bognummeret opførtes på lånerkortet. Lånerkortet var typisk opdelt i
højre og venstre, hvor henholdsvis skønlitteratur og faglitteratur kunne noteres, så at
bibliotekaren til stadighed havde et overblik over læsningens art. Låneren reduceredes
til et nummer i en rubrik i en bestemt tidshorisont, der regnedes fra udlånsdatoen. Lånerkortet fik låneren med hjem som kvittering, medens bogkortene blev på biblioteket
som dettes kvittering for udlånet. Ved udlånsnotering på kort kunne bibliotekaren altid
få et hurtigt svar på det vigtige spørgsmål, om låneren havde beholdt bogen for længe.702
Fælles for protokolsystemet og kortsystemet var optegnelsen af viden om lånernes
læsevaner og læsningens art. Diskursen om den korrekte og mest hensigtsmæssige notering af lånernes brug af bøgerne medførte i sidste ende en udgrænsning af protokolsystemet. Protokolsystemet betegnedes som gammeldags, ubrugeligt og ineffektivt, selv
om det fortsat kunne bruges i små biblioteker:
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Den gammeldags Udlaansprotokol, hvor hver Laaner havde sin Konto, og
Bognumrene noteredes under Udlaansdatoen, er nu forsvunden i alle større
Biblioteker og findes kun i ganske smaa. Man er gaaet over til en Udlaansnotering paa Kort, der byder mange Fordele frem for Protokollen.703
Udgrænsningen af protokolsystemet relateredes til dets manglende effektivitet i relation
til tiden som det afgørende element for lånerens forhold til bogen og til biblioteket. Protokolsystemets notering af udlånene var statisk med udgangspunkt i enten låneren, bogen eller datoen, medens kortsystemet betragtedes som fleksibelt. Afleverede låneren
ikke bogen til tiden kunne kortet blot flyttes til rykkerfortegnelsen, der dannede basis
for hjemkaldelserne. Ved aflevering slettedes lånet ved at flytte bogkortet tilbage til
bogen.704 Voksede biblioteket, ville et protokolsystem, der under alle omstændigheder
skulle udvides med en dagbog for at få overblik over, om bøgerne havde være udlånt for
længe, blive uhåndterligt.705
På læsesalen førtes tilsvarende en protokol over, hvilke lånere der benyttede læsesalen. Ved adgangen til læsesalen skulle låneren indføre sig i protokollen, og bibliotekaren førte dagbog og kartotek over de forespørgsler, som låneren måtte komme med. Ved
sammentælling af indførslerne i protokollen kunne der opnås et billede over anvendelsen af læsestuen:
… men de [læsestuerne] kan spille en stor Rolle, hvilket bl.a. fremgaar af et
Eksempel […] nemlig Læsestuen i Vejen Stationsby, som i det sidste Aar
har haft besøg af 25 000. Det er noget, enhver kan se, at det er af Betydning,
at saa mange kommer paa Læsestuen og benytter det Haandbibliotek, som
er til Stede.706
Læsestuens protokol gav et overblik over hvilke typer af mennesker, der brugte læsestuen og gav derigennem et fingerpeg om læsestuens betydning som oplysningsbureau,
hvor bl.a. forretningsfolk kunne finde de ønskede oplysninger til direkte gavn for erhvervslivet.707
Lånerens brug af biblioteket måtte foregå så rationelt som muligt. Med kortsystemet
introduceredes den rationelle behandling af låneren i biblioteket, hvor der til stadighed
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var kontrol med låneren uden for biblioteket. Denne kontrol muliggjorde protokolsystemet ganske vist også, men det betragtedes som så uhensigtsmæssigt på grund af dets
manglende effektivitet, at det udgrænsedes. Datostemplingernes oplysninger var nødvendige for at et stort udlånssystem kunne gøre fyldest, og med den moderne drift kunne der nås et omfang af udlån, der hidtil havde været ukendt.708
4.2.5 Den bureaukratiserede låner
Ved indmeldelsen i biblioteket mødte låneren forskellige administrative procedurer, der
havde til hensigt at sikre en så rationel og økonomisk drift af biblioteket som muligt.
Låneren problematiseredes som den faktor, der kunne hindre et let glidende udlån ved
sin tilbøjelighed til at beholde bogen for længe og ved at have et manglende kendskab
til den rette behandling af bogen. Låneren måtte underkaste sig bibliotekets metoder
som klassedeling og opstilling af bøgerne og indordne sig under betalingskravene ved
for sen aflevering eller ved tab af bøger. Med brugen af åbningstid og udlånstid indrettedes lånerens tid efter bibliotekets krav om effektivitet og nytte. Udlånsnoteringen på
kort blev forstået som et brud med den hidtidige praksis, hvor udlånene og lånerne noteredes i en protokol, og anvendelsen af udlånsnotering på kort betragtedes som et af de
elementer, der kunne give et bibliotek betegnelsen moderne. Nødvendigheden af et ordentligt udlånsnoteringssystem havde allerede givet sig udslag i brugen af protokolsystemet, hvorfor det ikke var erkendelsen af behovet for et udlånssystem, der udgjorde
det egentlige brud. Ud fra en ydre betragtning anvendte protokolsystemet de samme
teknikker, som udlånsnoteringen på kort: en reduktion af bogen ved dets nummer og en
reduktion af låneren ved dennes nummer. Forskellene mellem de to systemer kunne
forekomme at være minimale, og gennemførelsen af et ensartet udlånsnoteringssystem
vurderedes ikke som lige så nødvendigt som etableringen af et ensartet klassedelingsog katalogiseringssystem.709 Fælles for protokolsystemet og kortsystemet var optegnelsen af viden om lånerne, men den viden, der kunne håndteres af kortsystemet, var langt
mere omfattende og anvendelig. Bruddet var afhængigt af den større grad af effektivitet
og kontrol, som brugen af kortsystemet rummede.

4.3. Normalisering: Den myndige låner
Diskursen om låneren havde som udgangspunkt, at befolkningens betydning for biblioteket var essentiel, og at befolkningen som låner i biblioteket skulle opdrages til at være
sund. Uden henvisningen til befolkningens brug af og behov for biblioteket kunne der
ikke skaffes den fornødne opmærksomhed eller støtte til biblioteket. Uden befolknin708
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gens behov for biblioteket kunne biblioteket ikke defineres som en samfundssag. Nødvendigheden af befolkningen i bibliotekets liv betingede samtidig en diskursiv konstruktion af befolkningens behov som et samfundsmæssigt anliggende. Befolkningens
behov for læsning sattes i en ramme, der inkluderede en række forskellige opfattelser af
hjemmet og samfundet. Forbindelsen mellem befolkningen, samfundet og biblioteket
knyttedes gennem standardiseringen af befolkningen som låner og gennem dennes normalisering og underkastelse af bibliotekets disciplinerende teknikker. Befolkningens
behov for hjemlig hygge med en god bog transformeredes til et samfundsmæssigt behov
for en oplyst og uddannet befolkning, og som konsekvens måtte læsningen flyttes fra
privatsfæren til det offentlige rum.
4.3.1 Hjemmet og samfundet
Diskursen om hjemmets og samfundets betydning for og relation til biblioteket handlede i den snævre forstand om betingelserne for at kunne udvikle læseevnen og læsetrangen gennem undervisningen i hjem og skole. Den videre samfundsmæssige diskurs
havde sit omdrejningspunkt i det, der kan kaldes de ydre betingelser for udviklingen af
læseevnen, som befandt sig i feltet mellem forhindringer for udviklingen og brugen af
læseevnen og nødvendigheden af udvikling og brug af læseevnen.
Den diskursive ramme om hjemmet omfattede tre forskellige syn på dets betydning
for lånerens relation til biblioteket. I et socialt perspektiv skabte et hjem med bøger gode forudsætninger for brugen af biblioteket. Hjemmet ville automatisk sikre gode læsere
og lånere både blandt børn og voksne. Det var de dygtige, evnerige og interesserede, der
stammede fra disse hjem, som folkebiblioteket skulle rette sig mod. Tilsvarende betød
et hjem uden bøger og bogvane ud fra bibliotekets synspunkt en mulighed for at understrege bibliotekets betydning. De, der ikke var opvokset i et hjem med bøger, blev set
som stakler, der blev ”…narret for en stor Del af Livets Goder.”710, og som kun søgte en
god bog i en ledig stund for i øjeblikket at glemme livets trivialiteter. Bibliotekets opgave var at udjævne den klassedannelse, der udsprang af kulturen, og som ikke var folkets
fælleseje. Ud fra denne sociale forståelse af hjemmet havde låneren behov for støtte,
hvad enten det var støtte til det videre selvarbejde, eller det var en støtte til lånerens
erhvervelse af de goder, som han ellers var blevet snydt for.711
I en romantisk forståelse konstrueredes hjemmet som samfundets kerne og grundsten. I hjemmets trygge og rolige atmosfære fandtes de bedste betingelser for barnets og
den unges udvikling – ikke blot for udviklingen af læsetrangen – men også for at den
enkelte kunne udvikle sig til det hele menneske. Denne romantiske forståelse lænede sig
710
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delvist op ad det grundtvigianske syn på barnets undervisning, som tog udgangspunkt i
hjemmet og i skolen for livet.712 Det romantiske billede af hjemmet som nerven i undervisningen og i udviklingen af det hele menneske udvidedes til at omfatte mere end selve
hjemmet som privatsfæren og den nære familie. Også lærepladsen eller arbejdsstedet for
unge mennesker tilkendtes i denne diskurs en opdragende betydning:
…Herregaardene vilde selv kunde skabe sig en moralsk og praktisk Eksistensberettigelse ved at blive gode Læresteder og Opdragelsesanstalter for
en betydelig Del af den danske Ungdom. Der er adskillige Gaarde som er
det.713
Bogudlån til herregårdsarbejderne havde den særlige karakter, at det lokale bibliotek (i
samarbejde med godsejeren) udsendte bogkasser til brug for arbejderne om vinteren.
Folkestuen blev det udvidede hjem, hvor arbejderne kunne udfylde den ledige stund
efter dagens arbejde med læsning af gode bøger. For at holde befolkningen (og især
børnene og ungdommen) i hjemmet var det nødvendigt, at bøgerne kunne bringes med
hjem. For de voksne forholdt det sig ikke anderledes, da også de tilbragte en stor del af
den ledige tid borte fra hjemmet med møder i forskellige bestyrelser og øvrig tom selskabelighed. Udlånsafdelingen i biblioteket blev kernen i den romantiske forståelse af
hjemmet, medens arbejdet med læsestuer betragtedes med en vis skepsis. Læsestuerne
flyttede netop læsningen fra hjemmet og dermed fra den private sfære til det offentlige
rum. Flyttedes fritidsbeskæftigelsen væk fra hjemmet steg sandsynligheden for en uheldig indflydelse fra andre og mindre acceptable fritidsfornøjelser.714
Ønsket om at holde befolkningen i hjemmet relateredes til en afstandtagen fra de
ødelæggende konsekvenser for moralen, sædeligheden og fællesskabet, der sås som
uløseligt forbundet med det moderne samfund. Strategien i den romantiske diskurs om
hjemmet var en tilbagevenden til de gamle dage, der for landets vedkommende idylliseredes som roligt og fast forankret i landsbyens fællesskab. Nærheden til naturen på landet og dens kultiverende indflydelse virkede stabiliserende og manede til eftertanke og
grundighed i modsætning til bylivet, der prægedes af overfladiskhed og hastværk.715
I en kulturpessimistisk diskurs betvivledes det private hjems betydning for og evne
til at kunne skabe det hele menneske. Hjemmene var oftest præget af åndelig armod, der
langt fra kunne sikre undervisningen og opdragelsen af det enkelte menneske. Forholdet
mellem mester og lærling prægedes uheldigt af det moderne samfund i en løsere ret712
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ning, og lærepladsens funktion af hjem med undervisning og opdragelse af lærlingene
forsvandt til fordel for den rent uddannelsesmæssige side af læretiden, hvor den kortere
arbejdstid efterlod ungdommen med et større tidsrum til fritidsfornøjelser.716 Tvivlen på
hjemmenes evne til opdragelse af børnene afspejledes ligeledes i folkeskolens selvopfattelse, hvilket gav sig udslag i, at opdragelsen af børnene måtte overlades til skolen.717
I bibliotekernes diskurs om låneren var det ikke uden betydning, hvordan læseundervisningen blev grebet an i folkeskolen. I diskursen om låneren var læseevnen af central
betydning for synet på låneren, hvilket havde som følge, at en vurdering af folkeskolens
indsats på området forekom naturlig. Skolen var forpligtet til at udstyre børnene med
læseevnen som råmaterialet, og den tilkendtes i øvrigt den samme betydning som
hjemmet for at omsætte læseevnen til læselyst. Med det forbedrede skolevæsen, der var
en følge af reformen i 1903, ville læseevnen og kundskabstrangen forøges, hvilket igen
ville skabe et stærkere behov for biblioteker. Kritikken rettedes især mod den mangelfulde undervisning i at bruge bogen som et arbejdsredskab og det forhold, at læseundervisningen rettedes mod oplæsning med korrekt betoning frem for mod tilegnelse og forståelse af det læste.718
Efter den endte skolegang var der et opdragelsesmæssigt vakuum, der kunne udfyldes af læsestuerne og bibliotekerne, der fortsatte folkeskolens opdragelse af børnene. I
den kulturpessimistiske diskurs om hjemmene blev læsestuen det forum, der kunne garantere opdragelsen og undervisningen af mennesket. Den enkeltes behov for læsning
og oplysning var for væsentligt et anliggende til at kunne overlades til hjemmet og den
enkeltes eget initiativ, hvilket afspejledes i læsningens overflytning fra hjemmet til læsestuen. Frigørelsen fra hjemmets betydning var ikke absolut, da læsestuen indrettedes
som et andet hjem, der, da det var situeret i det offentlige rum, dog ikke i for høj grad
skulle præges af hjemmet:
…det maa erindres, at et Bibliotek hverken er et offentligt Kontor eller en
Dagligstue, men et Sted, hvor der skal være Ro og fred til Studier…719
For den unge låner understregedes imidlertid læsestuens funktion af hjem, hvor der var
lunt og en atmosfære af hygge. Tilsynet i læsestuerne kunne føres af en husfader, der
kunne hjælpe de unge med læsningen, og til dette formål var det næppe nok med en
716
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flink kone.720 Mønstereksemplet på den hjemlige læsestue fandtes i stationsbyens folkebibliotek på landsudstillingen i Århus i 1909. Denne læsestues indretning betegnes af
Dahlkild som en forædling af biblioteket som dagligstue, og sammen med hele mønsterstationsbyen udtrykte den en modernisering af traditionen. Dahlkild ser stationsbyens
folkebibliotek som udtryk for en modernisering af bogsamlingen og for en demokratisering af læsningen.721 Gennem bibliotekets hjemligt indrettede læsestue standardiseredes
(normaliseredes) hjemmets betydning for den enkeltes læsning, oplysning og uddannelse, men under overvågning og vejledning fra en sagkyndig og uddannet bibliotekar.
Læsestuen betegnede en bro mellem deltagelsen i det private liv og deltagelsen i
samfundets liv, men den var samtidig underkastet samfundets præmisser som et offentligt relevant rum. Behovet for læsestuen søgtes begrundet i de samfundsmæssige forandringer, der indebar en opsplitning mellem hjem og arbejde, en stigende demokratisering og massekulturens fremkomst. Det moderne samfund sås som et kompleks samfund, og jo mere kompleks samfundet var, desto større var trangen til at søge oplysning
om samfundet.722 Evnen til at læse var en nødvendighed for at kunne søge de nødvendige oplysninger om samfundet.
Samfundet blev anset for at være et kaotisk område, der efterlod befolkningen i forvirring og med et behov for at skabe en sammenhæng. Den manglende sammenhæng
skyldtes først og fremmest arbejdsdelingen og den stigende specialisering i erhvervslivet, der virkede sløvende på grund af ensformigheden. I sammenligning hermed havde
de vilde folkestammer et liv, der bød på langt større afveksling og rigere brug af sjæleevnerne.723 Arbejdet på fabrikkerne ansås af denne årsag som det farligste, da arbejderen gik i et med den maskine, som han betjente, og han blev selv til en maskine. Fritiden
måtte da udnyttes til at bryde denne mekanisering af mennesket og genskabe det som
det hele individ.724 Erhvervslivets specialisering mentes at stille større krav til befolkningens generelle uddannelsesniveau, hvilket løbende skulle øges og forbedres. Nye
maskiner i produktionen medførte behovet for at uddybe kendskabet til betjening af
sådanne maskiner. Erhvervelsen af dette kendskab sattes i en undervisningssammenhæng, der underkendte den praktiske demonstration og erfaringsoverførsel til fordel for
studiet gennem bogen. Mesterlæreprincippet afvistes, for at den teoretiske indøvelse og
dermed befolkningens behov for biblioteket kunne konstrueres. Der måtte foretages
investeringer i den menneskelige forstand, der billedligt fremstilledes som den maskine,
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der drev de øvrige. Med brugen af dette billede kunne endvidere det absurde deri påpeges, at det betragtedes som gængs økonomisk fornuft at investere i fornyelser og forbedringer af maskinerne, medens det samme tilsyneladende ikke mentes nødvendigt, når
det drejede sig om menneskets forstand.725
Demokratiseringen af samfundet sås som den største udfordring for oplysningsbestræbelserne. Diskursen om bibliotekernes relation til demokratiet medførte en konstruktion af den demokratisk aktive borger som oplyst og moralsk ansvarlig. Kun gennem befolkningens stadige vækst i kultur, moral og samfundsmæssig forståelse kunne
demokratiet opnå sin indre berettigelse.726 Inspirationen fra det amerikanske forbillede
gav sig udslag i det kontante udsagn, at demokratiet måtte opdrage sine herrer. I den
danske kontekst sattes dette frem for alt i forbindelse med udvidelse af valgretten og det
øgede selvstyre i købstæderne. Arbejdet i kommunalbestyrelserne og øvrige bestyrelser
(andelsmejerier o. lign.) nødvendiggjorde en mulighed for at underbygge beslutningerne
med faktuelle informationer, som ikke var tilgængelige for alle og enhver. Med muligheden for, at hver mand kunne opnå magtfulde positioner, måtte det sikres, at hver
mand kunne leve op til dette ansvar.727
Kulturlivet defineredes som en mangfoldighed af uglesete fornøjelser og adspredelser, der særligt havde bud efter ungdommen. Interesserne rettedes udelukkende mod
opfyldelsen af materielle behov og en bekymring for dette liv.728 Hermed mentes, at den
enkeltes åndelige udvikling negligeredes i en evig stræben efter sikring af de basale
krav til livets ophold. På denne baggrund sås fordærvende retninger som darwinismen
og pessimismen at have gode vilkår, hvilket ville medføre et sædeligt og moralsk forfald.729 Kulturlivets:
… Skum og Gøgl hidser og beruser, undergraver Viljen og slapper Karakteren.730
Ungdommens fritidsadspredelser konstrueredes som af særlig umoralsk karakter, hvor
fritiden udfyldtes med druk-, sviregilder og kortspil på kroen og værtshuset, som var de
eneste reelle samlingssteder for unge mennesker, hvis de da ikke sværmede på gaden.
Forsamlingshusene og foredragene betegnede i denne henseende en undtagelse, selv om
foredraget ikke mentes at have de samme opdragelsesmæssige kvaliteter som bogen.
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Adspredelserne skulle garantere spændingen i et liv, der karakteriseredes af kedsomhed
og tilfældighedens præg. Dette var særligt tydeligt i stationsbyerne, der havde samtidens
bevågenhed som nye bysamfund, og som dæmoniseredes som nybyggerkolonier uden
socialt netværk.731 Landet idylliseredes til en vis grad som mindre udsat på bekostning
af bylivet, hvor ungdommen i højere grad blev anset for at være udsat for tarvelige fornøjelser, der virkede fordummende. Gymnastik, cykling og sport havde kun betydning
for legemets udvikling, og hvis det overhovedet havde en indflydelse på ånden, så var
det af fordummende art.732
Bylivets sociale problemer var af moralsk natur og rummede langt større fristelser
end landet, hvor ”…Livspulsen [ikke] slaar … saa hastigt…733”. Den ønskede spænding sammenlignedes med sensationslysten, der kom til udtryk i avislæsningen, og som
for alvor fik næring under 1. Verdenskrig. Udbredelsen af masselitteraturen og biograferne problematiseredes som en grov tilfredsstillelse af ønsket om spænding, der kun
resulterede i en overspændthed og hindring af egentlig kundskabstilegnelse.734 Ensformigheden og det sløvende arbejde på fabrikkerne blev set som årsagen til ønsket om at
søge adspredelser, der kunne bringe spænding i tilværelsen:
Derfor er det intet Under, at Fritidens Adspredelser søges blandt saadanne
hidsige Paavirkninger, som kan bringe Tankerne ud af den Sløvhedstilstand,
som Arbejdets Ensformighed medfører.735
De tarvelige adspredelser ansås ikke blot for at være fordummende. Den virkelige fare
sås i den betydning, som råheden og overspændtheden havde for den enkeltes karakter.
Bedømt ud fra ungdommens forlystelser betegnedes kulturstandpunktet i Danmark som
helhed som lavt, hvilket medførte udviklingen af en løshed og overfladiskhed i folket,
der i sidste ende ville medføre tabet af national selvstændighed.736
Den kulturpessimistiske diskurs definerede et stærkt behov for at styrke befolkningens karakter og vilje, der kunne bære nationen gennem ”…Svamphedens og Porøsitetens Periode…737”. Befolkningen blev set som et uvidende, usædeligt og mekanisk individ, der skulle opdrages til at udfylde sin demokratiske plads og bekæmpe råheden i de
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usunde fritidsfornøjelser. Bibliotekets ydelser, først og fremmest læsesalen, tilkendtes
betydningen af at fungere som en beskyttelse af ungdommen mod de usunde fritidsfornøjelser og en sikring af samfundets videre eksistens ved magtens nedsynkning i samfundet. Vænnedes befolkningen først til arbejdet med bogen på læsesalen, ville den
kunne gennemskue hulheden og råheden i de efterstræbte fritidsfornøjelser. Fra bibliotekernes synsvinkel mentes samfundsudviklingen at stille nye krav til det enkelte menneske om orientering, karakterstyrke og uddannelse. Kravene rettedes ideelt mod hele
befolkningen, men det var ungdommen og især ungdommen i byerne, der stod i en udsat position over for fristelserne fra det moderne samfund. Diskursen om samfundet og
hjemmet konstruerede samfundet som kaotisk. Midlet mod kaos var oplysning, hvorved
der skabtes et behov hos befolkningen for at søge oplysning til at afværge det forudsagte kaos. Oplysning alene tilkendtes evnen til at redde landet fra den totale opløsning og
fra at udgå af de selvstændige nationers tal, da den ikke alene var bedre end uvidenhed,
men yderligere medførte et faldende antal forbrydelser og aftagende drikfældighed. For
låneren var der minimale omkostninger forbundet med at opnå oplysning, da udgiften
højst svarede til prisen på tre øl.738 At oplysning ligeledes kunne opnås hos f. eks. højskolen var alment accepteret, men i bibliotekets diskurs om låneren tillagdes højskolens
forkærlighed for det talte ord en betydning af at hindre en grundfæstnelse af oplysningen hos den enkelte.739 Biblioteket og læsestuen defineredes som garanter for opdragelsen og oplysningen af befolkningen, hvilket udelukkede den romantiske diskurs om
hjemmets betydning.
4.3.2 Opdragelsen
Oplysning gennem læsning og bog opnåedes i biblioteket. Bibliotekets relation til låneren etableredes som en følge af synet på samfundet som kaotisk og hjemmet som udueligt. På biblioteket – og først og fremmest på læsesalen – skulle der skabes de bedste
betingelser for tilfredsstillelse af befolkningens læselyst.740 Indretningen af biblioteket
muliggjorde en kontrol med låneren og med bibliotekaren, og den medførte ligeledes en
disciplinering af låneren.
Læsesalens indretning med bordenes og stolenes placering skete af hensyn til bibliotekarens overvågning af låneren. Hvis det var nødvendigt, kunne bibliotekarens bord
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næppe havde den store gennemslagskraft, hvis den egentlige litterære interesse ikke var til stede. Var den
det, ville prisen ikke afskrække nogen.
739
Se kapitel 2.3.1 for forholdet til højskolen.
740
Banke, Dahl & Døssing, 1922, s. 153-154

164

4. Kapitel: Låneren

anbringes på et podium af hensyn til det bedre overblik.741 Hvilken bordtype, der blev
anset for den mest hensigtsmæssige, varierede over tid. Runde borde mentes at have den
fordel, at de i almindelighed gav et bedre overblik over de læsende, da der ikke ville
være mulighed for at sidde med ryggen til bibliotekaren. De kunne anvendes med fordel, hvor det ikke var muligt at vende bordene mod bibliotekaren, men de krævede mere
plads i rummet og gav mindre plads til den læsende.742 Bordpladernes størrelse var afhængig af læsesalens nærmere formål. Var der tale om studier med brug af flere bøger,
måtte bordpladen nødvendigvis gøres større, end hvis det modsatte var tilfældet. Var
bordpladerne skråtstillede, måtte der foroven afsættes en vandret flade, der beregnedes
til skrivematerialer. Dobbeltsidige borde måtte forsynes med lister til naboens og genboens side for at undgå forstyrrelser, og på denne måde skabtes et lille rum til den enkelte læsende, som var nøje afgrænset til de øvrige. Var der tale om enkeltmandsborde,
understregedes afgrænsningen af den enkeltes rum yderligere gennem den nøje definerede afstand, der skulle være fra det ene bord til det næste eller til den tilstødende reol.
Som læsende på læsesalen knyttedes låneren fast til bordet eller til avislæsepulten, hvor
læseren stående kunne læse dagens aviser. Læsesalens inventar understregede de forskellige former for læsning og gav større plads til den bestemte type af læsning, der
inddrog bogen som arbejdsredskab. Selv om indretningen af læsesalen på ingen måde
var af samme karat som det panoptiske fængsel, rummede læsesalen gennem opdelingen i enkelte rum til den enkelte læser og den centrale placering af bibliotekaren rige
muligheder for at individualisere massen.743
Af hensyn til roen på læsesalen blev der givet særskilte regler for avislæsningen.
Hvis denne ikke kunne henlægges til en selvstændig avislæsesal, måtte den placeres så
tæt ved udgangen som overhovedet muligt. Avislæsningen var et omdiskuteret område
for bibliotekerne, og selvom den vidtgående accepteredes, skulle indretningen ikke indbyde til at dvæle for meget ved aviserne. Avispulte introduceredes som en metode til at
undgå dette, da læserne måtte stå op.744 Gulvene skulle helst belægges med et lyddæmpende materiale som linoleum, og stolene udstyres med skoninger eller andre remedier
for at mindske larmen. At have en fælles læsesal for børn og voksne betegnedes som en
umulighed, da børnene larmede, var mindre propre og bemægtigede sig de bøger, der
var forbeholdt de voksne.745
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Læsesalens krav på ro blev indskrevet i en diskurs om den enkelte låners mentale og
fysiske sundhed som et direkte angreb på værtshusene og som et middel til at undgå
forbrydelser.746 Læsesalen var:
…et Sted, hvor der er Arbejdsro, og Arbejdsmuligheder, hvor man ikke forstyrres at støjende og daarlige Kammerater, generes af Tobaksrøg og
Glasklirren, et Sted, hvor alt søger at bevare den Unge fra Byens Farer og
Fristelser…747
Bibliotekets sundhedsmæssige betydning understregedes af inventaret. Møblerne dimensioneredes efter at skabe en korrekt siddestilling for at styrke rygsundheden og med
henblik på at indøve en korrekt holdning i ryggen. Samtidig skulle det undgås, at læserne hang ved bordene. Hvor der opstilledes fritstående stole (uden borde) var det sundhedsmæssigt bedre at foretrække bænke.748 For børnelæsesalens vedkommende var
møblerne dimensioneret efter børnenes størrelse.
Luftens frie cirkulation gennem en god ventilation blev påpeget som af overordentlig
stor betydning for at undgå den smålumre lugt, der kunne komme fra folks overtøj.
Black har påpeget, at denne fokusering på den korrekte ventilation og friske luft var
udsprunget af 1800-tallets medicinske forståelse af luften som smittebærer udtrykt i den
såkaldte miasmatiske teori.749 Til formålet indrettedes særskilte rum til garderoberne,
hvor folk kunne aflevere deres overtøj. Hvis muligt endda i trygge hænder hos en tilknyttet garderobebetjent.750 Omsorgen for publikums sundhed havde en rent opdragende betydning, hvor især børnene blev opdraget til at vaske hænder på biblioteket, inden
de fik adgang til læsning af bøgerne, og dette kunne indlæres som en god vane til brug i
hjemmet.751 Belysningen i og møblementet af læsesalen havde både en sundhedsmæssig
og opdragende funktion. En korrekt belysning i udlånet såvel som i læsesalen hindrede
unødige udgifter, samtidig med at den vænnede læserne på læsesalen fra et overforbrug
af lys. Den bedste placering af vinduerne var så højt som muligt, hvorved sikredes, at de
læsende ikke blev unødigt distraherede af det pulserende liv uden for bibliotekets mure.
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Da publikum hjemmefra mentes at være vant til et større lysforbrug, kunne der kompenseres ved særskilte lamper ved læsepladserne.752
Bøgerne blev indskrevet i diskursen om befolkningens sundhed ad to veje.753 Indholdet kunne være af en sådan karakter, at bogen ikke egnede sig til udlån overhovedet.
Men også bøger, der havde en helt legitim plads på biblioteket, kunne være sundhedsskadelige, hvis de kom i hænderne på de forkerte lånere. Dette gjaldt især fagbøger:
Medicinske Bøger om seksuelle Forhold forlanges f. Eks. ofte af mindreaarige af Nyfigenhed; dette kan ikke kaldes en legitim Benyttelse af Biblioteket.754
De unge lånere mentes ikke at være i stand til at kapere romaner med beskrivelser af
erotiske forhold, hvorfor disse måtte forbeholdes de voksne lånere.755 Desuden kunne
bogen som fysisk genstand bære smitsomme sygdomme, hvorfor det måtte indskærpes
lånerne ikke at væde fingrene, når der skulle blades i bøgerne.756
For mig staar Spørgsmaalet om Smitte gennem Bøger saaledes, at jeg ikke
tror, at der er nogen synderlig Fare forbunden med Brug af Bøger, naar man
blot kunde vænne Folk af med at spytte paa Fingrene, naar de blader i Bøger. Og jeg synes, at dette vilde kunne opnaas, naar man fik Folk gjort tilstrækkelig bange for Følgerne.757
Det var især lungetuberkulose, skarlagensfeber og difteri, der mentes at kunne overføres
på denne måde, og lånerne indskærpedes gennem reglementet at anmelde tilfælde af
smitsom sygdom i hjemmet.758 Betydningen af de rene hænder relateredes særligt til
børnene, og vigtigheden understregedes af henstillingen om, at der burde findes en
håndvask på børnelæsestuen.759
Møblernes enkle udformning var betinget af hensynet til rengøringen, og det var
vigtigt at undgå for mangle ciseleringer og lignende krummelurer, hvor støvet kunne
samle sig. Samtidig sikrede den enkle udformning, at læsernes opmærksomhed blev
fastholdt ved bøgerne frem for at blive distraheret af for mange finurlige detaljer. At en
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enkel, solid og smuk indretning virkede befordrende på koncentrationsevnen var udtryk
for et helt nyt syn på bibliotekets æstetiske opdragelse af lånerne, hvor indretningen af
læsestuerne på f. eks. København Kommunes Biblioteker kunne ses som et udslag af
blot at stille bøgerne til rådighed.760 Bogfyldte reoler havde ligeledes en egen værdi for
interiøret, som ikke kun hang sammen med deres egentlige formål: at eksponere bøgerne for det læselystne publikum. Både læsesalens og udlånets indretning skulle udtrykke
en vis smag, som gerne skulle smitte af på publikum og være med til at danne dettes
smag og vække sansen for skønhed, ligesom læsningen i sig selv ville føre til hjem med
skønhedssans og orden.761
Udlånsafdelingen i biblioteket var kendetegnet ved en langt mere rundhåndet pladsfordeling til låneren end på læsesalen. Låneren havde mulighed for at bevæge sig langt
friere i udlånet og havde ikke en på forhånd tilkendt plads ved et bord eller en pult. Ud
fra denne betragtning kunne låneren forekomme mere ukontrollabel i udlånet end på
læsesalen, hvilket understregedes af, at låneren fjernede bøgerne fra biblioteket, hvorved læsningen foregik uden for læsesalens parcellering og kontrol. Udlånets mulighed
for individualisering af lånermassen skabtes gennem den aktive bibliotekars vejledning
af den enkelte låner.762 Denne individualisering understøttedes af begrænsningerne i
udlånet og opdelingen mellem fag- og skønlitteratur:
Hver Laaner kan højest have 4 Bind ad Gangen, deraf to skønlitterære og to
oplysende.763
Tilvænningen af lånerne til at bruge den oplysende og belærende litteratur blev hjulpet
videre frem ved at gøre udlånstiden for belærende litteratur længere end for skønlitteraturen, da det skønnedes at tage længere tid at komme gennem et videnskabeligt værk
end at læse en roman.764 Trods disse tiltag med henblik på at styrke den belærende læsning også uden for bibliotekets og læsesalens rammer kunne de ikke garantere, at låneren rent faktisk læste de belærende bøger. Bibliotekaren ville i denne henseende få en
vigtig rolle ved gennem samtaler med låneren at sikre sig, at låneren havde fået udbytte
af det læste.765 Hjemlånet af bøger betød, at udlånsafdelingen betegnedes som den mest
populære del af bibliotekets virksomhed, medens den egentlige virksomhed henlagdes
til læsesalen og dens fremstilling i diskursen som værksted, oplysningscentral og labo760
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ratorium.766 Af praktiske hensyn var de to funktioner i mindre biblioteker placeret i
samme rum, hvis nødvendighed accepteredes trods dets uhensigtsmæssighed. Larmen
fra udlånet i dettes åbningstid ville være til gene for roen på læsesalen, og uden for udlånets åbningstid måtte adgangen til de åbne hylder spærres – f. eks. med en snor med et
skilt påtegnet adgang forbudt.767
Udlånsnoteringen og udlånstiden effektiviserede lånerens tid og gjorde denne afhængig af bibliotekets tid. Udlånstiden og kravet om den rettidige aflevering, som manifesteredes ved dagtavlen, hindrede tilfældigheder i udlånet og sikrede, at andre kunne få
nytte af bogen, samt at låneren opdroges til omhu og til overholdelse af tidsfrister.768
Rutinerne i biblioteket ved aflevering af bogen havde til formål at undersøge, om låneren havde behandlet bogen korrekt som en forebyggende metode til opdragelse af lånerens ordenssans.769 Reglerne for udlånet og bibliotekets åbningstid skulle signalere, at
biblioteket var en gæstfri vært, og at lånerne som gæster skulle have den bedste nytte og
glæde af biblioteket. Placeringen af åbningstiderne for biblioteket rettedes mod, hvornår
det var mest hensigtsmæssigt for befolkningen at bruge biblioteket. Ved at indrette sig
efter befolkningens fritid sikrede biblioteket sig en stilling som en mulig beskæftigelse i
de frie timer, som kunne udfyldes på en sund måde på læsesalen.770
Udlånets indretning centreredes ideelt omkring bibliotekarens plads (evt. udformet
som skranken), og kartoteket med kortkataloget måtte placeres med henblik på, at både
bibliotekar og låner kunne have let adgang til det. Kataloget konstituerede hele bibliotekets bogsamling og defineredes som en nødvendighed for de lånere, der havde forståelse for bibliotekets betydning af at være til brug, da de bøger, som ikke stod på hylderne,
kunne lokaliseres ved hjælp af kataloget. Gennem brugen af kataloget erhvervede lånerne sig fortrolighed med bibliotekets virksomhed.771 Katalogets centrale betydning –
både for lånerne og for bibliotekets indre arbejde – krævede, at lånernes benyttelse deraf underkastedes opsyn fra bibliotekarens side og en vis forsigtighed i behandlingen:
…Benyttelsen bør altid ske under Opsyn, for at der sikres de kostbare Kataloger en omhyggelig Behandling. Ingen bør f. Eks. benytte Katalogerne med
Handsker paa.772
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Udlånet tilkendtes en problematisk status som ren underholdningsanstalt, der afspejlede
befolkningens (manglende) læseevne. Den problematiske status for udlånet udsprang af
brugen af de åbne hylder, som principielt indrettedes af hensyn til låneren, hvor den
systematiske opstilling af bøgerne skulle være til lånerens nytte. Ved brugen af de åbne
hylder øgedes lånerens kendskab til biblioteket og dets bøger. Samtidig blev de åbne
hylder indskrevet i diskursen om den uvidende låner, da lånerens brug af de åbne hylder
frygtedes at medføre kaotiske tilstande for ordenen i udlånsafdelingen, når låneren selv
skulle sætte bøgerne på plads. For at undgå dette kaos måtte det forbydes låneren selv at
sætte bøgerne på plads.773
Gennem indretningen af rummene disciplineredes lånerne til at bruge bøgerne i fornuftens og sundhedens tjeneste og til at betragte bibliotekaren som den nødvendige
hjælper, der med faglige argumenter kunne bistå ved valget af egnede bøger til dette
formål. Bibliotekets indretning var rettet mod det mere velstående (middelklasse)publikum, som ikke skulle frastødes af en snavset og mørk atmosfære eller frygte at
komme på biblioteket pga. en smittefare fra den mere jævne (og ikke så propre) del af
befolkningen. Indretningen udtrykte en række bestemte normer for publikums opførsel
og disciplinerede den mindre propre del af befolkningen til at underkaste sig hygiejniske krav om properhed og renlighed. Hele befolkningen disciplineredes gennem de særlige funktioner, som tilknyttedes det enkelte rum, til at være lånere og ved adgangen til
læsesalen til at være læsere. Procedurerne ved udlånsnoteringen og afleveringen af bøgerne opdrog desuden befolkningen til om ikke regelmæssighed så dog grundighed og
omhu. Muligheden for at oplyse ånden og videreuddanne sig vha. bibliotekets mange
tilbud af bøger medførte samtidig en prægning af normer og regler for god opførsel og
smag, der ikke kun gjaldt underklassen, men hele befolkningen. Således indskrev bibliotekerne sig som også skolen som en del af det, der med Nissens ord kaldes moderniseringens teknologi, som sigtede mod at udstyre befolkningen med de rette kvalifikationer, der defineredes som regelmæssighed, præcision og renlighed, som arbejdslivet i et
moderniseret samfund krævede.774
4.3.3 Livsgerningen
Bibliotekets opdragelse af låneren til en fornuftig omgang med bøgerne havde som sigte
at gøre den enkelte låner anvendelig i det praktiske erhvervsliv. Opdragelsen i biblioteket omfattede en række dyder, der kunne ses som velanskrevne i det praktiske erhvervsliv: omhu, ro, behersket og proper optræden samt overholdelse af tidsfrister. Biblioteket
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RA 2073 nr. 40: D15 (brev af 5.12.1914). Lange, 1916c, s. 526. Steenberg, 1913a, s. 52.
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disciplinerede lånerne gennem indretningen af lokalerne såvel som gennem bogen og
det litteraturudbud, som befandt sig på biblioteket.
Arbejdslivet mentes at stille store krav til det enkelte menneske, fordi det ensformige
arbejde smeltede arbejderen sammen med maskinen, og fordi samfundets forandringshastighed, som afspejledes i synet på de store (udenrigs)politiske begivenheder, ansås
for at have en væsentlig betydning for den danske nations overlevelse. Nationens overlevelse krævede, at alle ydede deres bedste og gennem det nationale fællesskab sikrede
en øget produktivitet og velstand for den enkelte og dermed velstand og fremgang for
hele samfundet. Velstanden og fremgangen kunne bedst sikres gennem en oplyst og
uddannet befolkning, der flittigt tog del i erhvervslivet. Bibliotekerne skrev sig ind i
dette syn på den nationale tilstand og definerede sig selv som garanten for skabelsen af
den oplyste og uddannede befolkning ved at stille råmaterialet for denne uddannelse til
befolkningens rådighed. Erhvervslivets krav om tekniske kundskaber skulle besvares af
befolkningen, som gennem biblioteket fik den boglige hjælp til at yde mere i det erhverv, som låneren måtte have.775
Det offentlige Bibliotek er … en med Skolen sideordnet Faktor i det store
Oplysningsarbejde, der tilsigter at opdrage dygtige og gode Borgere, af
hvilket Arbejde Samfundets Trivsel og Lykke afhænger.776
I biblioteket skulle låneren dygtiggøre sig til det praktiske liv, uanset om lånerne var
byboere eller landboere. Låneren forankredes i en forståelse af, at det væsentligste var
håndteringen af dagliglivets udfordringer, og det betonedes stærkt, at bibliotekets formål ikke rettedes mod at opdrage befolkningen til kun at sidde med næsen i en bog.
Opgøret med bogormen som skræmmebilledet på bibliotekaren rettedes ligeledes mod
låneren. Målet var ikke at skabe en læsende befolkning, men en arbejdende befolkning,
der brugte læsningen og bøgerne som støtte til det praktiske arbejde. Den praktiske sans
skulle styrkes gennem kendskabet til den nyeste teori, hvilket kunne gøres på alle faglige områder.777 Befolkningen underkastedes et krav om dygtiggørelse gennem kundskaber og oplysning, der defineredes som et gode, hvilket alle kunne skaffe ved at tage evnerne i anvendelse og udvise vilje. Dygtiggørelsen af den enkelte indvævedes i en di-
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skurs om flid og arbejdsomhed, som underkendte den ”…magelige Underholdningslæsning…”778, der i øvrigt opfattedes som af vigende tendens.779
Bibliotekernes normalisering af låneren etableredes inden for en økonomisk diskurs,
hvor intet måtte gå til spilde og i særdeleshed ikke dyrebare goder som tid og det arbejde, den enkelte kunne yde. Lånerens arbejdsfrie tid blev afgørende, og bibliotekets opdragelse rettedes mod at gøre denne spildtid produktiv. Fritiden stillede befolkningen
over for den store fristelse til at hengive sig til lediggang eller til forskellige uproduktive
og usunde fornøjelser. Evnen til at læse blev forstået som løsningen på dette problem,
for kunne man læse, havde man en sund, forædlende og nyttig beskæftigelse, og det var
ikke nødvendigt at skulle slå tiden ihjel.780
I kraft af sin placering i byens rum og gennem indretningen identificeredes biblioteket som det rum, hvor læsningen kunne finde sted. Med vægten på læsesalen som værkstedet, der indeholdt bl.a. tekniske værker og et håndbibliotek, samt begrænsninger i
antallet af hjemlånte bøger, der også skulle omfatte oplysende litteratur, søgte biblioteket at øge lånernes faktiske kundskaber. Udover at forbedre befolkningen til erhvervslivets behov havde kundskaberne en yderligere samfundsmæssig gevinst i at være billigere og bedre end uvidenhed, der sås som årsagen til forbrydelser. Som fritidsarbejde
skulle læsningen tjene til dygtiggørelse til det legemlige arbejde. Befolkningens produktivitet skulle øges gennem bibliotekernes udbud af bøger ved at disciplinere fritiden til
brug for studier, der kunne anvendes direkte i produktionen. Diskursen om låneren indeholdt et kraftigt element af økonomisk gevinst og nyttiggørelse, og låneren normaliseredes med henblik på at være til nytte i erhvervslivet.781
Diskursen om bogen fremviste en spænding mellem det materielle og det åndelige,
og denne spænding havde tilknytning til diskursen om låneren.782 Bibliotekets opdragelse af låneren sigtede ikke udelukkende mod at skabe et rent materielt baseret behov i
befolkningen for at bruge biblioteket. Bibliotekets disciplinering af befolkningen inkluderede konstruktionen af et åndeligt behov for den almene dannelse, der relateredes til
genskabelsen af det hele menneske, som var blevet ødelagt af det ensformige arbejdes
og forlystelsernes fordummende indflydelse på mennesket. Disciplineringen af låneren
inden for rammerne af de borgerlige værdier negligerede det, som Emerek ser som en
diskrepans mellem institution og livsverden. Dvs. at den kulturelle kanon, der indeholdtes i diskursen om den gode litteratur, ikke fandt genklang hos befolkningen og dermed
778
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undergravede bibliotekets institutionelle legitimitet.783 Emerek betoner, at det moderne
folkebiblioteks samlinger skulle imødekomme behovene hos den enkelte som a) borger,
der ville skaffe sig kundskab om erhvervet, som b) statsborger, der havde brug for
kundskab om samfund og stat og som c) menneske, der ønskede at forædle sit åndelige
liv.784 Emerek ser folkebibliotekerne som en del af oplysningstidens projekt om frigørelse af det enkelte individ fra umyndighed og overtro og som det forum, der kunne oplyse befolkningen. Udgangspunktet for Emerek er, at befolkningen var uoplyst, og at
pionerer som Lange, Døssing og Steenberg ville oplyse dem primært for befolkningens
egen skyld. Med synet på befolkningen som opdelt i en vidende og en uvidende klasse
lå behovet for oplysning ikke latent i befolkningen, men skulle først konstrueres.785 Den
standard, der skabtes for befolkningens brug af biblioteket, relaterede sig entydigt i retning af at normalisere befolkningen til at have:
Trangen til at faa ordentlig Besked, til at have Ro til at overveje, hvad der
meddeles, til at søge nøjere Underretning, naar det første man ser, kun sætter en paa Sporet….786
Konstruktionen af låneren som et individ, der skulle efterstræbe borgerlige værdier,
rettedes ikke kun mod selve den almene dannelse for borgeren, statsborgeren og mennesket. Opdragelsen af låneren gennem indretningen af biblioteket og de normer, der prægede de forskellige rum, rettedes mod et borgerligt decorum, som skulle omfatte alle
klasser. Dannelsen var uomtvisteligt et fælles reservoir for begrundelser af lånerens udbytte af biblioteket og en så grundlæggende diskurs i oplysningsbestræbelserne, at den
havde karakter af et absolut forlangende, som ikke behøvede yderligere uddybning. Erhvervelsen af reelle kundskaber vægtedes højt, hvilket i nogen grad anfægtede synet på
dannelsen som:
…Literatur, navnlig den saakaldte æstetiske, i Erkendelse af, at det mere
gælder om Dannelse end om Kundskaber, og af, at den digteriske Literatur i
Virkeligheden giver mere Kundskab end den (saakaldte) Kundskabsliteratur, og endelige fordi man her er inde paa noget, der i høj Grad skaber Fællesskab mellem Mennesker og er et … Led i Udvikling til Nationalitet.787
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Hensynet til ”Folkedannelsen”, der karakteriseredes som oplysning og kundskaber, måtte fremhæves på bekostning af skønlitteraturen, da det var et væsentligt bedre økonomisk argument for oprettelsen af biblioteker.788 Det individ, der skulle fremelskes i biblioteket, skulle som udløber af denne økonomiske tankegang være produktivt. Den æstetiske og horisontudvidende dannelse måtte vige for rationelle argumenter om produktive
individer.
Den almene dannelse konstrueredes som en nødvendighed ved udførelsen af de
hverv, der fulgte forestillingen om statsborgeren som f. eks. deltagelse i det lokale selvstyre. Det ansvarsbevidste og selvstændige menneske, der havde en almen sans og derved sattes i stand til at agere som en del af den offentlige mening, betingedes af evnen
til at foretage sammenligninger og af at kunne overskue de sager, som måtte forekomme
i samfundet.789 Dannelsen lå ikke latent i befolkningen (i hvert fald ikke hos den uvidende del af denne), men skulle udvikles og næres. Inden for denne ramme var oplysningen et instrument til opnåelse og perfektion af dannelsen, der skulle frigøre mennesket og installere det i dets fulde menneskeret, som defineredes som overklassens åndelige trin.790
Kundskabslæsningen var et væsentligt element, da den mentes at have en disciplinerende virkning på tankerne og desuden lærte læseren at betragte stoffet med ydmyghed.
Det var af afgørende betydning, at læsningen foretoges på den rigtige måde som kommenterende og udfyldende læsning, hvor læserens fornuft blev taget i anvendelse for at
udlede bogens standpunkt og derigennem opnå en åndelig tilfredsstillelse. En læsning,
der spændte fantasien og ophidsede lidenskaben, muliggjorde langt fra disciplineringen
af tanken. Det fulde udbytte af læsningen erhvervedes gennem ro og muligheden for at
undersøge det læste nøjere, som det udtryktes i ovenstående citat. Set ud fra bibliotekets
synsvinkel kunne kun læsesalen garantere denne mulighed for absolut ro og opslag i de
nødvendige håndbøger.791
Bogens disciplinerende virkning rettede sig videre mod arbejdsformen. Den virkelige
oplysning fordrede selvarbejde med bogen. Bibliotekarens vejledning garanterede, at
dette selvarbejde førte en jævn udvikling med sig, og at låneren ikke sprang mellemleddene over i f. eks. den skønlitterære læsning. Nødvendigvis måtte litteraturen afpasses
den enkeltes udvikling og fatteevne på en sådan måde, at bogen altid var et lille stykke
foran låneren. Princippet om at holde sig til det lettest læselige og vente med det sværere, til låneren var kommet skridtet videre, afvistes, da fatteevnen slappedes ved denne
metode. Selvarbejdet måtte udføres på en sådan måde, at låneren anstrengte sig, for kun
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derigennem kunne tænkeevnen udvikles. Med udviklingen af tænkeevnen kunne det
opnås, at befolkningen var i stand til at vurdere kundskaber korrekt.792 Den korrekte
vurdering af kundskaberne relateredes til det forhold, at låneren gennem udbuddet på
biblioteket kunne få en så bred horisont som muligt. Den brede horisont var et led i opgøret med ensidighed samt autoritetstro, og dette opgør knyttedes til diskursen om individets frigørelsesproces.793 Selvarbejdet og selvstudiet førte låneren videre til den tungere og sværere læsning, og låneren blev dermed indskrevet i en evolutionær tankegang,
der bestandigt skulle overholdes med henblik på at udvikle selvet.794 Lånerne skulle
tages der, hvor de stod og læse sig op fra romanlæsningen til den egentlige oplysende
læsning.795
Arbejdsomheden var et kerneelement i diskursen om det borgerlige individ. Gennem
oplysningsarbejdet ville befolkningen finde ”…Arbejdets og Selverhvervelsens Glæde…”796, og bibliotekets dygtiggørelse af lånerne dirigeredes mod det selvstændige arbejde og lånerens åndelige selvstændighed, der betragtedes som en væsentlig forudsætning for deltagelsen i det demokratiske liv. Gennem brugen af de åbne hylder og ved at
give lånerne fri adgang til katalogerne disciplineredes låneren til selv at undersøge mulighederne, men stadig med muligheden for at få vejledning fra bibliotekaren. Ved at
fokusere på arbejdsomheden som den sunde befolknings adelsmærke udgrænsedes den
rent underholdende læsning (og dermed den del af befolkningen, der læste denne) som
eskapisme fra dagligdagens trivialiteter, hvilket desuden kunne medføre en stigende
livslede frem for arbejdslyst.797 Læsning for underholdningens skyld betragtedes ikke
som produktiv, selv om den kunne have en vis betydning ved at gøre den enkelte let om
hjertet:
Og mon ikke f. Eks. Læsningen af Bjørnsons ’En glad Gut’ har bragt mangt
et Menneske til at tage frejdigere fat paa Livet og dets Arbejde. I saa Fald
har Læsningen jo været langt mere end Morskabslæsning.798
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Arbejdsomheden og arbejdslysten var det værn, der skulle sættes ind mod den amoralske og sygelige læsning af detektivromaner og anden døgnlitteratur. Den kolde, nøgterne forstand ville i bedste fald slappes ved denne læsning, og i værste fald ville den briste
som følge af overspændthed og vilde fantasier. Som et individ, der underkastedes borgerlige normer, måtte låneren opføre sig som et rationelt og klarttænkende menneske og
ikke følelsesbetonet.799 Bibliotekets syn på låneren afspejlede behovet for at opdele befolkningen som masse i håndterbare kategorier, der gennem bibliotekets indretning
kunne underkastes en nærmere individualisering med henblik på at skabe det produktive
individ.
4.3.4 Almuen og befolkningen
Normaliseringen af låneren definerede befolkningen som et uordentligt, ukontrollabelt
og uhåndterligt element, der gennem læsning og selvarbejde som låner i biblioteket
transformeredes til et nyttigt instrument for samfundets videre vækst og fremgang. Folkebibliotekets pionerer betragtede det som et afgørende brud med det, som de definerede som gammeldags ved folkebogsamlingen, nemlig almuen som dens målgruppe. Opgøret med almuen som målgruppe for biblioteket var kendetegnende for konstruktionen
af den klasseløse befolkning. Almuen defineredes ved kredsen omkring det lokale bibliotek. Kredsen havde flere betydninger som kredsen af initiativtagere, kredsen af medlemmer og kredsen af brugere, for hvem biblioteket var tænkt. Fælles for kredsene var
deres egenskab af at være privat som en modsætning til sognerådet og staten.800 De forskellige kredse, som udgjorde fundamentet for biblioteket, havde visse overlap, men det
var ikke en selvfølge. Kredsene kan ses som liggende i hinanden som koncentriske
cirkler, hvor den inderste (og mindste) var kredsen af initiativtagere. Den lidt større
kreds udgjordes af medlemmerne, som igen var omkranset af den yderste og største
kreds af lånere. Biblioteket tilhørte foreningen og kredsen af medlemmer bag foreningen, selv om det ofte relateredes til sognet som særlig geografisk enhed. Der udtryktes
gennem denne sprogbrug på ingen måde forventningen om, at alle sognets beboere
brugte biblioteket.
Kredsene differentieredes ud fra den økonomiske formåen, hvor der sattes en grænse
mellem de ubemidlede, som skulle nyde godt af bibliotekets tilbud, medens de formuende var at finde blandt initiativtagerne. Initiativtagerne behøvede ikke at høre til kredsen af medlemmer eller kredsen af lånere, og på tilsvarende vis var kredsen af medlemmer ikke entydigt identisk med kredsen af lånerne. Forskellen mellem kredsen af medlemmer og kredsen af lånere var betinget af kontingentets struktur. Kontingentet dæk799
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kede medlemskab af en forening, hvortil der var knyttet et bibliotek. Medlemmerne betalte for at få bøgerne i cirkulation, medens lånerne betalte for at låne bøgerne fra biblioteket. Kredsen af medlemmer og kredsen af lånere var oftest identiske, men adskilt ved
hjælp af de differentierede kontingentsatser, som var afhængige af formueforhold. De
fattigste lånere var ikke medlemmer, men burde have gratis adgang.801 På landet var de
ubemidlede fattigfolk, malkepiger, daglejere og herregårdsarbejdere, medens byernes
småkårsfolk udgjordes af håndværkere, arbejdsmænd, tjenende, kontorister og småhandlende.802
En yderligere differentiering lå i forskellen mellem de dannede og de uoplyste. Initiativtagerne var entydigt at finde blandt dannede mennesker, medens kredsen af lånere var
uoplyst. Det jævne folk defineredes ud fra deres moralske formåen, som ikke vurderedes videre højt, men som til gengæld gjorde bibliotekets ydelser så meget mere påtrængende:
Kan nok være, de [daglejeren og malkepigen] ere nedsunkne i Sandselighed
og i Bekymringer for dette Livs Ophold; men de ere ligefuldt Mennesker i
Guds Billede, og de trænge frem for nogen til, at Lyset kan komme til at
skinne i deres Sjæle, saa de se, at der kan trives lige saa stor en Lykke i det
lille, fattige Hjem som i det store og rige.803
Bekymringerne for dette livs udkomme kunne mildnes ved god, opbyggelig læsning fra
biblioteket, som på denne led var med til at bekæmpe materialismen. Den religiøst betingede bekymring for underklassens åndelige vel, der gav biblioteket et anstrøg af velgørenhed, var forankret i en forståelse af religionen som det dannelsesbærende princip.804 Forståelsen af religionens betydning sattes under pres af synet på biblioteket som
de fattiges universitet, hvor det dannelsesbærende princip i stigende grad blev reelle
kundskaber, der kunne bidrage til at forbedre den enkeltes erhvervsmæssige situation.805
Synet på låneren som almue dikterede, at der stilledes særlige krav til bibliotekets indhold, der skulle sikre en moralsk opbyggende påvirkning af denne samfundsgruppe.
Det kulturpessimistiske syn på samfundets udvikling definerede ikke almuen som det
store problem. I stedet blev hele befolkningen set som et problem. Der differentieredes
ikke længere mellem initiativtagere, medlemmer og lånere, men mellem befolkningens
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geografiske tilhørsforhold udtrykt gennem en skelnen mellem land og by. Hensynet til
miljøet og den sociale kreds medførte forskelle mellem landbibliotekernes og bybibliotekernes virkemåde. Især tilkendtes lånerne i byerne særdeles forskellige forudsætninger, og de var mere problematiske, da de lettere udsattes for fristelser fra værtshuse og
biografer.806 Landboerne tillagdes gerne manglende evner til at få udbytte af læsningen,
og det hårde daglige slid var af samme problematiske art som værtshusene, da der ikke
efterlodes mange kræfter til læsning efter arbejdstid. Kvaliteten af undervisningen i
landsbyskolerne blev tilsyneladende ikke fremdraget som forklaring på landbefolkningens ringere læseevne. Der fokuseredes som helhed på den forkert anlagte læseundervisning.807 Befolkningen fremstilledes som en arbejdende befolkning, hvor de erhvervsaktive blev set som fundamentet, og det uanset om der var tale om arbejdere, husmænd,
håndværkere, købmænd eller mennesker med andre praktiske livsstillinger. Arbejdet var
omdrejningspunktet for befolkningen og inkluderede arbejdssøgende, der kunne udnytte
ventetiden på arbejdsanvisningskontoret med studier i bøger, der stilledes til rådighed af
biblioteket. Ved indgangen til biblioteket blev befolkningen lånere uanset stand, køn
eller stilling, blot der var tale om en interesse i et åndeligt arbejde.808 At befolkningen
var udgangspunkt for konstruktionen af låneren, medførte, at der skulle stilles andre
krav til biblioteket om en alsidig sammensætning af bogbestanden, at alle sikredes adgang til biblioteket (gennem gratis eller billigt udlån), og at der var orden i tingene primært gennem en korrekt udlånsnotering.809
Den brede definition af befolkningen medførte et syn på almuen som et modbillede
til befolkningen, og en opdeling af lånerne efter klassetilhørsforhold defineredes som
absolut forkasteligt. For at fjerne auraen fra almuebiblioteket måtte de dannede klasser
og middelstanden vindes for biblioteket på lige fod med de bredere lag af befolkningen,
men på den præmis at klasseforskellene ophævedes ved indgangen til biblioteket.810
[D]et [er] sikkert ikke … heldigt, at De har delt Laanerne i to Dele, den med
højere Kontingent og – lad os sige rene Fingre, og de andre. Der er jo nemlig det ved Sagen, at rene Fingre og Evne til at betale højere Kontingent ikke
behøves at falde sammen. Jeg kunde tænke mig, at et Bibliotek havde en
806
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Afdeling, hvortil den henviste dem, der ikke behandlede Bøgerne godt,
skønt jo ogsaa dette vilde være vanskeligt.811
Dannelsen (og dermed en viden om bøgernes korrekte behandling) blev ikke anset som
afhængig af den økonomiske formåen, men som noget alle måtte lære gennem biblioteket. Ligegyldigheden over for at skaffe sig god læsning var udbredt såvel i det brede lag
af befolkningen som i middelstanden.812 Det brede lag af befolkningen vedblev at være
uhåndterligt og ikke nærmere defineret eller opdelt, og sammen med den øvrige del af
befolkningen underkastedes dette lag nye inddelinger, der kunne omforme denne ubekvemme masse til lånere med særlige behov gennem bureaukratiseringen og en normalisering, der gav bibliotekerne deres eksistensberettigelse. Almuen underkendtes som
målgruppe for bibliotekerne og erstattedes af befolkningen, hvilket ifølge det moderne
folkebiblioteks selvforståelse afspejlede en demokratisering af mulighederne for oplysning. Brugen af befolkningen som målgruppe for biblioteket udtrykte blot behovet for
en nydefinition af låneren.
4.3.5 Den myndige låner
Diskursen om bibliotekets lånere rummede et vist element af underkendelse af befolkningens evner. Det betvivledes, at befolkningen af sig selv gennem hjemmet var i stand
til at varetage sin egen opdragelse og oplysning uden vejledning og rettesnor. En sådan
umyndiggørelse af befolkningen installerede biblioteket som den institution, der kunne
overtage og sikre opdragelsen af befolkningen med henblik på at myndiggøre den som
et individ, der udstyredes med borgerlige værdier og normer. Låneren konstrueredes
som ubevidst om nødvendigheden af erhvervsmæssig videredannelse og dannelse som
det hele menneske for at kunne blive myndiggjort. Den trang til biblioteker, som alle
samfundsklasser og dannelsestrin mentes at være i besiddelse af, skulle vækkes. Gennem skabelsen af sognebogsamlingen som ”det andet” etableredes en effektfuld modsætning til almuen som det primære lånersegment, hvorved folkebibliotekets demokratiske fundament i hele befolkningen kunne fremhæves.
Myndiggørelsen gennem biblioteket udmøntedes i dets indretning og de færdigheder,
som den korrekte omgang med bogen omhandlede. Dette betød, at låneren skulle leve
op til krav om ro, renlighed og regelmæssighed samt omhu, ansvarsbevidsthed og selvstændighed.

811
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4.4 Konklusion
Diskursen om låneren tog sit udgangspunkt i forestillingen om befolkningen som et
uproduktivt kaos. På linie med andre oplysende institutioner som folkeskolen måtte biblioteket medvirke til befolkningens disciplinering. Gennem låneren opnåedes en anvendelig kategori til håndtering af store masser. Låneren konstrueredes gennem principper
til fordeling af befolkningen til mindre grupper, medens bureaukratiseringen sikrede
etableringen af forskellige teknikker til håndtering af låneren på biblioteket og i anden
relation til biblioteket. Normaliseringen af låneren medførte konstruktionen af et bestemt billede på befolkningen som den syge befolkning, der skulle opdrages og
disciplineres på biblioteket.
Diskursen om låneren rummede demokratiseringen af lånermassen som et væsentligt
element. Bibliotekets lånere skulle ikke udelukkende komme fra underklassen, men
også fra de øvrige klasser i samfundet. Kriterierne for fordelingen af befolkningen etableredes i alderen og i læseevnen som to elementer, der i udgangspunktet og til en vis
grad var fælles for hele befolkningen uanset klassetilhørsforhold. Fordelingen af befolkningen efter, om der var tale om børn, unge eller voksne, medførte udpegningen af
særlige behov for hver gruppering, og de betegnedes som særligt problematiske. Disse
problematiske behov kunne bruges som argumenter for berettigelsen af bibliotekets eksistens. Med brugen af læseevnen fordeltes befolkningen efter om den var læsende eller
ikke-læsende – om den var vidende eller uvidende. Med udgangspunktet i brugen af
læseevnen kunne læseren yderligere fordeles efter den måde, hvorpå læseevnen blev
bragt i anvendelse. Befolkningen defineredes enten som ikke-læsende og uvidende eller
som læsere, der læste det forkerte.
Nødvendigheden af at håndtere den uformelige befolkningsmasse betingede en bureaukratisering af låneren, der ligestilledes med bogen som et nummer og som en genstand i bibliotekets administrative systemer. Låneren måtte underkaste sig de metoder,
som biblioteksteknikken foreskrev til brug for bøgerne, og sammen med erstatningsreglerne og reglerne for behandlingen af bøgerne bevirkede de en disciplinering af låneren
efter et bestemt mønster, der udvidedes i den fysiske indretning af biblioteket. Biblioteket definerede rammerne for lånerens benyttelse deraf gennem fastsættelse af udlånstider og åbningstider. Med denne tidslige dimension og muligheden for at afstraffe overtrædelserne indopereredes disciplineringen i låneren selv. Den håndfaste disciplinering,
der effektueredes på læsesalen blev ledsaget af en disciplinering, der i stigende grad
udgik fra låneren selv. Med udgangspunkt i udlånsnoteringen opnåede bibliotekaren
viden om lånerens fremskridt (eller mangel på samme) til brug for vejledning og videre
disciplinering.
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Diskursen om låneren inkluderede en forståelse af, at en opdragelse af befolkningen
som lånere var nødvendig for samfundets skyld. Det syn på samfundet, der således kom
til udtryk, viste et samfund, der var underkastet store forandringer, og som derfor stillede store krav til befolkningen. Tolkningen af samfundet inddrog forholdet til hjem og
skole som to institutioner, der i al væsentlighed havde forsømt opgaven: at skabe en
produktiv befolkning. Bibliotekets opdrag medførte i egen selvforståelse en væsentlig
kritik af hjemmet og skolen, samtidig med at både skolen og hjemmet som kendte elementer i befolkningens liv inddroges i diskursen til konsolidering af bibliotekets position. For biblioteket var det netop kernen i forholdet til låneren at skabe en hjemlig atmosfære på biblioteket med henblik på oplysning og opdragelse. Diskursen om samfundet
rummede betragtninger over kulturlivet, demokratiseringen og en delvis negativ vurdering af moderniteten, som dog ikke afspejledes i de positive forventninger til det moderne folkebiblioteks evne til at opdrage befolkningen.
Den enkelte låner individualiseredes gennem biblioteket til at blive et individ, der
udstyredes med færdigheder til at begå sig i samfundet. Låneren underkastedes en række bestemte forventninger og bestemte krav til opførsel på biblioteket, og bibliotekets
rolle som transformatorstation var at håndtere den uformelige befolkningsmasse og
gennem en individualisering skabe den sunde, produktive og dannede låner. Gennem
indretningen af læsestuen og udlånsafdelingen skabtes små rum til parcellering af den
store masse af lånere, der herigennem individualiseredes og kontrolleredes. Opdragelsen
af låneren rettedes mod livsgerningen og skabelsen af det borgerlige individ. Det moderne folkebibliotek fremstillede sig selv i sin egen selvforståelse som det neutrale sted,
der kunne garantere en alsidig og objektiv oplysning. Herigennem konstrueredes det
moderne dannede menneske, der som oplyst borger kunne deltage i samfundets demokratiske processer, og som det økonomisk oplyste menneske ville være i stand til at øge
sin egen produktivitet og dermed samfundets velstand. Bibliotekets låner lod sig vejlede
til valget af gode og fornuftige bøger, men også til hvordan han skulle agere helt konkret i biblioteket og dermed i samfundet. Den vejledte låner var den sunde låner (både i
krop og sjæl), der skulle opdrages til at være samfundsborger.
Ved at ligestille alle klasser i samfundet demokratiseredes oplysningen som en lige
ret for alle, men en transformation af bibliotekets målgruppe fra almuen til befolkningen
betingede ikke nødvendigvis et ændret syn på de lånere, der kom på biblioteket. Den
disciplinering, der oprindeligt udelukkende rettedes mod underklassen og siden mod
børnene, udvidedes til at omfatte brugerne af biblioteket generelt. Sat på spidsen kan det
formuleres således, at det ikke var underklassen, der blev demokratiseret som en del af
befolkningen, men at befolkningen disciplineredes som underklasse og trods advarsler i
sin helhed betragtedes som uformuende og uformående i brugen af biblioteket. Oplys-
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ningen instrumentaliseredes i bestræbelserne på at gøre hele befolkningen produktiv for
samfundet. Oplysningens funktion i forhold til låneren var at sætte skel mellem oplyste
og uoplyste uden at forbinde denne skelnen med klassetilhørsforhold. Samtidig bestemtes oplysningen som et forbillede og en attråværdig tilstand, hvorigennem landet kunne
reddes. Synet på befolkningens og samfundets tilstand medførte et behov for at organisere oplysningsbestræbelserne gennem bogen.
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5. Organisationen
Året 1909 fremstår i den danske bibliotekshistoriske tradition som et vendepunkt. Den
statslige komite reorganiseredes med en fastansat konsulent i bogsamlingssager, der fra
1910 havde kontor i København.813 1909 afholdtes desuden det første danske biblioteksmøde under rammerne af Landsudstillingen i Århus. Navnlig én begivenhed fra
dette møde fremhæves som absolut afgørende for udviklingen af de danske folkebiblioteker: Overbibliotekaren ved Det kongelige Bibliotek, H. O. Lange, holdt en tale om
bibliotekssagen uden for København.814 I denne tale fremlagde Lange sine visioner om
en struktur for bibliotekssamarbejdet koncentreret om et nyt mellemled: Centralbiblioteker – et i hvert amt – med fastansatte og statsligt aflønnede bibliotekarer. Bogsamlingerne på landet skulle erstattes af håndbiblioteker med fagbøger, og skønlitteraturen
(eller underholdningslæsningen) skulle leveres gennem vandrebogsamlinger udsendt via
centralbiblioteket. Talen er siden hen blevet mytologiseret som profetisk, da den i al sin
enkelhed introducerede en organisation af det bibliotekslandskab, der af flere ledende
skikkelser i biblioteksbevægelsen opfattedes som gennemgående uorganiseret. Dens
indhold søgtes i første omgang realiseret gennem de to forsøgscentralbiblioteker i Vejle
og Holbæk og blev endelig implementeret i biblioteksloven af 1920; dog med visse ændringer.
De eksisterende folkebogsamlinger var altovervejende privat organiseret gennem
lokale foreninger, men uden en egentlig landsdækkende organisation, når der ses bort
fra foreningen Danmarks Folkebogsamlinger, der fungerede som en fælles repræsentation af de lokale folkebogsamlinger og foreninger. Som et andet samlende led fandtes de
statslige komiteer. Denne eksisterende organisationsform blev i stigende grad opfattet
som utilstrækkelig, da den ikke på nogen måde kunne kobles med det evolutionære og
fremskridtsorienterede syn på bibliotekssagen, som efterhånden bestemte diskursen om
folkebibliotekerne.
Langes tale afspejlede tiltroen i diskursen om folkebiblioteker til, at fremskridt for
folkeoplysningsarbejdet kun kunne skabes gennem samarbejde og organisation, som det
ses af flere forskellige forslag til organisation af folkebogsamlingerne især i perioden
1880-1900. Talen var et blandt mange indlæg om organiseringen af biblioteksarbejdet
og lagde sig i forlængelse af de organisatoriske tiltag, som inkluderede grundlæggelsen
af Danmarks Folkebogsamlinger i 1905 og styrkelsen af den statslige bogsamlingskomi813

Hvenegaard Lassen, 1962, s. 76-79 og s. 120.
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te i 1899 og 1909. Talen opsamlede tre årtiers organisationsvisioner for udbredelsen af
oplysning og fremprovokerede en voldsom debat om den bedst egnede organisation.
Mytologiseringen af talen medførte, at betydningen af forudgående organisationsforslag
relateredes til Langes tale med påpegning af manglerne ved disse forslag som forklaring
på den udeblevne gennemførelse.815
Organisationsdiskursen i samfundet betød, at også for bibliotekernes vedkommende
måtte dette emne debatteres.816 Frem for alt fandt organiseringen sted inden for arbejdslivet med bøndernes andelsbevægelse, arbejderbevægelsen, arbejdsgivernes organisering osv. Jernbanens fremkomst frembød en for den tid helt ukendt organisation af samfundet i køreplaner, jernbanenet, linieføring og en deraf følgende opdeling af byer i stationsbyer eller ikke-stationsbyer.817 Det frivilligt funderede oplysningsarbejde fandt
organisationsformer, der var af mere spredt karakter i form af foredragsforeninger, højskoler og muligheder for aftenundervisning gennem eksempelvis Studentersamfundets
Arbejderundervisning og lokal aftenundervisning. Sidstnævnte lå (som følge af Skoleloven 1814) i forlængelse af undervisningen i folkeskolen og var ikke rettet mod voksne
som sådan, men mod de unge der havde forladt skolen som 14-årige. At Lange talte om
organisation af folkebibliotekerne var således ikke epokegørende. Han pegede i talen på
organiseringen af skolevæsenet som inspirationskilde. Fra dets reformering i begyndelsen af det 20. århundrede var skolevæsenet organiseret efter lignende principper med
mellemskolen som forbindelsesled mellem grundskolen og gymnasiet med universitetet
som øverste led.818 Skolen var for alle uanset stand og rang. Langes visioner lagde sig
på denne måde op ad en stærk organisationsform.
Organisationsspørgsmålet blev i stigende grad forstået som den ydre organisering
med centralbiblioteksstrukturen og den indre organisering gennem anvendelse af de nye
metoder og teknikker, som importeredes fra USA. Langes tale drejede sig i al væsentlighed om den ydre organisation – det som i dag kaldes det samarbejdende bibliotekssystem – medens den indre organisation berørtes mere perifert med undtagelse af bibliotekaren, som Lange betegnede som grundstenen i biblioteksvæsenet. Tilgangsvinklen til
dette kapitel om organisationen af det danske biblioteksvæsen er det, der kan kaldes
organiseringen af bibliotekernes rum. Bibliotekernes rum skabtes ikke kun gennem fastlæggelsen af strukturen med lokale folkebiblioteker, centralbiblioteker, forbindelsen til
de statslige biblioteker og med Statens Bogsamlingskomité som det styrende og vejledende organ. Af lige så stor væsentlighed var de teknikker, der skabte en hierarkisering
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af bibliotekerne gennem opdeling, en fastlæggelse af en bibliotekspolitik koncentreret
omkring et evolutionært perspektiv samt en konstruktion af normer og standarder for
det gode bibliotek gennem udelukkelse af andre forestillinger. Ud fra disse tre aspekter
undersøges organisationen af de danske folkebiblioteker i perioden 1880-1920 med
henblik på den rolle, som den spillede for forståelsen af oplysningens funktion.
Analysen af organisationen skal foretages i tre afsnit. Det første led i undersøgelsen
er fordelingen af bibliotekerne, hvormed der sigtes til de principper, efter hvilke bibliotekerne spredtes og inddeltes i forskellige typer med hver deres funktioner. Udgangspunktet er her den brede betegnelse, bibliotek, der i løbet af perioden opdeltes og inddeltes i forskellige typer. Hver type anvistes bestemte funktioner til fordeling af de opgaver, som bibliotekerne skulle udføre. Denne fordeling af bibliotekerne analyseres
gennem tre tilgangsvinkler. 1) En undersøgelse af det system der betingede bibliotekernes fordeling i landet, og 2) en typologisering af bibliotekerne med tildeling af særlige
opgaver, hvorved den egentlige konstruktion af biblioteksvæsenet inddrages. Sammenfattende undersøges systemets hierarki mellem bibliotekerne, Danmarks Folkebogsamlinger og Statens Bogsamlingskomité med de kontrolmekanismer, som regulerede samarbejdet. 3) En inddeling af det rent fysiske område for biblioteket, hvor det fordeltes i
byens rum som en særlig bygning eller som minimum et særligt lokale, og hvor både
bygningen og lokalet skulle inddeles på bestemte måder til fordeling af det bibliotekariske arbejde. På denne måde indkredses bibliotekets etablering som et led i oplysningens
transformation til et offentligt relevant anliggende.
I det næste afsnit undersøges bureaukratiseringen af organisationen i biblioteksvæsenet. Synet på organisationsformen ændredes i løbet af perioden fra frivillig deltagelse i
en fælles forening til en nødvendighed begrundet i ønsket om at skabe og sikre effektivitet i en offentlig relevant institution. Det første led i denne del af analysen er en undersøgelse af organisationen af det enkelte bibliotek gennem vedtægten, hvor bibliotekets transformation til en offentlig institution spejledes. Det andet led i undersøgelsen af
organisationen af udviklingen er etableringen af kontrollen med de enkelte biblioteker
gennem ansøgningsproceduren, der samledes i Statens Bogsamlingskomités kontor. Det
tredje led udgøres af en analyse af bibliotekernes forsvarlige drift og relationen til den
ændrede organisationsform. Endelig skal bureaukratiseringen analyseres ud fra væksten,
nytten og effektiviteten som argumenter for bibliotekets berettigelse. Gennem fokuseringen på vækst og udvikling konstrueredes folkebiblioteket, og organisationen blev
således en væsentlig del af skabelsen af det moderne folkebibliotek.
Endelig skal analysen fokusere på konstruktionen af normer og standarder for den
gode biblioteksorganisation. Den gode biblioteksorganisation relateredes til oprettelsen
af bibliotekerne, deres interne samvirke og ejerforholdet til biblioteket. Selve oprettel-

185

De danske folkebiblioteker ca. 1880-1920

sen blev brudt ned i mindste detalje, og denne detaljeringsgrad er udgangspunktet for
dette afsnit, som koncentreres omkring agitationen, missionen og vækkelsen som tre
kategorier til forståelse af, hvilken norm der blev skabt for bibliotekernes oprettelse.
Dernæst analyseres forholdet mellem de forskellige bibliotekstyper (små og store biblioteker, biblioteker og bogsamlinger) ud fra to mulige handleformer: samarbejde eller
selvstændighed. Selvstændigheden blev i stigende grad problematiseret som mangel på
samarbejde. Som det tredje element inddrages ejerforholdet til og styrelsen af biblioteket som en måde, hvorpå modsætningen mellem det private initiativ (foreningen) og det
offentlige (staten og kommunen) kan belyses.
Opsamlende skal organisationen sættes i forbindelse med oplysningens funktion.
Tilgangsvinklen er, hvorvidt (og i givet fald i hvilken grad) det havde betydning for
oplysningens funktion, at der etableredes en stærk hierarkisk og overvågende struktur,
der indesluttede de mindste biblioteker til ideelt også at omfatte de to store videnskabelige biblioteker i København. Det skal ligeledes vurderes, hvilken indflydelse etableringen af en bestemt administrativ praksis havde på forståelsen af oplysningens rolle, og
om oplysningens funktion forsvandt i en stigende videnskabeliggørelse og bureaukratisering af bibliotekernes organisation. Og endelig skal det vurderes, hvorvidt konstruktionen af normer og standarder for oprettelsen af og samvirket mellem bibliotekerne havde forbindelse til et bestemt syn på oplysningens funktion.

5.1 Fordelingen: Det sammenhængende system
Den diskursive ramme for bibliotekets organisation omfattede konstruktionen af det
sammenhængende system som den mest stringente organisation til udbredelse af oplysningen, der gennem organisationens konstruktion transformeredes til at blive et offentligt anliggende. Fordelingen opererede gennem en særlig måde at opbygge systemet på
og gennem tildeling af særlige funktioner til de enkelte led i systemet.
Udgangspunktet for Langes tale var en opfattelse af, at bibliotekerne i Danmark var
splittet fuldstændigt i enkelte dele uden indbyrdes sammenhæng: der var købstadsbiblioteker, landsbybiblioteker, sognebiblioteker. Det system, som blev konstrueret i perioden fra 1909 til 1920 var tilsvarende præget af en fuldstændig opsplitning i enkelte dele:
folkebiblioteket, centralbiblioteket, statsbiblioteket og de videnskabelige biblioteker
med biblioteksforeningerne og Statens Bogsamlingskomité som tilknyttede elementer.
Det eksisterende system defineredes ved en bestemt forståelse af nærheden som en
spredning, gennem cirkulationen og kredsen og en sæsonbestemt adgang til brugen af
biblioteket. Systemet med folkebiblioteker, centralbiblioteker, Statsbiblioteket og Statens Bogsamlingskomité defineredes først og fremmest ved en anden tolkning af nærheden som adgang for alle til alle bøger i hele landet. Ud fra bestemte tolkninger af det
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bestående afløste den faste organisation cirkulationen, og leddene afløste kredsen som
forsøg på at skabe sammenhæng i en periode, der var præget af massive forandringer i
den generelle samfundsmæssige struktur.
Med skabelsen af systemet mentes de tidligere fordelinger mellem land og by at blive
opløst, medens fordelingen mellem lokalbiblioteket og det centrale bibliotek blev udvidet og befæstet. Strukturen betingedes af en forståelse af nærheden mellem bog og låner, hvor det centrale ikke var afstanden, men evnen til at skaffe alle bøger i landet,
uanset hvor de måtte være. De enkelte led i organisationen tilkendtes et mere eller mindre fast defineret virkeområde, som dækkede et større geografisk område spændende fra
det lokale sogn over amtet til landsdele (de planlagte men ikke realiserede landsbiblioteker) sluttende med en landsdækkende virksomhed gennem Statsbiblioteket og de videnskabelige biblioteker i København. Strukturen baseredes på nøje kommandoveje, og
den skabte et behov for en faguddannet og fuldtidsbeskæftiget professionel, bibliotekaren, der kunne overskue det komplicerede system til fremskaffelse af bogmasserne. Hovedtyperne udkrystalliseredes som de videnskabelige biblioteker, der deltes i universalbiblioteker og fagbiblioteker, og de almindelige folkebiblioteker, der sigtede mod udbredelse af kundskab til alle befolkningslag og aldersklasser, som en samlet betegnelse
for det nye system.819
Bibliotekets fysiske placering og indretning tilkendtes i stigende grad en betydning
for disciplineringen af befolkningen. Hverken placering eller indretning blev foretaget
efter tilfældige principper. For placeringen i byens rum var det definitionen af det egnede bibliotekslokale gennem tilknytningen af bestemte karakteristika, der tydeliggjorde
forandringen i oplysningens funktion som et offentligt relevant anliggende. Selve biblioteket etableredes som et særligt kendetegnet rum i byen og som en del af byens rum.
Bibliotekets indre rum konstrueredes gennem en parcellering af forskellige arbejdsområder i hvert deres lokale. Indretningen fordeltes efter de forskellige funktioner, som
bogen medførte for det bibliotekariske arbejde i biblioteket. Fordelingen af rummene i
biblioteket opererede gennem værkstedet, udbredelsen og kontrollen, der definerede
hver deres særlige aflukke i biblioteket: læsesalen, udlånet og skranken.

5.1.1 Systemet
Nærheden defineredes som den korte afstand mellem bog og låner i betydningen af det
enkelte biblioteks afstand til den enkelte låner. Ud fra denne forståelse af nærhed konstrueredes det bedste system gennem en fordeling af biblioteker i hver by, i hvert sogn

819
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og helst i hvert skoledistrikt.820 Deltes et skoledistrikt, medførte dette som en konsekvens en deling af bogsamlingen enten i to selvstændige bogsamlinger (hvilket ikke
betragtedes som videre hensigtsmæssigt) eller som en etablering af to udlånssteder, hvis
bogsamlinger derefter kunne ombyttes mellem udlånsstederne.821 Bibliotekets virkeområde var begrænset af afstanden mellem bog og låner, og tilknytningen til en mindre
lokal enhed som skoledistriktet mentes at ville øge interessen blandt lånerne.822 Det lokale bibliotek defineredes yderligere gennem den egentlige bogsamling, som skulle give
mulighed for rekreation gennem den underholdende litteratur. Kernen sås som den
skønlitteratur, der ønskedes tilgængeligt for alle lokalt, da den lokale trang til oplysningslitteratur ikke mentes at kunne dækkes, selv om der oprettedes håndbiblioteker
tilpasset stedets tarv.823
Hermed aftegnedes det lokale bibliotek som en bestemt type, der var skarpt geografisk afgrænset i forhold til andre biblioteker, og det var uanset om biblioteket lå på landet eller i byen, og på denne måde sikredes den lette adgang til bøgerne, som var hele
formålet.824 Et forslag til organisering af oplysningsbestræbelserne fra 1895 havde denne nærhed som udgangspunkt. Kernen i forslaget var at oprette en landsdækkende oplysningsforening, som skulle have filialer med eget bibliotek i hver by, og af hvilken
alle kunne være medlem mod betaling af kontingent.825 Det lille, men i nærheden beliggende bibliotek, betragtedes som den almindelige organisationsform, og landsbybogsamlingen betegnedes som husmandsbrug. Som husmandsbruget havde det lokale bibliotek sin egen eksistensberettigelse og kunne dermed definere sine egne arbejdsmetoder.826
Nærheden transformeredes til at indebære forestillingen om centrale biblioteker som
centrum i en fast organisation af lokale biblioteker. De centrale bibliotekers funktion var
at supplere de lokale biblioteker gennem en central samling af videnskabelig og faglig
litteratur et sted i amtet.827 Spredningen af bibliotekerne sås ikke længere som garant for
nærheden mellem bog og låner, men som en isolation af de enkelte biblioteker.828 Organisationen af udbredelsen af bøger gennem de små lokale biblioteker mentes at have
sejret sig selv ihjel.829 Det centrale bibliotek skulle ikke blot sørge for sin egen befolk820
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ning (i byen), men støtte arbejdet i landsognene og stationsbyerne i en vagt defineret
geografisk afgrænsning. Fra den umiddelbare forankring i amtet fastsatte biblioteksloven af 1920 en størrelse svarende til et amt. Det centrale biblioteks funktion defineredes
som at sætte låneren i forbindelse med alle boglige oplysninger i landet – f. eks. gennem
henvendelse til Statsbiblioteket.830 Herigennem kunne de lokale bibliotekers nærhed til
låneren udnyttes, og der skabtes samtidig et behov for store biblioteker med et større
udvalg af bøger, en bedre økonomi gennem offentlige midler og et deraf følgende behov
for bedre uddannet personale (i.e. bibliotekaren), der kunne sikre en faglig og administrativ ledelse.831 De små biblioteker tilkendtes stadig en eksistensberettigelse, selv om
det geografiske område med biblioteksloven udvidedes til at gælde mindst et sogn, og
de tilkendtes stadig selvstyre, hvilket blandt andet indebar frihed til at til- eller fravælge
en tilslutning til det centrale bibliotek.832 Fra at være et husmandsbrug blev de lokale
biblioteker i stigende grad inddraget som en del af en stordrift.833
Cirkulationen forbandtes først og fremmest med læseforeninger og læsekredse. I sin
almindeligste udformning bestod cirkulationen af, at et antal mennesker i en form for
institutionaliseret fællesskab anskaffede et antal bøger og derefter lod dem cirkulere
mellem sig i en afgrænset periode. Med afslutningen af cirkulationen kunne bøgerne
sælges med henblik på anskaffelse af bøger til den kommende sæson enten til et tilknyttet foreningsbibliotek (eller andet bibliotek i området), blandt medlemmerne eller til helt
anden side. En anden model for afhændingen af bøgerne efter endt cirkulation var at
lade dem overgå (uden betaling) til det tilknyttede bibliotek (eller et andet bibliotek i
lokalområdet).834 Cirkulationen kunne omvendt også udgå fra biblioteket, der så havde
tilknyttet en cirkulationsafdeling, hvor bøgerne efter endt cirkulation blev overført til
stambiblioteket. Dette rummede desuden en række bøger, der ikke egnede sig til cirkulation.835 Cirkulationen var i høj grad anerkendt som en mulighed for et bibliotek til at
få forøget sin bogbestand, så længe denne havde et stambibliotek som grundsubstans.836 Læsekredse mentes desuden at kunne have økonomiske fordele i egne med en
særligt spredt befolkning, hvor kredsen kunne tilknyttes et centralbibliotek, eller et fælles stambibliotek kunne deles og cirkulere blandt den spredte befolkning.837
En egentlig forskel mellem læseforeninger, læsekredse og biblioteker kunne derfor
ikke siges at eksistere. Lighederne mellem bibliotekerne og læseforeningerne bestod
830
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først og fremmest i opkrævningen af et kontingent, men kunne altså ligeledes bestå i en
tilknyttet cirkulationsvirksomhed.838 I de tilfælde, hvor en læseforening havde økonomiske fordele i sammenligning med et fast bibliotek, accepteredes cirkulationen som den
mest hensigtsmæssige måde at udbrede bøgerne på og jævnføredes med de fuldstændigt
acceptable vandrebogsamlinger.839 Forudsætningen var et tilknyttet fast bibliotek. Tilfælde, hvor der lokalt ønskedes oprettet en vandrebogsamling frem for et fast bibliotek,
betragtedes med skepsis, og læseforeninger, der kun havde ren cirkulation med videresalg af bøgerne, benævntes læsetasker. Disse fandtes på ingen måde acceptable og kunne ikke betragtes som biblioteker, da der ikke var tilknyttet nogen fast bogsamling til
dem. De kunne derfor ikke understøttes af staten.840 En anden anke mod cirkulationen
var, at den sæsonvise cirkulation til medlemmer eller mellem bibliotekerne blev forstået
som tilfældig læsning, hvormed sigtedes til underholdende læsning uden nogen form for
systematik, og som ikke kunne underkastes nogen form for kontrolinstans. Læseforeninger med meget høje kontingenter blev ligeledes udelukket fra at blive betegnet som
biblioteker, da det høje kontingent ville medføre en skæv medlemssammensætning.841
Cirkulationen kunne have en større eller mindre kreds af medlemmer som udgangspunkt, og kredsen fungerede som afsæt for flere organisatoriske forslag i perioden 18801920.842 Fælles for disse forslag var forestillingen om et centralt bibliotek med et større
eller mindre område som virkeområde og med vandrebiblioteker som virkemåden. En af
de tidlige planer, som havde størst lighed med den senere forestilling om centralbiblioteker, lanceredes i 1880 med henvisning til tyske forbilleder, hvor der etableredes et
kredsbibliotek med tilknyttede sogne, hvortil kredsbiblioteket afsendte vandrebiblioteker. Forslagets parallelisering til danske forhold forudså etableringen af et stambibliotek
for flere sogne, og med dette stambibliotek som midtpunkt skulle bøgerne årligt vandre
til de tilknyttede sogne. Forslaget sikrede en cirkulation af bogen som den fysiske genstand uden at definere den som et så vanskeligt område, at der behøvedes en særligt
uddannet person til varetagelse af arbejdet. Til stambiblioteket skulle knyttes en læsestue.
Diskussionen af Langes 1909-foredrag koncentreredes om løsningen af det, der defineredes som det egentlige problem, bibliotekerne på landet, medens Langes plan kritiseredes for kun at have drejet sig om byernes forhold. Denne kritik blev afvist som særdeles farlig for den videre udvikling af centralbibliotekerne baseret på Langes forslag.
Afsættet i landbibliotekerne funderedes i den tolkning af nærheden, som havde ud838
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gangspunkt i det lokale bibliotek.843 Det kritiske spørgsmål om forsyningen med faglitteratur til landet skulle løses gennem et centralt bibliotek, Statsbiblioteket. Herfra skulle
der udsendes vandrebogsamlinger til de tilknyttede kredse i sognene. Selvfølgeligheden
i valget af Statsbiblioteket lå i, at ekspertisen i bogvalg allerede forefandtes blandt
Statsbibliotekets embedsmænd, og bogvalget skulle styres centralt i samråd med de lokale kræfter. Forsyningen med bøger til landet relateredes enten til en form for dobbeltcirkulation: først fra Statsbiblioteket til den lokale kreds, siden rundt i kredsen til de
enkelte stationer og derefter tilbage igen. Læsekredsene skulle ligestilles med valgkredse som en administrativ inddeling af landet. Eller forsyningen koncentreredes om den
lokale kreds og ikke i så høj grad om det lokale bibliotek som fordelingscentrum for
vandrebogsamlingerne lokalt. Dermed blev det for Langes plan nødvendige faglige
element (bibliotekaren) nedtonet.844 Kritikken af disse planer rettedes mod Statsbiblioteket som det naturlige midtpunkt for organisationen og mod det, at der var tale om en
særdeles centraliseret styring gennem Statsbiblioteket.845 Lige så væsentligt for afvisningen var cirkulationen af bøgerne. Trods tilknytningen til ideen om det lokale bibliotek som udgangspunkt var det ikke det lokale faste bibliotek, der var det bærende princip i forslagene, men derimod cirkulationen af bøgerne gennem vandrebogsamlinger til
kredsene i sognene. Dette var en modsætning til Langes forslag, hvor cirkulationen af
bøger ganske vist var central, men fungerede som forbindelsesled mellem centralbiblioteket og det lokale bibliotek.
Den stærke afvisning af cirkulationen som det bærende princip for en kommende
organisationsform for de danske folkebiblioteker kom til udtryk i ændringen af Langes
forslag. Dette implicerede på tilsvarende vis vandrebogsamlinger fra det centrale bibliotek i amtet. De lokale biblioteker skulle på landet blot være håndbiblioteker, medens
skønlitteraturen sikredes gennem vandrebogsamlingerne. Denne bærende struktur i
Langes forslag blev ikke gennemført.846
Bibliotekerne fordeltes i forhold til hinanden efter deres tiltænkte brug, og efter
hvordan adgangen var til dem. Her adskilte sig først og fremmest de videnskabelige
biblioteker fra de øvrige biblioteker i landet gennem brugen, der var rettet mod videnskabsmænd eller lånere med særlige studiebehov. Den kendte skelnen mellem fagbiblioteker og universalbiblioteker under de videnskabelige biblioteker medførte en række
begrænsninger i den almene brug af og den almene adgang til dem. Brugen af bibliote843

Fog, 1911, s. 12. Grundtvig, 1910a, s. 39
Fog, 1911, s.25ff; Grundtvig, 1910a, s. 44.
845
RA 2073 nr. 29: C93, (udateret skrivelse uden titel). RA 2073 nr. 35: D3, 380. Bogsamlingsbladet (6.
årg.) rummer en række indlæg til diskussion af Langes, Fogs og Grundtvigs organisationsforslag.
846
Lange, 1909, s. 9. RA 2073 nr. 32: C112 (møde af 14.11.1919). Biblioteksraadets Bekendtgørelse,
1921, § 3, stk. 1. Ministeriets Bekendtgørelse, 1921, § 3 definerede skønlitteraturen som en af det lokale
biblioteks opgaver.
844

191

De danske folkebiblioteker ca. 1880-1920

ket blev af folkebibliotekernes forkæmpere fremhævet som den afgørende forskel til
den nye bibliotekstype. De videnskabelige biblioteker blev effektivt afskåret fra det almindelige biblioteksbillede i landet gennem den effektfulde modsætning mellem bogmuseet og oplysningsredskabet.847 Med deres begrænsede brugerflade blev de ligeledes
betegnede som lukkede og efterhånden som gammeldags – det var kun en begrænset del
af den danske befolkning, der havde direkte nytte og glæde af disse biblioteker. Universalbiblioteket betragtedes for så vidt som en bro, da folkebibliotekerne i deres konstruktion fremstilledes som universalbiblioteker, men da dette begreb var så tæt knyttet til de
videnskabelige biblioteker (og velsagtens i bedste sprogrenserstil) valgtes det mere danske udtryk: almene biblioteker.848
I modsætning til bogmuseerne blev bibliotekerne rundt om i landet forstået som
brugsbiblioteker og oplysningsredskaber.849 Deres opgave sås som at bevirke nytte og
glæde gennem udbredelsen af kundskaber uden at have præg af folkekøkken og en almisse.850 Med afvisningen af almissen ændredes opfattelsen af biblioteket, der skulle
have adgang for alle og ikke blot være for almuen (arbejderne i by og på land), om end
især bibliotekerne på landet betragtedes som rettet mod alle klasser, medens bybibliotekerne havde ry for kun at være for de ubemidlede.851
Biblioteket skulle sikre adgang for alle sociale klasser, såvel som for alle aldersklasser, hvorved børnenes adgang til bibliotekerne blev aktuel. For børnebibliotekerne gaves særskilte regler, da disse til en vis grænse blev opfattet som et særegent område med
specielt definerede opgaver, der skulle ses i nøje sammenhæng med skolen.852 I 1905
udstedtes et cirkulære, der nærmere omhandlede børnebogsamlinger, og et væsentligt
punkt var her den gratis adgang til børnebiblioteket som forudsætning for at få tilskud
fra staten. Som konsekvens heraf kunne bibliotekerne udskille børnebiblioteket (hvis et
sådant fandtes) som en selvstændig del af selve biblioteket med henblik på at sikre større tilskud til bibliotekerne. Trods de forskellige regler for børnebibliotekerne kunne de
sagtens være samme sted som folkebibliotekerne, og det blev ligeledes ikke blot anset
for muligt at finde former for en fælles ledelse, men ligefrem ønskværdigt:
Der er meget, der taler for at faa de to Bogsamlinger ind under samme Ledelse, og det vil interessere mig meget at faa denne Sag fremmet.853
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Senere betonedes væsentligheden af at holde børnebiblioteket og voksenbibliotek sammen, da det betragtedes som meget vigtig for udviklingen.854 Således skabtes fundamentet for enhedsbiblioteket i den aldersmæssige retning, selv om en endelig afklaring af
børnebibliotekernes forhold til folkebiblioteket og til skolebiblioteket ikke blev opnået
med loven i 1920.
Foreningsbibliotekerne udgrænsedes i stigende grad i relation til organisationen af
bibliotekerne i Danmark. Deres åbningstider var meget varierende, de var som regel kun
åbne for deres medlemmer og kun bestyret af en enkelt mand. Medlemmerne benyttede
foreningsbiblioteket efter den særlige interesse, der i øvrigt bandt dem til foreningen, og
biblioteket kunne derfor ikke accepteres som udtryk for en almen brug eller adgang. I de
tilfælde, hvor der var åbnet for adgang for ikke-medlemmer af foreningen, var der tale
om grænsetilfælde, og der kunne opstå vanskeligheder, hvis der f. eks. forbeholdtes
medlemmerne af foreningen særlige rettigheder i brugen af biblioteket. Dette måtte
medføre en stram opdeling mellem de dele af biblioteket, der fungerede for alle og de
dele, der kun var åbne for medlemmerne.855 Foreningsbibliotekerne var lukkede – ikke
åbne – og bundet til deres særinteresser, hvilket ikke korresponderede med den åbne
adgang, som bibliotekerne ellers skulle identificeres med.
Bibliotekerne i landsbyerne definerede en anden form for adgang, som var betinget
af brugen. Læsningen var på landet en vinterfornøjelse (støttet af indførelsen og ibrugtagningen af petroleumslampen856), og dette gjorde brugen af biblioteket sæsonbestemt.
I en vejledning for landsbybibliotekarer blev det beskrevet, hvorledes arbejdet med et
bibliotek burde gribes an: agitation i foråret, planlægning og indkøb af bøger i sommerperioden og endelig klargøring, så at biblioteket kunne åbnes for brug i efteråret og om
vinteren.857 Bibliotekerne på landet blev adgangsmæssigt og brugsmæssigt forstået ud
fra bøndernes særinteresser, hvilket medførte, at sommerperioden betragtedes som uegnet for læsning af bøger.
Biblioteket skulle ikke være præget af særinteresser som eksempelvis de videnskabelige biblioteker, rettet mod videnskabsmænd, eller af de særinteresser, som kunne være
forbundet med tilknytningen til en bestemt forening, om det så var den lokale håndværksmesterforening eller en lokal arbejderforening. De skulle heller ikke forstås som
en opdragelse af almuen alene. Det var kun særinteresser som det bærende element i
biblioteket, der afvistes. En udvidelse af bibliotekernes virkeområde til at pleje særlige
behov (f. eks. udsendelse af små bogsamlinger til herregårdsarbejdere fra lokale biblio-
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teker) svarede til en væsentlig opgave for Statens Bogsamlingskomité, der var involveret i arbejde med biblioteker i fængsler, på sanatorier og sygehuse.858
Det bestående var i den diskursive ramme for organisationen et fælles udgangspunktet og betegnede det, der skulle bygges på. I sin yderste konsekvens var det bestående et
princip for den geografiske fordeling af bibliotekerne. Organisationens opgave defineredes som at sikre den mest hensigtsmæssige udnyttelse af det eksisterende grundlag,
om end der var forskelle i forståelsen af, hvad der var det eksisterende grundlag. Hvis
det bestående ikke brugtes som udgangspunkt, var der tale om et brud med det bestående, hvilket blev anset for uhensigtsmæssigt.
Det bestående blev forstået som den geografiske sondring mellem København (og
Frederiksberg) over for provinsen, der igen var delt i købstæderne (byen) og landet, men
med en begyndende typologisering af bibliotekerne. I København og på Frederiksberg
defineredes bibliotekerne som folkebiblioteker, medens købstædernes biblioteker omtaltes som folkebogsamlinger (købstadsbogsamlinger) og bibliotekerne i landsognene enten som sognebogsamlinger eller blot som bogsamlinger. Mellemtypen var de spredte
eksempler på købstadsbiblioteker, der udstrakte deres virksomhed til omegnen, som
eksempelvis Varde, Holbæk, Lemvig og senere Vejle.859 Det betragtedes som selvfølgeligt, at arbejdsmåderne varierede fra bibliotek til bibliotek, afhængigt af om det var et
landsbybibliotek eller et købstadsbibliotek, og at de var betinget af forskellene i brugen
og dermed i adgangen til bibliotekerne.860 Økonomien ansås ligeledes som et fundamentalt (og fælles) problem, der i højere grad ramte bibliotekerne på landet. Et endegyldigt
brud med denne betragtningsmåde var synet på den økonomiske formåen som det eneste, der adskilte bibliotekerne på landet fra dem i byen – opgaverne for bibliotekerne var
den samme.861
Bibliotekerne i byerne blev tildelt rollen som kernen i organisationsplanerne og blev
sat i spidsen for den sammenslutning mellem land og by, der var hovedessensen i planerne om centralbibliotekerne. Derigennem mentes den økonomiske ulighed at kunne
udjævnes til fordel for de små bogsamlinger på landet. Da ikke alle købstadsbiblioteker
skulle være centralbiblioteker, lanceredes oplandsbiblioteket som mellemtypen, hvis
virkeområde var udstrakt til det nærmest liggende opland for den pågældende købstad,
men uden de forpligtelser, som centralbibliotekerne i øvrigt fik. Købstæderne (eller provinsen) havde en forholdsvis rig biblioteksforsyning, blev det konstateret i 1892, hvor
det blev foreslået at udvide de eksisterende stiftsbiblioteker og bibliotekerne ved de
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lærde skoler til brug for byens (og oplandets) befolkning.862 Ydermere plæderedes for
et samarbejde mellem det planlagte Statsbibliotek i Århus og det, der betegnedes som
lokalbiblioteket i købstaden, der enten var folkebogsamlingen, stiftsbiblioteket eller
biblioteket ved den lærde skole.863 Købstædernes bogmasser skulle lægges sammen og
ikke blot stå døde og ubrugte hen, hvad enten det nu var de gamle stiftsbiblioteker, de
lærde skolers biblioteker, eller om det var foreningsbibliotekerne.864 Som centralbibliotek eller oplandsbibliotek med tilknyttet læsesal og håndbibliotek blev den tiltænkte
organisation ud fra H. O. Langes forslag forstået som en centralt styret decentralisering.
Gennem introduktionen af byernes biblioteker som dynamoen i hele organisationen af
biblioteksvæsenet skabtes en yderligere distinktion til de små biblioteker på landet, der
blev defineret som hele problemet, hvorom organisationsspørgsmålet drejede.865
Hvor bibliotekerne i byen sås som løsningen på det organisatoriske problem, sås bibliotekerne på landet som det problem, der skulle løses. Det specielt problematiske ved
de bestående små biblioteker på landet blev i stigende grad identificeret som deres begrænsede størrelse og spredningen i mange små områder. Denne identifikation indebar
en problematisering af de geografiske betingelser, som bibliotekerne på landet arbejdede under.
Men naturligvis er Arbejdet langt vanskeligere paa Landet, fordi den Kreds,
hvori Biblioteket skal virke, er saa lille, og dens Medlemmer bor saa
spredt.866
At befolkningssammensætningen på landet krævede andre arbejdsmåder end i byen,
som det blev hævdet af enkelte landsbybibliotekarer, afvistes.867 Ligestillingen med
købstadsbibliotekernes arbejdsmåde udtrykt i bogbestandens sammensætning, indføringen af håndbiblioteker og ønsket om læsestuer medførte, at de eksisterende biblioteker
på landet ikke kunne virke tilfredsstillende, medmindre de enten sluttede sig sammen i
større enheder, samarbejdede om vandrebogsamlinger eller tilsluttede sig centralbiblioteker. Det synspunkt, at sognebibliotekerne ikke skulle rumme håndbøger eller videnskabelig litteratur, men kun skønlitteratur i den faste bogstamme, ville medføre en
skævvridning i forhold til købstæderne, og blev derfor ikke anset som en acceptabel
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norm. Omvendt blev det heller ikke betragtet som gennemførligt (eller rimeligt), at sognebibliotekerne kun skulle reduceres til håndbiblioteker med læsestue.868 Sognebibliotekerne skulle ensartes efter bybibliotekernes principper, hvorved de underkastedes en
disciplinering, der førte til afgivelse af eget særpræg
Den mest magtfulde organisationsform i samfundet – andelstanken – var en væsentlig inspirationskilde for organisationsbestræbelserne inden for biblioteksverdenen. Bibliotekerne i lokalsamfundene sås som en overførelse af andelstanken på folkeoplysningens område gennem fællesindkøb af den eftertragtede vare. Danmarks Folkebogsamlinger kunne tolkes som et skridt på vejen til at etablere en forbrugsforening gennem
aftalen om boghandlerrabatten. Der var større skepsis mod at føre andelstanken over i
det økonomiske felt ved at etablere en produktionsforening med forlagsdrift for øje. Den
egentlige brug af andelstanken blev på det overordnede plan set som et middel til at
skabe orden i kaos. 869 Derimod hentedes inspirationen til den rationelle organisationsstruktur i det amerikanske forbillede, og den koncentreredes alene om de mest praktiske
og hensigtsmæssige former for håndteringen af oplysningen.
Med det bestående som udgangspunkt defineredes i al væsentlighed tre forslag til en
fast organisation: centralbibliotekerne og to forslag om vandrebiblioteker udsendt på
den ene eller anden måde fra Statsbiblioteket. Centralbibliotekerne byggede på købstadsbibliotekerne og sognebibliotekerne som det bestående, medens vandrebibliotekerne byggede på sognebibliotekerne og Statsbiblioteket som det bestående med købstadsbibliotekerne uden for organisationen. Denne forestilling blev udgrænset som en kunstig
organisation, da den ikke opfyldte den underliggende betingelse for konstruktionen af
organisationen, at der skulle skabes et behov for større centrale biblioteker beliggende i
byerne, men derimod fastholdt en partiel organisation med isolerede biblioteker til følge
og uden mulighed for at skabe en baggrund for den professionelle bibliotekar:
Man stykker hele Bogsamlingsorganisationen ud i Smaapartier, der gør det
umuligt at skabe en virkelig stedlig Ledelse, en virkelig stedlig Kraft til at
føre Udviklingen frem? Hvad Anseelse vilde en saadan Institution faa?
Hvad vilde den tiltrække af stedlig Opofrelse? Man skaffede sig nogle
Boguddelere i Stedet for Bibliotekarer.870
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I den anden ende af skalaen udgrænsedes den organisationsform, der udgik fra Statsbiblioteket, og hvis kerne var en stærkt centraliserende tendens.871
Planen om en organisation gennem centralbiblioteker i enkelte købstæder havde som
udgangspunkt en helt anden forståelse af den faste organisation som en naturlig decentralisation, hvor Statens Bogsamlingskomités opgaver uddelegeredes til centralbibliotekerne. Denne naturlige decentralisation struktureredes omkring en forståelse af led, aktive centre og hjælp gennem en fælles ledelse, der skabte en centralisering på det lokale
niveau i forhold til Statens Bogsamlingskomité. Leddene udgjordes hverken af bibliotekstyper som købstadsbiblioteket, landsbybogsamlingen, børnebogsamlingen eller af
Danmarks Folkebogsamlinger, Statens Bogsamlingskomité eller Statsbiblioteket som de
etablerede institutioner.872 Derimod bestod leddene af bibliotekaren som det første led,
centralbiblioteket som mellemleddet og vandrebogsamlingerne som en forbindelse mellem sognebibliotekerne og centralbibliotekerne. Statens rolle defineredes i denne forbindelse som den at skabe en grundvold gennem en bibliotekslovgivning og sikre det
økonomiske fundament.
Bibliotekarens betydning blev betragtet som det essentielle element i udviklingen af
organisationen, og bibliotekaren blev logisk placeret som det første led i hele strukturen.
Der skabtes et behov for et større, centralt bibliotek, der kunne sikre et rimeligt arbejde
og udkomme for en faguddannet bibliotekar. Det er her væsentligt at understrege, at det
udelukkende var den faguddannede bibliotekar, som tilkendtes denne betydning og ikke
den lokalt arbejdende amatør, som ingen uddannelse havde.873 Bibliotekarens rolle forbandtes kun med centralbibliotekerne og ikke med de lokale biblioteker, der stadig baseredes på frivillige kræfter, men som gennem centralbibliotekarens indflydelse blev
indspundet i et landsdækkende fællesskab. Centralbibliotekarens indflydelse skulle nå
videre ud fra centralbiblioteket til de lokale biblioteker på landet. Bibliotekaren ved
centralbiblioteket sås som det centraliserende element i systemet, da ledelsen af et områdes biblioteksarbejde samledes på centralbiblioteket. Ligeledes sikrede konstruktionen
af den gode bibliotekar, som bl.a. indeholdt ideen om det private og begejstrede initiativ, at centralbiblioteket blev det aktive led i organisationen. Som følge af de væsentlige
nedskæringer, der fulgte finanslovskommissionens arbejde i 1911, fremlagdes der in-
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ternt i Statens Bogsamlingskomité en organisationsplan, der kun havde bibliotekaren
som led, i form af ansættelsen af en vandrebibliotekar.874
Centralbibliotekernes placering som mellemled skabte et vertikalt system, hvor centralbibliotekerne arbejdede både nedad og opad. Systemet bestod af det lokale bibliotek
(uanset om det lå på landet, i en stationsby eller en anden købstad), centralbiblioteket og
Statsbiblioteket.875 Fokuseringen på den vertikale struktur vakte frygt for et system, der
kun gik oppe fra og ned:
Sagen er jo nemlig den, at De og jeg ganske naturligt repræsenterer forskellige Synspunkter. De ser Bibliotekerne mere fra oven, jeg fra neden; jeg ser
de folkelige Bibliotekers Stilling under Hensyn til den Udvikling, som jeg
selv har været med til at skabe, De kommer med nye, fortrinlige og, lad os
haabe, gennemførlige Planer. Hvad jeg savner i Skrivelsen er Hensynet til
de smaa Biblioteker, som nu en Gang findes… Jeg vil ikke gerne have sat
’Folkebogsamlingen’ altfor langt ned i Rang.876
Centralbiblioteket arbejdede ikke blot opad og nedad, men også udad og blev placeret
som centrum i den faste organisation. Centralbiblioteket (og særligt den dertil knyttede
bibliotekar) skulle virke inciterende og agiterende for bibliotekssagen og opdyrke nyt
land.877
Vandrebogsamlingen blev inddraget som forbindelsen mellem centralbiblioteket og
de lokale biblioteker i centralbibliotekets virkeområde. I sin oprindelse var vandrebogsamlingen forfattet som en videreudvikling af læsetasken, men i modsætning til denne
løse organisationsform havde vandrebogsamlingen et fast udgangspunkt og blev sendt
til faste stationer (udleveringssteder). Vandrebiblioteket cirkulerede altså ikke blandt
privatmennesker som medlemmer af en læseforening, men blandt biblioteker der havde
slået sig sammen om denne kur mod biblioteksdøden. Vandrebogsamlingen sikrede
adgangen til god læsning og muliggjorde både en mulighed for at øge den faste bestand
og at anskaffe dyrere værker gennem samarbejdet med andre biblioteker, hvorved udgifterne til det enkelte bibliotek blev væsentligt reduceret.878
Ligheden med cirkulationsbibliotekerne nødvendiggjorde en afgrænsning af vandrebibliotekerne til kun at henvende sig til begyndende biblioteker eller til at erstatte det
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laveste tilskud fra Statens Bogsamlingskomité til det enkelte bibliotek. Samtidig var
indretningen af vandrebogsamlingskasserne af en ganske anden karakter end den blotte
cirkulation af bøgerne. Vandrebogsamlingerne skulle som det amerikanske forbillede
forsendes i kasser, der var udstyret med små hylder og tilhørende udlånsnoteringssystem, katalog over indholdet samt blanketter til indberetninger over udlånets fordeling.879 Et eksempel på vandrebiblioteksvirksomhed fandtes tilknyttet biblioteket i
Lemvig, der planlagde udsendelse af bogkasser til tilknyttede landkredse, som selv betalte for denne hjælp.880 De vandrebogsamlinger, der blev udsendt fra Statens Bogsamlingskomité (eller fra centralbibliotekerne), indeholdt både skønlitteratur og faglitteratur.881 I modsætning til cirkulationen af bøger betragtedes vandrebogsamlingerne ikke
som tilfældige, da læsningen kunne kontrolleres. Centralbibliotekerne og oplandsbibliotekerne overtog den del af Statens Bogsamlingskomités vandrebogsamlinger, hvor disse
gjaldt som erstatning for det lave tilskud fra staten. Tilskuddet gik så til oplandsbiblioteket eller centralbiblioteket mod forsendelse af vandrebogsamlingerne. Dette skete ikke
uden sværdslag fra de små biblioteker, der pludselig så sig frataget deres tilskud. Et andet argument mod brugen af vandrebogsamlinger var det store arbejde, der ville blive
overført til den lokale (frivilligt arbejdende) bibliotekar, der ved denne arbejdsform
skulle bruge meget tid på sammensætning og administration af disse kasser uden at det
derved kom den nærmeste kreds til gode. Det anførtes ligeledes, at vandrebogsamlinger
var betinget af en jævn fordeling af interessen i alle de distrikter (i en kommune), hvortil vandrebogsamlingen var tilknyttet.882 Gennem konstruktionen af centralbiblioteket
og det vertikale system skabtes en fornuftsbaseret struktur for biblioteksvæsenet, hvor
de forskellige bibliotekers og øvrige institutioners roller var nøje defineret og balanceret
i forhold til hinanden.
5.1.2 Typerne
Folkebiblioteket defineredes først og fremmest som et enhedsbibliotek med adgang for
alle klasser (også aldersklasser) til bøgernes verden. Som sådan forankredes folkebiblioteket entydigt som en demokratisk institution i et ligeledes demokratisk og moderne
samfund.883 Forestillingen om det moderne folkebibliotek indebar en opdeling af funktionerne i biblioteket i bestemte rum som det egentlige håndbibliotek og læsestuen samt
en opdeling af bogmassen i en bestand af populær faglitteratur og skønlitteratur. Til
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forestillingen om det moderne folkebibliotek hørte en forventning om, at biblioteket
ikke var for småt, og at der derfor blev indgået en række sammenslutninger med konstruktion af et net af filialer (eller hjælpebiblioteker) frem for en opsplitning i mange
små enheder, eller en tilslutning til det nærmestliggende centralbibliotek. Hermed var
det lokale biblioteks ubetingede selvstændighed opgivet til fordel for en sammenslutning under en landsdækkende organisationsform, der underkastede det lokale bibliotek
en lang række krav og kontrolformer. Den ubetingede selvstændighed kunne kun opnås
ved at give afkald på statstilskuddet.884
Det lokale folkebibliotek forankredes ganske vist institutionelt i det lokale, men gennem funktionen som oplysningsbureau forbandtes det som led i det vertikalt funderede
system, der skulle sætte låneren i forbindelse med bogen, uanset hvor i landet den ønskede bog befandt sig. Nærheden blev i stigende grad ikke tolket som et fysisk spørgsmål om beliggenheden, men som et teknisk og bureaukratisk spørgsmål om effektivitet.885 Gennem afvisningen af cirkulationen som det bærende princip for spredningen af
bøger til fordel for den faste organisations inddeling i led blev der brudt med det bestående og tilvejebragt et behov for en ensartet plan og en række fælles metoder, der skulle
virke arbejdsbesparende og effektiviserende. Dette var ligeledes af stor betydning for at
kunne garantere nærheden mellem bog og låner.886
Det moderne folkebibliotek som type brød afgørende med forståelsen af adgangen og
brugen som henholdsvis sæsonbestemt og betinget af særinteresser. Gennem fordelingen af bibliotekets opgaver på forskellige rum og forskellige litteraturtyper udtryktes en
forventning om en bestemt brug blandt publikum. Læsestuen, håndbiblioteket og avislæsesalen lukkedes om faglitteraturen som den primære litteraturtype, og med den særlige indretning af rummene rettedes folkebibliotekerne mod uddannelse, praktisk og
materiel dygtiggørelse samt underretning. Ved den store vægtning af arbejdet på læsesalen og med håndbiblioteket konstrueredes biblioteket som centret for det virkelige oplysningsarbejde under opsyn af fagligt kvalificeret personale. Skønlitteraturen placeredes primært i udlånslokalet og sigtede i langt højere grad mod den åndelige berigelse
frem for den rene underholdning. Gennem opdelingen af folkebiblioteket i flere rum og
ved fordelingen af litteraturtyper og opgaver på de forskellige rum udsondredes den
egnede bibliotekstype som et bibliotek, der skulle bruges på en bestemt måde som oplysningscentral. Biblioteker, der ikke kunne bruges på denne bestemte måde var ikke
egnet som folkebibliotek. Det konstruerede behov blandt publikum var ikke årstidsbe-
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stemt, men et generelt behov, der ikke var styret af bibliotekarens eller en dominerende
lånergruppes særinteresser.887
Adgangen til folkebiblioteket etableredes i spændingsfeltet mellem det gratis udlån
og afvisningen af at være et almissebibliotek for de fattige. Det gratis udlån sikrede
frem for alt de mindrebemidlede, og dermed en væsentlig del af den danske befolkning,
adgang til biblioteket, men samtidig hævdedes princippet om adgang for alle uanset
klasse eller alder. Det bærende element i folkebibliotekernes selvforståelse defineredes
som, at det skulle være for hele befolkningen og fungere som en særlig sikring af de
ubemidledes og uoplystes ret til dannelse for at undgå de falske skel, der ville være til
de dannede grupper i samfundet. For at opnå dette kunne det moderne folkebibliotek
ikke forblive et foretagende baseret på privat begejstring og offervillighed, men måtte
institutionaliseres inden for rammerne af det offentlige.888
Centralbiblioteket placeredes som mellemleddet i skabelsen af en rationel ordning
for bibliotekerne, der samtidig skulle sikre den fortsatte udvikling.889 Centralbiblioteket
defineredes særligt ved virkeområdets størrelse og ved de bestemte opgaver, der tilknyttedes centralerne. Et andet særtræk ved centralerne var de større krav til bevillingerne
og den deraf følgende større interesse for deres styreform.
I sammenligning med det lokale folkebibliotek tilkendtes centralbiblioteket to virkeområder: dels det lokale (byen), og dels de tilsluttede biblioteker på landet. Men antallet
af centraler vedblev at være et uafklaret spørgsmål. At skabe et net af for små centraler
forekom at være uhensigtsmæssigt, hvis de siden skulle samles til større, da samling af
biblioteker opfattedes som problematisk.890 Det erkendtes, at hvis centralerne skulle
opnå en vægt over for Statsbiblioteket, som i høj grad blev anset for at være en mulig
konkurrent til centralbibliotekerne, måtte der oprettes flere, så at landet blev dækket af
centraler, og helst medens Statsbiblioteket var i en svag position.891 Dette skete i en erkendelse af, at den ideelle central måtte vente:
Endelig tror jeg, at man som Følge af Forholdene i Aarhus maa lægge større
Vægt paa at faa Landet omspændt end paa at gøre den enkelte Central saa
ideel som muligt. Har man Centralerne, kan der bagefter arbejdes paa at gø887
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re dem bedre. De vil blive ret forskellige, hvilket vil bidrage meget til, at
man kan indhøste Erfaringer.892
I denne situation konstateredes det, at rammerne for centralernes arbejde måtte gøres så
flydende som muligt for at få så mange som muligt af de små biblioteker med. Derfor
var de lokale biblioteker langt fra tvunget til at indgå under et centralbibliotek, men
kunne vælge at stå uden for arbejdet. Ligeledes var det frit (delvist), hvilket centralbibliotek der søgtes tilslutning under.893 De økonomiske rammer begrænsede antallet af
centraler til indhøstning af erfaring, så at Vejle og Holbæk fra 1914 som de eneste fungerede som forsøgscentraler. Frem til 1920 kom der syv centraler, så om end landet ikke
var omspændt med centraler, så blev det anset for muligt at erklære organisationen gennem centralbiblioteker for den sejrende.894
Det lokale folkebiblioteks opgaver rettedes udelukkende mod den enkelte bruger.
Centralbiblioteket fungerede som folkebibliotek for de lokale lånere i byen, og det defineredes som det eneste neutrale sted at samle bøger i byens virvar af forskellige foreningsbiblioteker.895 Centralbibliotekets brugere inkluderede lånere inden for bibliotekets ydre virkeområde, som primært skulle forsynes med oplysende litteratur. Denne
forsyning kunne tage form af en direkte henvendelse fra låneren til centralbiblioteket,
eller lånerens ønske blev videreformidlet via det lokale folkebibliotek. Endelig skete
forsyningen gennem vandrebogsamlingerne, der blev sendt fra centralbiblioteket til de
biblioteker, der havde tilsluttet sig centralen. For at kunne håndtere disse opgaver måtte
bogbestanden på centralbiblioteket være af en særlig karakter. Over for de tilknyttede
biblioteker skulle centralbiblioteket yde biblioteksteknisk vejledning, hvilket bl.a. skete
i form af kurser til uddannelse af sognebibliotekarerne, som blev afholdt af den faguddannede bibliotekar, som skulle tilknyttes centralbiblioteket.896
Et centralbibliotek betragtedes på mange måder som et mere eksklusivt folkebibliotek, som der derfor burde stilles særlige betingelser til og sikres særligt gunstige bevillinger. Selv om det mentes at være muligt for en privat biblioteksforening at drive et
centralbibliotek, fremhævedes de med biblioteket forbundne ekstraudgifter som en fordring om et fastere offentligt islæt og en professionel ledelse. Kravet om den faguddannede bibliotekar var den store anstødssten i det, der blev set som statslige biblioteker, da
en faguddannet bibliotekar ikke mentes at kunne garantere det private initiativ, som af
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alle sider blev betragtet som det væsentligste for bibliotekssagen. Konstruktionen af
centralbibliotekets virkeområde både geografisk og indholdsmæssigt samt forbindelsen
opad og nedad og kravene til den indre ordning af biblioteket nødvendiggjorde en specialiseret viden. De stigende krav til bemanding af læsestue og oplæring af elever havde
som konsekvens, at den ansvarlige leder af biblioteket måtte være til stede dagligt og
ikke blot deltage i arbejdet efter endt arbejdstid andet steds.897 Etableringen af de to
forsøgsbiblioteker i Holbæk og Vejle i 1914 betød et brud mellem de forskellige opfattelser af biblioteksvirksomheden, hvor skellet markeredes ved bruddet mellem det private engagement og det offentlige tilskud og deraf følgende krav om en offentlige styrelse.
Planerne om etablering af landsbiblioteker blev fremlagt i forbindelse med bibliotekslovsarbejdet, og landsbibliotekerne blev set som en videnskabelig overbygning på
folkebibliotekssystemet og som en videreførelse af forbindelsen opad i det vertikale
system.898 Ideen var at aflaste de københavnske biblioteker, hvis funktion for eftertiden
primært skulle være bogmuseets. Landsbibliotekets samling skulle organiseres som tre
samlinger: folkebibliotekssamlingen for byen, centralbibliotekssamlingen for oplandet
(eller amtet) og endelig landsbibliotekssamlingen for en hel landsdel. Det sidstnævnte
svarede til den struktur, der var for landsarkiverne. Planerne om landsbibliotekerne var
det ypperste udtryk for den inddeling og fordeling, som bibliotekerne blev underkastet
med henblik på at skabe nærhed mellem bog og låner.
Inspirationen kom delvist fra Statsbiblioteket, der blev betragtet som grundlæggende
fejlagtig i sin konstruktion ved at være rettet mod hele landet uden for København. Med
ideen om landsbiblioteker reduceredes Statsbiblioteket til et blandt flere planlagte (Århus for Jylland, Odense for Fyn og øerne, København Kommunes Biblioteker for Sjælland og Bornholm), som ganske vist sammen med de videnskabelige biblioteker skulle
have deres egen lov, men som skulle underlægges biblioteksdirektørens tilsyn.899
Landsbibliotekerne var et forsøg på at tilføre folkebibliotekerne en ydre form for videnskabelighed, og det særlige område, som skulle have karakteriseret landsbibliotekerne,
var den nationale historie og åndelige kultur. Trods den nationale begejstring, der skyllede ind over landet i tiden omkring 1920, var den bureaukratiske belastning gennem
dette ekstra led for stor, og det frygtedes ligeledes, at landsbibliotekerne i længden ville
blive for stor en konkurrent for centralbibliotekerne.900 Med opgivelsen af ideen om
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landsbibliotekerne blev de videnskabelige biblioteker i København udgrænset i biblioteksloven og dens bekendtgørelser som rent videnskabelige og knapt så folkelige biblioteker.
Statsbibliotekets rolle var ikke udspillet med centralbibliotekernes opkomst blandt
de danske biblioteker, men delvist udgrænset til at udgøre toppen af kransekagen. Det
fundamentale problem for Statsbiblioteket antydedes til at være, at det lå alt for fjernt
fra de enkelte lokale biblioteker til nogensinde at kunne spille en direkte rolle som faglig ledelse gennem udsendelse af vandrebogsamlinger. Statsbibliotekets rolle blev defineret på folkebibliotekernes præmisser gennem fastlæggelsen af den hensigtsmæssige
lånevej:
Hvor der findes en statsanerkendt Centralbogsamling, maa direkte Udlaan
til Folkebogsamlingerne fra Aarhus Statsbibliotek kun ske til Studiebrug.901
Hermed institutionaliseredes centralbibliotekernes rolle som organisk mellemform i det
opbyggede system, medens statsbibliotekets opgave reduceredes til at være en reserve
for den oplysende litteratur samt at være en central for centralerne.902 Den centrale position, som Statsbibliotekets embedsmænd selv havde tiltænkt biblioteket som nøgleinstitutionen i dansk biblioteksvæsen blandt andet som uddannelsessted for sognebibliotekarer, stødte i al væsentlighed an mod ideen om nærheden mellem bog og låner, som betingede et centralt beliggende mellemled.
En statslig komite havde eksisteret siden 1899, hvor den private komite nedsat af det
Raben-Levetzauske Fond i 1876 blev omdannet med indtrædelse af embedsmænd fra
Kultusministeriet. For disse to første komiteers vedkommende var den altovervejende
opgave at fordele det beløb, som af staten var blevet afsat på finansloven. I den betænkning, der var vedlagt det af undervisningsministeriet nedsatte udvalg til udarbejdelse af
et forslag til en bibliotekslov, beskrev Statens Bogsamlingskomité sig selv under følgende punkter: Den almindelige, rådgivende virksomhed; tilsynet med bibliotekerne;
bibliotekaruddannelsen; udgivelse af håndbøger.903
Komiteen så sig selv som en nødvendighed og som den øverste landsdækkende
myndighed, der i øvrigt stod i et tjenende forhold til landets biblioteker. Gennem rådgivningen blev bibliotekerne hjulpet til bedre at opnå det, der var det egentlige formål
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med dem og den etablerede organisation: den effektive udnyttelse af bøgerne. Gennem
den tilbudte rådgivning og vejledning institutionaliseredes Statens Bogsamlingskomité
som den ypperste instans for biblioteksfaglig ekspertise, og som en uundgåelig faktor i
fastlæggelsen af organiseringen af bibliotekerne. Den eneste reelle trussel, der var mod
Statens Bogsamlingskomités ekspertise inden for folkebiblioteksområdet, kom fra
Statsbiblioteket i Århus, da det i sit lovgrundlag havde funktionen af at være en overcentral for folkebibliotekerne i provinsen.904 Statsbiblioteket havde umiddelbart en
praktisk tilgang til biblioteksarbejdet, da en større del af dets virksomhed efterhånden
bestod i udsendelsen af bogpakker over hele landet, og samtidig havde det en daglig
erfaring med katalogisering, medens Statens Bogsamlingskomité havde en mere teoretisk tilgang til indretning af biblioteket (både fysisk og bestandsmæssigt). Med indskrænkningen af Statsbibliotekets udlånsvirksomhed i 1912 og konstateringen af manglerne i Statsbibliotekets katalogisering opnåede Statens Bogsamlingskomité en mulighed for at konsolidere sin position som den eneste reelle både praktiske og teoretiske
myndighed i landet, hvor den praktiske ekspertise var tilknyttet i form af en bibliotekar
(i øvrigt fra Statsbiblioteket).905
Med biblioteksloven i 1920 fastsattes den statslige myndighed i Statens Bibliotekstilsyn og Biblioteksrådet, og Statens Bogsamlingskomités administrerende og rådgivende
virksomhed deltes i to, således at Biblioteksrådet rådgav ministeren, medens Bibliotekstilsynet fordelte tilskuddene og rådgav bibliotekerne. Dette skete på baggrund af den
stærke centralisering, som i den forudgående periode havde placeret Statens Bogsamlingskomité som det naturlige øverste organ i biblioteksvæsenet. Komiteens opgaver var
udover fordelingen af tilskuddet rådgivende og tilsynsførende, samtidig med at den sikrede uddannelse af bibliotekarer gennem kurser og udgivelsen af forskellige vejledninger. Ideelt skulle Statens Bogsamlingskomité (eller en tilsvarende statslig instans) desuden fungere som en fælles oplysningscentral, hvortil forespørgsler, som ikke kunne klares på centralbibliotekerne, kunne rettes.906
Statens Bogsamlingskomité havde samarbejdet med Danmarks Folkebogsamlinger
siden foreningens oprettelse. Samarbejdet formaliseredes delvist gennem en fælles redaktion af Bogsamlingsbladet og ved den såkaldte udvidede komite fra 1913, hvor to
repræsentanter fra Danmarks Folkebogsamlinger (sammen med repræsentanter fra de
videnskabelige biblioteker i København, Statsbiblioteket og fra Rigsdagen) indkaldtes
til årlige møder i komiteen om mere principielle spørgsmål.907 For Danmarks Folkebogsamlinger var Statens Bogsamlingskomité et forbindelsesled mellem foreningen og mi904
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nisteriet, medens den egentlige øverste figur i biblioteksverdenen var foreningen. Dette
synspunkt blev begrundet med kontakten til det daglige arbejde og med funktionen af at
være bibliotekernes repræsentant over for ministeriet og rigsdagen.908 Set fra foreningens synspunkt blev Statens Bogsamlingskomité i stigende grad et forstyrrende, fordyrende og forsinkende element i forbindelsen til ministeriet, hvilket gav anledning til et
brud i samarbejdet med den udvidede komite i 1916.909 Foreningen stod fast forankret i
det praktiske arbejde, medens Statens Bogsamlingskomité – forankret i teknik og teori –
ved hjælp af tilskuddene, de udsendte vejledninger og afholdelse af kurser for bibliotekarer fremstod som den teknologiske og kontrollerende magtinstans.
5.1.3 Rummet
Bibliotekerne blev med inspiration fra USA forstået som et byfænomen, og selv på landet lå bibliotekerne i byen.910 De fleste landsbyer kunne størrelsesmæssigt ikke konkurrere med hverken stationsbyer eller købstæder, men var ikke desto mindre den bymæssige bebyggelse i sognet. For at skabe biblioteket som et bøgernes hjem var det nødvendigt med et særligt afgrænset område, der var kendetegnet ved brugen af bøger eller
gennem opbevaringen af bøgerne. Det hjem, der oftest skabtes for biblioteket, lå enten i
skolen eller i forsamlingshuset. Skolen var især yndet, hvis skolestuen ikke var for fugtig. Som afgrænsning til de øvrige aktiviteter, der fandt sted, var biblioteket angivet ved
skabene (helst aflåselige) til opbevaring af bøgerne.911 Det centrale var netop opbevaringen af bøgerne, og selv om et særligt lokale var ønskeligt, var det ikke påkrævet. Også private hjem kunne rumme bogskabene, selv om det ikke var tilrådeligt.912 Biblioteket var i det ydre umærket og i sit indre sammenblandet med andre aktiviteter (skole,
forsamlingshus eller privatliv), hvilket kolliderede med en ændret opfattelse af biblioteket som det neutrale sted for bogopbevaring. Skolen eller forsamlingshuset blev ofte
fortsat betragtet som neutrale opbevaringssteder.913 For større forhold i byerne og i København mentes et særligt lokale at være nødvendigt, men i sammenligning med forholdene i USA og England blegnede de størrelsesmæssigt, udstyrsmæssigt og i praktisk
henseende.914 Biblioteket betragtedes ikke blot som et hjem for bøgerne; det skulle indrettes hjemligt for at sikre en hyggelig stemning som kunne virke tiltrækkende på brugerne, og samtidig disciplinerede denne hyggelige og rolige stemning især utilpassede
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elementer (som de unge) til at betragte biblioteket som et reelt alternativ til unyttige
fornøjelser som kortspil og lignende.915 Indretningen af læsestuerne og især børnenes
blev foretaget efter denne devise med lænestole, planter og udsmykning af forskellig art.
Betegnelserne læsestue og læseværelse lød mere hjemligt i sammenligning med det mere kliniske læsesal og pegede desuden på en størrelsesmæssig differentiering, da de små
bibliotekers fysiske rammer ganske vist burde rumme funktionen læsesal, men ikke evnede at disponere over rummet. Hvor biblioteket beliggenhedsmæssigt skulle have et
offentligt præg og ikke forbindes med det private hjem, måtte det udstyrsmæssigt gerne
ligne det. Gennem placeringen af biblioteket og dets indretning situeredes det som en
institution på grænsen mellem det private område og det offentlige.
Fra afgrænsningen gennem anvendelsen af særlige skabe var der ikke langt til en
afgrænsning af bibliotekets rum gennem et særligt lokale eller endda gennem en særlig
bygning. Kravene, der skulle stilles til et bibliotekslokale (forstået både som lokalet og
som bygningen), formuleredes tydeligt for at betegne denne afgrænsning. Ved udvælgelsen af det særlige lokale måtte hensynet til benyttelsen gå frem for alt. Beliggenheden betragtedes som en anden væsentlig faktor ved valget af lokale. Af hensyn til læsesalen måtte der være tale om et centralt beliggende sted i byen, og desuden måtte det
være bekvemt, let tilgængeligt, hvilket betød, at stueetagen eller første sal burde foretrækkes. En adskillelse indtrådte her mellem lokalet og den selvstændige bygning. En
selvstændig bygning ville i kraft af sin egen eksistens og størrelse være centralt beliggende og synlig, medens lokalet kunne være involveret i en anden sammenhæng. Det
betragtedes som vigtigt, at bibliotekets lokaler lå i en offentlig bygning og ikke kunne
forbindes med en snæver forening. Beliggenhedens betydning understregedes af, at et
centralt beliggende bibliotek mentes at blive brugt væsentligt mere end et bibliotek med
en perifer eller ulogisk placering i byen. At skaffe biblioteket et selvstændigt hjem skulle ikke forstås som et statsligt foretagende, men måtte overlades til de lokale kræfter og
myndigheder trods forslag om at sørge for biblioteksbygninger på landet.916
De overordnede krav til det særlige lokale medførte en yderligere afgrænsning i forhold til mulige lokaler, som kunne stå til rådighed for et bibliotek i byen.917 Lokalerne
skulle være lyse og rummelige, og ventilationen og belysningen blev således væsentlige
ved indretningen. Dette medførte en afgrænsning i forhold til mørke og triste lokaler,
som ikke mentes at virke befordrende for publikums lyst til at bruge biblioteket. Sådanne lokaler måtte under ingen omstændigheder accepteres, selv om de blev overdraget
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biblioteket som gave. Rumligheden af lokalet relateredes til muligheden for ændringer
af rummet og for en fleksibel indretning af rummet. For biblioteker i et rum kunne indretningen tage form af et T, medens biblioteker i flere rum indrettedes efter den såkaldte
sommerfugletype. Men indretningen var betinget af lokalernes form, og selv en umulig
form som en hjørnebygning kunne give gode muligheder for den mest hensigtsmæssige
indretning. Selve indretningen blev på denne måde underkastet en række betingelser,
hvoraf hensynet til den daglige brug var den mest fremtrædende, og en indretning, som
efterlevede dette, ville altid krones med at være hensigtsmæssig og praktisk.
Bibliotekets rum blev afgrænset som bøgernes hjem over for kirken, skolen og evt.
forsamlingshuset, der var andre tydelige rum i byen, og som havde hver deres bestemte
funktioner. Fra den mere utydelige aftegning af biblioteket gennem anvendelsen af bogskabe, blev biblioteket aftegnet gennem en selvstændig bygning eller et selvstændigt
lokale. Derigennem understregedes det væsentlige i at placere biblioteket som en offentlig institution, der kun i overført betydning var forbundet med det private hjem gennem
indretningen. Forbindelsen til det private blev desuden kappet ved at fremhæve bibliotekets relationer udadtil gennem et tilknyttet museum eller en foredragssal i den ideelle
biblioteksbygning.918 Bibliotekets placering var om ikke en videnskab, så et område, der
stillede særlige krav. Dette understregedes af, at det blev betragtet som rimeligt at afvise
et lokale som gave ud fra kravet om at kunne etablere et tidssvarende bibliotekslokale.
Med den fysiske afgrænsning af bibliotekets rum skabtes ligeledes en mulighed for at
afvise andre biblioteksmæssige tilbud. Dette kom tydeligst frem i relation til den selvstændige biblioteksbygning, som qua sin egen eksistens skabte interesse og kendskab
blandt byens befolkning og på denne vis ledte den hen til biblioteket, når der skulle lånes bøger. På denne måde disciplineredes befolkningen til kun at søge ét sted, når der
skulle lånes bøger eller fremskaffes oplysninger. Opdragelsen af befolkningen som lånere fortsatte gennem indretningen af bibliotekets lokaler, samtidig med at der skabtes
et behov for en overvågende og kontrollerende instans: bibliotekaren.
Den foretrukne indretning af biblioteket udformedes i sommerfugletypen, hvis centrale midte var optaget af udlånet, hvortil var knyttet en forhal, garderobe, toiletter og et
rum til telefon. Skranken var placeret mod den forreste væg med indgangsdør til udlånet
på den ene side og udgangsdør på den anden. Dette gav en god færdselsregulering og
kontrol samt en fortræffelig oversigt over biblioteket.919 I vingerne placeredes læsesalene og kontorer samt nedgang til bogmagasinet. Der var en særlig læsesal til børnene og
en til de voksne med stort set ens indretning. Denne indretning afspejlede tredelingen af
bibliotekets kerneområder: Udlånet, læsesalen (med håndbibliotek) og det indre biblio918
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tekariske arbejde, som primært fandt sted i kontorerne. Den tydelige fysiske opdeling
virkede regulerende både for lånerne og for bibliotekarerne, hvor de enkelte handlinger,
som et biblioteksbesøg bestod i for låneren, blev fordelt på forskellige lokaler. Sommerfugletypen betegnede tydeligt bibliotekets tre funktioner, men de kunne let rummes i
biblioteker, der kun havde ét rum til deres rådighed. Kerneområderne for biblioteket sås
som uafhængige af, om biblioteket havde en selvstændig bygning, flere lokaler eller
blot et enkelt lokale. I små biblioteker blev bibliotekarens kontor reduceret enten til
skranken i udlånsområdet eller ved endnu mindre forhold til bibliotekarens skrivebord. I
begge tilfælde smeltede det bibliotekariske indre arbejde sammen med det ydre.
En lignende eksplicit opdeling af bibliotekets virkeområde sås i Biblioteket for Vejle
Amt og By, inden det endnu var blevet etableret som forsøgscentralbibliotek. Her fandtes også tre afdelinger: 1. Læsesalen, 2. Den videnskabelige Afdeling, og 3. Afdelingen
for Folkelæsning. Opdelingen her rettede sig kun mod det ydre arbejde gennem udlån
og læsestue med en gradsforskel i udlånsbogsamlingen mellem det videnskabelige og
folkelæsningen. Men den var i overensstemmelse med indretningen af arbejdsområder,
medens en opdeling af biblioteket i afdelinger, der afspejlede lånernes sociale stilling,
ikke kunne accepteres.920
Sommerfugletypen var udkrystalliseringen af den fordeling, som skabte afgrænsede
rum i selve biblioteket. Det organiske og sammenhængende definerede biblioteket som
en enhed bestående af udlån, læsesal og det bibliotekariske arbejde. Biblioteket skulle
give adgang både til læsestuen og til udlånet, og det blev betragtet som uhensigtsmæssigt, om udlån og læsestue lå forskellige steder. Selv i Vejen, hvor der i forvejen var et
udlånsbibliotek, blev det mæcen-finansierede bibliotek udover læsestue med tilknyttet
håndbibliotek udstyret med et mindre udlånsbibliotek, hvis virksomhed kunne udvides
om nødvendigt.921 Blandt de tre virksomhedsområder var det organiske især til stede i
relationen mellem udlånet og læsesalen. Læsesalen var en organisk del af biblioteket
med nær forbindelse til både udlånssamlingen og bogmagasinet. På tilsvarende vis var
de åbne hylder på læsesalen en del af udlånsbogsamlingen, og alle bibliotekets bøger
var i umiddelbar nærhed af publikum, hvilket cementerede bibliotekets betydning i byens rum som det sted, befolkningen skulle henvende sig med henblik på at låne eller
læse litteratur.
Den organiske sammenfletning af de to væsentlige rum i biblioteket betød ikke, at
der var flydende grænser mellem de funktioner, som udlånet og læsesalen blev tilkendt.
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De blev tværtimod trukket uhyre skarpt op gennem forskellen mellem værkstedet og
udbredelsen som arbejdsmåder. Værkstedet defineredes gennem opstilling af borde,
stole og evt. læsepulte til aviserne med en nøjagtig udregning af antallet af kvadratmeter
pr. læser, en placering af bibliotekarens bord, og af at der skulle sikres plads til redskaberne i værkstedet i form af håndbogsamlingen.922
Afgrænsningen til udlånet udførtes gennem fastlæggelsen af en bestemt materialetype, der befandt sig på læsesalen: håndbiblioteket, tidsskrifter og aviser. Deres funktion
af redskaber betingedes af, at de kun kunne bruges på læsesalen. Som laboratorium og
værksted betragtedes læsesalen som afhængig af, at publikum stillede spørgsmål, der
skulle besvares enten ved direkte at konsultere håndbiblioteket og bibliotekaren eller
gennem mere dybtgående studier. Læsesalen mentes ikke at kunne fungere uafhængigt
af håndbiblioteket, som betragtedes som forudsætningen for en læsesal. Håndbogsamlingen sås som det ypperste kulturmiddel, og kun herigennem kunne læsesalen fungere
som et kraftuddrag af biblioteket. Et godt håndbibliotek defineredes som den bogsamling, der kunne findes hos ”…en gennemdannet og velhavende Privatmand.”923 I sin
kerne bestod det af et konversationsleksikon, ordbøger, historiske værker, lovsamlinger
og andre håndbøger inden for samfundskundskab samt tekniske og naturvidenskabelige
håndbøger.924 Idealet for håndbiblioteket var inspireret af den borgerlige dannelse, der
var forankret i troen på den menneskelige fornuft og evnen til refleksion over det læste.
Som en følge af denne tiltro til fornuften og refleksionsevnen mentes der ikke at være
behov for en begrænsning af udbuddet i materialetyperne, og hverken læsesal eller
håndbibliotek måtte være udtryk for ensidig påvirkning af de læsende. Kernen i bibliotekets arbejde forankredes i en forståelse af neutralitet, der udmøntedes i bibliotekets
placering i byen og i sammensætningen af henholdsvis håndbiblioteket, tidsskrifterne og
aviserne på læsesalen. Ud fra betragtningen om fornuftens styrke afvistes den neutralitetsforståelse, som blev praktiseret på København Kommunes Biblioteker i 1880’erne
med udelukkelse af aviser på læsesalen, som utilstedelig, da den stred mod tiltroen til
den menneskelige fornufts evne til kritisk refleksion. Neutraliteten blev en implicit kontrolmekanisme, der – som en generel accept af aviser repræsenterende alle politiske
partiorganer på læsesalen – disciplinerede læserne til at agere som udtryk for det borgerligt dannede individ.925
For at understrege funktionen af værksted eller laboratorium indførtes en stilhedsklausul, der kunne diktere en yderligere inddeling og opdeling af læsesalen i flere afgrænsede rum: for voksne, for børn, for tidsskriftslæsning og for avislæsning. Læsesa922
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len skulle ikke fungere som en varmestue, hvor befolkningen kun søgte aviserne som
tidsfordriv, og desuden betragtedes avislæsning som særligt støjende. Hvis der ikke
etableredes en særlig avislæsesal, skulle avislæsningen foregå tættest ved udgangen fra
læsesalen og helst ved pulte. Ved i stadigt højere grad at inddrage avislæsningen i selve
læsesalen defineredes den som en mere lødig beskæftigelse med karakter af at holde sig
oplyst om de væsentlige begivenheder i samfundet.926 En anden opdeling af læsesalen
var efter graden af brugen. Elementær læsning og opslag i håndbøgerne hørte hjemme i
selve læsesalen, medens der kunne indrettes særlige studieværelser til videregående
studier. Det blev anset for nødvendigt at etablere en særlig læsestue for børn, hvor der
kunne være tilknyttet udlån.
Gennem kyndig vejledning (fra en bibliotekar) fungerede læsesalen som et oplysningsbureau og en omstillingscentral, hvor forespørgsler blev stillet videre til de rigtige
svar, og hvorfra publikum gik bort i ændret tilstand – mere oplyste og vidende end da de
kom. Denne transformation krævede en dialog, som fandt sit eksplicitte udtryk i begyndelsen af århundredet i samtaleværelser (evt. med servering), men indsnævredes til kun
at kunne komme til udtryk i læserens dialog med bibliotekaren gennem vejledningen.
Konversationsstuerne mistede deres betydning og kom i direkte modstrid med bibliotekarens faglige ståsted og påbuddet om stilhed på læsesalene.927
Laboratoriet og værkstedet inddrog ikke kun håndbøger og belærende læsning, da
læsesalen i kraft af sin organiske forbindelse til udlånsbiblioteket også kunne rumme
underholdende læsning. Læsesalen rummede både kundskabsbøger og delvist bøger til
hjemlån. En konkurrerende tendens til læsesalen som værksted og laboratorium var læsesalens funktion som et andet hjem. I lyse og hyggelige lokaler med lænestole indbød
læsesal, håndbibliotek og underholdende læsning til fordybelse i skarp konkurrence med
hjemmet. Dette blev delvist begrædt, men fra flere sider blev nødvendigheden af dette
neutrale hjem i stigende grad erkendt som en løsning på de sociale problemer, som blev
forbundet med ungdommen.928
Fællesnævneren for både læsesalen og udlånet betragtedes som den direkte (og uhindrede) adgang til bøgerne, men hvor læsesalen bestemtes til brug på stedet, var udlånet
eller hjemlånet en udadvendt aktivitet, der defineredes gennem udbredelsen af bøger til
omegnen. Udlånet betegnedes som en lige så selvstændig funktion i biblioteket som
læsesalen, og det krævede sit eget lokale. For ikke at forstyrre roen på læsesalen var der
ikke mulighed for at have adgang til udlånet gennem læsesalen, og udlånet burde ikke
926
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foregå gennem en dør eller luge fra læsesalen. Dette ville desuden hindre den direkte
vejledning af låneren. Udlånet var ikke underkastet stilhedsklausulen fra læsesalen,
hvilket betød en skarp sondring mellem de to funktioner i biblioteket. I udlånet kunne
lånerne bevæge sig frit i forhold til opslag i kataloget og siden hen blandt de åbne hylder. Som læsesalen var udlånet defineret gennem dialogen mellem bibliotekar og låner
udmøntet i vejledningen ved udvælgelsen af bøger, og alene af den grund var det nødvendigt med et afgrænset rum til denne dialog. De øvrige processer i udlånet (såsom
aflevering og udnotering af bøger) krævede en helt anden form for fysisk mobilitet, som
ikke kunne forenes med læsesalens stilhedsklausul.
Den reelle selvstændiggørelse af udlånet indtrådte med ideen om de åbne hylder.
Alene pladsforbruget til disse gjorde dem uforenelige med bibliotekarens overvågning
af de læsende i læsesalen og kontrollen med dem identificeredes som værende af en
særlig karakter. Åbne hylder forbandtes også med opstillingen af håndbiblioteket i læsesalen, men omfanget deraf var langt mindre end i forbindelse med udlånet og var desuden underkastet bibliotekarens overvågning på læsesalen.
Kontrollen med bøgerne og adgangen til dem havde i de små bogsamlinger rundt om
i landet været særdeles fysisk og direkte markeret gennem (lukkede) bogskabe, hvortil
som regel kun bibliotekaren havde adgang. Åbne hylder betragtedes i denne optik som
reelt problematiske, da de var ubevogtede.929 Samtidig sås skabene som garant for den
vigtige dialog mellem bibliotekar og låner gennem vejledningen, når låneren henvendte
sig til bibliotekaren med sin ønskeseddel (dvs. en bestillingsliste over de bøger, som
låneren ønskede). Sådan skabtes en effektiv kontrol fra bibliotekarens side med henblik
på at kunne afvise begæringer om uønsket litteratur.930 Forskellen mellem de ”gammeldags” (lukkede) bogskabe og de angloamerikansk inspirerede åbne hylder synes ganske
åbenlys og ligetil: De åbne hylder lanceredes herhjemme ud fra princippet om netop
åbenheden og den direkte adgang. De åbne hylder skulle følges af åbne døre, og sammen betragtedes de som uundværlige for bibliotekets trivsel, da lånerne selv kunne
komme til hylderne og i fred, ro og frihed udvælge de bøger, som de ville have med
hjem. Samtidig tilkendtes de åbne hylder en substantiel opdragende betydning, da lånerne gennem den frie adgang til hylderne lærte at bruge bøgerne, og derigennem indøvedes vanen til at omgås bøger hos dem. Det var lånerens ønske, der blev sat i centrum
for bibliotekets virksomhed.
Netop lånernes mulighed for selv at kunne vælge bøgerne direkte fra hylden, var
udgangspunkt for kritikken af de åbne hylder. Det blev fremholdt, at de åbne hylder
929
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underminerede bibliotekarens vejledning af låneren, og at de kørte bibliotekaren ud på
et sidespor. En understregning af sidesporet fremhævedes ved påpegningen af den uorden, der ville komme til at herske blandt bøgerne på hylderne med den konsekvens, at
bibliotekaren ikke ville kunne finde bøgerne. Og kernen i bibliotekarens selvforståelse
var forankret i at kunne finde den rigtige bog til låneren. Ligeledes konstateredes det, at
kataloget ville miste sin status med tilsvarende konsekvenser for den bibliotekariske
faglige selvforståelse, der var fast forankret i skabelsen af overskuelighed gennem kataloget. Kontakten til England gav imidlertid erfaringsmæssigt grundlag for, at det rådgivende forhold mellem bibliotekar og låner ikke ville gå tabt ved brugen af de åbne hylder.931
Argumenterne for de åbne hylders indførelse understøttedes af en række økonomiske
betragtninger, da de åbne hylder medførte en eksponering af de gamle og sjældent udlånte bøger. Gennem eksponeringen på de åbne hylder mentes det, at flere af de gamle
bøger ville blive lånt ud og afhjælpe den dårlige udnyttelse af bibliotekernes bøger.932
Samtidig var der en rationaliseringsgevinst ved, at bibliotekaren ikke længere behøvede
at finde bøgerne frem i de lukkede skabe (eller i bogmagasinet i de store biblioteker),
hvilket gjorde ekspeditionen billigere.933 Denne rationaliseringsgevinst ved de åbne
hylder betvivledes efterhånden, da lånerne ikke kunne have fri adgang til hylderne uden
en bibliotekars tilstedeværelse. Spørgsmålet om de åbne hylder blev løst fra den økonomiske betragtning og tilkendtes i stedet en større betydning som opdragelse af låneren
til omgang med bogen. Det største problem ved indførelsen af de åbne hylder syntes at
have ligget i de rent fysiske forhold. En opstilling på åbne hylder krævede et langt større
lokale, end de fleste biblioteker havde til deres rådighed. Lånerne kunne ikke bydes selv
at skulle kravle til vejrs på stiger for at hente bøger ned, hvorfor reolernes højde måtte
sættes ned i forhold til eksempelvis reolerne i magasinet. Reolernes højde havde desuden betydning for bibliotekarens mulighed for at overskue hele udlånslokalet, så også af
den grund betragtedes for høje reoler som uhensigtsmæssige. Af hensyn til bevægeligheden skulle der være en bestemt afstand mellem reolerne, hvilket kunne være uforeneligt med størrelsen af det lokale, som var til rådighed for det enkelte bibliotek. For lettere at kunne beregne lokalets størrelse i forhold til bøgerne gaves nøje beregninger over
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hvor mange bind, der kunne være på en kvadratmeter, hvor brede hylderne kunne være
etc.934
De åbne hylder betød ikke kun frihed for lånerne og en opgivelse af kontrollen med
lånerne. I sammenligning med de lukkede skabe betonedes det, at der var tale om en
særlig form for kontrol både ved hylderne og ved udgangen. Kontrollen fik form af en
langt mere bevægelig bibliotekar, der skulle befinde sig i udlånsområdet, samt af skranken (disken), som sikrede, at alle lånerne passerede en bibliotekar eller assistent på vej
ud af biblioteket. Endelig introduceredes et langt mere finmasket udnoteringssystem,
end der tidligere havde været i brug.
Indretningen af bibliotekslokalet til brug af åbne hylder definerede en bestemt opstillingsform som den mest hensigtsmæssige, der samtidig betegnede en særlig form for
kontrol. Den optimale opstilling af reolerne var den såkaldte stråleform.935 Her udgik
reolerne i en halvcirkel fra bibliotekarens plads (eller fra skranken) med det bedst mulige udsyn for bibliotekaren. Der var forbundet et vist fysisk problem med denne optimale opstilling, da pladsen omkring udlånets centrale kerne, bibliotekarens plads, blev
kraftigt indsnævret. En varierende opstilling af reolerne i parallelle rækker ud fra skranken var derfor acceptabel. Kontrollen ændredes fra lånerens henvendelse til bibliotekaren til bibliotekarens henvendelse til låneren samt i en mindre synliggørelse gennem den
administrative praksis ved skranken. De åbne hylder betød en væsentlig styrkelse af
bibliotekarens centrale position i bibliotekssystemet, da vejledningen af låneren ikke
længere blot kunne indskrænkes til at afslå udlån af en bestemt bog. Med de åbne hylder
måtte bibliotekaren sandsynliggøre over for låneren, at den ønskede bog vitterlig var
ubrugelig for netop den pågældende låner. De saglige argumenter kunne bibliotekaren i
stigende grad hente i sin faglige uddannelse, der påbød et bredt kendskab til bøgerne i
biblioteket.
Skranken (og bibliotekarens plads) blev betragtet som udlånets centrum. Placeringen
af den i udlånslokalet var tættest ved indgangen og udgangen fra biblioteket, så at den
indadgående strøm gik den ene vej om skranken, medens den udadgående strøm blev
ledet forbi skranken.936 Lånerne disciplineredes til en korrekt adfærd ved ankomsten og
afgangen fra biblioteket via skrankens placering, medens bibliotekaren disciplineredes i
sine arbejdsrutiner gennem indretningen af skranken. Skrankens højde var iøjnefaldende, da den skulle sikre en komfortabel arbejdsstilling for den stående bibliotekar. En
skammel kunne være en nødvendighed, men måtte ikke bruges i overvældende grad.
Skrankens centrale indhold var vasken til bogkort over de udlånte bøger ordnet efter
934

Se f. eks. RA 2073 nr. 37: D7,128 og nr. 38: D9,218-219. Banke, Dahl & Døssing, 1922, s. 144.
Se appendiks C, bilag 2 for stråleformen.
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Hvenegaard Lassen, 1917b, s. 47-48. Se appendiks C, bilag 3 for skrankens indretning.
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dato med henblik på hjemkaldelse. Desuden rummede skranken lånerfortegnelsen, der
var i form af et kortkatalog. I bordpladen fandtes derudover tre aflange huller (tilpasset
bogkortenes størrelse), så at der kunne foretages en grovsortering af de udlånte bøger –
formodentlig efter status af børnebøger, skønlitteratur og faglitteratur – til brug for den
daglige statistik over udlånets omfang og art.
Skrankens korrekte indretning var af stor betydning for den økonomiske drift af
biblioteket.937 Alt havde faste pladser og var lige ved hånden, så at alt vedrørende
udlånet kunne ordnes fra et sted i udlånslokalet. Hvis biblioteket havde en vis størrelse,
var det nødvendigt med særskilte lokaler til det bibliotekariske arbejde, ellers kunne
skranken gøre det ud for disse. Bibliotekaren burde – selv i små biblioteker – have sit
eget kontor, der skulle indeholde et jernpengeskab til væsentlige dokumenter
(tilvækstprotokollen) og være placeret tæt ved hovedindgangen. Kontorlokalerne skulle
være rummelige og være placeret i nærheden af udlånet og håndbogsamlingen. Årsagen
til det sidstnævnte var, at håndbiblioteket anvendtes ved katalogiseringsarbejdet. Selve
arbejdet med bøgerne burde ikke foregå i de offentligt tilgængelige lokaler, da det
derved ville få et uøkonomisk skær. Skrankens indretning disciplinerede bibliotekaren
til at efterleve en bestemt arbejdsrytme og en bestemt praksis for arbejdet i biblioteket.
At det indre arbejde med bøgerne i mindre biblioteker kunne foretages i det offentlige
rum, var betinget af de ligeledes mindre lokaler. Fremhævelsen af det indre arbejdes
betydning ved at placere det i bestemte rum understregede yderligere det særegne i det
bibliotekariske arbejde.
Skrankens placering var dikteret af behovet for en nem og hurtig oversigt over både
de åbne hylder og læsesalen. Dette var en yderligere rationaliseringsgevinst især for små
biblioteker, hvor det kunne være forbundet med store økonomiske vanskeligheder at
have to bibliotekarer ansat til varetagelse af de to funktioner. Oversigten over de åbne
hylder krævede stråleformen som den særlige opstillingsform for reolerne, medens tilsynet med læsesalen betingedes af enten en glasvæg ind til læsesalen eller som minimum, at der kunne holdes opsyn med døren ind til læsesalen. Denne mulighed for tilsyn
med læsesalen var så væsentlig, at de åbne hylder måtte vige for at sikre dette tilsyn.
5.1.4 Det sammenhængende system
Systemet blev struktureret fra den mindste enhed til den største. Mellem folkebibliotekerne, centralbibliotekerne og de videnskabelige biblioteker etableredes et hierarkisk
system, medens relationen fra Statens Bogsamlingskomité (og siden Statens Bibliotekstilsyn) gik til det enkelte bibliotek, der således individualiseredes som en særskilt enhed
937

RA 2073 nr. 36: D4,158-159. RA 2073 nr. 37: D7,128 og RA 2073 nr. 38: D9,218-219. Banke, Dahl
& Døssing, 1922, s. 136, 150 samt 157-158.
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i det sammenhængende system. Hvert enkelt led fra det lokale bibliotek i landsognet og
opefter havde nøje definerede og tildelte opgaver. Dermed fordeltes disciplineringen i
systemet og rettedes mod forskellige områder afhængigt af den enkelte enheds type,
samtidig med at disciplineringen i det enkelte bibliotek relateredes til rummets konstruktion. For folkebibliotekets vedkommende blev udbredelsen af skønlitteratur ikke
længere anset for at være tilstrækkelig, og biblioteket skulle føres videre frem som arbejdsredskab for hele folket.938 Det lille biblioteks kerneområde defineredes som håndbogsamlingen og for centralbibliotekets vedkommende som læsestuen og den bibliotekstekniske assistance til bibliotekerne i virksomhedsområdet.939 Statsbibliotekets rolle
bestemtes som overcentral for centralbibliotekerne på landsbasis og at sikre den mindre
efterspurgte litteratur. Centralbiblioteket indsattes som mellemleddet i bibliotekssystemet, og med den faguddannede bibliotekar byggede det bro mellem by og land gennem,
hvorved det identificeredes som en rationel ordning af organisationsspørgsmålet.
Bibliotekets organisationspraksis havde ændret sig fra det selvstændige bibliotek for
den lokale kreds til biblioteket som led i en vertikal struktur, hvor det enkelte bibliotek
uanset størrelsen for virksomhedsområdet var led i en strengt hierarkisk opbygget
organisation, der fordelte disciplineringsmagten på flere instanser. Fordelingen af bibliotekerne medførte deres individualisering gennem tilknytningen af særlige opgaver og
disciplinerede de tilknyttede bibliotekarer til at indtage en nøje afgrænset position
blandt de øvrige biblioteksmæssige instanser.
Denne ydre organisation afspejledes i den indre organisation af det enkelte biblioteks
fysiske rammer, der medførte tildeling af forskellige funktioner og konstruktionen af
læsesalen, udlånet og skranken som særlige disciplineringsinstanser til overvågning af
lånerne og deres produktivitet. Bibliotekets etablering som et særligt rum, der tydeligt
adskilte sig fra andre offentlige rum, tilkendegav, at arbejdet med bogen defineredes
som et så væsentligt anliggende, at det nødvendiggjorde et særligt egnet lokale. Samtidig var bygningen eller lokalet en fysisk manifestation af oplysningens transformation
til et offentligt relevant område, der for at kunne kontrolleres og overvåges måtte henlægges til en lokalitet, som både var offentligt tilgængelig, og som stod under offentlig
kontrol. Opdelingen af bibliotekets rum understøttede de forskellige tilgange til bogen,
som lånerne og bibliotekarerne havde. For lånerne kunne bogen enten bruges som underholdning, hvor de henvistes til udlånsafdelingen, eller som arbejdsredskab med læsesalen som det rette rum. For bibliotekaren repræsenterede bogen en fysisk genstand, der
skulle håndteres i særskilte rum. Læsesalen som værksted medførte en legitimering af
læsningen som en reel fritidsbeskæftigelse, og dens formål var forøgelse af lånernes
938
939

RA 2073 nr. 23: C43 (andragende fra Dansk Biblioteksforening dateret 12.3. 1917).
Biblioteksraadets bekendtgørelse, 1921 § 6 og Lov om statsunderstøttede Biblioteker, 1921, § 5.
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produktivitet. Den hjemlige indretning af læsesalen søgte at mildne bruddet mellem den
privat forankrede læsning og den offentligt relevante læsning gennem etableringen af en
mimesis mellem hjem og bibliotek ved at imitere hjemmet. Indretningen af biblioteket
medførte, at læsesalen, udlånet og skranken etableredes som aflukkede områder karakteriseret gennem hver deres funktion som en form for åben overvågning, der synliggjorde
lånerne.

5.2 Organisation af udviklingen: Biblioteksvæsenet
Den diskursive ramme for bibliotekernes organisation rummede en bureaukratisk tilgang til biblioteksvæsenet. Det ene kernepunkt blev bibliotekets vedtægt med fastlæggelsen af styrelsesformen, og denne vedtægt betragtedes som nødvendig for etableringen af biblioteket som en offentlig institution. Som en sådan betragtedes det som nødvendigt med en helt anden type af kontrol, der inkluderede driften og ikke blot indholdet
af biblioteket. Dermed blev et andet kernepunkt i konstruktionen af biblioteksvæsenet
en administrativ praksis omkring tilskuddet og ansøgningsproceduren til den statslige
komité. Den administrative praksis ændredes fra en administration af tilskuddene til en
administration af bibliotekerne. For biblioteket etableredes en række administrative manøvrer: statistik over udlån på daglig, månedlig og årsbasis, statistik over lånerantal og
besøg på læsesalen. Desuden introduceredes en dagbog over læsesalsbrugen, regnskabet
og den årlige beretning som redskaber til styring af biblioteket.940 Disse forskellige administrative manøvrer medførte et behov for en ansvarlig person, der havde uddannelse
i at udføre de forskellige funktioner. Således konstrueredes den faguddannede bibliotekar som en uundgåelig nødvendighed for bibliotekernes videre eksistens. Bibliotekarens
magt forankredes i det behov for at kontrollere låneren og bogen gennem de administrative og tekniske procedurer, der opstod som følge af bibliotekets konstruktion som en
offentlig institution. De administrative manøvrer sigtede mod en tiltagende bureaukratisering af styrelsen af bibliotekerne gennem driften og væksten. Biblioteksvæsenet udfoldede sig omkring en forståelse af udviklingen, der rettede sig mod en større nytte og
effektivitet som oplysningens funktion.
5.2.1 Vedtægten
Fastheden i den lokale biblioteksforening ansås som en nødvendig forudsætning for at
opnå den eftertragtede statsstøtte. Denne fasthed kunne opnås ved etableringen af en
fast bestyrelse og et ordnet udlån, og i denne forbindelse var love ikke nødvendige. Der
skulle blot foretages en tilsvarende sikring af foreningens fremtidige virksomhed. En
940

Biblioteksraadets Bekendtgørelse, 1921, § 6 samt Forslag til Biblioteksvedtægter og Instruks for Bibliotekarer, 1921, s. 20.
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fastlæggelse af bibliotekets formål, bidragenes størrelse samt bestemmelser om generalforsamling, bestyrelsen og formanden i et sæt love for foreningen vurderedes dog som
et væsentligt element i oprettelsen af en lokal biblioteksforening. Af hensyn til kontinuiteten i biblioteket tilkendtes det stor betydning, at der fandtes bestemmelser om ejerskabet og hvad der skulle ske med bogsamlingen i tilfælde af foreningens opløsning.941
Komiteen vil ganske sikkert om et Aar eller to stille som Betingelse for
Statstilskuddet, at Bogsamlingen holdes assureret, at Sogneraadet under en
eller anden Form faar Indflydelse paa Bestyrelsen og at Bogsamlingen i Tilfælde af Foreningens Opløsning overgaar til Kommunen.942
Fra den faste bestyrelse som det nødvendige element for bibliotekets eksistens blev en
deltagelse fra offentlig side (kommunalbestyrelsen) en væsentlig forudsætning for det
enkelte biblioteks eksistens. Det private initiativ mindskedes ved bestemmelserne om
forsikring og overdragelse til kommunen ved opløsning. Løsrivelsen af biblioteket fra
foreningen blev tydeliggjort gennem etableringen af to niveauer for de biblioteksforeninger, der støttede selvejende biblioteker. Foreningens love skulle kun indeholde det
nødvendige om foreningens formål o. lign., medens alt vedrørende bibliotekets drift
skulle placeres i vedtægten.943 Sikringen af bibliotekets kontinuitet fastlagdes i vedtægten med dens bestemmelser om bestyrelsens sammensætning ved kommunalt eje, tilskud fra amtsråd (for centralbiblioteker), og ved foreningseje trådte en række øvrige
mekanismer i kraft, så at biblioteket holdtes ude af et for driftigt privat initiativ på foreningens generalforsamling.944
Vedtægternes bestemmelser udvidedes fra at gælde de rene styrelsesforhold til også
at gælde en nærmere definition af bibliotekets virkeområde. § 1 i Biblioteksrådets bekendtgørelse fra 1921 definerede bibliotekets virksomhedsområde på to måder. Dels
relateredes virksomhedsområdet sig til den geografiske enhed, landsognet, dels til bibliotekets bogbestand og katalog – det vil sige arbejdet med oplysningens udbredelse. For
centralbibliotekets vedkommende bestemtes amtet (eller et område af tilsvarende størrelse) som virksomhedsområdet sammen med en pointering af bogbestandens væsentlighed.945 Med den faste geografiske definition af bibliotekets virksomhedsområde søg941

RA 2073 nr. 35: D1,32 og D2, 54
RA 2073 nr. 35: D1, 456.
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tes antallet af biblioteker begrænset, hvilket understregedes af ønsket om at undgå konkurrence mellem de små biblioteker om at få andel i det statslige tilskud. Begrænsningen blev nøje overvåget i relation til centralbiblioteket. En første begrænsning var den
nødvendige tilknytning til en købstad. En anden begrænsning af antallet var, at undervisningsministeren skulle anerkende et bibliotek som centralbibliotek, medens oplandsbiblioteket (som havde et mindre virksomhedsområde) blot skulle søge om yderligere
tilskud og ikke have ministeriel anerkendelse.946
Vedtægten for biblioteket inkluderede en fastlæggelse af det nærmere arbejde med
udbredelsen af oplysning. Udbredelsen af oplysningen defineredes af fastsatte krav om
åbningstid, bibliotekets lokaleforhold, bibliotekarens ansættelsesforhold og aflæggelse
af regnskab. For sidstnævntes vedkommende defineredes driftsåret til at følge finanslovsåret.947 Budgettet for biblioteket var ikke omfattet af vedtægterne, men som en generel norm gjaldt, at det største beløb skulle anvendes på bøgernes røgt og udbredelse –
ikke på deres anskaffelse.948 Yderligere bestemmelser sikrede en nøje definition af,
hvem der havde adgang til hjemlån, og hvorledes læsestuen skulle ledes.949 Det daglige
arbejde, som blev forestået af bibliotekaren, opsummeredes i statistikker og i en årlig
beretning, der skulle tilsendes Statens Bibliotekstilsyn på et godkendt skema. Oplysningens udbredelse indrulleredes i et måleligt og administrativt arbejde. Det heldige oplysningsarbejde krævede orden, plan, sagkundskab og vejledning. Den sagkyndige hjælp,
som fastlagdes i vedtægtens bestemmelser om den ansatte bibliotekar, mentes at afhjælpe det tilfældige og umetodiske virke, som ud fra denne betragtning havde præget den
hidtidige udvikling.950
5.2.2 Kontoret
Statens Komite til Uddeling af Boggaver var en fortsættelse af den komite, som var blevet nedsat af den Raben-Levetzauske Fond, da den i 1876 påbegyndte uddelingen af
støtte til bibliotekerne. Et væsentligt udgangspunkt for komiteens virke var at sikre
”…den fornødne Kritik ved Valget af de Bogsamlinger, til hvilke Bidrag burde gives…”951 samt en kontrol med benyttelsen af tilskuddene. Det fremmeste formål for
komiteen var uddelingen og dermed administrationen af tilskuddene, men for de to på946

Første Behandling af Forslag til Lov om statsunderstøttede Biblioteker, 1919-20, s. 3597-3608 Betænkning afgivet af det af Undervisningsministeren under 31. oktober 1919 nedsatte Udvalg, s. 4995.
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1919, s. 205.
951
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følgende komiteer blev administrationen af bibliotekerne med fastsættelse af betingelser
for tildeling af tilskud og tilsyn med korrekt anvendelse et stadigt større arbejdsfelt.
For begyndende (nystartede) biblioteker etableredes en fast forretningsgang, hvis udgangspunkt var det enkelte biblioteks oprettelse. Når oprettelsen var sikret, og der var
skaffet lånere, kunne biblioteket få del i tilskuddet. Det ansås som nødvendigt, at komiteen havde en eller anden form for garanti, inden tilskuddet uddeltes.952 For selve ansøgningen fastsattes en nøjevirkende procedure. I marts kunne bibliotekerne henvende
sig til komiteen og få tilsendt ansøgningsskemaet, der returneredes til komiteen med
fyldestgørende oplysninger og med påtegning fra en stedlig autoritet – som regel sognerådsformanden eller præsten. Reglen om påtegning fra en stedlig autoritet blev opfattet
som omstændelig i betragtning af det lille beløb, som reelt kom tilbage til biblioteket i
form af det statslige tilskud. For børnebogsamlingerne skulle der årligt indsendes en
liste over tilvæksten af bøger, hvilket blev anset for at være tidsspilde.953 På baggrund af
proceduren ved modtagelsen af ansøgningsskemaer betragtedes bortkomne skemaer
sjældent som forårsaget af komiteen. Denne nøje ordning relateredes til en omhyggelig
gennemlæsning og bearbejdning af skemaerne, der kunne resultere i en yderligere korrespondance, hvis der kunne opnås et øget tilskud eksempelvis ved adskillelse af et børne- og sognebibliotek. Mangelfuldt udfyldte ansøgningsskemaer kunne medføre, at der
ikke blev givet tilskud, men resulterede oftest i yderligere korrespondance til afklaring
af problemerne. Det understregedes, at der kun skulle indsendes et skema pr. kommune.
Gennem ansøgningen kunne biblioteket påvise den stærke benyttelse i forhold til størrelsen af bogsamlingen, hvilket kunne belønnes ved et større tilskud.954
Tilskuddene opdeltes mellem de stedlige tilskud og de statslige tilskud.955 Det statslige tilskud betingedes af, at der blev givet stedlige tilskud. Størrelsen af det statslige
tilskud reduceredes som følge af Sparekommissionen i 1911 til at være halvdelen af det
stedlige tilskud, hvilket vakte en del fortørnelse.956 Statens tilskud gik ubeskåret til bibliotekets drift, og der var ikke tale om en refusion af kommunalbestyrelsens tilskud til
biblioteket.957 Behovet for at være i kontakt med alle biblioteker i landet (der vel at
mærke søgte komiteen om tilskud) betingede et særligt tilskud: 5-kronersbidraget. Dette
952
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blev udelukket givet for at fastholde denne kontakt og for at give alle biblioteker mulighed for at få rabat ved bogkøb gennem Danmarks Folkebogsamlinger. Tilskuddets størrelse blev voldsomt kritiseret og som følge heraf afskaffet, hvilket muliggjorde en pression over for kommunerne, for at de skulle yde tilskud.958 Der skelnedes stærkt mellem
faste og enkeltstående tilskud. De faste tilskud kom fra lokale autoriteter som kommunen, lokale institutioner som sparekasser og fra privatpersoner. Endelig kunne faste
stedlige tilskud komme fra den lokale biblioteksforening, hvis en sådan eksisterede.
Medlemmernes kontingent kun kunne betragtes som tilskud, hvis det ikke gav dem forret til lån af bøger fra biblioteket. En biblioteksforening, hvor medlemmernes kontingent var betaling for at få bøgerne først i en cirkulationslæsekreds, inden de overgik til
biblioteket, udgrænsedes med loven i 1920 som uacceptabelt.959 Medlemskontingentet
betragtedes som den faste støtte for biblioteket, men frakendtes betydning for beregningen af det statslige tilskud, medmindre det kunne betragtes som et tilskud fra en lokal
forening eller lignende:
[N]aar et Tilskud er Laanerkontingentet, hvad Tilskuddet fra Jagten jo maa
siges at være, hvis der gives Udlaan herfor, kan det ikke medregnes som
stedligt Tilskud. Men hvis der f. Eks. kun er 10, der som Jagtejer har gratis
Udlaan, vil en Del af Tilskuddet fra Jagten kunne regnes for et stedligt Tilskud.960
Størrelsen af medlemskontingentet kunne have negativ indvirkning på statstilskuddet
med afslag til følge, hvis medlemskontingentet var for højt.961
Stedlige tilskud kunne defineres som alt, der hjalp biblioteket fremefter: boggaver,
beløb fra dilettantforeninger, betaling af brændsel, gratis brug af lokaler. De stedlige
tilskud kunne variere år for år, eftersom de var afhængige af lokale institutioner eller
privatpersoners donationslyst, hvilket medførte, at dele af de stedlige tilskud havde et
tilfældigt præg. Det lokale indskud som engangstilskud ved bibliotekets oprettelse skulle ikke være en bestemt sum for at opnå statsligt tilskud. For at kunne anvende det stedlige tilskud som beregningsgrundlag i forhold til det statslige tilskud måtte de stedlige
tilskud nærmere defineres. Som beregningsgrundlag for det statslige tilskud betragtedes
det som nødvendigt, at det stedlige tilskud havde en fast karakter, hvad der førte til en

958

RA 2073 nr. 35: D1,215 og D3,5 og 14. RA 2073 nr. 8: B2 (brev af 4.7.1908).
Biblioteksraadets Bekendtgørelse, 1921, § 3, stk. 1.
960
RA 2073 nr. 38: D9,437.
961
RA 2073 nr. 36: D4,30.
959

221

De danske folkebiblioteker ca. 1880-1920

udgrænsning af tilfældige gaver, som ikke kunne indregnes i beregningsgrundlaget.962
Jo flere biblioteker der blev, desto større krav måtte der sættes til det lokale tilskuds
størrelse, uden at det behøvede at komme fra én kilde.963
De stigende krav til den indre organisation af biblioteket medførte et øget behov for
stedlige tilskud til driften. Ønskedes gratis udlån, ville dette medføre en betydelig støtte
fra offentlig side, hvilket sjældent sås på landet. Det gratis udlån defineredes som et
tegn på offentligt engagement, da det mentes lettest at opnå ved kommunalt eje.964
Der defineredes bestemte typer af tilskud som start-tilskud, tilskud i form af vandrebogsamlinger, det egentlige tilskud til driften og særlige tilskud. Tilskuddene til centralbiblioteker var ligeledes en bestemt type. Statstilskuddet defineredes nøje og gradueredes i relation til disses betydning og værdi. Alle biblioteker kunne søge om tilskud til
drift og oprettelse, og allerede oprettede biblioteker kunne få tilskud til en reorganisation, som vedrørte den indre organisation: bogbestanden og dens klassifikation og katalogisering samt oprettelse af læsestue med håndbogsamling.965
Betingelserne for at opnå det almindelige driftstilskud sås som afhængige af bibliotekets placering i forhold til den forening, der måtte eje den. Et kommunalt ejet bibliotek
eller et bibliotek, der var en selvejende institution, havde som udgangspunkt de største
muligheder for at opnå tilskud.966 Kravet om et mindste antal lånere, der benyttede
bibliotekets hjemlånsamling, anskuedes dels som en sikring af et forsvarligt grundlag
for en rationel drift af biblioteket, dels mentes antallet af lånere at garantere, at
biblioteket rettedes mod alle befolkningsgrupper i lokalsamfundet.967 Foreninger, der
havde biblioteksdrift for øje, betegnedes i denne forbindelse som uproblematiske, og
foreninger, hvis hovedformål var oplysning eller læsning, kunne opnå tilskud efter
nærmere prøvelse. Dermed udelukkedes foredragsforeninger med meget høje
kontingenter og foreninger, der rettedes mod bestemte befolknings- eller aldersgrupper,
efter princippet om, at kræfterne i biblioteksarbejdet ikke skulle spredes.968
Ved Fordelingen af Boggavekomiteens Understøttelser til Folkebogsamlingerne bør der fremtidig tages et væsentligt Hensyn til at denne Fordeling
skal komme til at indeholde en bestemt Opfordring overfor Kommunerne til
962

RA 2073 nr. 37: D7,229. RA 2073 nr. 36: D3,5. Se Lov om statsunderstøttede Biblioteker, 1921, § 4
samt Biblioteksraadets Bekendtgørelse, 1921, § 3 for den endelige fastlæggelse af de stedlige tilskud.
963
Lov om statsunderstøttede Biblioteker, 1921, § 4. Her sattes krav om 50 kr. som minimum for det
stedlige tilskud.
964
RA 2073 nr. 35: D2,357. Døssing, 1919-20, s. 44.
965
Lov om statsunderstøttede Biblioteker, 1921, §§ 1-4 samt Biblioteksraadets Bekendtgørelse, 1921, § 2.
966
Døssing, 1919-20, s. 44.
967
Minimumsantallet fastsattes til 15. RA 2073 nr. 35: D1,103. I ministeriets bekendtgørelse blev antallet
fastsat til 25. Ministeriets Bekendtgørelse, 1921, § 3.
968
RA 2073 nr. 35: D1, 92 og 1 samt D2, 253.
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at slutte sig til Tanken om Centralisation af de stedlige Bogsamlinger. I
overensstemmelse hermed bør det vedtages som en af Hovedreglerne for
Fordelingen…969
Tilslutningen til centralbibliotekerne betonedes som frivillig, men gjordes afhængig af
størrelsen af det stedlige og dermed også af størrelsen af det statslige tilskud.970 Vandrebogsamlinger udsendt fra komiteen eller fra centralbibliotekerne fungerede som erstatning for de små tilskud. Princippet om udsendelse af vandrebogsamlinger gennem
centralbiblioteket blev forstået som hele kernen i organisationsspørgsmålet, og den udbredte tilfredshed anførtes som særligt argument i de tilfælde, hvor denne udskiftning
mod forventning stødte på modstand. Tilvænningen til denne nye tilskuds- og organisationsform kunne medføre et dobbelt tilskud for at overtale de lokale biblioteksledere til
at deltage i vandrebogsamlingerne.971
Den afgørende betingelse for, at foreningsbiblioteker kunne opnå statstilskud var, at
alle befolkningsgrupper havde adgang til at låne uden at skulle melde sig ind i foreningen. En vis betaling for lånet var i denne forbindelse acceptabelt. Betalingen måtte ikke
opkræves som en afgift på lånet, men skulle udformes som et årligt eller månedligt kontingent. Af central betydning var, at bibliotekerne gav gratis eller billig adgang til oplysende eller underholdende læsning, der fandtes som en fast bogstamme, hvorfor cirkulationslæsekredse udelukkedes.972 Gratis udlån opstilledes ikke som en betingelse for at
opnå tilskud til biblioteket, medmindre der var tale om en børnebogsamling. Derfor
kunne børnebogsamlinger i tilknytning til almindelige biblioteker ikke opnå tilskud,
men måtte etableres som en selvstændig enhed.973
Nyoprettede biblioteker tildeltes et særligt og gerne et større tilskud. Hjælpen til begyndende biblioteker forudsatte, at der blev givet detaljerede oplysninger om, hvad der
påtænktes oprettet. Starttilskuddet havde form af en vandrebogsamling, der udsendtes til
biblioteket for vinteren, frem for et pengetilskud.974 En sådan fremgangsmåde betegnedes som mere effektiv og gav en bedre udnyttelse af det statslige tilskud, da det ikke
syntes rationelt at give begyndende og usikre biblioteker et tilskud. Tilskuddet betragtedes som spildt, hvis biblioteket ikke overlevede den første begejstring. Ved en nyord969

RA 2073 nr. 8: B2 (udateret brev fra Weis til Steenberg efter Weis’ udnævnelse til direktør for Det
kgl. Teater).
970
Forslag til Centraler, 1913, s. 139-143.
971
Forslag til Centraler, 1913, s. 139ff. RA 2073 nr. 36: D4,382. RA 2073 nr. 37: D7,277.
972
RA 2073 nr. 37: D7,20 og 93. RA 2073 nr. 35: D1,189 og D3,23.
973
Det gratis udlån for børnebogsamlinger var fastlagt ved et ministerielt cirkulære fra 1905, hvoraf det
samtidig fremgik, at kommunen skulle yde tilskud til børnebogsamlingen som betingelse for at få statstilskud. RA 2073 nr. 35: D1,23, 113, 176, 168 og 229.
974
RA 2073 nr. 35: D1,93, 131, 139 og 373. RA 2073 nr. 36: D6,340.
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ning og reorganisation kunne biblioteket få et ekstra tilskud. Under nyordning blev forstået:
Indretning af Filialbibliotek eller en Udlaansstation… Omordning og gennemgribende Supplering af Bibliotekets Bogbestand i Forbindelse med ny,
klassedelt Katalog; endvidere Oprettelse af en Læsestue med Haandbogsamling (for Landets vedkommende Anskaffelse af en Haandbogsamling) af en
saadan Art … at Biblioteket kan opnaa særligt Tilskud …975
En reorganisation defineredes som indkøb af bøger, der svarede til en tredjedel af budgettet, medens en omordning, som var udløst af en bogsamling, der trængte til gennemsyn, eller hvor biblioteket havde optaget en ny bogmasse, ingen hjælp udløste fra komiteen.976 Særlige tilskud blev ydet efter en række andre betingelser, der nærmere betegnede en bestemt bibliotekstype, som defineredes som ”…de bedst virkende Bogsamlinger…”977, hvilken status kunne opnås ved f. eks. at udsende et nyt katalog. Disse betingelser omfattede gratis udlån, håndbogsamling og læsestue (i byerne) samt forekomsten
af bibliotekarisk vejledning.978
Tilskuddet til centralbiblioteker defineredes efter lignende principper som tilskuddene til de almindelige biblioteker. Betingelsen om, at centralbiblioteket skulle være en
selvejende eller kommunal dreven institution, understregede dets særlige status.979 Ved
indførelsen af centralbibliotekerne påpegedes det, at der krævedes en rigelig (og sikker)
statsstøtte, og at der ikke sattes for snævre grænser for udviklingen. Der skulle være
mulighed for, at centralbibliotekerne kunne udfolde sig forskelligt afhængigt af det lokale område, og at der ikke fra starten var fastsat en bestemt norm for deres udvikling.
Derfor bibeholdtes kravet om stedligt tilskud som betingelse for det statslige.980
Det afgørende ved de statslige tilskud betragtedes som regelmæssigheden, og at bibliotekerne ved opfyldelse af en række særlige betingelser garanteredes et statsligt tilskud. Formålet med den regelmæssige støtte defineredes som at sikre en bedre ordning
og et bedre udvalg af bøgerne i biblioteket samt en ensartethed i bibliotekernes budgetter, der ikke kunne opnås, hvis et bibliotek kun fik tilskud hvert andet år. Ud fra denne
betragtning var det problematisk, at statens tilskud var ’forsinket’ i forhold til det stedli975

Biblioteksraadets Bekendtgørelse, 1921, § 2.
RA 5082 pk. 5 (brev til Banke af 22.2.1918). RA 2073 nr. 36: D6,73.
977
RA 2073 nr. 38: D10,57.
978
Lov om statsunderstøttede Biblioteker, 1921, § 4.
979
På grund af den stigende kritik af denne styrelsesform blev den ikke fastslået ved lov i 1920. Se kapitel
5.3.3.
980
Forslag til Centraler, 1913, s. 141. RA 2073 nr. 36: D4,320. RA 2073 nr. 39: D13(b) (breve af
14.6.1912 og 11.9.1912). RA 2073 nr. 21: C12 (møde af 28.9.1912).
976
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ge tilskud. Steg et stedligt tilskud, gav det sig først udslag i et øget statsligt tilskud to år
senere. Princippet om, at statens tilskud skulle være en form for hjælp til selvhjælp og
understøtte det private og lokale initiativ, indtil det alene kunne overtage finansieringen
af bibliotekets drift, forsvandt til fordel for en opfattelse af tilskuddene som et væsentligt styringsinstrument til gennemførelsen af den ønskede organisation og bibliotekstype. Som argument over for de bevilgende myndigheder havde princippet om hjælp til
selvhjælp stadig en vis betydning, om end det private initiativ kun betragtedes som nødvendigt, indtil de bevilgende myndigheder vågnede.981
Tilskuddene medførte en skarp sondring mellem bibliotekerne, således at det moderne folkebibliotek skabtes gennem brugen af de særlige tilskud. § 3 i ministeriets bekendtgørelse omhandlede bogbestandens sammensætning, der skulle inkludere oplysende litteratur ud fra et krav om alsidighed. På denne vis artikulerede bekendtgørelsen den
bagvedliggende forudsætning, at der ikke skulle ydes tilskud til biblioteker, der kun
udlånte underholdende litteratur, hvorved billedet af sogne- eller folkebogsamlingen
som gammeldags og umoderne skabtes.982
Statens Bogsamlingskomité så først og fremmest sig selv som forvalter af det statslige tilskud, og denne rolle som forvalter mentes at kræve et tilsyn med, at tilskuddet kom
til fuld gavn og nytte. Inspektionen, tilsynet og kontrollen med bibliotekerne afspejlede
dog også en anden rolle, som tilkendtes Statens Bogsamlingskomité: det enkelte biblioteks rådgivende og vejledende tjener og hjælper.983 Forvaltningen og vejledningen accepteredes generelt som opgaver, der krævede en centraliseret institution, men ikke
nødvendigvis som en opgave for en statslig myndighed. En af Danmarks Folkebogsamlingers opgaver var netop vejledning og hjælp til bibliotekerne, og foreningen kunne i
egen selvforståelse lige så godt forestå administrationen af tilskuddene som komiteen.984
Det vejledende og rådgivende havde sin prægnante form i udsendelsen af de tre hjælpemidler, der skulle skabe orden i bibliotekernes bogsamlinger. Gennem udsendelsen af
disse hjælpemidler og ved tilknytningen af praktisk bibliotekarisk ekspertise fremstilledes komiteen som den ypperste bibliotekariske sagkundskab i landet.985 Det hensigtsmæssige i, at rådgivningen og vejledningen udgik fra en centralinstitution, understregedes af, at hjælpen, der ydedes det enkelte bibliotek ved klassifikation, katalogisering og
981

RA 2073 nr. 39: D13(a) (brev af 28.11.1903). RA 2073 nr. 8: B1 (brev af 22.1.1903). Banke, Dahl &
Døssing, 1922, s. 169. Steenstrup, 1880, s. 10. Grundtvig, 1910b, s. 66. RA 2073 nr. 21: C9 (28.29.12.1911). Døssing, 1919-20, s. 44-45.
982
Ministeriets Bekendtgørelse, 1921, § 3, stk. b. RA 2073 nr. 23: C43 (andragende fra Dansk Biblioteksforening dateret 12.3. 1917).
983
Statens Bogsamlingskomité, 1915, s. 3-6. RA 2073 nr. 36: D4,391og 404.
984
RA 2073 nr. 23: C42 (beretning om virksomhed 1912-1916). Repræsentantmødet i Viborg, 1918, s. 43
og 45.
985
RA 2073 nr. 23: C43 (andragende til undervisningsministeriet og Statens Bogsamlingskomité dat.
12.3.1917).
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anskaffelse af bøger, kunne medføre en betydelig besparelse. Vejledningen og rådgivningen fra komiteens side etableredes som væsentlige elementer i den centraliseringsog rationaliseringsstrategi, der forbandtes med organisationens effektivitet og nytte.986
Gennem etableringen af centralbibliotekerne og ordningen med den flyvende konsulent,
der trådte i kraft i 1919 decentraliseredes vejledningen delvist. Vejledningen og rådgivningen forbandtes ikke kun med en central (statslig) myndighed, men også med det faktiske arbejde på bibliotekerne, hvor den skulle udføres af den faguddannede bibliotekar.
Vejledningen og rådgivningen blev delvist set som en eufemisme, der skulle dække
over den langt mere ubehagelige klang, som kontrollen, inspektionen og tilsynet havde.
Kontrollen eksisterede optimalt på to niveauer: med kommunalbestyrelsens deltagelse i
bibliotekets styrelse var der mulighed for en kommunal kontrol, der skulle garantere
objektiviteten i biblioteket, og med et statsligt tilsyn garanteredes, at pengene blev brugt
til befolkningens gavn, og at biblioteket stod under en forsvarlig administration. En
kontrol, som det mentes, at kommunen og sognerådene lige så vel kunne udføre.987
Kontrollen og inspektionen fra komiteens side betragtedes som en hjælp og en mulighed
for en ensartet og sagkyndig vejledning, der rettede sig mod den tekniske udførelse af
arbejdet, og i øvrigt ansås det for rimeligt, at staten som modydelse for sine betydelige
økonomiske ofre fik adkomst til et sådant (omrejsende) tilsyn.988
[S]aaledes som Arbejdet gøres ude paa Landet er det ikke ret vel muligt at
faa et kritiserende Tilsyn. Man kunde ønske at faa et vejledende Tilsyn, og
at der tillige kunde skabes et eller andet Organ, der kunde hjælpe til den agiterende Virksomhed.989
Tilsvarende argumenteredes for, at de små statslige tilskud medførte, at der ikke kunne
stilles krav om inspektion, medmindre den sigtede på det vækkende og agiterende.990
Inspektionen kunne accepteres for børnebibliotekernes vedkommende, men folkebibliotekerne betragtedes som frie institutioner, og dermed var kravet om inspektion urimeligt. Det fremhævedes som et endeligt argument, at komiteen i forvejen øvede en ikke
ringe kontrol gennem de årlige skemaer. Kravet om øget centralt tilsyn med bibliotekerne sås som et faresignal for en tiltagende bureaukratisering af biblioteksverdenen.991
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RA 2073 nr. 23: C43 (andragende til undervisningsministeriet og Statens Bogsamlingskomité dat.
12.3.1917) og C42 (beretning om virksomhed 1912-16).
987
Garde, 1907, 31. oktober. Høirup, 1916, s. 56. Nielsen, 1911, s. 36.
988
Lange, 1919, s. 55.
989
RA 2073 nr. 21: C18 (møde 6.-7-5-1918).
990
Høirup, 1916, s. 56-57.
991
Høirup, 1916, s. 57-58. RA 2073 nr. 21: C18 (møde 30.11 og 1.12.1917)
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Et ensartet tilsyn vanskeliggjordes af de store forskelle mellem by og land og havde
som største vanskelighed det filantropisk drevne bibliotek, hvor den ulønnede bibliotekar umuliggjorde alle former for kritiske råd og vejledning. Frivilligt arbejde begrænsede af denne årsag muligheden for et rationelt drevet biblioteksvæsen.992
5.2.3. Driften
Driften af biblioteket identificeredes som det nødvendige udgangspunkt for udviklingen
af bibliotekets organisation, og det drejede sig om at skabe en forsvarlig økonomisk
basis for driften, for at denne kunne virke tilfredsstillende. Driften defineredes som tilfredsstillende, når der var tale om en pålidelig, nøjagtig og praktisk organisation.993 Diskursen om bibliotekernes organisation handlede derfor i en vis udstrækning om finansieringen af biblioteket.
En hurtig ibrugtagning af biblioteket blev set som afgørende ved grundlæggelsen, og
en finansiering gennem optagelse af lån garanterede en hurtig ibrugtagning. Med udgangspunkt i en erfaringsbaseret fornuft modsagdes dette synspunkt, da et sådant lån let
kunne blive en klods om benet for den valgte bestyrelse, som ved en eventuel opløsning
af biblioteket måtte se sig nødsaget til selv at betale lånet tilbage.994 Frivillige pengeindsamlinger eller indsamling af bøger anskuedes som et acceptabelt grundlag for at kunne
tage biblioteket i brug. Af særlig betydning var muligheden for at bruge overskuddet fra
dilettantforestillinger til biblioteket, hvilket krævede en ændring af politivedtægtens
definition af velgørenhed. Velgørenhed konstrueredes som en ganske anvendelig strategi i relation til oprettelsen af bibliotekerne.995 Midler til anskaffelse af bøger sås som det
primære mål ved finansieringen af biblioteket, og for at forbedre udbyttet af de små
bidrag tilkendtes medlemskab af foreningen Danmarks Folkebogsamlinger stor betydning, da der derigennem opnåedes mulighed for at få 25 % rabat ved bogkøb hos forlagene.996
Medlemsbidraget udpegedes som det egentlige støttepunkt for det lokale bibliotek,
men det var problematisk, når talen drejede sig om gratis udlån. Medlemsbidraget var
enten gradueret efter indkomstforhold eller sat meget lavt af hensyn til de mindre bemidlede. Det sidstnævnte blev anset for uhensigtsmæssigt, da bibliotekets økonomiske
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Døssing, 1917c, s. 28.
Døssing, 1919-20, s. 49. Steenberg, 1915a, s. 9.
994
Steenberg, 1900a, s. 93. Grønborg, 1912, s. 22.
995
Grønborg, 1915, s. 21. RA 2073 nr. 39: D11 (19.07.1908). Ifølge politivedtægten kunne overskuddet
fra dilettantkomedier kun gå til velgørende formål, som var nøje fastlagt. Biblioteker hørte ikke ind under
denne kategori.
996
RA 2073 nr. 35: D1,32.
993
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basis ikke derigennem sikredes på forsvarlig vis.997 Der var uhyre sjældent tale om gratis udlån fra bibliotekerne.998 Problemet betragtedes som størst i relation til børnebibliotekerne, der skulle have gratis udlån for at få statstilskud. For voksenbibliotekerne var
det senest med loven i 1920 et mål i sig selv at have gratis udlån, om end tilskuddene fra
det offentlige ikke altid tillod denne mulighed. En mulig løsning var strukturen med
betaling af et årligt eller månedligt bidrag til en (biblioteks)forening, der så gav et tilskud til biblioteket. Dermed betaltes der ikke direkte for lånet, og dette kunne opnå det
eftertragtede mærkat af at være gratis.999 Øvrige foreninger kunne ved tilskud til biblioteket muliggøre det gratis udlån, medens mere vidtrækkende forslag om, at skattebetalende borgere kunne låne frit, medførte, at den indkomstsvage befolkningsgruppe stadig
måtte betale i form af kaution.1000 En direkte påligning af udgifterne over skatten, som
blandt andet fandtes i England, vandt ikke gehør i dansk sammenhæng.1001
Organisationen sattes i direkte forbindelse med driften af bibliotekerne, da den selvstændige udvikling af bibliotekerne mentes at medføre utilstrækkelige eller i værste fald
manglende midler til indkøb af bøger. Manglende kendskab til bogpriserne blev set som
en af årsagerne til den manglende kapital. At hele beløbet kunne gå til anskaffelse af
bøger, fordi driften var gratis og bibliotekaren ulønnet, betragtedes ikke som en fordel,
da selve organisationen derved blev overset. Med introduktionen af den vertikale organisationsstruktur, hvor den faguddannede bibliotekar sattes som det første led, måtte
finansieringen af bibliotekets drift medføre et behov for stadigt større beløb.1002 Statens
tilskud betegnedes i den henseende som utilstrækkeligt:
De smaa Beløb falder som et Par Draaber Regn paa Egne, der er hærget af
Tørke, og faar ingen nævneværdig Betydning for Høsten, frisker knapt nok
op.1003
Den nye bibliotekstype og organisation skabte større problemer for de små biblioteker
ved at pålægge dem udgifter til en rationel drift og anskaffelse af lødigt læsestof og
samtidig sætte disse som krav for at opnå statstilskuddet.
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de Hartyani, 1985, s. 67 (Gengivelse af artikel i Berlingske Tidende, 17.1. 1878: Sogne- og Folkebibliothekernes Stilling).
998
Larsen, 1880, s. 61.
999
RA 2073 nr. 35: D1,23.
1000
RA 2073 nr. 37: D7,8. Rasmussen, 1895, s. 8.
1001
Lange, 1909, s. 4.
1002
Larsen, 1880, s. 60. Døssing, 1917c, s. 30-31. Grundtvig, 1910a, s. 25.
1003
Fog, 1912b, s. 172.
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5.2.4 Væksten
Væksten i biblioteksvæsenet udspandt sig mellem den frygtede tilbagegang og stagnation og den ønskede fremgang og det eftertragtede fremskridt. Væksten understregedes
ved at inddrage statistiske fremstillinger (tabeller og årlige beretninger) til belysning af
udviklingen, hvor antallet af biblioteker var væsentligt til påvisning af fremgangen eller
tilbagegangen afhængigt af tallenes fordeling. Stagnationen betegnedes ved, at der anskaffedes meget lidt af nye bøger, og deraf fulgte et ringe udlån.1004
De statistiske fremstillinger belyste væksten i antallet af biblioteker, antallet af bind
på bibliotekerne og udlånet af bøger. Statens Bogsamlingskomité indsamlede oplysninger til brug for disse statistikker gennem udsendelse af spørgeskemaer og på baggrund
af de oplysninger, der årligt kom komiteen i hænde ved tilskudsansøgningerne.1005 For
en fuldstændiggørelse af det statistiske materiale blev det magtpåliggende at udarbejde
et skema, der kunne give en ensartet statistik over bibliotekernes udvikling, der især
afspejledes i udlånets vækst.1006 Lave udlånstal kunne bortforklares med en forkert beregning af udlånstallet, hvilket gav et forkert billede af fremgangen. Bibliotekerne blev
derudover opdelt efter antallet af bind, antallet af lånere og budgettets størrelse.1007
Fremgangen sigtede mod forholdet mellem skønlitteratur og faglitteratur, hvor den
egentlige fremgang knyttedes til en stigning i antallet af udlånt faglitteratur. Fremgangen skyldtes i denne henseende ikke alene den jævne stigning i de kommunale tilskud
eller den større udbredelse af forståelsen for læsestuens betydning, men sås som knyttet
til en forbedret læseundervisning i skolen.1008
Antallet af biblioteker kunne enten opgøres som et (anslået) samlet antal af biblioteker, som det antal, der søgte komiteen om tilskud eller som antallet af statsunderstøttede
biblioteker. Omfanget af statens tilskud og kommunernes tilskud opgjordes fordelt efter
de typer af biblioteker (folkebogsamlinger, børnebogsamlinger og lærerbogsamlinger),
der kunne opnå tilskud.1009 Brugen af disse forskellige statistiske oplysninger var et væsentligt led i diskussionen af de forskellige organisationsforslag, som fremkom i kølvandet på H. O. Langes forslag i 1909.1010 Væksten måltes grundlæggende – men ikke
udelukkende – i forhold til statsunderstøttelsen og antallet af udlånte bind. Med de for-
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højede bevillinger kunne købstadsbogsamlingerne fremmes, da en øget statslig bevilling
burde medføre øgede stedlige tilskud. Den fortsatte vækst i købstadsbogsamlingerne sås
som det, der drev udviklingen fremad.1011
Væksten skulle frem for alt ikke være kunstig, men sund, hvilket betingede en sammenhæng med den generelle vækst i befolkningens oplysningstrang. Denne sammenhæng kom til udtryk gennem oprettelsen af læsestuer som eksponent for en bredere forståelse af bibliotekernes folkeopdragende betydning. Statstilskuddene ansås som en spore til at øge væksten og udbredelsen ved at tiltrække flere lånere. Indførelsen af kommunale biblioteker blev mere set som en konsekvens af væksten end som et middel til at
forøge væksten. Kommunale biblioteker betragtedes frem for alt som en fremskridtsvision.1012
Fremskridtet defineredes som betinget af væksten og relateredes til opnåelsen af en
offentligt anerkendt stilling for bibliotekerne. Denne offentligt anerkendte stilling forbandtes med de øgede tilskud, at bevillingen på finansloven blev gjort anslået, og at der
etableredes faste regler for tilskuddene udover halvdelen af de stedlige tilskud. Lokalt
bevirkedes fremskridtet ved, at hvert byråd finansierede anskaffelsen af bøger og sørgede for et passende lokale. Fremskridtet relateredes ikke kun til den økonomiske situation
for bibliotekerne. Indførelsen af arbejdsbesparende metoder til håndtering af bøger og
lånere betegnedes ligeledes som fremskridt sammen med indførelsen af gratis udlån.1013
Den kraftige vækst tolkedes ikke alene som en væsentlig udvikling – der var nærmere tale om en nybegyndelse.1014 Ved at kæde vækst, fremgang og fremskridt med stigningen i antallet af statsunderstøttede biblioteker undermineredes den politisk spiselige
begrundelse for statsunderstøttelsen: at der var tale om hjælp til selvhjælp for det lokale
initiativ. I stedet fokuseredes der på, at statens hjælp gik til selvarbejde og selvvirksomhed for brugerne af biblioteket.
Væksten, fremgangen og fremskridtet anvendtes til at karakterisere den korrekte udvikling og dermed som forklaring på indførelsen af den vertikale organisationsstruktur,
der gennem kommunale tilskud situerede biblioteket som en offentlig institution. En
jævn udvikling styredes af, at de forøgede statstilskud steg i takt med de stedlige tilskud.1015 Fra en udvikling, der positivt kendetegnedes ved decentralisation og med be-
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nyttelse af spredte kræfter, ændredes synet på udviklingen til at bestå af en bedre og
mere omfattende organisation.1016
Vi er jo nærmest ved at skrabe Bunden med Hensyn til Oprettelse af Bogsamlinger. Nu dør der vel omtrent lige saa mange, som der oprettes – og en
skønne Dag dør der flere. Derfor maa og skal vi komme til en anden Ordning. Der er Læselyst og –trang nok, følgelig er det det nuværende System,
der er daarligt…1017
Udviklingen blev forstået dels som et forhold, der kunne påvirkes gennem en anvendt
bibliotekspolitik, dels som et forhold der dikterede de handlemuligheder, som aktørerne
i biblioteksvæsenet havde. Den samfundsmæssige udvikling, der var kendetegnet ved
magtens gennemtrængning af alle samfundsgrupper gennem deres deltagelse i andelsforeninger, brugsforeninger, kommunalbestyrelser og folketing, mentes at kræve en
øget uddannelse af befolkningen. Ændringen af styrelsesforholdene (dvs. indførelsen af
offentlig kontrol og faglig ledelse) begrundedes med de krav, som udviklingen stillede
til en fastere organisation i bibliotekernes arbejde for oplysningen.1018 Diskursen om
folkebibliotekernes organisation inkluderede en forståelse af, at stilstand, stagnation og
tilbagegang kunne brydes ved at udnytte den gunstige lejlighed og ved i en opgangsperiode at lægge ”…Maalet og Vejen klart frem.”.1019
Statsbibliotekets krise i 1912, der medførte en udlånsindskrænkning af den mest populære oplysningslitteratur, blev grebet som den gunstige lejlighed til at sikre centralbibliotekerne den fornødne økonomiske støtte.1020 Målet og vejen frem gik over en aktiv
bibliotekspolitik, der med indførelsen af centralbibliotekerne bestod i ”… at forsvare
det, vi har for øjeblikket.”1021 Derfor skulle centralbibliotekernes virksomhed og denne
virksomheds betydning fremhæves, medens Statsbiblioteket ikke burde fremhæves for
stærkt som overcentral. Målet, der ikke måtte forsvinde ud af sigte, betegnedes som at
udvikle de stedlige biblioteker og drage nytte af Statsbiblioteket uden at springe mellemleddene over.1022 Udviklingen førtes frem ved at understrege samarbejdet mellem de
forskellige biblioteker, så længe det var på folkebibliotekernes præmisser. Samarbejdet
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betød, at biblioteksforeningerne (Danmarks Folkebogsamlinger og Dansk Biblioteksforening) havde en mulighed for at påvirke udviklingen. Det enkelte bibliotek kunne
spille en aktiv rolle ved at være medlem af Danmarks Folkebogsamlinger og hjælpe
sagen ved at fremme hovedorganisationen. Med sammenslutningen af de to foreninger i
1919 var det et afgørende krav, at de accepterede den førte bibliotekspolitik, hvilket
defineredes som en anerkendelse af Statens Bogsamlingskomité og centralisationen.1023
Udviklingen i sig selv mentes at underkende betydningen af de indsigelser, der blev
gjort mod den øgede centralisering under den statslige komite:
Enhver der har øjne kan se, at den almindelige fremgang er saa exempelløs i
de seneste aar, og at den foregaar i den grad uafhængig af striden, at alle
uvedkommende personlige modsætninger vil forsvinde sporløst som ganske
underordnede historiske episoder, som i det højeste kun har nogen psykologisk interesse.1024
Skulle den gunstige lejlighed udnyttes til at drive udviklingen fremad, krævede det en
centralt styret påvirkning, der med håndfaste beviser kunne opregne vækst, fremgang og
fremskridt, og som sikrede orden og stabilitet og et godt udbytte af de offentlige tilskud.1025
5.2.5 Nytte og effektivitet
Nytten og effektiviteten relateredes til det enkelte biblioteks drift og betingede organisationen som en nødvendighed, der kunne garantere, at de offentlige tilskud ikke gik til
spilde, og at de anvendte midler blev udnyttet på den rette måde. En spredning af kræfterne, som hvis f. eks. studiekredsene selv etablerede biblioteker, var uhensigtsmæssigt
og uøkonomisk. Nytten drejede sig om at skaffe den bedste udnyttelse og benyttelse
samt udbytte af biblioteket, medens effektiviteten i bibliotekerne relateredes til en diskurs om ensartethed, rationalisering og hensigtsmæssighed. 1026
De organisatoriske midler, der bragtes i anvendelse til sikring af bibliotekets nytte
var inddragelsen af arbejdsbesparende metoder, en ensartet plan og et vejledende tilsyn
fra Statens Bogsamlingskomité.1027 Det var ikke kun tilskuddene, der skulle udnyttes

1023

RA 2073 nr. 35: D3, 190. RA 5082 pk. 5 (brev af 21.3.1919).
RA 2073 nr. 27: C80 (brev af 16.10.1919).
1025
Døssing, 1917c, s. 24.
1026
RA 2073 nr. 9: B5 (5.12.1903). RA 2073 nr. 24: C57 (udkast af indstillingen til ministeriet om ansættelse af vandrebibliotekaren). Lange, 1911, s. 7. Døssing, 1919, s. 84.
1027
Betænkning afgivet af det af Undervisningsministeren under 31. Oktober 1919 nedsatte Udvalg, s.
4997. RA 2073 nr. 36: D5,187. Steenberg, 1915a, s. 7 og 12. Steenberg, 1915b, s. 39-40. Steenberg,
1024

232

5. Kapitel: Organisationen

intensivt, men også den anvendte arbejdskraft. Ledelsen og indretningen af biblioteket
betød en forbedring af arbejdets vilkår og form, hvorfor indretningen af biblioteket ikke
blot kunne karakteriseres som et tilfældigt anliggende, men krævede en særlig viden.
Ved at ordne de eksisterende biblioteker, katalogisere dem og anvise gode udlånsmetoder kunne det beståendes nyttevirkning forøges.1028
Nytten blev først produceret i kraft af benyttelsen af biblioteket, og det gratis udlån
virkede i denne forbindelse som en reklame, der drog folk til biblioteket og derigennem
forøgede benyttelsen stærkt. De forskellige virksomheder i biblioteket vurderedes efter
deres nytte, og her tilkendtes læsestuen mere værd end udlånet. Frem for alt kunne læsestuens benyttelse dokumenteres gennem læsesalsdagbogen, der som en metode og
opgørelsesmåde opregnede de spørgsmål, som dagen igennem var blevet stillet. Effekten af de udlånte bøger lod sig langt vanskeligere fastslå.1029 En måde, hvorpå benyttelsen af bibliotekets bøger kunne måles, var brugstallet.1030 Læsestuens værdi afspejledes
i de befolkningsgrupper, der anvendte den, og den kunne medføre klingende mønt, når
brugerne var forretningsmænd og erhvervsdrivende. Bibliotekerne identificeredes som
centre for bogbenyttelse, der gav størst udbytte, når bøgerne blev anvendt som redskaber. Gennem nytten blev biblioteket en social kraft for det lokale ånds- og erhvervsliv.
Et bibliotek, der kun gav en del af befolkningen adgang til læsning af god skønlitteratur,
gav for lille et udbytte.1031
Der er vist dem, som ved Ordet ’Folkebogsamling’ tænker sig en Institution
i Lighed med Samaritanerne, et Sted, hvor Fattigfolk kan faa aandelig Underholdning for en billig Penge eller gratis. Saadanne Institutioner kan naturligvis gøre Nytte, men de kan ikke med Rette bære Navnet Folkebogsamling.1032
Gennem nytten og udbyttet karakteriseredes det moderne folkebibliotek som af økonomisk betydning for samfundet. De midler, som samfundet gav ud på bibliotekerne, ville
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komme tilbage med renter. De kommunale og statslige bidrag betød, at enhver betalte
for sin nytte efter evne over skatten.1033
Bibliotekernes effektivitet afspejledes i den nytte for samfundet, som en god biblioteksorganisation kunne have. Udgangspunktet for den rationelle og effektive drift af
bibliotekerne fandtes i synspunktet, at tid, arbejde og penge var kostbarheder, som befolkningen skulle være nøjeregnende med – selv når det gjaldt oplysningen. Bibliotekerne var i denne sammenhæng at foretrække, da de var
…et fordringsløst, et billigt og bekvemt Dannelsesmiddel, der er i Stand til
at udfylde og fremme overordnede og sideordnede Bestræbelser.1034
Effektiviteten i bibliotekerne lanceredes under slagordet: det bedste antal bøger til det
største antal mennesker med mindst mulige omkostninger. Den rationelle og effektive
organisation måtte udnytte de midler, som staten (og kommunerne) stillede til rådighed,
og jo mindre midlerne var, desto større krav stillede det til at gøre driften effektiv.1035
Bibliotekernes hovedopgave skulle være at muliggøre en effektiv udnyttelse af bøgerne,
og ud fra denne betragtning sparede det vejledende tilsyn fra Statens Bogsamlingskomité det enkelte bibliotek tid og penge ved at fastsætte ensartede rammer for det bibliotekariske arbejde. Det tilkendtes en væsentlig betydning for økonomien, at alt blev indrettet så praktisk, godt og billigt som muligt. Som et mål for det effektivt arbejdende bibliotek opsattes paradokset, at det ingen bøger skulle have på hylderne.1036 Konkurrence
eller kappestrid mellem byer blev set som et middel til at øge effektiviteten, men dette
gjaldt kun byerne. Sammenslutninger af byernes foreningsbiblioteker mentes at spare
udgifter til administration, og sammenslutningen vurderedes i det hele taget til at være
mere rationel, da samarbejdet sparede tid og arbejde. Folkebibliotekernes opgave var at
etablere en rationel organisation, der byggede på det bestående. Det lod sig kun vanskeligt gøre, hvis formen med det enkelte, selvstændige bibliotek bibeholdtes.1037 De økonomisk mest hensigtsmæssige former afvejedes mod hinanden i relation til det, der var
praktisk muligt lokalt. Et bibliotek, der virkede gennem udsendelse af vandrebogsam-
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linger eller som en læsekreds, kunne således accepteres, hvis der var tale om betjening
af en befolkning, der boede spredt. Det uøkonomiske og ineffektive udgrænsedes.1038
Den sagkyndige vejledning var ikke kun et spørgsmål om at kontrollere, at de offentlige midler blev anvendt til ordentlig litteratur, selv om dette var et væsentligt aspekt. Et
sådant tilsyn mentes kun at kunne udføres ensartet ved at knyttes til en central instans,
hvorved forestillingerne om den lokalt virkende kontrol gennem kommunen blev udgrænset som ineffektiv. Den sagkyndige vejledning medførte, at arbejdet lokalt ville
kunne udføres hurtigere og lettere.1039 Omordningen af den statslige komite i 1909 begrundedes med det hensigtsmæssige i at skabe et kontor, der med en fornuftig plan:
…medfører en god Ordning af Arbejdsforholdene for en vigtig Samfundssag, der er i stærk Fremgang, og indfører en Centralisation, der paa mange
Maader maa kunne virke til Besparelse af Udgifter.1040
Statens Bogsamlingskomité etableredes som omdrejningspunktet i tilrettelæggelsen af
det arbejde, der nødvendigvis måtte udføres i alle biblioteker, og som derfor krævede en
vis form for ensartethed i de anvendte systemer til klassedeling og udlånsnotering for at
kunne underkastes en effektiv og sammenlignelig kontrol gennem tilsynet.1041
5.2.6 Biblioteksvæsenet
Statstilskuddene og de øvrige tilskud fra kommuner og sogneråd var omdrejningspunkterne for konstruktionen af en effektiv og rationel biblioteksorganisation. Ud fra disse
skabtes et administrativt og bureaukratisk system til vurdering af det enkelte biblioteks
mulighed for at få del i tilskuddet gennem en række stedse nøjere definerede betingelser. Gennem disse opstillede betingelser virkede statstilskuddene disciplinerende over
for det enkelte bibliotek, der tilskyndedes til at ændre sin virkemåde for at opnå et større
beløb og dermed sikre sin eksistens. Regelmæssigheden i uddelingen af tilskuddene
fordrede en ensartet sagsbehandling og opstillingen af flere målestokke for, om bibliotekerne opfyldte kravene.
Biblioteksvæsenet konstrueredes som en effektiv og rationel organisation, hvis formål var at dokumentere den nytte og produktivitet, som det enkelte bibliotek skabte.
Statens engagement betragtedes som en nødvendighed ud fra to forudsætninger, hvor
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den sidste var afhængig af den første: dels måtte der etableres en overordnet og uudtømmelig finansieringskilde, der kunne sikre udviklingen og væksten i biblioteksvæsenet, dels måtte der etableres en kontrolmekanisme, der kunne overvåge den korrekte
anvendelse af de tilskud, der blev stillet til rådighed. Staten var ikke udgangspunkt for
magten i Statens Bogsamlingskomité eller for kontrollen i biblioteksvæsenet, da denne
magt indlejredes i den mængde af mekanismer og procedurer, der konstant afvejede,
afprøvede og vurderede det enkelte bibliotek. Bureaukratiseringen af arbejdet med organisationen af biblioteksvæsenet gennem Danmarks Folkebogsamlinger var allerede af
en omfattende karakter.1042 Bureaukratiseringsdiskursen så statens engagement som en
naturlig forlængelse, således at staten blev en forlænget arm i arbejdet med organisationen af biblioteksvæsenet. Dermed skal statens interesse i at underlægge sig biblioteksvæsenet ikke underkendes, da statens magt netop relateredes til behovet for, at andre
magtområder refererede til staten og kom under statens kontrol.1043

5.3 Normalisering: Bibliotekssagen
I perioden 1880-1920 skabtes en særlig diskursiv ramme, inden for hvilken organiseringen af bibliotekerne kunne diskuteres. Denne diskursive ramme rummede langt de fleste
tilkendegivelser om bibliotekssagen, som organisationen af bibliotekerne blev kaldt.1044
Diskursen om den gode organisation af folkebibliotekerne lukkedes i realiteten med
etableringen af de to første centralbiblioteker i Holbæk og Vejle i 1914, hvorved andre
organisationsformer udelukkedes ved at blive betegnet som modstand mod sagens udvikling.
Den diskursive ramme for folkebibliotekernes organisation etableredes omkring en
række kernetemaer som oprettelse af bibliotekerne, deres styrelse og samarbejde mellem de forskellige bibliotekstyper internt og samarbejde med andre aktører (dvs. Danmarks Folkebogsamlinger, de forskellige statslige komiteer, hvoraf Statens Bogsamlingskomité var særdeles aktiv, og Kultusministeriet1045). Årsagerne til og behovet for
oprettelse af nye biblioteker (eller genoplivning af gamle) var indlejret i en fælles forståelse blandt alle aktører, og alle kunne være enige om, at samarbejde mellem bibliotekerne var en fordel. Der var derimod uenighed om samarbejdets konsekvenser for det
lokale arbejde, og om hvorvidt samarbejdet skulle have udgangspunkt i det lokale selvstyre eller i en central ledelse. Rammerne for det lokale selvstyre afspejlede transformationen i synet på oplysningen som et offentligt problem og projekt. Det lokale selvstyre
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befandt sig i spændingsfeltet mellem det private initiativ og betimeligheden af en offentlig kontrol, og dette gav sig udslag i de forskellige opfattelser af bibliotekssagen
som henholdsvis en folkesag, en statssag eller en samfundssag. Hermed skabtes en
normalisering af den gode biblioteksorganisation gennem lanceringen af et bestemt syn
på oprettelsen, samarbejdet og styrelsen af biblioteket.
5.3.1 Oprettelsen
Oprettelsen af det enkelte bibliotek defineredes som forudsætningen for hele biblioteksbevægelsen, og gennem oprettelsen forbandtes organisationen med udbredelsen af oplysningen blandt befolkningen. For oprettelsen sås vækkelsen, agitationen og missionen
samt det private initiativ som afgørende. Det enkelte bibliotek tilfredsstillede det behov
for eller den trang til oplysning, som fandtes i lokalsamfundet, medens organiseringen
af de enkelte biblioteker blev set som en styrkelse af mulighederne for at opfylde behovet. Agitationen og vækkelsen var to sider af samme sag og lå forud for den egentlige
oprettelse af biblioteket, og selv om oprettelsen af biblioteket ikke skulle ses som endemålet for agitationen, så var oprettelsen til en vis grad endemålet for vækkelsen.1046
Befolkningens interesse for læsning defineredes som det egentlige grundlag for oprettelsen af et bibliotek, og denne interesse blev forstået som værende af en fysisk karakter som en trang til eller behov for læsning, underholdning og kundskaber. I denne
forbindelse blev det fastslået, at var først interessen for kundskaber vakt gennem et foredrag om et eller andet emne, måtte det nødvendigvis medføre, at læsning blev stillet
til rådighed, da ”…den der vil lære, maa læse…”.1047 Behovet kunne være vokset frem
som følge af en naturlig trang til læsning, og bibliotekerne blev i den henseende set som
et resultat af befolkningens behov. Bibliotekerne var ene og alene vokset frem af folkets
trang og ved folkets hjælp. Denne trang defineredes som en latent egenskab hos alle
samfundsklasser og dannelsestrin.1048 Var behovet ikke til stede, måtte grunden
”…brækkes op som den uopdyrkede Hede og bringes under Kultur…”1049. Det var således nødvendigt at skabe et behov for læsning. Befolkningens behov for læsning forbandtes med befolkningens krav på umiddelbar adgang til bøger og formeningen om det
naturlige i, at samfundet stillede let tilgængeligt læsestof til rådighed for befolkningen.
Dermed var der banet vej for en indordning af trangen til læsning, da der i denne forbindelse burde kunne gøres krav på statens hjælp.1050 Behovet for læsning blev – om det
var en privat allerede tilstedeværende trang eller et behov, der skabtes ud fra en sam1046

Steenberg, 1900a, s. 91-95. Grønborg, 1912, s. 17-26.
Z, 1901, 17. maj. Se kapitel 2.3.2 og 4.3.3 for læsningens mål og midler.
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fundsmæssig forståelse – betragtet som et anliggende, der krævede grundlæggelse og
oprettelse af en institution, der placeredes i et spændingsfelt mellem det private og offentlige.
Vækkelsen og agitationen skulle som udgangspunkt skabe interesse på tre planer. 1)
Der skulle skabes interesse for og trang til læsning, hvis ikke denne interesse eller trang
eksisterede. Hvor behovet, interessen eller trangen var til stede som en tørst efter kundskab og læsning, kunne skytset rettes mod den egentlige agitation for bibliotekets oprettelse. 2) Det betragtedes som formålsløst at vække trangen til læsning, hvis ikke der
eksisterede et middel til tilfredsstillelse af interessen. Det næste skridt var derfor at
vække interessen blandt en snævrere kreds for selve arbejdet med oprettelsen af og arbejdet med biblioteket. De(n), der havde påtaget sig arbejdet med oprettelsen af et bibliotek, havde på denne vis en dobbelt opgave: både at vække og tilfredsstille interessen
for læsning.1051 3) Endelig skulle de lokale myndigheders interesse for sagen vækkes, så
at yderligere finansielle bidrag til sikring af bibliotekets eksistens kunne skaffes. Medlemskontingentet var ikke altid rigeligt nok til at sikre en stabil indtægt, hvilket blev
forklaret med, at landbefolkningen sjældent var udviklet nok til at indse, at læsning ikke
var gratis. Generelt blev manglen på penge til oprettelse og vedligeholdelse anset som et
større problem end den manglende interesse.1052
Inden oprettelsen havde agitationen og vækkelsen fuldstændig enslydende opgaver.
Vækkelsen kunne (som nævnt) betragtes som fuldført, når biblioteket var blevet oprettet, medens agitationen fortsat havde en væsentlig rolle at spille. Populært sagt skulle
agitationen til stadighed holde gryden i kog og sikre biblioteket det væsentlige medlemsgrundlag og en vis økonomisk sikkerhed gennem f. eks. tilskud fra kommune, sogneråd eller den private offervilje.1053 Men gennem agitationen skulle brugen af biblioteket også forklares, hvilket ikke var en uvæsentlig opgave.1054 Agitationen var ikke blot
en opgave for det lokale miljø, men også en opgave som foreningen Danmarks Folkebogsamlinger fra sin grundlæggelse anså som central, ligesom den delvist havde været
inkorporeret som en del af Statens Komité til Understøttelse af Bogsamlinger gennem
Steenbergs mange foredrag indtil reorganisationen i 1909, hvor det blev en af opgaverne
for statens konsulent i bogsamlingssager. Den foreslåede inspektion, der blev diskuteret
omkring 1916, skulle som et af sine formål have agitationen.1055 Agitationen forbandtes
1051
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på denne måde med fremtidsvisionerne og opnåelsen af de ideelle forhold ved at få sagen til at gro gennem forklaring af idealerne. Agitationen var ikke som vækkelsen udelukkende knyttet til foredrag, men skulle udnytte enhver lejlighed for påvirkning både
gennem artikler i aviser og samtaler ved personligt kendskab. 1056
Folk skal først og fremmest ”bearbejdes” gennem Artikler – (ikke i Fag- og
Tidsskrifter, men i den lokale Presse) – og mundtlig Agitation.1057
Agitationsarbejdet blev ikke fremstillet som let, og årsagen til fejlslagne biblioteker sås
gerne som betinget af et for dårligt agitationsarbejde. Ofte var det ikke de lokale myndigheder, der var sværest at overvinde, men derimod den passive modstand mod det
døde bogstav. Fra agitatorernes side blev forholdet til den grundtvigianske vækkelse og
folkehøjskolen af denne årsag betragtet med skepsis.1058 Det brydsomme agitationsarbejde var i det lokale område at betragte som et pionerarbejde.1059 Betydningen af det
personlige element og private engagement kunne ikke underkendes i relation til agitationen, der stedse blev anset for det ypperste virkeområde for de lokale biblioteksforeninger.1060 For agitationen var formålet at få sagen til at gro. Udviklingen sås i denne forståelsesramme som kendetegnet ved en sund og naturlig vækst, der stilledes over for
den kunstige og hurtige vækst, som ville medføre kortere levetid.1061 Denne sunde
vækst stødte i stigende grad mod den faste og reelle vækst.1062
Hidtil er de [folkebibliotekerne] omtrent voksede, som Vorherre lader græsset gro, hvad der jo for saa vidt er en god og naturlig Udvikling, men nu
skulde vi se at faa lidt fastere Form for det, hvad der ikke ligger for den danske Natur.1063
Agitationen tilkendtes et element af at være missionerende. Alene brugen af betegnelsen
vækkelse kunne tyde på en halvreligiøs forankring af biblioteksbevægelsen som det, der
skulle redde landet fra synden og det moralske forfald, hvilket kunne få betydning ved

Ribe og Ringkøbing amter med henblik på agitation, råd og vejledning. Se Hvenegaard Lassen, 1962, s.
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valgretsalderens udvidelse.1064 I så henseende agiteredes gennem forkyndelse, bogens
evangelium og library spirit. Denne form for agitation rettedes ikke alene mod en
vrangvillig befolkning, men også mod den vrangvillige del af biblioteksbevægelsen.1065
Det private initiativ fremstilledes som en del af denne missionerende agitation, og det
hverken kunne eller skulle mangle ved oprettelsen. Det var den enkeltes offervillighed
og de lokale ofre, der havde værdi for bibliotekets oprettelse. Som regel var biblioteket
båret frem af en enkelt mands initiativ, der dog ikke kunne bære bibliotekets videre eksistens, og biblioteket stod da i fare for at visne, hensygne og i sidste ende dø.1066 Det
private initiativ blev som bærer af tanken i stigende grad forbundet med en mere fast
organisationsform gennem biblioteksforeningen, der nødvendigvis måtte dannes, for at
kommunen i det hele taget kunne søges om tilskud.1067 Biblioteksforeningens force betragtedes som det, at den langt lettere kunne vække lokalbefolkningen og dermed sikre
de nødvendige pengemidler.1068 Med denne forståelse af det private initiativs betydning
for bibliotekernes oprettelse var det ikke muligt at indføre det engelske princip om biblioteksskat eller tvungen kommunal oprettelse af biblioteker, selv om det delvist blev
fremsat som en almindelig anerkendt fordring. Med biblioteksloven af 1920 knæsattes
princippet om det lokale initiativ til oprettelse af biblioteker. 1069
5.3.2 Samarbejde
Med vedtagelsen og udøvelsen af biblioteksloven sås faresignaler for de små biblioteker
over for fremvæksten af centralbibliotekerne. De små biblioteker placeredes i egen forståelse i en ”livs-relation”, som kendetegnedes ved at være som tørre ørkner, hvor det
statslige tilskud kom som læskende regn, men ikke var nok til at redde biblioteket fra at
dø hungersdøden. Centralbibliotekerne blev sat i en økonomisk relation og tillagt en
nærmest absolutistisk magtfordrejning over for det lille landsbybibliotek: i centralbibliotekets slot var højloftede sale, og reolerne var bugnende fulde af bøger. Det lille bibliotek hutlede sig igennem for det lokale tilskud fra sognerådet og det deraf følgende
meget lille statstilskud, der endda blev rundet nedad.1070 Dette synspunkt udtrykte en
opfattelse af samfundet som opdelt mellem land og by – en opdeling, der for bibliotekernes vedkommende ikke blev opfattet som af mindre omfang med introduktionen af
1064
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biblioteksloven og centralbiblioteket som omdrejningspunktet for det samarbejdende
biblioteksvæsen. Der var nærmest tale om en underkendelse af samarbejdet, der som sit
primære mål netop havde at udviske forskellen mellem land og by ved at styrke købstadsbibliotekerne.
Formålet er ikke her at skulle vurdere, om læserbrevsskribenten havde ret i sit syn på
bibliotekslovens konsekvenser for de små biblioteker, eller om ideen om samarbejdet
havde spillet fallit. Læserbrevet illustrerer ganske enkelt det selvstændige biblioteks
problemer ved at underordne sig en ny organisationsform, som defineredes gennem
samarbejde. Samarbejdet var ikke udelukkende et spørgsmål om sammenslutning mellem små biblioteker eller de små bibliotekers tilslutning til centralbiblioteket. Samarbejdet udsprang også fra foreningen Danmarks Folkebogsamlinger og fra de statslige komiteer – primært fra Statens Bogsamlingskomité. Formålet var at skabe vækst for folkebibliotekerne samt en platform for bibliotekernes deltagelse i det videre og ydre samarbejde mellem alle oplysningsinstitutioner: Folkeskolen, aftenskolen og højskolen.1071
Generelt set var der enighed om fordelene ved også et formaliseret samarbejde, men
præmisserne for deltagelsen i samarbejdet ændredes. Tilslutningen til Danmarks Folkebogsamlinger betegnedes som frivillig, men tilskyndedes kraftigt på grund af de økonomiske fordele, der opnåedes gennem medlemskabet som rabat ved indkøb af nye bøger.1072 Samarbejdet med den statslige komite defineredes i realiteten også som frivilligt
– der var ikke nogen forpligtelse til at søge tilskuddet. Med tilskuddets stigende betydning som styringsinstrument blev graden af frivillighed mindre, og med introduktionen
af centralbibliotekerne forsvandt den frivillige sammenslutning stort set til fordel for en
tilskudsbestemt tvang til samarbejde med centralbiblioteket.1073
Det organisk sammenhængende hele, der kædedes sammen af forbindende mellemled, ledte det private initiativ og de offentlige myndigheder (stat og kommune) til samarbejde for bibliotekssagens videre udvikling.1074 Samarbejdet var for de statslige komiteer af lige så stor betydning, som det var for Danmarks Folkebogsamlinger. Ved sin
rådgivende position over for det enkelte bibliotek og øvrige deltagere i biblioteksarbejdet opnåede Statens Bogsamlingskomité en central position som formidler af samarbejdet. Samarbejdets bærende princip var, at ingen kræfter skulle spildes ved de spredte
kræfter, og at alle kredse dermed skulle indorganiseres under det større. Den enkelte
måtte bøje sig ind under en organisationsform, der havde centralisering som et kerneelement.1075 Centraliseringen skabtes lokalt ved indordningen under centralbiblioteket
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og nationalt ved indordningen under Statens Bogsamlingskomités landsdækkende rådgivende og tilsynsførende virksomhed, som i 1920 blev fastlagt ved lov.1076
Samarbejdet sås som løsningen for de små, lokale og selvstændige biblioteker, der
opfattedes som et fuldstændigt kaos, hvori der skulle skabes orden. Det problematiske
identificeredes først og fremmest som størrelsen af bogsamlingerne, deres udbredelse og
den deraf følgende isolation. Det selvstændige bibliotek havde den fordel, at den enkelte
kreds omkring biblioteket betragtede det som sit eget, men det var i denne forståelse
først og fremmest et isoleret bibliotek, som var uden nogen form for organisk forbindelse med andre arter af oplysningsarbejde.1077 De små, selvstændige biblioteker var ikke
blot uheldige, men førte direkte i døden, da de ikke var i stand til at tilfredsstille trangen
til læsning blandt de lokale beboere.1078 Sammenslutningen tematiseredes derimod som
en livskraftig organisme.1079 Hvis ikke der samarbejdedes, ville det splittede og løse
oplysningsarbejde kun medføre kummerlige resultater.1080 I denne relation var kappestrid og konkurrence blandt bibliotekerne ikke at foretrække, hvorfor sammenslutning
blandt biblioteker i et sogns forskellige distrikter blev anset for at være særdeles vigtig.1081 Et sundt og frugtbart samarbejde for naturligt sammenhørende biblioteker var
endemålet.1082 Den organisatoriske løsning på dette problem fastsloges som landsbybibliotekernes gruppering omkring et bybibliotek, hvorved problemets kerne – landet –
søgtes løst gennem byerne. Samarbejdet blandt bibliotekerne afspejlede gennem denne
forskydning fra land til by samfundets transformation fra landbosamfundet til det urbaniserede samfund, hvor byerne var de lokomotiver, der trak samfundet fremad.
Det selvstændige bibliotek var byggestenen for det organisatoriske tiltag, som gennem Danmarks Folkebogsamlinger skabte den tiltrængte organiske forbindelse mellem
de enkelte biblioteker. Ved det frivillige samarbejde blandt de tilsluttede biblioteksforeninger og bibliotekarer skulle det forhindres, at de mange små biblioteker hensygnede.1083 Der var for få og for svage kræfter, som yderligere svækkedes ved spredningen
blandt bibliotekerne. For Danmarks Folkebogsamlinger var det frivillige aspekt af central betydning sammen med interessen, og folkebogsamlingernes organisation kunne ud
fra denne betragtning kun udvikles på baggrund af det bestående ved det frivillige sam-
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arbejde.1084 Danmarks Folkebogsamlinger var bundet sammen af den fælles og frivillige
interesse i bibliotekssagen, men dette betød ikke en benægtelse af de økonomiske problemer for det enkelte bibliotek og problemer med bogudvalget. For foreningen var det
af stor betydning, at den ganske kort tid efter grundlæggelsen ud over aftalen om bograbatten var i stand til at indgå en med Statsbiblioteket om udsendelse af vandrebogsamlinger og udlån af skønlitteratur til bibliotekernes ledere, som på denne måde kunne få
ny skønlitteratur til gennemsyn.
Foreningen stod i egen selvforståelse som repræsentant for forbindelsen til det praktiske arbejde og de problemer, der var forbundet dermed. Som interesseorganisation for
de enkelte biblioteker var formålet i høj grad at sikre bedre eksistensvilkår for det selvstændige bibliotek, hvilket fandt sted gennem påvirkning af de lovgivende og administrerende myndigheder. Samarbejdet med den til hver en tid eksisterende statslige komite betragtedes derfor som ganske særligt relevant og nødvendigt. Et formaliseret samarbejde bestod blandt andet omkring udgivelsen af Bogsamlingsbladet.1085 Som en forening, der repræsenterede det private initiativ i biblioteksbevægelsen, kom Danmarks
Folkebogsamlinger i stigende grad i et modsætningsforhold til Statens
Bogsamlingskomité, der som offentlig myndighed ikke i nær samme grad kunne tillade
sig endsige havde interesse i en frembrusende og provokerende politik over for
rigsdagen eller det ministerium, som komiteen var underlagt.1086 Bruddet mellem
Statens Bogsamlingskomité og Danmarks Folkebogsamlinger i 1916 var en følge af
disse modsatrettede interesser. Statens Bogsamlingskomité og den udvidede komite
blev af Danmarks Folkebogsamlinger opfattet som et mellemled mellem foreningen og
ministeriet, der medførte, at foreningen blev isoleret fra ministeriet.1087 Denne konflikt
er i den bibliotekshistoriske tradition blevet udlagt som et personligt mellemværende for
formanden for Danmarks Folkebogsamlinger. Forståelsen i traditionen for Danmarks
Folkebogsamlingers standpunkt har været minimal og standpunktet betegnet som
mærkeligt. Kritikken af Statens Bogsamlingskomité betragtes som aggressiv og
ubehagelig.1088 Gennem dette syn på konflikten har det været muligt at afvise
modstanderens synspunkt netop som følge af den personlige binding. En tilsvarende
afvisning har gjort sig gældende i forbindelse med diskussionen om bibliotekernes
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bindelse med diskussionen om bibliotekernes ejerform og styrelsen af det enkelte
bibliotek.1089
Med biblioteksloven i 1920 endte den ”…skæbnesvangre Vaklen mellem Centralisation og Decentralisation…”1090 med udgrænsningen af frivilligheden som det bærende
princip for samarbejdet. Modstykket etableredes ikke i et stærkt, centralt styret statsbibliotek, da det private initiativ stadig betragtedes som uundværligt ved oprettelsen og
delvist også ved styrelsen af det enkelte bibliotek.
5.3.3 Styrelsen
Styrelsen af det enkelte bibliotek var traditionelt en sag for den person eller de personer,
der havde undfanget ideen til et bibliotek og ladet handling følge på ord. Det var det
private initiativ, der sås som garant for bibliotekets (forsvarlige) drift, og en tilbagevendende beklagelse var den manglende kontinuitet, når initiativtageren af den ene eller
anden grund forlod posten.1091 Fra den positive betydning for oprettelsen af bibliotekerne blev det private initiativ i forbindelse med driften af bibliotekerne i stigende grad
problematiseret som utilstrækkeligt for bibliotekets varighed og eksistens. Dertil kom
den stigende betydning af tilskud fra sogneråd og staten, der fulgtes af et krav om offentlig kontrol med midlernes anvendelse gennem deltagelse fra sogneråd og kommunalbestyrelser i bibliotekets bestyrelse.
Der skelnedes mellem tre former for ejerskab af biblioteket: 1) Det foreningsejede
bibliotek, hvor den lokale biblioteksforening ejede og ledede biblioteket. 2) Biblioteket
som selvejende institution som et mellemled mellem det foreningsejede og 3) det kommunalt ejede bibliotek, hvor kommunalbestyrelsen alene bestemte efter hvilke kriterier
bestyrelsen af biblioteket skulle vælges.1092 Bestyrelsens sammensætning blev placeret i
et diskursivt minefelt mellem det private initiativ og den offentlige kontrol, hvor det
enkelte biblioteks ejerskabsforhold blev omdrejningspunktet. Ud fra en overfladisk betragtning var der ved periodens udgang i 1920 ikke bragt nogen egentlig løsning på
modsætningsforholdet, da biblioteksloven accepterede biblioteker som selvejende,
kommunalt ejede og foreningsejede institutioner. Men et grundlæggende skred havde
fundet sted i perioden, da det private initiativ søgtes institutionaliseret ved at introducere
den faguddannede bibliotekar som bibliotekets kerne.
Det fælles udgangspunkt så bibliotekssagen som et område, hvor både det private
initiativ samt staten og kommunerne kunne samarbejde.1093 Statens rolle blev anset for
1089
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at være en form for fødselshjælper, indtil bibliotekernes betydning gik op for befolkningen, der derefter selv ville være i stand til at finansiere biblioteket. Der var tale om
hjælp til selvhjælp, men statens rolle betragtedes som problematisk, da for store tilskud
mentes at dysse de lokale kræfter i søvn. Svagheden i det private initiativ blev desuden
lokaliseret i befolkningens (uberettigede) forventning om, at staten ville yde hjælp på
alle områder.1094 Det private initiativ var af væsentlig betydning for oprettelsen af bibliotekerne, men blev problematiseret som utilstrækkeligt for driften af biblioteket. Det
private initiativ kunne ikke garantere en stabil virksomhed, og selv om den store interesse blandt de frivillige kræfter betød en uomgængelig offervilje, var den tillige parret
med en manglende indsigt i det bibliotekariske arbejde. Den private karakter lammede
enhver form for kritisk vejledning og tilsyn, da den udbredte holdning var, at ubetalt
arbejde ikke kunne kritiseres.1095 Målet var at finde en løsning, der kunne kombinere
stabiliteten med det private initiativ og sikre, at det ikke blot var en enkelt mands interesser, der tegnede bibliotekets profil som en offentlig institution.
Det private initiativ blev i første omgang institutionaliseret i den forening, der etableredes med henblik på oprettelse og drift af biblioteket. Det fremhævedes, at kommunalbestyrelsen med fordel kunne have repræsentation i foreningens bestyrelse eller ret til at
vælge repræsentanter, selv om denne deltagelse kunne svække foreningens muligheder
for at opnå tilskud fra anden (lokal) side.1096 Det private initiativ smeltede sammen med
forståelsen af det lokale selvstyre, som udgik fra den lokale biblioteksforenings bestyrelse, og bibeholdelsen af selvstyret i indre anliggender var en fælles grundantagelse. De
fra centralt hold stillede krav til driften, den indre organisation af biblioteket og sammenslutningen under et centralbibliotek stødte mod forståelsen af, at biblioteksforeningen havde det fulde ansvar for biblioteket.1097 Kravene til foreningens bestyrelse gjaldt
en forståelse for disse centralt opstillede forlangender, og dette medførte en forandring i
synet på bestyrelsen, der ikke længere kunne baseres på interessen lokalt, men måtte
inkludere en vis form for sagkundskab.1098 Dermed skabtes muligheden for en nærmere
definition af det lokale selvstyres udstrækning i forhold til tilsyn og vejledning fra centralt hold. Det lokale selvstyre skulle lades uantastet medmindre ”…det gælder Sagkundskabens, Bibliotheksudviklingens og Alsidighedens Ret.”1099 Foreningens betyd-
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ning reduceredes til en agitatorisk og understøttende virksomhed for det offentligt drevne bibliotek.1100
Kravene til bibliotekets drift omfattede en sagkyndig og uafhængig (af generalforsamlingen) ledelse, der sikrede den offentlige kontrol med biblioteket. Her fungerede de
skærpede krav til centralbibliotekerne som en katalysator for et opgør om demokratiets
ret over for den offentlige kontrol. Ønsket om den offentlige kontrol fulgtes af et opgør
med det direkte demokrati i biblioteket, som var en konsekvens af opbygningen med en
bestyrelse, der var valgt af foreningens medlemmer på generalforsamlingen. Demokratiet, som det kom til udtryk på generalforsamlingen, kædedes sammen med det private
initiativ, og det generalforsamlingsstyrede bibliotek anskuedes fra denne synsvinkel
som det private initiativs sidste bastion. Generalforsamlingens betydning som bibliotekets demokratiske fundament, der garanterede driften af biblioteket i overensstemmelse
med brugernes ønsker, underkendtes ved at pege på medlemmernes manglende fremmøde ved generalforsamlingerne. Hermed blev generalforsamlingen udtryk for et fåmandsvælde, hvor bestyrelsen supplerede sig selv.1101 Yderligere betænkeligheder over
for generalforsamlingsstyret havde sit udspring i, at generalforsamlingen ikke mentes at
kunne borge for en sagkyndig ledelse af biblioteket:
Men vi var imod Generalforsamlingsstyret; det er vanskeligt at være sikker
paa, at der kommer den rigtige Repræsentation paa Generalforsamlingen.1102
Demokratiet kunne ikke sikre den sagkyndige ledelse. Som en løsning på spørgsmålet
om den offentlige kontrol advokeredes for at etablere biblioteket som en selvejende institution eller for en kommunal overtagelse og drift af biblioteket, og begge mentes at
garantere en demokratisk styrelse, der dog ikke var det centrale:
Da det blev vedtaget, at Centralbiblioteker skulde være kommunalt eller
selvejende, har det aldrig været Tanken at gaa imod demokratisk Styre. En
selvejende Institution kan jo styres saa demokratisk, det skal være.1103
Tanken bag den selvejende institution var frigørelsen fra generalforsamlingen og dermed sikringen af styrelsens uafhængighed. Som selvejende institution havde biblioteket
sin egen bestyrelse uden fællesskab med biblioteksforeningens styrelse og egen økono1100
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mi. Bibliotekaren var underordnet bestyrelsen, der var den ansættende myndighed, og
bibliotekaren var som sådan ikke enehersker i biblioteket.1104 Initiativet i forbindelse
med driften af biblioteket blev flyttet fra foreningens hænder til den ansatte bibliotekar,
der vel at mærke skulle være faguddannet.1105 Biblioteksforeningen var ikke afskåret fra
deltagelse i bibliotekets drift, da den kunne vælge repræsentanter til bibliotekets bestyrelse på lige fod med kommunalbestyrelsen, men båndene til biblioteksforeningen kappedes, og foreningen kunne hverken eje eller lede biblioteket endsige lægge dets budget
eller ansætte (afskedige) bibliotekaren. 1106 Som selvejende institution med deltagelse
fra kommunalbestyrelsen blev biblioteket en juridisk person og kunne styres af kommunens og biblioteksforeningens repræsentanter i fællesskab. På tilsvarende vis gik biblioteket fra at være en privat forenings ejendom til at blive en offentlig institution, der stod
mere frit, end hvis det var ejet af en privat forening.1107 Den endelige frigørelse fra generalforsamlingen var det kommunalt ejede bibliotek, og jo større biblioteket var, desto
mere nødvendig var den offentlige styrelse. Biblioteket som kommunal institution blev
af denne årsag anset som mest hensigtsmæssig. 1108
Det kommunalt ejede bibliotek blev set som betinget af udviklingen, der krævede
forandringer. Den enevældige styrelsesform ansås som forståelig i de tilfælde, hvor en
enkelt mand kæmpede mod beboernes mangel på forståelse for sagen og mod kommunalbestyrelsens karrighed. En fastere form for selvstyre betegnedes som nødvendigt, jo
mere omfattende bibliotekets virksomhed blev. De forskellige biblioteker kunne have
forskellige styreformer, så at det lille bibliotek på landet kunne have selvstyre, medens
det store bibliotek, der blev drevet for offentlige midler, nødvendigvis måtte have
kommunal deltagelse i styrelsen. Det kommunalt ejede bibliotek skulle ikke tvinges
igennem, men defineredes netop som afhængigt af udviklingen.1109
Spørgsmålet om offentlig (kommunal) deltagelse i bibliotekernes styrelse betragtedes
som væsentligt for at definere bibliotekssagen som en samfundssag, der var båret lokalt
– ikke af staten. Som sådan blev bibliotekssagen anset for at være en folkesag.1110 Accepten af den offentlige indblanding fra kommunen og især fra staten balancerede hår1104

Ministeriets Bekendtgørelse, 1921, §§ 1-2. Det blev dog anset som problematisk, at bibliotekaren
underordnedes bestyrelsen, da denne ville berøve bibliotekarens frie initiativ. Beretning om det 1. almindelige danske Biblioteksmøde paa Landsudstillingen i Aarhus, 3.-4. august 1909: med Tillæg om Biblioteksudstillingen m.m., 1909, s. 22. RA 2073 nr. 38: D10,147.
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RA 2073 nr. 39: D13(b) (brev af 20.12.17). RA 5082 pk. 5 (kopi af artikel om Centralbiblioteket i
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fint på kanten mellem en opfattelse af tilsynet som unødvendigt statsligt formynderi og
opfattelsen af det nødvendige i en vis form for statskontrol med selvstyret. Dette lå bag
konflikten om Silkeborg Biblioteks ansøgning om at blive centralbibliotek, selv om det
traditionelt fremstilles som et personligt opgør mellem formanden for Silkeborg biblioteksforening og komiteen. Bjerre var stejl, er Hvenegaard Lassens forklaring, men også
Silkeborg-sagen betegnede et sammenstød mellem de i privatsfæren forankrede oplysningsbestræbelser med den nye diskurs om oplysningens offentlige relevans.1111 Kritikken mod den statslige indblanding rettede sig mod to punkter: 1) den stærke fremhævelse af en ensartet udvikling, der mindskede de enkelte bibliotekers mulighed for at udfolde sig i frihed og 2) den manglende gennemsigtighed og offentlighed i de beslutninger, som blev taget i komiteen. Den offentlige kontrol blev så at sige vendt 180 grader,
og det enevældige styre forbundet med Statens Bogsamlingskomité.1112
5.3.4 Den gode organisation
Bibliotekssagens kernepunkt var indkredsningen af normer og standarder for oprettelsen
af, samarbejdet mellem og styrelsen af bibliotekerne. Oprettelsen af bibliotekerne var
båret af det private initiativ, og blev forstået som et svar på en (latent) trang i befolkningen til læsning og erhvervelse af oplysning. Dermed skabtes en norm for biblioteket
som det eneste sted for opfyldelsen af dette behov. Et fravær af denne trang var unormalt, og trangen måtte vækkes. Vækkelsens forankring i en halvreligiøs forståelse af
bibliotekssagen som en mission forbandtes med det private initiativ, men missionen
betragtedes ikke som et tilstrækkeligt fundament til at klare driften af biblioteket, da den
ikke var rationelt forankret. Det enkelte bibliotek defineredes som byggestenen i organisationen, men dets selvstændighed problematiseredes som opsplitning og kaos i biblioteksorganisationen – eller mangel på organisation. Samarbejdet konstrueredes som
normen ved den frivillige sammenslutning i den landsdækkende forening Danmarks
Folkebogsamlinger, der i stigende grad formaliseredes og erstattedes af organisationen
med centralbiblioteket og samarbejdet mellem bibliotekerne uden om Danmarks Folkebogsamlinger. I kraft af tilskudspolitikken fra Statens Bogsamlingskomité blev denne
organisationsform stort set enerådende, og det selvstændige bibliotek måtte indordne sig
derunder eller miste tilskuddet. Det private initiativ vurderedes som uundværligt ved
oprettelsen af bibliotekerne og til dels også ved styrelsen, men det blev omdefineret fra
den privat interesserede person til at rummes i den faguddannede bibliotekar. Den demokratiske styreform udtrykt i generalforsamlingen mentes ikke at kunne sikre den sag-

1111

Hvenegaard Lassen, 1962, s. 185.
Bjerre, 1916b, s. 123. En Adresse af Bibliotekerne med Bemærkninger af Redaktionen, 1919, s. 206207.

1112

248

5. Kapitel: Organisationen

kyndige ballast, og foreningsdemokratiet blev ledet over i den demokratiske sikring ved
kommunalbestyrelsen. Normerne for den gode biblioteksorganisation skabtes gennem
en sammensmeltning af det private initiativ og den offentlige støtte med deraf følgende
kontrol.

5.4 Konklusion
Organisationen af bibliotekerne relateredes til oplysningens funktion, der skulle skabe
orden og sammenhæng i det komplicerede samfund. Skulle oplysningen anvendes til at
skabe orden, måtte den sættes i system. Diskursen om den biblioteksmæssige organisation arbejdede gennem en fordeling af systemet, typerne og rummet, hvorved der skabtes en vertikal struktur til udbredelse af oplysningen. Ved fordelingen af bibliotekets
rum i byens rum og ved den indre fordeling af de forskellige rum i biblioteket transformeredes oplysningen til et offentligt relevant anliggende. Bibliotekets funktioner fordeltes på forskellige rum, som var kendetegnet ved forskellige måder at arbejde med bogen
på: det tekniske arbejde, som udelukkende omfattede bibliotekaren og bogen, samt det
vejledende og oplysende arbejde, der desuden inkluderede låneren som brugeren af bogen. Det vertikale system introduceredes med bibliotekaren som det bærende element
som en mulighed for at skabe orden i kaos ved at sprede overvågningen i systemet. Dette system var ikke relateret til etableringen af lånevejene mellem de forskellige bibliotekstyper eller til fastlæggelsen af det administrative og økonomiske system mellem det
enkelte bibliotek og Bibliotekstilsynet. Det var konstruktionen af systemet i sin helhed,
som rummede de forskellige bibliotekstyper og den landsdækkende myndighed, der
udgjorde den hierarkiske organisation.
Systemet, typerne og rummet skabte en helhed, hvor intet skulle gå til spilde. Organisationens væsentligste bidrag var at udnytte det bestående og udnytte det effektivt.
Dermed rettedes fokus mod købstaden (byen) som den instans, der kunne løse problemet med organisationen af bibliotekerne på landet, hvor spildet betragtedes som alt for
stort på grund af isolationen mellem bibliotekerne og en for snæver definition af adgangen og brugen. Centralbibliotekets placering i en (større) købstad betragtedes som en
nødvendighed for at etablere den ønskede sammenhæng og ensartethed. Konstruktionen
af dette enkelte biblioteks fysiske rammer blev derfor et område af interesse for diskursen om bibliotekerne. Placeringen i byen og indretningen af rummene skulle bidrage til
oplysningens transformation. Læsesalens delvist hjemlige indretning sikrede et ikke for
abrupt brud med hjemmet, medens udlånslokalets indretning med de åbne hylder muliggjorde en disciplinering af lånerne og deres underkastelse under bestemte normer, der
var nødvendige for placeringen af biblioteket som en offentlig institution.
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Bureaukratiseringen af organisationen lancerede den vertikale struktur som et effektivt og rationelt væsen til udbredelse af oplysningen, og med tilskuddene som styringsinstrument sikredes udbredelsen af den type bibliotek, som skabtes ved hjælp af fordelingen. Tilskuddene medførte en kraftig sondring mellem et moderne folkebibliotek og
en anden forståelse af oplysningen, hvor skillelinien udgjordes af evnen til at sikre økonomiske midler og anvende dem effektivt. Biblioteksvæsenets effektivitet kædedes til
behovet for en instans, der kunne formidle den nødvendige finansiering og etablere retningslinier for anvendelsen af disse midler, hvilket medførte konstruktionen af et stigende statsligt engagement som en nødvendighed. Behovet for en central instans forankredes oprindeligt i foreningen Danmarks Folkebogsamlinger. Modsætningerne mellem foreningen og komiteen repræsenterede sammenstødet i overgangen fra de privat
forankrede oplysningsbestræbelser og diskursen om den offentligt relevante oplysning,
der med anvendelse af statens magtapparat introducerede den rationelle, effektive og
vækstorienterede organisation som den bedste måde at systematisere oplysningsbestræbelserne på. Den diskursive ramme for organiseringen af bibliotekernes oplysningstilbud indsnævredes til en bureaukratisk tilgang, der minimerede den missionske forankring i det private initiativ. Det frivillige engagement skulle ensartes med henblik på at
fremme produktiviteten, hvilket medførte en underordning af det lokale under hensynet
til centraliseringen i væsenet. Det sammenhængende system måtte relateres til denne
centralisering for at sikre det fulde udbytte at den vertikale struktur ved at systematisere
oplysningen.
Forskydningen i oplysningens funktion understregedes af de normer, der skabtes for
bibliotekssagen. Normerne kædede det private initiativ sammen med den offentlige interesse for oplysningen og skabte rammerne for bibliotekernes oprettelse, samarbejdet
mellem typerne og styrelsen af det enkelte bibliotek. Bibliotekssagen definerede biblioteket som det eneste sted, hvor en vakt trang til oplysning kunne opfyldes. Det private
initiativ transformeredes fra den idealistiske forsamling af lokalt interesserede til at blive overdraget en faguddannet og professionel bibliotekar, der gennem sin uddannelse
var i stand til at varetage driften af en offentligt situeret institution. Bibliotekaren knyttede den vertikale struktur sammen med bibliotekssagen og bureaukratiseringen ved at
repræsentere det private initiativ og ved at tilkendes ansvarlighed overfor udviklingen.
Konstruktionen af normer for bibliotekssagen lancerede hierarkiet og bureaukratiet som
den rene og gode organisation. Den effektive og rationelle organisation skulle sikre bibliotekernes produktivitet, der bestod i at fabrikere ydedygtige samfundsborgere. En sådan målsætning kunne ikke forbindes med den frivilligt arbejdende bibliotekar i det
filantropisk funderede bibliotek, som ikke sigtede mod nogen form for øget produktivitet blandt den jævnere del af befolkningen, til hvilken det mentes at henvende sig. Den-
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ne sammenkædning af oplysningsbestræbelserne med hierarkiseringen, bureaukratiseringen og konstruktionen af normer formulerede biblioteket som en gennemgribende
anderledes måde for udbredelsen af oplysningen, der kunne sikre disciplineringen af
befolkningen som en del af den generelle samfundsmæssige disciplinering med henblik
på at skabe den som produktive individer.
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6. Bibliotekerne og samfundet: en konklusion
Denne afhandling har alene beskæftiget sig med bibliotekerne og deres relation til disciplinering og oplysning. I konklusionen skal disciplineringen og oplysningen i bibliotekerne som en perspektivering sættes i relation til en overvejelse af disciplineringen
som en generel diskurs i samfundet, hvor disciplineringsstrategier har kunnet lokaliseres
i mange sammenhænge som eksempelvis hospitalet, manufakturen og skolen med den
militære rangorden, militære eksercits og disciplin som forbillede.1113 Konklusionen
skal således perspektivere bibliotekernes rolle og funktion i samfundet. I første underafsnit samles trådene fra kapitlerne om bogen, bibliotekaren, låneren og organisationen
med henblik på en vurdering af, hvordan der etableredes en diskurs om disciplinering,
der indvirkede på og skabte oplysningen som produktiv med henblik på at gøre befolkningen produktiv. Dernæst perspektiveres bibliotekernes diskurs om disciplinering og
oplysning til tre instanser i samfundet med henblik på at belyse spørgsmålet om, hvorvidt en generel disciplineringsdiskurs fandtes. Disse tre instanser, højskolen, arbejderbevægelsen og folkeskolen, relaterer sig til landet, byen og befolkningen, og samtidig
præsenterer de andre strategier til tolkning af verden med andre medier, formidlere,
målgrupper og organisationsformer.

6.1. Disciplineringen, oplysningen og bibliotekerne
Afhandlingens formål har været en undersøgelse af, hvordan der etableredes en diskurs
om disciplinering i folkebibliotekerne, og hvilke forventninger der sattes for oplysningens funktion i relation til samfundet. Omdrejningspunktet har været disciplineringens
produktive betydning, hvor dens underkastende virkning konstant har peget på det andet
indhold, som den har medført for oplysningen. En indkredsning af dette kan relateres til,
hvordan oplysningen formidledes gennem bibliotekerne. Dette er søgt afklaret gennem
afhandlingens arkæologiske struktur, hvor de fire objekter: bogen, bibliotekaren, låneren og organisationen undersøgtes. Udgangspunktet var at se objekterne som svar på
fire spørgsmål, der søgte at afdække deres interne sammenhæng. Denne sammenhæng
skal udbygges i det følgende. Oplysningen kædedes i bibliotekerne til bogen, og undersøgelsen af disciplineringen af bogen peger på, hvorledes den skabtes som oplysningsmiddel. Dens konstruktion som et rationelt oplysningsmiddel betingede en bestemt type
kontrol, der definerede et særskilt arbejde, som igen stillede krav til en speciel uddannelse og en særlig indstilling hos den, der skulle håndtere bogen. Konstruktionen af bibliotekaren som en faguddannet teknokrat betingedes således af bogens særlige kende-
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tegn som oplysningsmiddel. På tilsvarende vis stillede bogen som oplysningsmiddel
særlige krav til definitionen af modtageren af oplysningen. Læseevnen blev et knudepunkt for forståelsen af befolkningen som primært uvidende, hvilket kunne anvendes
som et argument for bibliotekets berettigelse. Endelig definerede bogen som oplysningsmiddel et behov for en særlig organisationsform, hvis omdrejningsakse var afstanden mellem bog og låner og en bestemt forståelse af det private initiativ.
Bibliotekernes diskurs om oplysningsarbejdet resulterede i konstruktionen af et
sandhedsregime om bibliotekernes rolle i samfundet, hvis magt virkede udgrænsende
over for andre opfattelser af bibliotekernes sammenkædning med bogen. Etableringen af
dette sandhedsregime manifesteredes i et brud mellem det bestående, der pludseligt betragtedes som tilfældigt og vilkårligt, og en anden tilgang, hvis fundament var en metodisk arbejdsmåde under inddragelse af sagkyndig hjælp. De magtstrukturer, der kom til
udtryk i diskursen om folkebibliotekerne, analyseredes i afhandlingen gennem det genealogiske udgangspunkt med anvendelse af fordelingen, organisationen af udviklingen
og etableringen af normer som diskursive strategier til undersøgelse af, hvordan disciplineringen og oplysningen interagerede som led i kontrollen med og transformationen
af den for samfundet vigtige krop som et produktivt individ, der udstyredes med borgerlige normer og livsværdier. Perioden 1880-1920 var præget af konstruktionen af et
sandhedsregime, hvor disciplineringen i folkebibliotekerne definerede oplysningens
funktion som et led i skabelsen af den produktive befolkning. Oplysningen transformeredes til at blive et offentligt relevant anliggende for samfundet med en særegen organisationsform i folkebiblioteket til sikring af befolkningen som produktiv og nyttig i samfundets tjeneste.
Fordelingen medførte inddelinger og hierarkiseringer, hvis formål var at skabe en
overvågende struktur. Hierarkiseringen definerede nogle bøger som egnede for biblioteket, medens andre erklæredes for uegnede, og for de bøger, der fandtes på biblioteket
etableredes et rangforhold mellem skønlitteraturen og faglitteraturen. Ud af den diffuse
mængde af bøger trådte biblioteksbogen, hvis faglitterære indhold fremhævedes gennem klassedeling og signaturen. Et særkende for den hierarkiserende diskurs var dens
opdeling mellem land og by. Denne opdeling fandtes både ved bibliotekaren, låneren og
organisationen, og dette modsætningsforhold tilkendtes en problematisk status, som
skulle overvindes gennem en bestemt organisationsform. Samtidig forstærkedes modsætningsforholdet gennem opstillingen af krav om løn, uddannelse og arbejdsformer,
som vanskeligt lod sig opfylde ud fra en landsbybibliotekars formening. Hierarkiseringen mellem land og by definerede låneren som et problem og som kaotisk, uanset hvilket geografisk tilhørsforhold der var tale om. Hierarkiseringen installerede en bestemt
organisationsform som den mest hensigtsmæssige, der ud fra det bestående skabte en
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sammenhæng mellem land og by ved at definere forskellige bibliotekstyper og en bestemt måde at indrette lokalerne på. Overvågningen flyttede ind i bibliotekssystemet og
biblioteksrummet, hvoraf sidstnævnte disciplinerede befolkningen til at komme på biblioteket ud fra dets placering i byen. Biblioteket opstod som en bestemt formidlingsform, der gennem fordelingen af bibliotekets rum til bestemte funktioner som værksted,
udbredelse og kontrol udstyrede låneren og bibliotekaren med forskellige kvalifikationer. Disciplineringen fordelte sig på niveauet af det enkelte rum i biblioteket, hvor den
var synlig og håndfast i bibliotekarens tilstedeværelse på læsesalen, i udlånet og ved
skranken. Netop skranken symboliserede overvågningens transformation til en administrativ og usynlig overvågning, der kædedes sammen med en selvdisciplinering af låneren, hvis grænse kun de tekniske muligheder kunne sætte. Placeringen og indretningen
definerede biblioteket som oplysningens hjem i det offentlige rum som en institution på
linie med kirke, forsamlingshus og skolen.
Signaturen betegnede biblioteksbogens særegenhed over for bogen i almindelighed.
Signaturen muliggjorde bogens reduktion til bogkortet, hvis betydning var at sikre, at
bogen altid var til stede i biblioteket og dermed sikrede oplysningens konstante offentlige tilgængelighed. Bogkortets overvågende funktion i relation til både bog og låner
medførte optegnelse af viden om forbindelsen mellem bog og låner. Bogkortet var knudepunktet mellem magt og viden, da det gjorde en kontrol med lånerens læsning mulig
og samtidig skabte grundlaget for den produktive låner. Med bogkortet skabtes forudsætningen for at kunne hævde oplysningens offentlige relevans. Fordelingen af det bibliotekariske arbejde medførte en hierarkisering gennem løn og uddannelse. En ny identitet som faguddannet og fuldtidsbeskæftiget embedsmand tonede frem og understregede
bibliotekarens betydning for kontinuiteten i et bibliotek, der skulle sikre bogens og oplysningens permanente offentlige tilgængelighed. Bibliotekaren underkastedes disciplinering og hierarkiets kontrollerende overvågning for at kunne garantere oplysningens
transformation til et offentligt, samfundsmæssigt relevant område. Bibliotekarens myndighed over for låneren forankredes i lønnen og den faglige uddannelse. Hierarkiseringens inddelinger af befolkningen efter alder og læsefærdighed gjorde den uvidende og
uproduktive kaotiske masse anvendelig som et argument for bibliotekets berettigelse. I
en demokratisk diskurs betragtedes befolkningens uvidenhed som et problem for samfundets eksistens, og dette problem skulle løses så hensigtsmæssigt som muligt. Organisationens formål blev gennem indretningens parcellering af lånerne at disciplinere befolkningen med henblik på dens transformation til produktive individer.
I så henseende var organisationen af udviklingen af væsentlig betydning, da bogen,
bibliotekaren, låneren og organisationen her kædedes til en bureaukratisk diskurs om
nytte, effektivitet, fremgang og vækst. Fokuseringen på standardiseringen af arbejds-

255

De danske folkebibliotekers historie ca. 1880-1920

gangene og den effektive udførelse af dem på et objektivt og videnskabeligt grundlag
havde tayloristiske elementer, der underkastede oplysningen en række procedurer,
hvorved dens funktion blev at sikre samfundets velstand. Til dokumentation af bibliotekernes betydning for nytte, effektivitet, fremgang og vækst indsattes en række manøvrer
og procedurer, hvis disciplinerende effekter gjorde det muligt at skabe den sunde, produktive og nyttige befolkning. Nytten førte til, at bogens tilgængelighed blev et offentligt relevant område ved at udnytte dens potentiale for, at så mange som muligt kunne
have glæde af bogen på samme tid. De administrative rutiner, der sikrede bogen som
genstand og indlemmede den i bibliotekets bestand, indlejredes i ønsket om effektivitet.
De af bureaukratiseringsdiskursen til rådighed stillede manøvrer og procedurer tilkendte
bogen systematik og orden. Med grundlag deri kunne bogens nytteværdi og dermed
bibliotekets ydeevne dokumenteres gennem anvendelsen af fleksible systemer, der baseredes på bogkortets optegnelse af viden. I denne kontekst måtte de mest effektive systemer tages i brug, hvilket betingede inddragelsen af den angloamerikanske biblioteksteknik.
Diskursen om disciplinering resulterede i behovet for en effektiv og forsvarlig drift
af bogen som et særligt kompleks anliggende. Arbejdet i biblioteket underkastedes en
bureaukratisering og fastlæggelse af rutiner for behandling af bogen og for forvaltningen af det daglige arbejde (regnskab, budget, statistik). For bibliotekaren betød dette en
identitet, der forankredes i kontrollen med og etableringen af relationerne mellem bog
og låner. Bibliotekaren tilkendtes myndighed som den, der kunne sikre opfyldelsen af
samfundets tarv, og legitimiteten hentedes i den faglige uddannelse. Redskaberne til
håndteringen af det bureaukratiske arbejde var blot nogle af de kompetencer, som bibliotekaren udstyredes med. Kravene om anvendelsen af særlige metoder, hvis brugbarhed
baseredes på videnskabelighed og objektivitet, gjorde en begyndende identifikation af
bibliotekaren som ekspert mulig. Med uddannelsen etableredes en skelnen mellem teori
og praksis, hvor teorien udstyrede bibliotekaren med ekspertstatus, medens den praktiske oplæring tilkendtes en væsentlig betydning for tildeling af sociale og formidlingsmæssige kvalifikationer. Uddannelsens praktiske del havde desuden betydning for udbredelsen af de normer, der definerede bibliotekaren som folkelærer og teknokrat under
betegnelsen library spirit.
Låneren konstrueredes som det problematiske og kaosfrembringende element i biblioteket, der nødvendiggjorde bibliotekarens tilstedeværelse og ibrugtagelsen af forskellige metoder til kontrol med lånerens brug af biblioteket. Kontrollen med og overvågningen af låneren medførte en individualisering og neutralisering af befolkningen som
masse. Som låner kunne befolkningen gøres produktiv, effektiv og fremskridtsorienteret. Låneren identificeredes således som råstoffet for samfundets velstand.
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Oplysningen defineredes som et måleligt og administrativt arbejde, der krævede orden, plan og sagkundskab. Dette betingede opbygningen af en særlig organisationsform,
hvis omdrejningspunkt var ensartethed og standardisering af oplysningen til kontrol
med og inspektion af de til rådighed stående midlers effektive og produktive udnyttelse.
Effektiviteten og nytten forankredes i en økonomisk ansvarlig strategi, der skulle sikre,
at intet gik til spilde, hvorved bibliotekerne kunne fremstille sig som af økonomisk nytte
for samfundet. Organisationen skulle sikre, at den skabte nytte kunne dokumenteres og
vurderes.
Diskursen om disciplinering resulterede i et effektivt instrument, der ikke kun underkastede befolkningen en disciplinering. Det er nok så væsentligt at fastholde, at denne
disciplinering medførte befolkningens myndiggørelse som det produktive, velunderrettede og nyttige individ. Dette medførte konstruktionen af normer for bogen, bibliotekaren, låneren og organisationen. Bogen konstrueredes som et væsentligt oplysningsmiddel i relation til samfundet, fordi den – i modsætning til foredragets vilkårlighed og
flygtighed – kunne fastholdes og dokumenteres. Bogens betydning for samfundet relateredes til den økonomiske strategi om at skabe nytte og produktivitet i sammenkædningen med låneren. Denne funktion opnåedes gennem definitionen af bogen som arbejdsredskab, hvorved låneren disciplineredes til at læse bestemte bøger på en bestemt måde
under bibliotekarens overvågning. Skulle bogen bidrage med den ønskede nytte, krævedes en demokratisering af adgangen til den, hvilket sikredes gennem dens konstante
offentlige tilgængelighed i biblioteket.
Det var ikke lånerens behov, der var udslagsgivende for læsningen på biblioteket,
men samfundets tarv. Skulle bogen generere produktivitet og nytte for samfundet, kunne det for dette ikke være uinteressant, hvad folk læste, eller hvordan de læste. Ud fra en
pessimistisk diskurs om samfundet, hvor det romantiske syn på hjemmet som opdragelsesinstans for befolkningen underkendtes, måtte samfundet nødvendigvis overlades dette ansvar. Opdragelsen til læsning transformeredes til et samfundsanliggende, der fandt
sted i læsestuen. Låneren underkastedes bibliotekets og læsestuens regler om ro, renlighed og regelmæssighed som udtryk for de borgerlige værdier og normer. Gennem denne
disciplinering transformeredes den uvidende masse til velopdragne og velunderrettede
borgere, der var i stand til at begå sig i et samfund, der betragtedes som af stigende
kompleksitet. Låneren blev den demokratisk engagerede borger.
Til at forestå denne proces måtte bibliotekaren indordne sig under det kald, der relateredes til samfundets tarv frem for til den enkeltes offer. Dermed tildeltes bibliotekaren
et samfundsmæssigt baseret initiativ, der skulle bringe bibliotekerne fremad og landet
velstand. Dette initiativ forankredes i den dobbelttydige forbindelse mellem uddannel-
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sen og kaldet, hvilket definerede bibliotekaren som den elitære teknokrat og den forsagende idealist.
Med denne tildeling af initiativet til bibliotekaren placeredes han som det første led i
organisationen. Oprettelsen af, samarbejdet mellem og styrelsen af det enkelte bibliotek
relateredes til normer for det private initiativ, hvis selvstændighed måtte indordnes under et organisk sammenhængende hele. Samarbejdet introduceredes som normen for
biblioteksarbejdet, og dets mål var at undgå spildte kræfter samt at skabe orden. Organisationen konstrueredes som en nødvendighed, der skulle skabe orden i kaos og sikre
oplysningens frugtbare funktion.
Analysen tegner et billede af et brud mellem forskellige former for organisering af
oplysningsbestræbelserne i perioden 1880-1920. Bruddet relateredes til to forskellige
syn på initiativets og systemets virkemåde. Den ene havde folkebogsamlingen som organisationsform, hvis kerne bestod i tilknytningsforholdet alene til det nære, lokale miljø. Denne organisationsform forankredes i et ikke-organiseret initiativ, der var præget af
spontanitet, tilfældighed og ikke-ekspliciterede metoder. Dette tilfældighedsprincip blev
tilsyneladende ikke opfattet som problematisk, da det netop betød, at det stod enhver frit
for at oprette en bogsamling, for hvem det ønskedes, og på hvilken måde det ønskedes.
Folkebogsamlingernes system kan således karakteriseres som entusiastisk: Så længe
initiativet og gejsten var til stede, så var bogsamlingen det også. Forsvandt entusiasmen,
så forsvandt bogsamlingen også, men med mulighed for et nyt initiativ og en ny bogsamling. Den anden form for organisering af oplysningsbestræbelserne, folkebiblioteket, defineredes ved en problematisering af det tilfældige. Initiativet dresseredes og sattes i en ramme med den faguddannede bibliotekar som kerne i et professionelt og bureaukratisk system, hvis potentiale rettedes mod udvikling og vækst i relation til samfundet.
Omdrejningspunktet i bibliotekerne var fremkomsten af en diskurs om disciplinering,
der skabte oplysningens funktion som et spørgsmål om at etablere og definere den sociale krop, befolkningen, som produktiv, sund og demokratisk engageret i et samfund
under transformation. Oplysningen blev et samfundsrelevant anliggende, der krævede
en særlig instans til sikring af dens udbredelse. Oplysningen forankredes i bogen som
medium og med bibliotekaren som den, der skulle bringe bogen ud til befolkningen ved
hjælp af den hensigtsmæssige, rationelle og systematiske måde, der skabtes gennem
bibliotekernes organisation. Diskursen om disciplinering definerede oplysningen som en
strategi til orientering i det moderne og komplekse samfund, hvor oplysningen skulle
fungere som en hjælp til etablering af sammenhæng mellem individ og samfund. I bibliotekerne udstyredes den enkelte med færdigheder, sociale omgangsformer og kundskaber, der gjorde det enkelte individ af økonomisk nytte for samfundet.
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Det sandhedsregime om folkebiblioteker, som etableredes i perioden 1880-1920 installerede demokratiseringen af oplysningen og dens mulighed for at frigøre befolkningen som bibliotekernes formål. Folkebibliotekerne konstrueredes som et led i forståelsen af oplysningen som en proces, der skulle sikre det gode samfund gennem en demokratisering af læsningen. Denne demokratisering medførte etableringen af en lang række
procedurer, der definerede oplysningen på en bestemt måde, og som disciplinerede befolkningen til at betragte oplysning som kædet til bogen og bibliotekaren som idealisten,
der formidlede viden om oplysning. Frigørelsen af befolkningen kædedes til en økonomisk, rationel tankegang, der skulle sikre den enkeltes produktivitet i samfundets tjeneste. Forankringen i samfundets tarv legitimerede oplysningens transformation til et offentligt relevant område.
Sandhedsregimets fundament i en diskurs om disciplinering, der hævdede det økonomiske og rationelle incitament for læsningen, medførte udgrænsningen af andre måder at forstå bibliotekernes arbejde på. Sognebogsamlingerne og folkebogsamlingerne
defineredes som ”det andet”, hvis arbejdsmåde karakteriseredes som gammeldags, uprofessionelt og behovsorienteret. Deres virke sås som udslag af en veldædig elites filantropiske sindelag, hvis ledelse af det enkelte bibliotek var nødvendig for at kontrollere,
at låneren, der tilhørte almuen, fik den læsning, som han kunne tåle. Fremkomsten af en
diskurs om disciplinering i bibliotekerne overflødiggjorde tilknytningen af eksterne autoriteter som præsten eller læreren. Profileringen af det moderne folkebibliotek skete
ved at tilkende dets forståelse af metode, orden og sagkundskab betydning for fremskridt, fremgang og vækst, medens folkebogsamlingernes forankring i ikke-formulerede
metoder og afhængighed af en enkelt ildsjæl ikke kunne garantere opfyldelsen af disse
krav. Folkebibliotekerne blev normen – folkebogsamlingerne blev det anormale og afvigende, og denne udgrænsning garanterede folkebibliotekernes stilling i samfundet.
Når der i denne afhandling er peget på konstruktionen af et sandhedsregime, betyder
dette, at det er udskifteligt – således at forstå, at et nyt sandhedsregime kan konstrueres
med helt andre konsekvenser for bibliotekerne og det biblioteks- og informationsvidenskabelige felt. Der skal ikke her foretages en vurdering med henblik på, om et sådant
brud er på vej. I stedet knyttes nogle bemærkninger til, om det i perioden 1880-1920
etablerede sandhedsregime med dets udgrænsning af det uprofessionelle stadig definerer
vores forståelse af det biblioteks- og informationsvidenskabelige felt i dag. Udgangspunktet for feltets selvforståelse er bogen, materialet eller mediet, der ikke blot definerer
tilbagevendende diskussioner om hvert nyt materiales egnethed, håndtering, skadelige
indflydelse (på ungdommen) og dets relevans som et offentligt anliggende. Det konstituerer også bibliotekarens identitet, hvor der ses en delvis adskillelse mellem teknokraten og teknikkerne (information science) over for folkelæreren og opdrageren. At fast-
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holde eksistensen af folkelæreren og opdrageren kan synes i modstrid med folkebibliotekarens nuværende identitet som den, der stiller litteratur og informationer til rådighed
for brugerne, men nye grupper af urolige brugere i biblioteket kan medvirke til at redefinere denne bibliotekarens rolle. Uddannelsens fokusering på den videnskabelige forankring kan ses som et værn om den professionelle identitet som en konstant afgrænsning over for amatøren. Ligeledes er en ledende forestilling, at bedre og nye metoder
giver bibliotekarerne mere tid til brugerne og den vejledning, som er deres kerneområde. Endelig kan der peges på det fastetablerede samarbejdende bibliotekssystem, hvis
omdrejningspunkt udgøres af målsætningen om, at alle borgere i landet skal have adgang til alle bøger. Nye tekniske landvindinger ses som en mulighed for at udbygge og
forstærke dette princip.
Trods bibliotekernes udtalte målsætning om at ville oplyse hele befolkningen er dette
i forskningen enten blevet tolket som et opgør med et gammeldags nedværdigende syn
på almuen eller som en forskrækket middelklasses ønske om at pacificere og integrere
arbejderklassen i det af borgerskabet definerede samfund ved at kontrollere den litteratur, som formidledes til arbejderne.1114 Den første tolkning identificerer bibliotekerne
med fremskridt og udvikling, hvor oplysningen indgår som en ikke-ekspliciteret norm.
Den anden tolkning medfører, at magten lokaliseres som en enkelt klasses ejendom, og
som den frit kan disponere over til betvingelse af andre grupper i samfundet. Oplysningen reduceres til et redskab for en enkelt klasses magtbestræbelser. Denne afhandling
har peget på endnu tolkning af forholdet mellem disciplinering og oplysning ved at undersøge det netværk af disciplineringsteknikker og -metoder, der i bibliotekerne flettedes sammen med oplysningen med henblik på at transformere befolkningen fra en uvidende masse til at blive produktiv, sund og demokratisk. Denne sammensmeltning betød opkomsten af et sandhedsregime, der er definerende for vores forståelse af folkebibliotekerne og biblioteks- og informationsvidenskabelige felt i dag, og som definerede
bibliotekernes rolle i samfundet som én blandt flere institutioner, hvor disciplinering og
oplysning kunne krydse hinanden.

6.2 Disciplineringen, oplysningen og samfundet
Bibliotekerne agerede ikke i et lukket rum, og en bred samfundsmæssig accept af bibliotekerne som et offentligt anliggende betragtedes som alfa og omega. Bibliotekernes
placering i samfundet i samspil med eller som modspil til øvrige oplysningsinteresserede aktører betingedes af diskursen om disciplinering i folkebibliotekerne og dens produktive indvirkning på oplysningen. At inddrage højskolen, arbejderbevægelsen og fol-
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260

6. Kapitel: Bibliotekerne og samfundet: en konklusion

keskolen i en kortfattet perspektivering af disciplineringen, oplysningen og bibliotekerne kan synes vovet. De er alle i rigt mål behandlet i litteraturen, hvorfor der her kun skal
peges på mulige sammenhænge mellem disciplinering og oplysning. Det skal samtidig
understreges, at de ikke er direkte sammenlignelige, og at arbejderbevægelsen på grund
af sin fremstormende position inddrages i højere grad end højskolen og skolen. Styrende
for denne perspektivering er, hvordan disciplineringen relateredes til oplysningen.
Ved en behandling af højskolen er dens forståelse af oplysningen uomgængelig. Højskolen indtager om nogen stillingen som synonym med oplysningen af folket, og med
dens udgangspunkt i Grundtvigs tanker ses den som et brud med en ældre oplysningstradition, hvor den dannede elite anså folket for at være en rå masse, der skulle kultiveres fra oven. At dannelsen skulle udgå fra folket, betød, at kulturen og dannelsen havde
sit udspring i folket forstået som bonden.1115 Nationen var den centrale referenceramme
i et opgør med den klassiske dannelse, der var forankret i den fælleseuropæiske erfaring
med oprindelse i det klassiske Rom og Grækenland og med latin som det primære
sproglige dannelsesmiddel. Højskolen så stadig sproget som grundlag og redskab for
dannelsen, men det fremmede sprog blev udgrænset og erstattet af modersmålet. Dansk
historie og litteraturhistorie konstrueredes som de nationale dannelsesfag med en fuldstændig afvisning af den klassiske dannelse, der i den grundtvigianske optik blev synonym med den sorte skole og den døde, skriftlige lærdom.1116 Den danske historie betragtedes som et middel såvel i den nationale kamp, som den skulle være et rum for den
enkeltes personlige udvikling.1117
Hvordan kunne disciplineringen etableres i relation til denne diskursive forståelse af
oplysningen? En mulig sammenkædning kan ligge i overvejelser over, hvordan denne
forestilling om det danske folks nationale fællesskab formidledes og bibragtes folket.
De teknikker, der inddroges i denne forbindelse, antyder en diskurs om disciplinering i
højskolernes regi. Først og fremmest kan der peges på undervisningsfagene i højskolen,
hvor de nationale dannelsesfag indtog en fremskudt position. Dette betød ikke, at praktiske fag negligeredes på højskolerne, der underviste i fag som regning, matematik,
landmåling, landbrugsfag og siden hen engelsk og forskellige naturfag.1118 Gennem den
svenske gymnastik introduceredes rygradens pædagogik, der lige så meget rettedes mod
den åndelige som mod den anatomiske rygrad. De praktiske fag, som højskolen underviste i, kan ligeledes anskues som en disciplineringsteknik, hvor broderier med nationale motiver ikke kun havde en disciplinerende effekt ved fremstillingen af særlige kvin-
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delige dyder, men tilkendte netop dette nyttige arbejde en yderligere dimension.1119
Højskolen blev et forum for udveksling af erfaringer og følelser og den sigtede mod at
vække den enkeltes kald og få den enkelte til at tage personlig stilling til livets store
spørgsmål.1120
Endelig kan der peges på foredragets betydning som disciplineringsteknik. Højskolens etablerede modsætning til latinskolens døde lærdom medførte brugen af sprogets
mundtlige formidlingsform frem for den skriftlige, og vækkelsen blev det centrale, ikke
erhvervelsen af kundskaber. Fra talerstolen i foredragssalen på højskolen eller i forsamlingshuset formidlede taleren den viden, som skulle skabe det nationale fællesskab og
folkeligheden. Korsgaards opstilling af modsætningen mellem eksperten og profeten
relateres i denne sammenhæng til brugen af talerstolen i demokratiet. Hvor eksperten
anvendte forelæsningen, var profetens medium foredraget, hvorigennem han formidlede
et budskab fra en højere instans. Det at gå til foredrag benævner Korsgaard som en selvets teknologi, der i dette tilfælde betegnede foredraget som en praksis, som blev taget i
anvendelse for at påvirke sit eget og andres selv. Kernen i det folkelige foredrag var
ifølge Korsgaard hjertets dannelse, da eksperten og ikke profeten varetog formidlingen
af kundskab.1121 Gennem denne folkeopdragelse skulle folkestemmen kvalificeres til
deltagelse i det politiske liv, der for bøndernes vedkommende også indbefattede bestyrelsesarbejde i andelsbevægelsen. Højskolens mål med oplysningen var, at folket skulle
blive sig danskheden bevidst. Gennem foredragene opbyggedes forestillingen om danskerne som et folk, og den rette folkelighed formidledes. Højskolens nationale dannelse
var for så vidt standsnedbrydende, da den pegede på folke-ligheden mellem adel og
bonde.1122 Med højskolen konstrueredes den enkelte som en del af fællesskabet.
Den viden, som højskolen ville videreformidle, betragtedes således ikke som egentlig
kundskabsformidlende. Disciplineringen i højskolens regi kan således ses som rettet
mod konstruktionen af det nationale fællesskab med den betydning, at eventuelle
standsinteresser eller andre individuelle interesser måtte vige for det nationale. Denne
disciplinering var en væsentlig forudsætning for bibliotekernes virke, der inddrog den
nationale dannelse i en sammensmeltning med den klassiske dannelse til det, som Emerek betegner som det nyhumanistiske dannelsesideal. Emerek påpeger videre den
mundtlige traditions begrænsninger som kanal til formidling af viden i et samfund, der
prægedes af en stadig større kulturel produktion, da foredraget havde basis i en agrar
kultur, som med den massive urbanisering stod for fald.1123 For bibliotekspionererne var
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den afgørende mangel ved foredraget, at der kun var tale om vækkelse og ikke kundskabsformidling. Foredraget var set fra biblioteksbevægelsen ikke produktivt og kunne
ikke anvendes til at skabe en produktiv befolkning. Biblioteksbevægelsen anerkendte
for så vidt vækkelsen som forudsætning for kundskabstilegnelsen og søgte derigennem
en tilnærmelse til højskolen som den magtfulde oplysningsfaktor, men stillede sig entydigt på ekspertens side ved at kræve vækkelsen forbundet med formidling af sandhed og
sagsforhold, der skulle læres. Spillede foredraget en vis rolle som en selvets teknologi
var det i diskursen om folkebibliotekerne ikke tilstrækkeligt til disciplinering af hele
befolkningen.
Forskningen i arbejderbevægelsens oplysningsbestræbelser er, som vel i øvrigt store
dele af forskningen i arbejderbevægelsens historie, præget af en marxistisk inspireret
tilgang, der fokuserer på den borgerliggørende normkonstruktion, som rummedes i arbejderbevægelsen. Samtidig påpeges i forskningen behovet for uddannelsen af industrisoldater, hvilket alene føres tilbage til kapitalens og borgerskabets centrale magtposition. Frem for at relatere disciplineringen til borgerskabets behov for en tæmmet arbejdskraft, der kunne betjene maskinerne i de opstående fabrikker, kan der peges på de disciplinerende elementer, som fandtes i arbejderbevægelsens oplysningsbestræbelser.
Arbejderbevægelsen anså oplysningen som en væsentlig bestanddel i den enkelte
arbejders frigørelse og for hele arbejderklassens frigørelse fra borgerskabets og gejstlige
samt verdslige autoriteters formynderi. Oplysningen skulle forankres i videnskaben og
fornuften, og den betragtedes som objektiv.1124 Arbejderbevægelsen havde et modsætningsfyldt syn på oplysningen, for selvom oplysningen sås som betingelsen for frigørelse og myndighed, betragtedes den som et sekundært indsatsområde. Forbedringen af de
materielle vilkår tilkendtes størst betydning, og først når forbedringerne var opnået,
kunne der gøres en indsats for oplysning og uddannelse. Videnstilegnelse efter endt
skolegang blev bundet til arbejderens fritid.1125 Et væsentligt spørgsmål var endvidere,
om oplysningen skulle føre til konstruktionen af en selvstændig arbejderkultur som et
totalt brud med borgerskabets kultur, eller om borgerskabets kultur skulle demokratiseres gennem en opdragelse af arbejderne til at forstå den borgerlige kultur, hvilket ville
medføre en integration af arbejderne i borgerskabets dannelse.1126 Arbejderbevægelsens
forståelse af oplysningen defineres som bundet i troen på, at arbejderne havde særskilte
interesser i en etableret modsætning til borgerskabet, kirken og statslige institutioner. I
arbejderbevægelsens egen selvforståelse måtte oplysning fra oven undgås, da denne

1124

Andersen et al., 1987, s. 6. Agger & Gemzøe, 1982, s. 263. Korsgaard, 1997, s. 247 og 328. BuskJensen et al., 1985, bd. 6, s. 211.
1125
Agger & Gemzøe, 1982, s. 258-259.
1126
Skyggebjerg, 2002, s. 71.

263

De danske folkebibliotekers historie ca. 1880-1920

oplysning, der spredtes gennem de af borgerskabet grundlagte foreninger, kun havde til
formål at indskærpe arbejderen, hvor han havde sin plads.
Gennem oplysningen skulle den udbredte almuebevidsthed, de borgerlige normer,
borgerskabets vidensmonopol og underkastelsen under gejstlige og verdslige autoriteters disciplinering brydes for derigennem at skabe en klassebevidsthed, der ledte til den
socialistiske utopi.1127 Med oplysningen skulle arbejderen ikke blot frigøres fra kapitalismens overgreb, men han skulle yderligere bibringes redskaber med henblik på ledelse
af fabrikker og deltagelse i ledelsen af landet. Oplysningen skulle rumme anvisninger
på, hvorledes der kunne fremsættes ytringer i det offentlige rum gennem pressen og ved
hjælp af folketingets talerstol.1128 Oplysningen sigtede videre mod den enkeltes personlige udvikling, hvor den enkelte arbejder skulle hæves moralsk og intellektuelt. I denne
optik måtte oplysningen yderligere fokusere på tilegnelse af sædelighed, der medførte
en tilnærmelse til de (små)borgerlige normer, uanset at udgangspunktet for oplysningsbestræbelserne netop var et opgør med borgerlige begreber som mådehold, sparsommelighed og ærefrygt for de eksisterende autoriteter. Et opgør som måtte til, for at almuebevidstheden kunne erstattes med en klassebevidsthed.1129 Arbejderen konstrueredes
som det økonomiske, politiske og menneskelige individ i en habermasiansk forståelsesramme.
Forskningen i arbejderbevægelsen peger på eksistensen af en disciplinering af arbejderen fra oven, som tilsyneladende forsvandt i den af arbejderne definerede oplysning.
Spørgsmålet er således, om disciplineringen eksisterede i arbejdernes egne rækker under
en anden form. En tydeliggørelse af dette forhold kan etableres ved at undersøge, hvilke
teknikker der bragtes i anvendelse med henblik på at formidle oplysningen til arbejderen. Som udgangspunkt kan der peges på undervisningen, foreningslivet og arbejdet.
Skulle oplysningen medføre frigørelse, måtte uddannelse og opdragelse placeres i
den offentlige sfære, da den private sfære ikke magtede disse opgaver. Den private sfære centreret omkring hjemmet var kilde til magtvilkårlighed, undertrykkelse og moralsk
fordærv.1130 En tilsvarende pessimistisk indstilling til hjemmets evner i så henseende
fandtes i diskursen om bibliotekerne. For børnenes vedkommende var heldagsskolen det
ønskede middel, medens oplysning for de voksne blev henlagt til fritiden. Kravene til
skolen spejlede den overordnede spaltning i forståelsen af oplysningens betydning for
arbejderne, da arbejderbevægelsen dels krævede et stærkere fokus på de rent praktiske
fag og mindre boglig lærdom, dels at den boglige lærdom skulle demokratiseres og ikke
blot forbeholdes de dannede lag. Ifølge Agger & Gemzøe hæmmedes et opgør med un1127
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dervisningens indhold, fordi arbejderbevægelsen erkendte nødvendigheden af almuens
kvalificering gennem undervisningen.1131 Bogen blev et af de centrale redskaber for
arbejderbevægelsens oplysningsbestræbelser i tæt tilknytning til en undervisningsmæssig forankring i f. eks. Studentersamfundets Arbejderoplysning og aftenskoleundervisning. I 1910 grundlagdes Den socialdemokratiske Arbejderskole og Arbejderhøjskolen i
Esbjerg med henblik på undervisning af partifunktionærer og alment oplysende virksomhed. Fælles for de forskellige institutioner var fokuseringen på kundskaber og praktiske færdigheder som en modsætning til højskolens vækkelse.1132
Oplysningsbestræbelserne gav sig udslag i grundlæggelsen af Arbejdernes Læseselskab i 1879, og i tilknytning til dette fandtes et bibliotek. Læseselskabet arrangerede
diskussionsmøder og foredrag for medlemmerne.1133 Det kan i den henseende betragtes
som en udløber af den europæiske associationsbevægelse, der havde sit udgangspunkt i
oplysningstiden. Læseselskaberne – og navnlig deres tilknyttede samtaleværelser eller
egentlige diskussionsklubber – er blevet betragtet som et øvelsesområde for borgerskabets deltagelse i den offentlige politiske debat. Med demokratiseringen af læsningen
demokratiseredes læseselskaberne tilsvarende, således som tilfældet var med Arbejdernes Læseselskab, hvor det ikke længere var borgerskabet, men arbejderklassen der skulle opøve de politiske færdigheder. På tilsvarende vis fungerede den interne offentlighed,
der konstitueredes i de enkelte fagforeninger og gennem arbejderpressen.1134 Gennem
dette aspekt af foreningslivet disciplineredes arbejderen til at respektere de demokratiske spilleregler, der var tydelige i enhver forening.
Rummede arbejderbevægelsens oplysningsbestræbelser en disciplinering af arbejderen som salonfähig i en politisk sammenhæng og på borgerskabets præmisser, rummede
arbejderbevægelsen samtidig oplysningsbestræbelser, der gik i retning af en indre disciplinering og underkastelse af arbejderen i relation til konstruktionen af en arbejderidentitet eller klassebevidsthed. Klassebevidstheden manifesteredes i 1. majdemonstrationer,
der udstrålede magt gennem den ro og orden, som prægede geledderne med tydelig inspiration fra det militære forbillede.1135 Fagforeningernes lokale forankring med faglige
klubber på de enkelte virksomheder repræsenterede et fællesskab, der samtidig fungerede som et effektivt kontrolsystem. Brud på de etablerede arbejdsmæssige normer ved at
arbejde under tariffen eller ved at tage strejkeramt arbejde medførte udelukkelse af fagforeningen, der ligeledes sørgede for, at medlemmerne opførte sig efter de almindelige
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moralske normer. Organiserede arbejdere var en attraktiv arbejdskraft på grund af den
interne disciplinering i arbejderbevægelsen. Arbejderen skulle passe sit arbejde, møde
til tiden og ikke drikke i arbejdstiden.1136
Undervisningen var den foretrukne kanal, ad hvilken oplysningen bragtes til arbejderen, med eksperten som den centrale figur i modsætning til højskolens profet. Den endelige organisering af undervisning for arbejderen etableredes i løbet af 1920’erne med
grundlæggelsen af Arbejdernes Oplysningsforbund i 1924. Arbejderbevægelsens fokus
på tilegnelse af reelle kundskaber betød en instrumentalisering af oplysningen som det,
der kunne skabe bedre vilkår, om end det kun var for en enkelt klasse i befolkningen.
Oplysningen defineredes som et offentligt anliggende, der skulle udfylde fritiden. Med
denne forståelse af oplysningens funktion trak arbejderbevægelsen på samme hammel
som biblioteksbevægelsen.
Skovgaard-Petersens disputats fra 1976, som omhandler optakten til loven om højere
almenskoler fra 1903, fokuserer på den modsætning, der eksisterede mellem dannelse
og demokrati. Dannelse betegner ifølge Skovgaard-Petersen traditionelt et elitært element, medens demokratiet er forankret i det egalitære. Betegnelsen almen dannelse var
mindre eksklusiv og kunne ses som en bro mellem eliten og massen. Årsagen til loven
om højere almenskoler ser Skovgaard-Petersen i det forhold, at den lærde skole havde
mistet forbindelsen til det moderne samfund og dermed udtrykte en ubalance mellem
dannelse og demokrati. Moderniseringen af latinskolen betød en mulighed for modernisering af samfundet.1137
Undervisningen var den naturlige grundsten i folkeskolen. Et så banalt udsagn, at det
nærmest forekommer absurd at fastslå det. Men undervisningsformerne i folkeskolen
afspejlede de forskellige oplysningsopfattelser, der brødes i den pædagogiske debat omkring århundredeskiftet, hvor en reform af skolevæsenet debatteredes. Med skolereformen i 1903 skabtes et sammenhængende skolesystem mellem grundskolen over mellemskolen og gymnasiet til universitetet. Principielt skulle alle have lige muligheder for
at få en uddannelse, men reformen medførte ikke en egentlig sammenhæng mellem skolen på landet og skolen i byerne. Denne svaghed søgtes løst i biblioteksbevægelsen med
koncentrationen om centralbibliotekerne som det, der forenede land og by.
Folkeskolens oplysningsopfattelse undergik i perioden en grundlæggende transformation. Fra reformationstiden havde religion været det dannelsesbærende fag, efter
hvilket det enkelte individs karakter og moral skulle rette sig. Skoleloven af 1814 fokuserede ikke så meget på borgerne som en moralsk enhed som på borgerne som en økonomisk ressource for staten, der tjentes bedst, ved at borgeren var lydig. Religionen for1136
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blev det væsentligste dannelsesfag, medens dansk havde status af et færdighedsfag, hvor
evnerne til at læse og skrive var i højsædet. Med det Styhrske cirkulære i 1899, der var
den første egentlige undervisningsvejledning, fuldbyrdedes transformationen fra religion til dansk som dannelsesbærende fag i folkeskolen, og dansk (og historie) blev centrale fag for undervisningen i folkeskolen. Som nationalt og holdningsdannende fag krævedes en ændret tilgang til undervisningen, således at det ikke kun drejede sig om selve
sproget, men lige så meget om indholdet. Det at læse og skrive var ikke længere de væsentligste elementer i danskundervisningen. En lignende udvikling gjorde sig gældende
for den lærde skole, hvor de klassiske sprog afløstes af dansk som det fundamentale
fag.1138 Den almene dannelse som det bærende element i gymnasiet forankredes i et
klasseløst national-folkeligt rum, samtidig med at det moderne samfund stillede nye
krav til evnerne til selvstændig tænkning og samarbejde om løsning af opgaver. Det
hele menneske måtte i stigende grad vige for det økonomiske og produktive individ, der
kunne bidrage til samfundets velstandsstigning.1139
I forskningen ses folkeskolen som et væsentligt element til demokratisering af samfundet, da den rummede et reelt frigørende element overfor hjemmets lænker. Folkeskolen rummede muligheden for forandring af samfundet gennem opdragelse af børnene til
deltagelse i folkestyret og ved at udstyre dem med færdigheder, der kunne bringe forøget velstand til landet. I den uddannelseshistoriske tradition er skolevæsenet det, der
kan bringe samfundet videre velstand.1140 Folkeskolen blev en af moderniseringens teknologier, hvilket medfører en eksplicit tilknytning til en diskurs om disciplinering i samfundet.1141 I de Coninck-Smiths doktorafhandling om skolen og barndommen påpeges
det, at skolens formål ikke i første række var kundskabsformidling, men opdragelse af
børnene.1142 Skolens funktion var at medvirke til løsningen af de samfundsmæssige opgaver, der defineredes som 1) at fremme sundheden, 2) at hæve det almene uddannelsesniveau med henblik på nationens økonomiske vækst og 3) at danne alle børn som
borgere. Også i skolens optik var hjemmet ikke tilstrækkeligt rustet til at løse disse opgaver, og det betragtedes snarere som en hæmsko og i værste fald som en nedbrydende
faktor i skolens bestræbelser på opdragelse af børnene.1143
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De karaktertræk, som skolen søgte at fremelske hos børnene, var ikke blot anvendelige til disciplinering af en enkelt klasse af befolkningen. Disciplin, ordenssans, boglig
lærdom og generel velopdragenhed var almene arbejdskvalifikationer, der var nødvendige for samfundets fremdrift.1144 Disciplineringen og opdragelsen af børnene udførtes
gennem de reelle afstraffelsesmekanismer og gennem den overvågning, som læreren
kunne udføre fra katederet. Afstraffelsesmetoderne ændredes i begyndelsen af århundredet, således at den fysiske afstraffelse forsvandt til fordel for den psykiske afstraffelse
i form af eftersidninger, omflytninger og detaljerede ordensregler. Disciplinen blev ikke
alene opretholdt ved lærerens blik ud over klasselokalet, men også gennem børnenes
blikke, der hvilede på hinanden. Den direkte overvågning suppleredes med selvjustits
og selvopdragelse fra børnenes side. Gennem denne karakteropdragelse af børnene internaliseredes samfundets værdier og normer.1145 Skolens opdragende funktion smeltede
sammen med dens kundskabsgivende oplysningsfunktion i undervisningens tilrettelæggelse. I diskursen om folkebibliotekerne blev højtlæsningen betragtet som ødelæggende
for børnenes (og siden hen de voksnes) læsefærdigheder, ligesom et opgør med udenadslæren oprindeligt var afsættet for de koldske og grundtvigske friskoler. I tidens pædagogiske debat betragtedes indlæringen af færdigheder som et led i dannelsen af barnets moral, som også grammatikken (især for latins vedkommende) ansås for at være et
glimrende disciplineringsmiddel.1146 Selvvirksomhed og selvarbejde erstattede i stigende grad udenadslæren som det pædagogiske middel understøttet af anskuelsesundervisning og klasseundervisning som nye didaktiske tiltag, hvor eleverne blev opdelt i klasser efter alder og modenhed. Undervisningen skulle sigte mod at lære børnene selvstændig tænkning frem for at lære udenad. Klasseundervisningen betragtedes samtidig
som anvendelig udfra en samfundsmæssig og uddannelsesøkonomisk betragtning, da
den medførte en effektivisering af skolehverdagen.1147
Den stærke vægt, som skolen lagde på udgrænsningen af hjemmet i opdragelsen af
børnene, medførte, at både moderskabet og barndommen blev – i de Coninck-Smiths
terminologi – et nationalt anliggende. Opdragelsen af barnet afspejlede balancegangen
mellem det rum, som det enkelte individ skulle have til sin personlige udfoldelse, og
behovet for opretholdelsen af samfundets normer, værdier og magtrelationer.1148 Skolen
skulle ideelt være børnenes arbejdsliv, hvilket medførte, at der udover den daglige skolegang skabtes en fritid. For mange børn var denne fritid afsat til lønnet arbejde, men
både skolen på landet og i byerne søgte gennem øget timetal at mindske dette arbejde og
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levne børnene tid til leg. Folkeskolens fokusering på de praktiske kundskaber sigtede
mod at konstruere barnet som det økonomiske, produktive og ansvarlige individ, der
skulle sikre nationens opretholdelse. I diskursen om folkebibliotekerne udgjorde netop
dette en væsentlig relation til folkeskolen, hvor bibliotekerne søgte at udvide skolegangen – på frivillig basis – til en yderligere forbedring og kvalificering af den samlede
arbejdsstyrke. Lærerens autoritet spejledes i bibliotekarens overvågende og kontrollerende funktion på læsesalen.

6.3 Opsummering
Det samfund, der spejledes i behovet for disciplinering gennem oplysning, karakteriseredes ved en transformationsproces, som forandrede det danske samfund. Dette krævede
nye samfundsmæssige organiseringer, der omfattede opdelinger af arbejdsmarkedet,
konstruktioner af nye professioner og som også gav sig udslag i kulturlivets manifestationer. Den traditionelle tredeling af samfundet mellem hovedstaden, købstæderne og
landet afspejledes tydeligt i diskursen om bibliotekernes egne organiseringsbestræbelser, hvor udgangspunktet formuleredes som en modsætning mellem hovedstaden og
resten af landet. Hovedstaden, der opfattedes som landets lysende og centrale nerve,
kom i stigende grad under pres fra de stadigt mere selvbevidste købstæder, som fik større økonomisk betydning. Den tredje del af samfundet, landet, prægedes af bøndernes
ligeledes større grad af selvbevidsthed, der havde sit udspring i forbedrede økonomiske
vilkår som følge af den succesfulde omlægning af landbruget. Samtidig etableredes landet som en modsætning til byerne (både købstæderne og hovedstaden). Landet blev defineret som idyl, hvor livet var roligere og i pagt med naturen, hvorved de dybe sociale
skel på landet retoucheredes. Bylivet prægedes af massekulturens grimme hoved, der
kom til udtryk i film, biografer og masseproduceret triviallitteratur. Gennem urbaniseringen og vandringen fra land til by øgedes byernes vægt over for landet. Sådanne transformationer af samfundsstrukturen medførte et behov for andre former for organisering
end dem, som det gamle standssamfund kunne tilbyde.
Samfundets organisering i de tre geografiske enheder transformeredes langsomt gennem de nye kommunikationsmidler. Jernbanen gjorde det muligt at flytte sig over længere afstande på kortere tid og indebar en gennemgribende organisering af samfundet
med nye bygninger, nye bydele og byer, og den medførte en ny litteraturtype i køreplanen. Telegrafens og telefonens udbredelse medførte sammen med dagspressens ekspansion en placering af landet i en stadigt større geografisk kontekst. Denne geografiske
kontekst og stigningen i udbuddet af information og kravene om kundskaber til brug i
erhvervslivet skabte andre vilkår for de instanser, der organiserede og formidlede orienteringspunkter i det komplekse samfund. Diskursen om disciplinering i bibliotekerne
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var én måde at sikre oplysningens anvendelighed i et samfund under transformation.
Teknikkerne, der toges i anvendelse inden for højskolen, arbejderbevægelsen og skolen
kunne tyde på, at der var tale om en generelt samfundsforankret disciplineringsdiskurs.
Nødvendigheden af at skabe individer til at agere i denne samfundsmæssige kontekst
betragtedes i egne selvforståelser som opgaven for skolen, højskolen, arbejderbevægelsen og for bibliotekerne.
Denne afhandling har som anden forskning inden for det bibliotekshistoriske område
søgt en ny tilgang til bibliotekshistorien. Dels i relation til den traditionelle fortolkning
af de danske folkebibliotekers historie, dels i relation til den forskning, der gennem anvendelse af Habermas’ teori om den borgerlige offentlighed, har peget på oplysningen
som en væsentlig bestanddel i folkebibliotekernes idéhistoriske forudsætninger. Afhandlingen har i stedet taget afsæt i Foucaults diskurs- og magtanalytiske begreber og
derigennem skabt et blik til analysen af folkebibliotekernes historie i perioden 18801920, der involverer både oplysningen og disciplineringen som to væsentlige sider af
moderniseringsprocesserne. Med brugen af det diskursanalytiske, arkæologiske blik er
analysen blevet løst fra enkeltpersoners og begivenheders konstituerende betydning til
fordel for en analyse af, hvordan bogen, bibliotekaren, låneren og organisationen i en
diskurs om disciplinering tildeltes bestemte former, indhold og funktioner. Blikket
vendtes mod de fortrolige og velkendte sammenhænge og forklaringer, der har rummet
en fare for blindhed over for andre mulige sammenhænge og forklaringer. Det fortrolige
og velkendte blev i sin detaljerede fremtoning spredt ud til betragtning og analyse. Samtidig har dette blik muliggjort en revurdering af forestillingen om folkebibliotekerne
som en forbedret og raffineret udgave af sognebogsamlingerne. Afhandlingen har peget
på et brud og en diskontinuitet i forståelsen af initiativet og systemet som det, der muliggjorde folkebibliotekernes fremkomst. Med anvendelsen af det genealogiske blik er
forekomsten af magtrelationer undersøgt i forhold til oplysningen, der i diskursen om
disciplinering skabtes som instrument til kontrol med befolkningen med henblik på at
udstyre den med produktivitet, sundhed og demokratisk engagement. Afhandlingen viser, at den amerikansk inspirerede biblioteksteknik, der er blevet set som af eroderende
indflydelse på oplysningen, snarere har været et element, der styrkede dens anvendelighed og transformation til et offentligt område. Afhandlingen har peget på, at en diskurs
om disciplinering virkede konstituerende for et sandhedsregime, der i visse henseender
er bestemmende for vores forståelse af folkebibliotekerne, biblioteks- og informationsvidenskaben, og at dette har medført en nyfortolkning af stridighederne i perioden 18801920. Frem for at se dem som udtryk for personlige modsætninger bundet i angsten for
en statsliggørelse af bibliotekerne, ses de som resultatet af sandhedsregimets udgræn-
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sende magt. Denne har installeret modstandernes position som ”det andet” med henblik
på at synliggøre og sandsynliggøre folkebibliotekets stilling og rolle i samfundet.
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Nr. 8: Korrespondance mellem Steenberg og Weis 1899-1910.
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B2: Breve fra Weis til Steenberg 1899-1910.
Nr. 9: Korrespondance med ministeriet mm. 1899-1910.
B4: Erklæringer 1906-1909.
B5: Korrespondance med ministeriet 1899-1909
B6: Andragender til komiteen 1899-1910
Nr. 10 Landsudstillingen i Århus
B20: Udstillingsbiblioteket
Nr. 19: Foredrag af Steenberg 1908-1915.
B41: Foredrag af Steenberg
Nr. 20: 1910-1910 Komiteens Navn mm. (og Organisation).
C3: De udvidede Komitemøder 1913-1916
C4: Repræsentation for Biblioteksforeningerne 1917-1919
Nr. 21: 1911-1920 Møder i Komiteen.
C9: Møde 28-29.12.1911
C10: Møde 20.4.1912
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C16: Møde 31.5.1915
C18: Forhandlingsprotokol 1917-1920
Nr. 22: 1910-1919 Intern Korrespondance mm.
C30: Intern Korrespondance. Diverse 1910-19
C31: Intern Korrespondance: ”Bjerre-erklæringen” 1917
Nr. 23: Komiteens Beretninger mm. 1911-1919.
C42: Komiteens Beretninger 1910/11-1917/18
C43: Erklæringer afgivet til Ministeriet
Nr. 24: Komiteens Kontor mm. 1910-1920.
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C57: Komiteens Personale. Døssing 1912-1919
Nr. 25: Komiteens Vandrebogsamlinger mm. 1911-1916.
C64: Komiteens Vandrebogsamlinger 1911-1916.
C66: Trykte Katalogkort 1915-1916
Nr. 26: Komiteens Publikationer 1910-1919
C69: Statistikprotokol 1916-17
C70: Tilvækstprotokol 1917
C76: Forskellige Manuskripter af Steenberg
Nr. 27: Bogsamlingsbladet 1909-1920.
C78: Breve fra Høirup til Steenberg 1909-1913
C79: Breve fra Høirup til Steenberg 1914-1918
C80: Breve fra Høirup til Døssing, 1910-20
Nr. 29: Bogsamlingen for Børn og Unge mm. 1910-1919.
C93: Diverse vedr. Centralbiblioteker 1914
Nr. 31: Diverse Sager.
C109: Uddannelseskrav
Nr. 32: Diverse statistikker og oversigter 1911-1915 (indeholder materiale fra den lovforberedende kommission).
C112: Mødereferater (plenarudvalget)
Kopibøger
Nr. 35:
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Indkomne breve
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D11: Breve fra Grønborg til Steenberg 1899-1917
D13(a): Breve fra Bjerre til Steenberg 1902-1909
D13(b): Breve fra Bjerre til Steenberg 1910-1917
D14: Breve fra Bjerre til Døssing 1912-1916
Nr. 40:
D15: Breve fra Banke til Steenberg 1913-1918
D16: Breve fra Banke til Døssing 1913-1920
D17: Breve til Steenberg fra enkeltpersoner, Danmark A-K
D18: Breve til Steenberg, Enkeltpersoner L-Å
Nr. 41:
D22: Breve til Døssing. Danmark 1906-20
D24: Vedr. Dansk Biblioteksforening
D25: Forskelligt (bl.a. Hvenegaard Lassen – breve til)

Privatarkiver
RA 5082 Bibliotekskonsulent Jørgen Banke (død 1953)
Pakke 1: Korrespondance 1900-1929.
Pakke 5: Diverse korrespondancer m. m.
Pakke 8: Manuskripter m.m.
Pakke 9: Manuskripter m.m.
Pakke 12: Avisudklip
RA 6370 Professor Andreas Schack Steenberg (død 1929) og hustru Laura Emilie
(død 1933)
Pakke 2: Uregistreret.
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Alsted, J. (1911). Bibliotekssagen uden for København. Centralisation eller Decentralisation. Bogsamlingsbladet, 6(3-4): 64-68.

1149

Det har ikke i alle tilfælde været muligt at opspore nummeret på det enkelte hæfte, hvorfor det er
udeladt.
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Appendiks A : Persongalleri
Banke, Jørgen (1877-1953): Var fra 1904 kommunelærer i Esbjerg, hvor han 1913 blev
leder af bibliotekets læsesal. 1918 ansat af Statens Bogsamlingskomité som konsulent i
Ribe og Ringkøbing amter. Medlem af den udvidede komite fra 1917. Centralbibliotekar for Esbjerg Centralbibliotek fra 1919. Medlem af den af undervisningsministeren
nedsatte lovforberedende kommission 1919. Bibliotekskonsulent ved Statens Bibliotekstilsyn 1920.
Bjerre, Jens (1871-1940): Kommunelærer i Esbjerg, Lemvig og Silkeborg. Første formand for Danmarks Folkebogsamlinger, 1905-1918. Formand for Silkeborg Bibliotek.
Desuden medlem af den udvidede komite 1913-1917.
Døssing, Thomas Marius (1882-1947): Ansat som bibliotekar ved Statens Bogsamlingskomité 1912-1920, hvor han blev direktør for Statens Bibliotekstilsyn. Medlem af
den udvidede komite 1913. Medlem af den af undervisningsministeren nedsatte lovforberedende kommission 1919.
Grundtvig, Vilhelm (1866-1950): Ansat som underbibliotekar ved Statsbiblioteket
1903. Overbibliotekar for Statsbiblioteket 1905-36. Medlem af den udvidede komite
1913. Medlem af den af undervisningsministeren nedsatte lovforberedende kommission
1919.
Lange, Hans Ostenfeldt (1863-1943): Overbibliotekar for Det kongelige Bibliotek
1901-1924. Medlem af den af undervisningsministeren nedsatte lovforberedende kommission 1919.
Nielsen, Rasmus Peter (1871-1936): Formand for Holbæk Amtsbogsamling. Fungerende formand for Danmarks Folkebogsamlinger 1918. Medlem af den af undervisningsministeren nedsatte lovforberedende kommission 1919.
Steenberg, Andreas Schack (1854-1929). 1899-1909 medlem af Komiteen til understøttelse af Folkebogsamlinger. 1909-1920 formand for Statens Bogsamlingskomité og statens konsulent i bogsamlingssager. Medlem af den af undervisningsministeren nedsatte
lovforberedende kommission 1919.

297

De danske folkebiblioteker ca. 1880-1920

Appendiks B: Biblioteksudstyr
Bilag 1: Lånerkort

Gengivet efter Banke, Dahl & Døssing, 1922, s. 126.
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Bilag 2: Bogkort

Gengivet efter Banke, Dahl & Døssing, 1922, s. 122.
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Bilag 3: Lånerpose (Browne-systemet)

Gengivet efter Banke, Dahl & Døssing, 1922, s. 127.
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Bilag 4: Dagtavle

Gengivet efter ukendt bog fra Svendborg Folkebogsamlinger.
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Bilag 5: Statistikprotokol

Gengivet efter Banke, Dahl & Døssing, 1922, s. 128.
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Bilag 6: Decimal-klassedelingen, 1915
Klasse 00-99
20 Religion.
20 Den kristne Religion i Almindelighed.
21 Naturlig Teologi. Kristelig Mystik.
22 Bibelen (Udgaver. Fortolkninger).
23 Troslære. Dogmatik.
24 Opbyggelse. Prædikener. Praktisk Teologi.
25 Mission.
26 Kirkens Institutioner og Arbejde.
27 Kirkehistorie.
28 Kristne Kirker og Sekter.
29 Ikke-kristne Religioner. Almindelig Religionshistorie.

00 Skrifter af almindeligt og blandet
indhold.
001150
01 Bibliografi.
02 Biblioteksvæsen.
03 Konversationsleksika. Encyklopædier.
04 Samlingsværker. Samlede Værker og Skrifter af blandet Indhold.
05 Tidsskrifter af blandet Indhold.
06 Videnskabelige
Institutioner
med almindeligt Formaal.
07 Pressevæsen. Journalistik.
08 Stedlige Samlinger (Omegnen
og Byen).
09 Stedlige Samlinger (Omegnen
og Byen).

30 Samfundskundskab.
30 Samfundskundskab i Almindelighed.
31 Statistik. Befolkningslære.
32 Statsforhold i Almindelighed.
Politik.
33 Socialøkonomi.
34 Lov og Ret.
35 Forvaltning.
36 Foreninger og Selskaber.
37 Opdragelse; Undervisning.
38 Forsikrings- og Forsørgelsesvæsen.
39 Folkeminder. Sæder og Skikke.

10 Filosofi.
10 Filosofi i Almindelighed.
11 Logik.
12 Erkendelsesteori.
13 Psykologi.
14 Særlige psykiske Spørgsmaal.
15 Etik.
16 Religionsfilosofi.
17 Metafysik.
18 Enkelte Filosoffer.
19 Filosofiens Historie.
1150

00 lades tom; kan bruges til specielle Samlinger.
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65
66
67
68
69

40 Geografi (med Topografi) og Rejser.
40 Geografi og Rejser i Almindelighed.
41 Europa i Almindelighed.
42 Frankrig.
43 De britiske Øer.
44 Tyskland og Østerrig-Ungarn.
45 Norden i Almindelighed. Norge;
Sverige.
46 Danmark.
47 Andre europæiske Lande.
48 Andre Verdensdele.
49 Polarforskning; Polarrejser.

Handel og Samkvem.
Kemisk Teknologi.
Industri.
Haandværk. Husflid; Sløjd.
Bygningshaandværk.

70 Kunst. Spil. Sport.
70 Kunst i Almindelighed.
71 Arkitektur (herunder Byanlæg
og Havearkitektur).
72 Billedkunst i Almindelighed.
73 Billedhuggerkunst.
74 Malerkunst. Tegnekunst.
75 Grafisk Kunst. Fotografi.
76 Kunstindustri.
77 Teatervæsen.
78 Musik.
79 Fornøjelser. Spil. Sport.

50 Naturkundskab.
50 Naturkundskab i Almindelighed.
51 Matematik.
52 Astronomi.
53 Fysik.
54 Kemi.
55 Geologi. Meteorologi. Havforskning.
56 Biologi. Den organiske Natur i
Almindelighed.
57 Botanik.
58 Zoologi.
59 Etnografi (herunder Arkæologi i
Almindelighed).

80 Litteratur og Sprog.
80 Litteratur i Almindelighed.
81 Litteraturhistorie.
82 Fransk Skønlitteratur1151.
83 Engelsk (og amerikansk) Skønlitteratur.
84 Tysk Skønlitteratur.
85 Nordisk Skønlitteratur.
86 Dansk-norsk Skønlitteratur.
87 Svensk Skønlitteratur.
88 Andre Litteraturer.
89 Sprogkundskab.

60 Praktiske Fag.
60 Praktiske Fag i Almindelighed.
61 Lægekunst.
62 Ingeniør- og Maskinvæsen.
63 Landbrug; Skovbrug; Havebrug;
Fiskeri; Jagt.
64 Husvæsen.

90 Historie.
90 Historie i Almindelighed.
91 Historiske Perioder.
1151

Se nærmere Noterne S. 29 angaaende Anvendelsen af 82-88
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92
93
94
95

Frankrig.
Storbritannien og Irland.
Tyskland og Østerrig-Ungarn.
Norden i Almindelighed. Norge;
Sverige.

96
97
98
99

Række 0-9
0 Skrifter af almindeligt og blandet Indhold.
1 Filosofi.
2 Religion.
3 Samfundskundskab (herunder Opdragelse).
4 Geografi (med Topografi) og Rejser.
5 Naturkundskab.
6 Praktiske Fag (herunder Lægekunst).
7 Kunst. Spil. Sport.
8 Litteratur og Sprog.
9 Historie.
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Danmark (og Norge).
Andre europæiske Lande.
Andre Verdensdele.
Personalhistorie (med Genealogi
og Heraldik).

De danske folkebiblioteker ca. 1880-1920

Bilag 7: Indikatoren

Gengivet efter Steenberg, 1900a, s. 23.
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Appendiks C: Indretning af biblioteket
Bilag 1: Sommerfugletypen: Grundplan for Centralbiblioteket i Næstved

Gengivet efter Banke, Dahl & Døssing, 1922, s. 149.
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De danske folkebiblioteker ca. 1880-1920

Bilag 2: Opstilling af reoler i stråleform: Biblioteket i Svendborg, 1920

Danmarks Biblioteksskoles Bibliotekshistoriske Billedsamling.
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Bilag 3: Skranken i Vejle, 1917

Danmarks Biblioteksskoles Bibliotekshistoriske Billedsamling.
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De danske folkebiblioteker ca. 1880-1920

Bilag 4: Bord med skillevægge til nabo og genbo

Gengivet efter Banke, Dahl & Døssing, 1922, s. 138.

Bilag 5: Firemandsborde og studieborde

Gengivet efter Banke, Dahl og Døssing, 1922, s. 139.
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