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Förord 

 
 

Den här skriften har tillkommit genom ett mycket givande samarbete 
mellan Mimer – nationellt program för folkbildningsforskning och Lin-
köpings universitetsbibliotek. Vår förhoppning är att du som läsare ska 
bli inspirerad att använda Svensk folkbildningsbibliografi (1850–1950) både 
för forskning och för en fördjupad diskussion om folkbildning. De histo-
riska källorna kan hjälpa oss att förstå folkbildningens roll i samtiden 
och att reflektera kring framtiden. 

Vi vill tacka Åke K. G. Lundquist för att han delar med sig av sin his-
toria och sina erfarenheter av arbetet med folkbildningsbibliografin. Ett 
särskilt tack till Steingrímur Jónsson som intervjuade honom och teckna-
de hans porträtt. Ett tack även till Marie-Louise Axelsson som bidragit 
med sin sakkunskap om hur man söker i databasen. Vi är tacksamma 
över att Allan Sundquist tog sig tid att söka fram uppgifter kring Stock-
holms Arbetareinstitutsförening och för synpunkter på det inledande 
avsnittet. Sist men inte minst vill vi framföra ett tack till Erika Garpeteg 
som svarat för att skriften redigerats till ett tryckbart skick. 
  
Linköping i februari 2007 
 
Ann-Marie Laginder och Helena Wedborn
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Ann-Marie Laginder 
 

Från idé till förverkligande 

 
 

Vad folkbildningen angår är den över-
allt sig lik eller borde vara det – en öp-
pen dörr till friheten, uppklarnande da-
gar, en väg att vandra, utsikter till pla-
nerade eller överraskande möten med 
idéer och människor, inte bara här och 
nu utan för längesen och långt borta.1 

 
Folkbildning som en öppen möjlighet för möten med idéer och mellan 
människor beskrivs av Sigfrid Leander i ovanstående citat. Sambanden 
mellan nutid och historia ges en framträdande roll.  Svensk folkbildnings-
bibliografi (1850–1950) öppnar olika vägar för att söka folkbildningens hi-
storia. Det övergripande syftet med denna skrift är att lyfta fram det om-
fattande arbete som folkbildningsbibliografin bygger på och att inspirera 
folkbildare och forskare att använda den. I detta inledande kapitel ska 
idéns framväxt och de krafter som verkat för förverkligandet belysas. 
 
 

Tankar på en folkbildningsbibliografi växer fram 

Sigfrid Leander (1893–1981) var en stark anhängare av föreläsningen 
som verktyg i folkbildningsarbetet. Hans gärning var bred och omfatta-
de många verksamhetsområden inom folkbildning och forskning.2 Han 
blev föreståndare för Stockholms Arbetareinstitut 1951. Institutet med 
anor från 1880 var en av de främsta föreläsningsföreningarna. Arbetet 
med att locka publik till föreläsningar blev emellertid efter hand allt mer 
motigt, alldeles särskilt när televisionen slog igenom med full kraft. 
Leander ansåg läget hopplöst och redovisade det för styrelsen 1966. Det 
resulterade i nya stadgar som antogs 1968. Därmed blev Stockholms Ar-
                                           
1 Leander (1974, s 431). 
2 Se Furuland (2001) för en presentation av Leander som folkbildare samt Wirén 
(1983) för en levnadsteckning. 
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betareinstitutsförenings främsta uppgift att stödja folkbildningsforsk-
ning. Föreståndartjänsten upphörde men Leander fortsatte som före-
ningens sekreterare till 1980.3   

Både som folkbildare, i sitt författarskap och i sin forskning brann 
Leander för att förbättra det folkbildningshistoriska läget. Agnes Wirén 
skriver i en levnadsteckning att en dröm för varje forskare är att hitta ett 
bortglömt område att inmuta. Hon menar att Sigfrid Leander fann ett 
sådant område – det svenska folkbildningsarbetets historia. Men det 
”märkvärdiga med honom var att han inte ville lägga beslag på det för 
egen del utan unnade andra – både amatörer och vetenskapsmän – att 
hjälpa till och undersöka det”.4 År 1975 utnämndes Leander till heders-
doktor vid Lunds universitet med motiveringen att han under femtio år 
av sitt liv verkat inom folkbildningen och dokumenterat sin forskning 
inom detta område. Han fortsatte oförtrutet sina forskarmödor ända 
fram till sin bortgång 1981.5 

I boken Folk och bildning diskuterar Leander olika möjligheter att defi-
niera folkbildning. I en kort men kärnfull beskrivning illustrerar han 
folkbildningens historia: 
 

Och så kom folkbildningen, ofta på tunga och tröga fötter, någon gång med 
lätta, glada steg. Dess målsättning var ett pånyttfött folk, ett befriat folk, ett 
andligen fritt folk som förstod sitt egenvärde och eget ansvar och som blev 
medvetet om både vänner och fiender, ”fint folk” som ville ”folket” väl men 
också högfärdigt folk som alltjämt trodde på hustavlans oföränderliga stånd 
och klasser, dem 1800-talets vaknande och växande folkrörelser måste bekäm-
pa.6 

 
Redan i början av 1950-talet formulerade Leander sina tankar om vad 
folkbildning är och skriver att det ”som mest liknar en definition är på-
ståendet att ’det frivilliga bildningsarbetet präglas av en strävan att göra 

                                           
3 Stockholms Arbetareinstitutsförening hade enskilda medlemmar och var huvud-
man för Stockholms Arbetareinstitut. När föreläsningsverksamheten upphörde och 
därmed institutet, återstod bara föreningen. Men i olika dokument har Stockholms 
Arbetareinstitut och Stockholms Arbetareinstitutförening använts närmast synonymt 
även efter förändringen. Det återspeglas även i denna text där ingen strikt åtskillnad 
görs. 
4 Wirén (1983, s 68). 
5 Ibid., s 69. 
6 Leander (1974, s 402). 
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kulturens förmåner tillgängliga för alla medborgare’. ”7 Samtidigt argu-
menterade han starkt för att det lokala folkbildningsarbetet skulle inven-
teras och dokumenteras. Idén om en inventering nådde ingen framgång 
när den fördes fram 1950. I mitten av 1960-talet återupptog han frågan i 
en artikel där han framhöll att inventeringen skulle kunna genomföras 
av ett stort antal studiecirklar. Resultatet skulle överlämnas till forskare. 
Denna gång fick idén stöd från olika håll. Avdelningen för litteratursoci-
ologi vid Litteraturhistoriska institutionen vid Uppsala universitet stod 
1966 värd för den konferens där Operation folkbildningsminnen tog sin 
början. Leander blev sekreterare och verkställande ledamot i det arbets-
utskott som bildades.8 I den första handledningen med studieplan som 
gavs ut formulerades projektets syfte och metod enligt följande: 
 

Med beteckningen folkbildningsminne avses den arkivaliska, litterära och 
muntliga kvarlåtenskap det svenska folkbildningsarbetet lämnat som arv. Nå-
got arvskifte är det inte tal om, men en bouppteckning – ingalunda enkel – kan 
vara på tiden.9  

 
Samarbete skulle etableras med forskare för att göra ”vetenskapen 

mer folkbildad och folkbildningen mer vetenskaplig”. Med frågelistor 
skulle äldre personer inspireras att skriva ner sina minnen medan yngre 
medarbetare fick hjälp av en studieplan. Sammanlagt gav arbetsutskottet 
ut fyra handledningar och studieplaner med Sigfrid Leander som redak-
tör.10 Redan 1968 gavs även en antologi med folkbildningsminnen ut, ”vi 
möter här folkbildningshistoriens levande pionjärer” skriver Sigfrid 
Leander i inledningen.11 Arbetet med Operation folkbildningsminnen gick 
emellertid trögt inom vissa län eftersom de förhoppningar man knutit till 
länsbildningsförbunden som samarbetsorgan inte infriades helt och hål-
let.12  

                                           
7 Leander (1952, s 6). 
8 Wirén (1983, s 56ff). Se även Furuland (2001 s 11ff). 
9 Wirén (1983, s 60). 
10 Ibid., s 59ff. samt Furuland (2001, s 13). Handledningarna gavs ut i broschyrform: 
Folk och bildning (1966), Folkbildningsminnen på löpande band (1968), Folkbildning 
och forskning (1970, andra uppl. 1974) och Folkrörelse- och folkbildningskartotek 
(1974, tillsammans med Josef Andersson).  
11 Folkbildningsminnen (1968, s 21). 
12 Wirén (1983, s 63). 
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Leander återkommer i flera böcker till det svårfångade folkbildnings-
begreppet och behovet av lokalt förankrad forskning. I efterordet till en 
bibliografi vid 80-årsdagen 1973 skriver han: 
 

Man får studera det från fall till fall, många gånger – tyvärr – på avstånd utan 
möjlighet till en närmare detaljanalys. Det är på den punkten privat- och lek-
mannaforskarna runt om i landet skulle kunna åstadkomma stora och avgö-
rande insatser, till en början genom att uppspåra och ta tillvara det svåråtkom-
liga och kringspridda källmaterialet. Vad det kan vara värt vet man först när 
det är samlat. Ju mer detaljerade lokal- och personstudier som görs, desto säk-
rare blir greppet om helheten.13 

 
 

Idén presenteras och tas om hand 

Den konkreta idén om en svensk folkbildningsbibliografi väckte Leander 
i en skrift 1980 i samband med Stockholms Arbetareinstituts hundraårs-
jubileum: 
 

Jag skulle önska, att dagens hundraåring omgående projekterade en ny pion-
järinsats, den att utarbeta och publicera en såvitt möjligt heltäckande svensk 
och jämförande folkbildningsbibliografi.14 

  
Han ställer frågan om vilken nytta en bibliografi skulle ha och argumen-
terar för vikten av att stärka relationerna mellan forskare och folkbildare. 
Leander menar att bibliografin ”vore ett sätt att stärka dem” och skriver 
vidare att ”både vetenskapligt och populärvetenskapligt sett är folkbild-
ningens egen historia, dess idéer, dess pedagogik alltför lite uppmärk-
sammade.”15 När Leander arbetade med denna jubileumsskrift träffade 
han Åke K. G. Lundquist. Detta möte ledde vidare till att Lundquist blev 
ombedd att ta sig an arbetet med en sådan bibliografi. 

Stockholms Arbetareinstitutsförening framstår som den viktigaste ak-
tören för att förverkliga idén om en bibliografi. Det var Leanders starka 
band till institutet som gjorde att han riktade sitt förslag direkt dit. När 
Lundquist åtog sig uppdraget 1981 tilldelades han Anton Nyströms sti-
pendium och under en följd av år fick han i varierande grad ekonomiskt 

                                           
13 Sigfrid Leander (1973, s 91f). 
14 Leander (1980, s 164). 
15 Ibid., s 164. 
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stöd från Stockholms Arbetareinstitutsförening.16 Nästa kapitel handlar 
om Lundquist och hans insatser. I början av arbetet var avsikten att ge ut 
bibliografin i bokform med Nordiska museet som utgivare men den tan-
ken övergavs senare.17 
 
 

Folkbildning som kunskapsfält – nya aktörer träder in 

Vuxenutbildningens framväxt i slutet av 1960-talet och början 1970-talet 
väckte uppenbarligen en oro hos Leander för att folkbildningens historia 
skulle förbli oskriven om inte de som skapat folkbildning i handling ock-
så gjorde en insats för att bevara den. Han arbetade själv ihärdigt med att 
skriva denna historia. I en bibliografi över egna skrifter tog han tillfället i 
akt att presentera ett kommande arbete under rubriken Folkbildningens 
land. Han menade att ”folkbildningens land var lika stort som Sverige 
och lika gammalt” och bad om hjälp att skriva folkbildningens historia. 
Han framhöll vidare att ”vuxenutbildningens land” skulle komma att se 
annorlunda ut och avslutade med följande upprop:  
 

Hur vore det med Sveriges Fria Frivilliga Folkbildnings Forskares Förening 
(SFFFFF)? Historiska lagrar växer inte på träd som ingen vårdar. FFFFF-are, 
förenen eder!18 

 
Föga kunde han då ana att hans upprop skulle ge återklang långt senare 
när idén om en folkbildningshistorisk förening väcktes 1990 av Studie-
förbundet Vuxenskolan. Motivet, dock utan referens till Leander, var en 
bedömning att behovet av en allsidig folkbildningshistoria var stort. Ini-
tiativtagaren Tore Johansson menade att den akademiska forskningen 
försummat detta område och att folkbildarna själva borde ta initiativet 
och genom egna insatser bidra till ökade kunskaper. Tanken var att det 

                                           
16 Anton Nyström (1842-1931). Stipendiet delas ut av Stockholms Arbetareinstitutsfö-
rening och har till ändamål att främja forskning rörande folkbildningsarbete i Sveri-
ge. Stockholms Arbetareinstitutsförenings ekonomiska stöd till Åke K. G. Lundquist 
för arbetet med Svensk folkbildningsbibliografi samt till andra aktörer redovisas i 
årsberättelserna. 
17 Enligt inte helt verifierade uppgifter berodde det på personalbyten på Nordiska 
museet och en mer restriktiv syn på museets bokutgivning. Uppdraget flyttades till 
Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek (SPPB). 
18 Sigfrid Leander (1973, s 79). 
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skulle kunna förverkligas genom en folkbildningshistorisk förening knu-
ten till Folkbildningsförbundet. Denna förening skulle kunna bli en miljö 
där ”forskningsfrågor kunde diskuteras och projekt initieras, där prakti-
ker och teoretiker kunde mötas”.19 En arbetsgrupp tillsattes av Folkbild-
ningsförbundets styrelse. Den kom fram till att föreningens syfte inte 
skulle begränsas enbart till folkbildningshistoria utan också verka för 
ökade kunskaper om folkbildningens roll i samtiden och ur ett framtids-
perspektiv. Föreningen för folkbildningsforskning (FFF) bildades 1991. 
Huvuduppgiften var enligt de inledande årens handlingsprogram att 
”framhålla kunskapsbildningens betydelse i förändringsprocessen och 
verka för att folkbildningen konsekventare än tidigare driver sitt utveck-
lingsarbete i nära kontakt med forskningen”.20 

Intresset för folkbildning som forskningsområde växte även inom den 
akademiska världen. Nya initiativ togs av Linköpings universitet och 
bakgrunden var en översiktlig utredning som genomförts av Kjell Ru-
bensson, nytillträdd professor i vuxenpedagogik, och Yngve Kasimir, 
utbildningsledare för Folkhögskollärarlinjen. I december 1986 tillsatte 
universitetet en utredningsgrupp med uppgift att analysera ”utveckling 
av forskning, dokumentation och information inom folkbildningsområ-
det”.21 I gruppens slutrapport diskuteras folkbildningsbegreppet.22 Där 
konstateras att dess svårfångade karaktär förstärks av samspelet mellan 
samhällsstruktur och folkbildningens förändring över tid. Synen på 
folkbildning som något pågående, ännu ej avslutat, utgör utgångspunk-
ten för försöken att beskriva folkbildningen som forskningsområde. 
 

Om man tar fasta på dynamiken i folkbildningen innebär en bestämning av 
forskningsområdet inte främst ett utpekande av vissa yttre former utan i första 
hand en beskrivning av ett innehåll, en process eller ett ”skeende av bestämt 
slag”.23 

 
En av de slutsatser gruppen drar är att det behövs ett tvärvetenskapligt 
angreppssätt eftersom ”ingen disciplin ensam rymmer teoretiska per-

                                           
19 Ekman (2001, s 139ff, citatet är hämtat från s 140). 
20 Ibid., s 142. 
21 Arvidson (1994, s 2). 
22 Utredningsgruppens förslag finns dokumenterat i en stencilerad rapport, se Uni-
versitetet i Linköping (1987). 
23 Ibid., s 3. 
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spektiv och metoder som möjliggör en helhetsanalys”.24 Man framhåller 
att syftet är en långsiktig kunskapsuppbyggnad som kräver ett mera 
kontinuerligt samarbete mellan forskare verksamma inom olika ämnen 
och vid skilda institutioner. Det förslag som lades fram bestod av en 
kombination av centrumbildning och nationellt forskningsnätverk. Ut-
redningen resulterade i inrättandet av Mimer – nationellt program för 
folkbildningsforskning i juli 1990.25 

En övergripande fråga om folkbildningsområdets informationsför-
sörjning aktualiserades 1993. Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek 
(SPPB) fick i uppdrag att inventera behovet av dokumentation och in-
formationsförsörjning. Uppdraget gavs av Folkbildningsförbundet och 
Föreningen för folkbildningsforskning med ekonomiskt stöd från Statens 
Kulturråd. I en bakgrundsrapport diskuterar Kenneth Abrahamsson 
folkbildningsarbetet som kunskapsfält.26 En kartläggning av hur beva-
randet av källmaterial såg ut inom folkbildningsfältet genomfördes av 
Mikael Forsberg. 27 Fokus låg på material som inte var arkivbetonat utan 
hade producerats i flera exemplar för vidare spridning (böcker, rappor-
ter, stenciler, specialarbeten med mera). Syftet var att, dels ge en över-
gripande bild av informationshanteringen inom ”folkbildningsrörelsen”, 
dels undersöka innebörden av forskningens behov av att återfinna mate-
rial från verksamheten. Inom parentes sagt finns även här tydliga paral-
leller till Leanders tankar och arbete. I rapporten föreslås att SPPB för-
stärker sina insatser inom folkbildningsområdet och förutsatt att finansi-
eringsfrågan löses påtar sig ett ”centralt ansvar för samordning och in-
formationsförsörjningen inom forskningsfältet”.28 År 1995 utsågs SPPB 
till nationellt ansvarsbibliotek för folkbildningsområdet, med särskilda 
medel från Kungliga biblioteket. 

 
 

Bibliografin utvecklas till en ämnesdatabas 

Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek blev en huvudaktör i Svensk 
folkbildningsbibliografis fortsatta utveckling. Eva Trotzig, chef för bib-

                                           
24 Ibid., s 11. 
25 Se Arvidson (1994) för en beskrivning av Mimers inledande år. 
26 Abrahamsson (1993). 
27 Forsberg (1994). 
28 Ibid., s 10. 
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lioteket, bedömde att bibliografin var alltför omfattande för att tryckas i 
bokform. I stället tog idén om en databas form. Planerna på att inrätta en 
lokal databas övergavs snabbt till förmån för en integrering i Libris genom 
uppbyggnaden av en ämnesdatabas.29 En beskrivning av folkbildnings-
bibliografin som databas följer längre fram i denna skrift. Eric Fridén, bib-
liotekarie vid SPPB, utarbetade ämnesord till bibliografin i samarbete med 
Lundquist. Hösten 1995 påbörjades registreringsarbetet i Libris.  

SPPB ombildades år 2000 till Psykologisk-pedagogiska biblioteket 
(PPB) inom Stockholms universitet. Bibliografins eldsjälar på SPPB, dess 
chef Eva Trotzig och bibliotekarierna Mikael Forsberg och Eric Fridén, 
följde inte med in i den nya organisationen. Även de ekonomiska förut-
sättningarna för bibliografin förändrades. Detta fick till följd att arbetet 
med att överföra Lundquists excerpter till databasen avstannade redan 
under 1999. 

Stockholms Arbetareinstitutsförening, Folkbildningsförbundet och 
Föreningen för folkbildningsforskning uppvaktade representanter för 
Stockholms universitetsbibliotek för att få igång arbetet med databasen 
igen. De hade föga framgång och det stod underhand klart att Stock-
holms universitetsbibliotek inte hade för avsikt att återuppta arbetet. 
Hösten 2004 tog Mimer i samråd med Föreningen för folkbildnings-
forskning initiativ till att uppvakta Linköpings universitetsbibliotek 
(LiUB) om att fullfölja arbetet med bibliografin. Biblioteket hade samma 
år mottagit en donation av Nordens folkliga akademis hela biblioteksbe-
stånd omfattande drygt 14 000 volymer. Linköpings universitet har ett 
nationellt ansvar för folkbildningsforskning genom Mimer. Folkhögskol-
lärarprogrammet vid Linköpings universitet medför också ett nationellt 
ansvar eftersom universitetet har examensrätt för utbildningen. I Linkö-
ping finns också en omfattande forskning om folkbildning, en fors-
karskola i Vuxnas lärande samt grundutbildning i Folkbildningskun-
skap. På så vis fanns både nationella och lokala skäl att vända sig till 
LiUB. 

Gensvaret från Linköpings universitetsbibliotek att åta sig arbetet 
med folkbildningsbibliografin var mycket positivt. En förutsättning var 
att extra medel kunde erhållas för registreringsarbetet. De medel som 
krävdes beräknades till 304 000 kr. Biblioteket utarbetade ansökningar 
om externa medel i samråd med Mimer. Stockholms Arbetareinstitutsfö-
rening beviljade 190 000 kr för arbetet. Oscar och Maria Ekmans dona-
                                           
29 Fridén (1997). 
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tionsfond, Harald och Louise Ekmans donationsfond och Nämnden för 
Carl Cederblads fond beviljade mindre belopp. Sammantaget innebar 
dessa bidrag att ett fortsatt arbete med ämnesdatabasen Svensk folkbild-
ningsbibliografi kunde räddas. Sedan år 2005, när Linköpings universi-
tetsbibliotek övertog ansvaret för folkbildningsbibliografin, har registre-
ringen i Libris  återupptagits. Det planerade arbetet motsvarande de till-
delade medlen är slutfört. Lundquist har fortsatt sitt arbete och referen-
ser produceras kontinuerligt vilket innebär att inmatningen i databasen 
numera finansieras genom Linköpings universitetsbiblioteks egen bud-
get. 

Svensk folkbildningsbibliografi (1850–1950) har blivit en guldgruva för 
folkbildare och forskare som söker folkbildningens historia. Bibliografins 
egen historia illustrerar hur en idé som föds hos en enskild individ får 
bärkraft genom många människors och organisationers engagemang. 
Uthållighetens betydelse manifesteras allra tydligast i Åke K. G. Lund-
quists oförtrutna arbete med insamlingen av bibliografiska data. Om ho-
nom och hans arbete handlar nästa kapitel. Därefter följer en beskrivning 
av arbetet med att överföra Lundquists handskrivna kort till databasen 
samt en översiktlig presentation av bibliografins innehåll. Skriften avslu-
tas med tips om hur man använder databasen. 
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Steingrímur Jónsson 
 

Ett porträtt av Åke K. G. Lundquist 

 
 
Malmö, som sedan dansktiden varit en stad med 5000 invånare, upplev-
de under 1800-talet en mycket hastig tillväxt. Avgörande för den fortsat-
ta utvecklingen var att staden blev startpunkten för Södra stambanan 
vars första del Malmö-Lund öppnades år 1856. Med 25 000 invånare år 
1870 gick Malmö om Norrköping och blev rikets tredje stad. I början av 
1910-talet passerade folkmängden 100 000, och staden utvecklades 
mycket gynnsamt som handels- och hamnstad och blev Sydsveriges 
ekonomiska centrum.30 

Bland alla de människor som sökte sig till Malmö fanns Georg Lund-
quist (1889–1923), en bondson från Sunnerbo härad i Småland, nära 
Ljungby. Han hade tagit värvning vid Hallands regemente varifrån hans 
yrkesbana ledde till att han blev polis. Han kom till Malmö men ville 
göra något annat än att vara polis. Han gick en skrivmaskinskurs som 
kom att påverka hans liv, fast på ett annat sätt än han hade tänkt. På kur-
sen träffade han en ung kvinna, Martha Nilsson (1892–1977), uppväxt i 
Malmö men med rötter i en köpmansfamilj i Karlshamn. De två gifte sig 
1920 och fick året därpå en son, Sven Georg (1921–1998).  

Hösten 1923 besökte Georg Lundquist sin släkt i Småland. Han färda-
des mellan olika orter på cykel, och under denna cykelfärd drabbades 
han av mycket svår förkylning som ledde till så allvarlig lunginflamma-
tion att hans liv inte gick att rädda. Plötsligt var Martha änka med en 
tvåårig son. Dessutom var hon gravid. 

Våren 1924 födde Martha en son som fick namnen Åke Karl Georg. 
Familjen bodde kvar i bostaden som Georg Lundquist genom sin tjänst 
som polis tilldelats på Bertrandsgatan i Malmö innerstads nordöstra del, 
på gränsen mellan de nya arbetarkvarteren och den äldre stadskärnan. 
Den unga änkan fick stå på egna ben och försörja sin familj genom arbete 
som kontorsanställd kassör, från 1926 inom den kommunala barna-
vårdsnämnden.  

 
                                           
30 Den följande texten bygger på intervjuer med Åke K. G. Lundquist. De genomför-
des under våren 2006. 
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Skolgång och vidare studier 

Sönerna började sin skolgång i Rörsjöskolan där de gick några år. Som 
faderlösa fick de en förmyndare som var bankkamrer och sedermera 
bankdirektör. Dennes barn gick i läroverket och således kom bröderna i 
kontakt med barn och ungdomar som var inställda på högre utbildning. 

I korsningen Amiralsgatan-Föreningsgatan står ett stort hus kallat 
Gustav Adolfs palats som sträcker sig över tre fjärdedelar av kvarteret. I 
det resterande hörnet av kvarteret, vid Betaniaplan med Betaniakyrkan 
inom synhåll och ett stenkast från KFUM, byggdes på 1930-talet ett mo-
dernt hus med stora rum och högt i tak. Till en tvårumslägenhet i detta 
hus flyttade fru Lundquist tillsammans med sina två söner där hon se-
dan bodde hela sitt liv. 

Sönerna gick i det Högre allmänna läroverket för gossar, Malmös an-
rika latinskola, där de tog studenten. De var de första i sin familj, både i 
fäderne- och mödernesläkten, som blev studenter och kom in på univer-
sitet. Vid Lunds universitet studerade Sven Georg slaviska språk. Han 
blev fil.kand. och så småningom reklamman och till slut direktör för en 
reklambyrå. 

Redan i tonårsåldern hade Åke K. G. Lundquist bestämt att han skulle 
bli konsthistoriker och tänkte sig en arbetskarriär som museitjänsteman. 
Modern hade hela tiden varit mycket angelägen om att gå på konstut-
ställningar, och påverkade genom det båda sina söner och i synnerhet 
den yngste. Det blev således naturligt att Lundquist efter studentexamen 
1943 började läsa museiämnen vid Lunds universitet. Lundquist fann 
ämnena mer eller mindre intressanta. Istället för museiämnen bestämde 
han sig för att studera litteraturhistoria som varit hans bästa ämne på la-
tinskolan. 
 
 

Yrkesbana inom akademin 

Efter militärtjänstgöring 1944–1945 blev Litteraturvetenskapliga institu-
tionen vid Lunds universitet Lundquists arbetsplats under många år 
framöver. Han bodde dock kvar i Malmö. Varje dag blev det en kort 
promenad från Betaniaplan ut till Amiralsgatan där han steg på spår-
vagnen som förde honom ner till centralstationen där tåget till Lund vän-
tade. Först år 1962 flyttade Lundquist till Lund där han bott sedan dess. 
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Vid den litteraturvetenskapliga institutionen fanns bland andra pro-
fessor Olle Holmberg (1893–1974) som blev Lundquists mentor. Holm-
berg skrev en biografi i fem band utgivna 1953–1965 om Carl Gustav af 
Leopold och arbetade även med utgivning av dennes skrifter. Svenska 
Vitterhetssamfundets utgivning av Leopold hade stannat upp 1917 mitt i 
ett ord – publikationen kom i häften – och Lundquist som år 1955 fick en 
tjänst som amanuens vid institutionen kom att bistå Holmberg med att 
åter få igång arbetet med utgivningen av Leopold. Original lånades in till 
Lunds universitetsbibliotek från Kungliga biblioteket, av vilka Lundquist 
gjorde avskrifter som sedan användes vid utgivningen. Carl Gustav af 
Leopolds litterära verksamhet blev också ämnet för Lundquists arbete för 
fil.kand. examen som han avlade med tillsammans 3 betyg i litteraturhi-
storia, 2½ i konsthistoria och 1½ i nordiska språk. 

Under studietiden blev Lundquist genom Malmö nation vald till den 
anrika studenttidningen Lundagårds redaktör år 1950. Tidningen var vid 
den tiden ganska litterär och rätt så annorlunda än den sedermera blev. 
Förutom bidrag till Lundagård skrev Lundquist vid denna tidpunkt 
även konstrecensioner i Sydsvenska dagbladet. 

Litteraturvetaren och akademiledamoten professor Fredrik Böök 
(1880–1962) hade år 1946 utgivit en biografi i två band om Esaias Tegnér. 
Tegnérsamfundet, stiftat 1946, skulle genom Böök ge ut en ny vetenskap-
lig utgåva av Tegnérs samlade dikter. Vid Bööks bortgång 1962 fanns en 
del texter i korrektur. Ingen visste riktigt hur långt arbetet i övrigt hade 
kommit. 

Det föll på Lundquists lott att reda ut situationen. Därefter fick han i 
uppdrag att fortsätta arbetet. År 1964 utkom det första bandet, inne-
hållande Tegnérs dikter från 1798–1808, med omfattande kommentarer, 
delvis av Böök, delvis av Lundquist. Fredrik Böök står på titelsidan som 
utgivare men Lundquist finns omnämnd på titelsidans baksida. Till det 
andra bandet som utkom 1968, innehållande dikter från 1809–1816, står 
både Böök och Lundquist som utgivare på titelsidan, och en nyskriven 
kommentar av Lundquist fyller 191 tätskrivna sidor. Det tredje bandet 
utkom 1975 med samma utgivare som tidigare. Bandet innehöll dikter 
från 1817–1824 samt Lundquists kommentarer som fyller 470 sidor. Detta 
blev tillika Lundquists fil.lic.-avhandling. Det fjärde bandet av Esaias 
Tegnérs samlade dikter utkom 1986. Det innehöll Frithiofs Saga från 
1825, och nu var det endast Lundquist som angavs som utgivare. Lund-
quists utförliga kommentar till dikten fyller 238 sidor. Detta blev för 
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Lundquists del det sista bandet, men Tegnérsällskapet fortsatte utgiv-
ningen, nu med Christina Svensson som utgivare av ytterligare tre band. 

 
 

Mötet med Sigfrid Leander 

Under en semester sommaren 1980 vistades Lundquist hos en familj på 
ön Senoren öster om Karlskrona i Blekinge skärgård. Då var arbetet med 
Tegnér långt framskridet, men framför allt började pengarna för arbetet 
ta slut. 

På Senoren träffade Lundquist Sigfrid Leander, en ”karlskronapojke” 
som varit museichef och landsantikvarie i Karlskrona, och sedan sekrete-
rare i Stockholms Arbetareinstitutsförening. Leander, som hade som-
marhus på ön, arbetade med en skrift om Stockholms Arbetareinstitut 
med anledning av institutets hundraårsjubileum. Festskriften Folkbild-
ningens födelse. Anton Nyström och Stockholms Arbetareinstitut 1880–1980, 
kom ut senare under år 1980.31 

I Leanders tidigare böcker hade Herluf af Trolle, länsbibliotekarie i 
Jönköping, sammanställt litteraturlistor. Men nu avtalades att Lundquist, 
med erfarenhet av utgivningen av Leopold och i synnerhet Tegnér, skul-
le utföra arbetet med litteraturlistan och även sammanställa ett person-
register. 

Men det stora som inträffade på ön Senoren sommaren 1980 var att 
Leander frågade Lundquist om han kunde tänka sig att sammanställa en 
svensk folkbildningsbibliografi. Till det arbetet skulle han få ett tvåårigt 
stipendium, knutet till minnet av arbetareinstitutets grundare Anton Ny-
ström och som Stockholms Arbetareinstitutsförening delade ut. Lund-
quist påpekade att arbetet med Tegnér ännu inte var i hamn, men det 
tyckte inte Leander var något problem. Lundquist kunde även använda 
det nyströmska stipendiet för att fullborda arbetet med Tegnér. Och så 
blev det! 

Leander avled året därpå. I en festskrift till honom på hans 80-årsdag 
1973 hade af Trolle sammanställt en bibliografi över Leanders skrifter 
1920–1972. Vid hans bortgång beslöt Nordiska museet att utge en lev-
nadsteckning om Sigfrid Leander, författad av Agnes Wirén, tillsam-

                                           
31 Leander (1980). 
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mans med en kompletterande bibliografi för åren 1973–1983 som Lund-
quist fick i uppdrag att sammanställa.32 
 
 

Svensk folkbildningsbibliografi tar form 

Arbetet med Svensk folkbildningsbibliografi påbörjades. Det skulle om-
fatta åren 1850–1950. Förutom svårigheter av ekonomisk natur när det 
nyströmska stipendiet tog slut så fick Lundquist de första åren pröva sig 
fram och justera tillvägagångssättet. De ekonomiska problemen löstes 
1989 när Lundquist erhöll folkpension, och arbetet med bibliografin flöt 
på. Varje eftermiddag tog Lundquist sig till Lunds universitetsbibliotek 
och arbetade fram till dess att biblioteket stängde om kvällen. 
 

 
Åke K. G. Lundquist arbetar på Lunds universitetsbibliotek.  

Foto: Steingrímur Jónsson 
 

Med utgångspunkt i beståndet i Lunds universitetsbibliotek är Lund-
quists tillvägagångssätt en systematisk genomgång av böcker, broschy-
rer och i synnerhet tidskrifter, tio år åt gången, där bibliografiska refe-
renser med anmärkningar och kommentarer antecknas på små kort i 
formatet A6. I början var bibliografin uppdelad på fyra huvudavdel-
ningar: Folkbildningstanken i stort och folkbildningsarbetet i allmänhet, 
det organiserade och lokala studiearbetet, om folkhögskolor, och slutli-
gen en avdelning med biografiskt och personhistoriskt innehåll. Senare 

                                           
32 Se Sigfrid Leander. Bibliografi 1973–1981 och levnadsteckning. 
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skulle en av huvudavdelningarna, det organiserade och lokala studiear-
betet, uppdelas på två, och en sjätte tillföras: biblioteksväsen. 

Förutom sammanställandet av bibliografin har Lundquist mycket 
noga dokumenterat genomgången av tidskrifterna. Han har således an-
tecknat hur många referenser han skrivit ur varje tidskrift, uppdelat på  
tioårsperioder. Tidskrifter som han genomgått utan att hitta en enda re-
ferens finns inte uppräknade i förteckningen. Men även dessa kan verifi-
eras genom Lundquists sparade kopior av hans prydligt handskrivna 
beställningslappar där både datum för beställning och återlämning 
framgår. Dessa beställningslappar finns kvar för tidskrifterna och för allt 
övrigt material som Lundquist beställt från Lunds universitetsbiblioteks 
bokmagasin för genomgång i läsesalen. De är alfabetiskt uppställda i två 
sviter – den ena är ordnad efter författare medan den andra gäller ano-
nyma böcker och är ordnad alfabetiskt efter titelns första ord oavsett 
ordklass, inte titelns första substantiv i nominativ som var fallet i univer-
sitetsbibliotekets gamla katalog till och med 1957. 

Och på den vägen är det. Åke K. G. Lundquist – som fyllt 82 år – fort-
sätter att gå till Lunds universitetsbibliotek där han systematiskt går ige-
nom den tryckta litteraturen och skriver ner referenser på A6-korten. 
Åren 1850–1939 är i det närmaste klara – hur det blir med sista decenniet 
1940–1950 får framtiden visa. 
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Helena Wedborn 
 

Svensk folkbildningsbibliografi (1850–1950)  
–en beskrivning 

 
 
Folkbildningsbibliografin beskrivs officiellt mycket kortfattat: ”Den ret-
rospektiva ämnesbibliografin Svensk folkbildningsbibliografi (1850-1950) 
är en del av den totala Libris-basen, och innehåller referenser till mono-
grafier och samlingsverk; artiklar i tidskrifter, samlingsverk och årsböck-
er. Bibliografin produceras av Linköpings universitetsbibliotek.”33 Ned-
an följer en fylligare redogörelse. 
 
 

Innehåll och avgränsningar 

Beståndet vid Lunds universitetsbibliotek utgör basen för insamlingen av 
referenser, ”uppspårandet” som Åke K. G. Lundquist kallar det; endast i 
undantagsfall kompletterar han med material från andra bibliotek. Som 
namnet anger, omfattar bibliografin svensk folkbildning, men källmateria-
let är inte enbart svenskt, utan dokument publicerade utanför landet som 
belyser svenska förhållanden eller utländska influenser på svensk folk-
bildningshistoria finns med i viss uträckning. Av för närvarande cirka  
18 500 poster i Svensk folkbildningsbibliografi (1850–1950) är drygt 400 styck-
en på främmande språk: ca 250 danska, över 100 norska, ca 40 engelska, 
några på finska, ett drygt tiotal vardera på tyska och franska. 

Urvalet i Svensk folkbildningsbibliografi (1850–1950) är Åke K. G. Lund-
quists. Han har arbetat med ett vidlyftigare material och gjort många fler 
excerpter än vad han någonsin räknat med att slutligen inkludera: ”i för-
stone är flera kallade än som kommer att bli utvalda” och ”bibliografins 
slutliga urval kommer att framgå efter upprepade sållningar.”34 Lund-
quists arbetsmetod har alltså varit att ta med mycket material från bör-
jan, för att så snart han fått överblick, eventuellt kunna plocka bort det 

                                           
33 http://websok.libris.kb.se/websearch/form?type=sfbb 
34 Lundquist, Åke K. G. Folkbildningsbibliografin: en lägesrapport. – I: Stockholms 
Arbetareinstitutsförening. Årsberättelse 1983–1984, s. 9. 
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som ter sig ovidkommande eller inte passar in i de slutgiltiga kategorier 
som bibliografin skulle omfatta – den var ursprungligen planerad att 
publiceras som en tryckt skrift. 

Den innehållsliga bredden i folkbildningsbibliografin anges av Lund-
quist i ett PM från 1993. ”Med folkbildning avses här det fria och frivilli-
ga bildningsarbetet utanför och efter ordinarie skolväsen och utan yr-
kesbildande syfte.” Ansatsen är retrospektiv. Lundquist skriver visserli-
gen: ”tidsgränsen är helt godtyckligt satt”,35 men förklaringen till slut-
året 1950 är, att från och med början av 1950-talet finns andra möjligheter 
till informationssökning när det gäller artiklar, nämligen i Svensk tid-
skriftsindex och Svensk tidningsindex.36 Tyvärr är det inte lika enkelt att 
återfinna bidrag i årskrönikor och antologier utom i specialbibliografi-
er.37 Folkbildningsbibliografins startår är satt med tanke på 1842 års folk-
skolestadga och den därpå följande blomstringen av hembygds-, väckel-
se- och nykterhetsrörelser, folkhögskolor med mera, en verksamhet som 
dokumenterades i bland annat föreningstidskrifter och medlemsblad. 
Därför är en hundraårsperiod från mitten av 1800-talet särskilt intressant 
att bibliografera och då faller sig avgränsningen 1850–1950 naturlig. 
Slutåret kan emellertid komma att revideras, nämligen om Lundquists 
farhågor besannas – han anger beklagande att sannolikt kommer inte alla 
sviter att föras fram till 1950. (Lundquist arbetar för närvarande, år 2007, 
med 1940-talet.) 

Bibliografin omfattar två huvudkategorier av referenser: dels artiklar 
och bidrag i tidskrifter, samlingsverk och årsböcker; dels hela verk så-
som monografier och broschyrer. Därutöver finns i varierande utsträck-
ning rapporter, stenciler, notiser från riksdagstrycket, festskrifter och re-
censioner, ja t.o.m. affischer och dagstidningar. Förutsättningen är att 
dokumenten är mångfaldigade och avsedda för allmän spridning.  

Självklart står mycket av folkbildningens dokumentation att finna i 
brev, manuskript och opublicerade handlingar, men handskrifter, proto-
koll och annat arkivmaterial förtecknas inte i Svensk folkbildningsbibliogra-
fi (1850–1950), utan måste sökas i arkivsamlingar av olika slag, privata 

                                           
35 Lundquist (1993). 
36 Svensk tidningsindex. Årg. 1- (1952)- och Svensk tidskriftsindex Årg. 1- (1953)- . 
Lund, Bibliotekstjänst, 1953- . 
37 Exempel på forskningsöversikter och bibliografier som förtecknar bidrag om folk-
bildning ur antologier med mera finns i verk som: Alsbjer (1990), Nordberg & Ryd-
beck (2001), Sundgren (1998) samt Sigfrid Leander, bibliografier (1973), (1983). 
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såväl som offentliga, inte minst i folkrörelsearkiven. Dessvärre finns det 
inget enkelt sätt att skaffa sig en överblick – det saknas klart utstakade 
spår till arkivstudier om folkbildning.38 För arkivalier, liksom för bidrag i 
olika samlingsverk efter 1950, gäller det att kombinera olika sökmetoder: 
använda arkivförteckningar och bibliotekskataloger, söka i specialdata-
baser i Libris, studera litteraturförteckningar i böcker om folkbildning 
eller folkbildare och utnyttja olika sökvägar på webben.39 
 
 

Handskrivna arbetskort och dataregistrering 

Åke K. G. Lundquist åtog sig alltså uppdraget att samla referenser till 
folkbildningens historia och påbörjade den excerpering som fortfarande 
pågår: ”detta samlande är i princip oändligt och har inget naturligt slut” 
skriver Lundquist om sitt bibliograferande, vilket hittills resulterat i mer 
än 15 300 handskrivna arbetskort. Det är en häpnadsväckande mängd 
som vittnar om en märkvärdig arbetsflit. Alla excerpter är försedda med 
bibliografiska uppgifter, nyckelord och inte minst förklarande kommen-
tarer, många gånger både omfattande och klargörande och för dagens 
läsare ofta nödvändiga. Detta väldiga arbete av insamling och kommen-
terande är en mans verk och om bibliografin inte är heltäckande, så är 
det så nära någon enskild person kan förväntas nå. 

Några årtal och siffror belyser arbetets framväxt: 1981 startade biblio-
graferandet och efter tre år fanns det ca 3 000 excerpter. Efter ytterligare 
drygt tio år hade 6 500 referenser registrerats som poster i Libris-basen. 
Databasen växte fort men stannade på 12 000 poster strax före millennie-
skiftet då inregistreringen upphörde. Sedan Linköpings universitetsbiblio-
tek övertagit ansvaret för folkbildningsbibliografin har registreringen i 
Libris  återupptagits och i början av 2007 omfattar databasen mer än 18 500 
referenser. Eric Fridén, som för Statens psykologisk-pedagogiska biblio-
teks räkning arbetade med folkbildnings-bibliografin, antog 1997 att ”ex-
cerpering förväntas pågå i ytterligare tre år”.40 Hans förmodande visade 

                                           
38 Tips om var sådan information finns att hämta ges i Folkbildarminnen (2003). 
39 Även utländska webbplatser kan innehålla arkivmaterial på svenska; ett exempel 
är Immigration to the United States, 1789–1930, (2007), en digital samling ur universi-
tetsbibliotekets vid Harvard arkiv som publiceras på http://ocp.hul.harvard.edu/ 
immigration/ 
40 Fridén (1997, s. 46).  
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sig inte stämma: tio år senare fortsätter Lundquist oförtrutet att ”uppspå-
ra” och förteckna texter om folkbildning – samlingen av handskrivna kort 
omfattar nu långt fler än femton tusen!  
 

 
Exempel på Lundquists handskrivna kort 
 
 

Tolkning av korten 

Uppgifterna i Lundquists excerpter kan inte mekaniskt eller själlöst över-
föras till ämnesdatabasen, utan det är ett grannlaga arbete som kräver 
skickliga katalogisatörer.41 Svårigheterna ligger på flera plan: det gäller 
att tolka Lundquists handstil, som är mycket elegant, men liten och tät 
och inte alltid lättläst trots prydligheten. Ord och förkortningar kan vara 
ålderdomliga och därmed blir det tidskrävande att finna aktuella äm-
nesord. Innehållet måste också bedömas. Lundquist har på somliga kort 
noterat en lång rad uppgifter avsedda för eget bruk – det kan ibland vara 
knepigt att avgöra vad som enbart är bibliografens arbetsmaterial och 
vad som ska inkluderas i Libris-basen. Katalogisatören ska omvandla ar-

                                           
41 Vid Linköpings universitetsbibliotek arbetar fyra katalogisatörer med svensk folk-
bildningsbibliografi: Åsa Falkerby, Bo Jernberg, Peter Karlsson och Eva Larsson.   
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betskorten till poster med korrekta bibliografiska beskrivningar. Ett ar-
betskort resulterar ofta i flera Libris-poster; så är till exempel fallet när 
Lundquists excerpt gäller en bokseries titel och han listar seriens alla delar 
på ett och samma kort. I databasen registreras då serietiteln och varje del-
titel som separata poster, var och en med sina specifika ämnesord, osv.  

Bland arbetskorten finns en stor mängd som katalogisatörerna uppfat-
tar som problematiska genom att de tycks visa till, för sentida läsare, oin-
tressanta eller ofta upprepade texter, till exempel notiser om vilka som-
markurser som startar när, eller raden av högtidstal vid jubileer i studie-
förbund och nykterhetsloger. Men man har inte ifrågasatt Lundquists 
urval: det han funnit värt att excerpera, det registreras också i ämnesda-
tabasen, om det så gäller notiser som endast hänvisar till andra notiser. 
”Intetsägande” referenser är svåra att klassificera på ett adekvat sätt – de 
riskerar att få alltför allmänna klassningar. Å andra sidan är Lundquists 
förklarande kommentarer oftast omfattande även till dessa excerpter och 
katalogisatörerna anger då motsvarande ämnesord för att skapa mening 
också åt smånotiserna. Bland det som är svårast i arbetet med bibliogra-
fin är att lägga in debattartiklar, så att kedjan av hänvisningar till inlägg 
och svar hänger ihop och på ett logiskt vis kopplas till huvudartikeln. 
 
 

Ämnesorden 

Den största intellektuella utmaningen gäller ämnesorden. Lundquist har 
beskrivit innehållet med hjälp av nyckelord, på varje arbetskort finns ett 
eller flera sådana. Men Lundquists nyckelord måste ”översättas” och an-
passas till gällande bibliografiskt synsätt. Under den första tiden använ-
des för innehållsbeskrivningen en speciellt utarbetad ämnesordslista och 
tesaurus, Ämnesordslista för SFbB.42 Eric Fridén, ansvarig för registreringen 
av folkbildningsbibliografin i Libris från 1995 och till SPPB:s upphörande 
1999, skriver att ”registreringen av SFbB i Libris utförs på en miniminivå 
och med en mycket generaliserad SAB-klassifikation,43 i regel endast Ev-c 
                                           
42 Svensk folkbildningsbibliografi 1850–1950. (1998). Opublicerat kompendium sam-
manställt av Eric Fridén och Åke K. G Lundquist. Innehåller bland annat Ämnesord-
lista för SFbB, Biografier – ett urval personhistoriska notiser samt Lista över organisationer 
och sammanslutningar. 
43 Sveriges allmänna biblioteksförenings klassifikationssystem som baseras på bok-
stavskombinationer och som är det system som används på de flesta offentliga bib-
liotek. 



Helena Wedborn 

 30 

som uttyds Folkbildning: Sverige. Som sökinstrument för SFbB utarbetas 
istället en kontrollerad ämnesordlista som utökas efter hand.”44 

Sedan Linköpings universitetsbibliotek övertagit arbetet med folk-
bildningsbibliografin används auktoriserade ord från Svenska ämnesord, 
vilket är en gemensam lista för alla Libris’ ämnesdatabaser. Den uppda-
teras kontinuerligt och publiceras på nätet av Kungliga bibliote-
ket/Libris och finns allmänt tillgänglig på Libris hemsida. Vardagssprå-
kets förändringar under de tjugofem år som gått sedan bibliograferandet 
påbörjades speglas i arbetet med ämnesorden. Ett par exempel belyser 
hur söktermerna kan utvecklas: där Lundquist på arbetskortet anger 
”Arbetslöshet. Ungdomar” registreras nu i databasen Ungdomsarbets-
löshet, som är ett vanligt begrepp i aktuellt språkbruk och auktoriserat i 
Svenska ämnesord; och där Lundquist anger ”Folkuppfostran” ersätts det 
nu av ämnesordet Folkbildning. (Fortfarande får man träff på ”Folkupp-
fostran” vid sökning i fältet för valfria sökord.) Det finns vissa automa-
tiska översättningar från nyckelord eller fritt valt sökord till auktorisera-
de ämnesord. Exempel: söker man på ”Skönhet” i valfria sökord får man 
även träff på ämnesordet Estetik; en sökning på ”A.S.P.” ger träff på 
ämnesordet Allmänna svenska prästföreningen. För den specialintres-
serade finns det möjlighet att se vilka hänvisningar som genererats au-
tomatiskt liksom tidpunkten för registreringen genom att klicka på fliken 
MARC överst till höger på postsidan. 

 
 

Lundquists kommentarer 

Så snart det inte framgår direkt av rubriken vad en text handlar om så 
förklarar Lundquist, men de förklarande kommentarerna på hans ar-
betskort måste bearbetas så att de anpassas till gängse bruk i Libris-
baserna. Hans anmärkningar återfinns i träfflistans titelinformation un-
der rubriken innehåll med initialen ÅL i anmärkningsfältet (gäller inre-
gistreringsperioden 1995-1999). Från och med 2005 anges inte längre 
vem som är ansvarig för kommentarerna, det är alltid Åke K. G. Lund-
quist, utan de följer direkt efter rubriken anmärkning.  

Det är anmärkningarna som gör Svensk folkbildningsbibliografi annor-
lunda och personlig jämfört med andra specialdatabaser. Lundquist sät-
ter sig in i användarens situation, han inser att nutida läsare behöver 
                                           
44 Fridén (1997, s. 46).  
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förklaringar för att förstå vilka personer som döljs bakom pseudonymer 
och initialer eller vilka sakförhållanden som avses i en snärtig notisru-
brik. Eftersom Lundquist är så inläst på ämnesområdet är han väl skick-
ad att lägga till korrekta och tillräckliga förtydliganden. Men i de till sy-
nes objektiva upplysningarna skiner ibland hans egen humor och per-
sonliga uppfattningar igenom. Emellanåt är kommentarerna medvetet 
skeptiska eller syrliga, som exempelvis i den omfattande debatten om 
amatörteatern. 1940 publicerade Gottfrid Palm en artikel med titeln Är 
teatern Konsum? i Scenen: tidning för nöjen och kultur. Lundquists anmärk-
ning lyder: ”Nej, svarar direktör Palm, men nämner inte ett ord om sa-
kens kärna.” 

Lundquists förtydliganden kan vara åskådliga och fantasieggande, lä-
saren kan nästan se en viss situation framför sig. Exempel på insiktsfulla 
eller kritiska kommentarer ger en sökning på Skönhet. Till en artikel i 
tidskriften Dagny från 1909 kallad Skönhet åt alla, endast undertecknad 
med ett par initialer fogar Lundquist kommentaren: ”Om Dagmar Wald-
ner, Stocksund, som reser runt och föreläser om skönhet, konst etc., med 
reproduktioner och skioptikonbilder.” Anmärkningen till den anonyma 
artikeln Om skönhetens betydelse i Idun 1899 lyder: ”Diskussion härom i 
Kvinnoklubben, Stockholm 2 februari 1899, i anslutning till Ellen Keys 
Skönhet för alla”. Einar Rosenborgs artikel i Mimer45 (1903) med rubriken 
Skönhet i nykterhetsrörelsen kommenteras av Lundquist: ”Hävdar att rus-
drycksbruket har varit utslag av skönhetslängtan, skönhetsbehovet mås-
te beaktas av nykterhetsrörelsen.” Bidraget i Norrsken från 1905 av O.E. 
Lundberg, Dryckenskap och skönhet, kommenteras kort: ”Dryckenskap för-
fular, nykterhet förskönar”. Denna artikel får för övrigt i den moderna 
databasen ämnesorden Alkoholvanor > estetiska aspekter samt Utse-
endet.  
 
 

Överblick och ordningsprinciper 

Sedan tanken på att publicera folkbildningsbibliografin som ett traditio-
nellt tryckt bokverk – i okänt antal volymer – övergivits till förmån för 
publicering i en databas, har förutsättningarna för att skapa överblick 
och ändamålsenliga ordningskategorier för referenserna radikalt änd-
                                           
45 Denna tidskrift gavs ut 1903–1919 och var en ”Svensk tidskrift för studium af alko-
holfrågan och nykterhetssträfvandet”.  
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rats. Den omvälvande utvecklingen inom datoriserad ordbehandling, 
och därmed inom bibliografiskt arbete, illustreras av hur strukturen i 
Svensk folkbildningsbibliografi (1850–1950) förändrats sedan de första refe-
renserna ”uppspårades” för tjugofem år sedan.  

Lundquist har i Stockholms Arbetareinstitutsförenings årsberättelse 1983–
1984 beskrivit hur han lade upp arbetet: referenserna systematiserades 
från början i avdelningar, som skulle kunna underindelas efter hand. 
Huvudavdelningen, den Allmänna sviten, omfattar ”Folkbildningstan-
ken i stort och folkbildningsarbetet i allmänhet” i kronologisk ordning.46 
Andra avdelningen omfattar det organiserade och lokala studiearbetet 
ordnat länsvis. Avdelning tre behandlar folkhögskolor och den fjärde 
avdelningen innehåller biografiskt material. Senare har Lundquist preci-
serat att han tänkte sig bibliografin i två sektioner, en allmän och en spe-
ciell. Den allmänna sektionen utgör en årskrönika med tyngdpunkt på 
folkbildning i allmänhet plus avsnitt om folkhögskolor, organisationer, 
föreningar och folkbiblioteksväsen på riksnivå. Årskrönikan omfattar nu 
åren 1850–1939. Den speciella sektionen innehåller lokal- och provinshi-
storia samt personhistoria.  

I den nuvarande databasen, till skillnad från en tryckt bibliografi av 
klassiskt snitt, finns ingen kronologisk ordning, och referenserna åter-
finns inte i någon struktur med över- och underordnade avdelningar. 
Ordning uppstår vid varje söktillfälle, och ordningsprincipen varierar 
beroende på hur sökningen genomförs. Sökbegreppen, som årtal, förfat-
tare och ämnesord, kan kombineras för att åstadkomma vidare eller snä-
vare resultatlistor och användaren styr själv hur träffarna ska presente-
ras genom att välja sorteringsprincip.  

Den överblick, som återfinns i Lundquists enorma samling av arbets-
kort och som uppstår när korten ordnas hierarkiskt i skilda sviter, logiskt 
uppdelade i avdelningar och underavdelningar, går förlorad i den mo-
derna databasen. Möjligheterna till såväl specifik som generell sökning 
inom ett visst ämnesområde i databasen återskapar till viss del den ur-
sprungliga strukturen. Man kan till exempel söka på en bestämd folk-
högskolas namn, Åsa folkhögskola, på en ort, Sköldinge, ett län, Sö-
dermanlands län, allmänt på folkhögskolor eller på olika kombinatio-
ner av sådana ämnesord. Som ett kompletterande sökhjälpmedel påbör-
jades under SPPB-tiden dels en biografisk lista med notiser över perso-
                                           
46 Lundquist, Åke K. G. Folkbildningsbibliografin: en lägesrapport. – I: Stockholms 
Arbetareinstituts förening. Årsberättelse 1983–1984, s. 9. 
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ner som förekommer i folkbildningsbibliografin, dels en motsvarande 
lista med presentationer av olika föreningar och organisationer som på-
träffas i databasen. Dessa sökhjälpmedel är ännu opublicerade och upp-
dateras inte av Linköpings universitetsbibliotek. 

 
 

Reflexioner över innehållet 

De katalogisatörer som arbetar med bibliografin får en ingående känne-
dom om såväl innehållet som Lundquists sätt att excerpera. Samfällt 
kommenterar de: ”Tänk att folkbildningsverksamheten varit så omfat-
tande och så mångfacetterad!” - ”Och tänk att denna verksamhet doku-
menterats så flödande! Att det funnits så många lokaltidningar, före-
ningstidskrifter, meddelandeblad, allmänkulturella magasin, medlems-
skrifter, skol- , student-, ”sommar”-, personaltidningar…” 

Några ämnesområden dominerar; katalogisatörerna framhåller mäng-
den av referenser till folkbildning i förbindelse med lantbruksfrågor och 
nykterhetsrörelsen, samt till folkhögskoleväsendet - i bibliografin finns 
texter om nittionio namngivna folkhögskolor. Materialet lyfter fram och 
diskuterar en treenighet mellan jordbruk-hushållskolor-folkhögskolor 
och suget som finns efter skolning på landsbygden framträder tydligt. 
Påfallande är också den synnerligen omfattande dokumentationen över 
nykterhetsrörelsens verksamhet, både allmänt sett och på minsta namn-
givna ort och över bestämda organisationer, i synnerhet Godtemplaror-
den.  

En mängd referenser gäller diskussioner om olika studieformers för- 
och nackdelar, exempelvis om studiecirklar är bättre ur pedagogisk syn-
vinkel, eller mer folkbildningsmässiga, än korrespondenskurser respek-
tive folkhögskolekurser. En annan debatt som framträder i bibliografin 
gäller - för vem folkhögskolan är till, för bönder och arbetare? Den större 
frågan om likheter och skillnader mellan arbetarungdom och lantbruks-
ungdom i förhållande till folkbildning och rekrytering till utbildnings-
platser återfinns också på många håll i de refererade texterna. 

Mest intresseväckande är hur materialet återspeglar sin tids samhälle 
och politiska debatt, emellanåt skymtar till och med storpolitiken. Där 
finns exempelvis inlägg med anledning av unionsupplösningen 1905: var 
det lämpligt eller inte, att delta i nordiska möten under rådande förhål-
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landen? Vid tiden för första och andra världskrigen speglas det oroliga 
läget i notiser om möten som är inställda på grund av krigsrisk.  

Verksamheten vid de politiska partiernas studieförbund finns med 
bland övriga referenser, men bibliografin speglar inte mycket av polemik 
dem emellan – dock kan Lundquists egna åsikter, som nämnts ovan, ski-
na igenom i anmärkningarna. I samband med debatter om lagstiftad se-
mester, dyker nya nyckelord, som exempelvis Fritid, upp – texterna av-
slöjar ofta en moraliserande attityd; man borde använda den nya ledig-
heten till Folkhälsa och Självstudier. 

 
 

Om Libris 

Libris, Library Information System, är de svenska forsknings-, högskole- 
och specialbibliotekens gemensamma bibliografiska databas, som förval-
tas av Kungliga biblioteket. Libris är gratis tillgängligt för alla på web-
ben. Femton olika ämnesdatabaser är kopplade till Libris, varav Svensk 
folkbildningsbibliografi (1850–1950) är en.47 En viss överlappning vad gäll-
er inregistrerade referenser finns mellan SFbB och andra ämnesdataba-
ser, som Svensk historisk bibliografi eller Kvinnsam, en litteraturdatabas 
med genusvetenskapliga referenser. Från referenserna i ämnesdataba-
serna länkas till det eller de bibliotek där värddokumentet finns – via 
fjärrlån blir det möjligt för var och en att låna och läsa den bok eller arti-
kel som till exempel folkbildningsbibliografin refererar till.  
 
 

Källor på Internet 

Numera är det inte ovanligt att bibliografiska databaser länkar till en 
fulltextversion av dokumentet. Så är också fallet med Svensk folkbild-
ningsbibliografi (1850–1950), se avsnittet Sökvägar och tips. Också andra 
verk som indexeras i bibliografin kan vara föremål för retroaktiv digitali-

                                           
47 De övriga är:  Birgittabibliografin, Bohusbibliografin, Bothnica, BULB - Barn- och 
ungdomslitteraturbibliografin, INNOVA - immaterialrättslig bibliografi, KVINN-
SAM - kvinno-, mans- och genusforskning, Svensk etnologisk bibliografi, Svensk hi-
storisk bibliografi, Svensk judisk bibliografi, Svensk konstvetenskaplig bibliografi, 
Svensk litteraturvetenskaplig bibliografi, Svensk musikhistorisk bibliografi, Svensk 
samisk bibliografi och Svenskamerikansk bibliografi. 
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sering och åtkomliga på Internet – det gäller exempelvis Tidskrift för 
hemmet: tillegnad den svenska qvinnan, som indexeras i både folkbild-
ningsbibliografin och Kvinnsam-basen. Direkta länkar till sådana tid-
skriftsartiklar i fulltext finns dock inte i folkbildningsbibliografin – för att 
få en webbadress till den digitaliserade tidskriftens fulltextversion måste 
frågeställaren själv tänka på att äldre material, som inte längre är upp-
hovsrättsskyddat, kan finnas digitaliserat. Projekt Runeberg48 är den stora 
samlingen av klassisk nordisk litteratur i fulltext; därutöver finns som 
nämnts många tidskrifter digitaliserade av i första hand universitets- och 
forskningsbibliotek – se dessas hemsidor.49 På Kungliga bibliotekets 
webbplats,50 under rubriken Digitaliserade samlingar finns länkar till ma-
terial i faksimil även utanför KB. Referenserna som återfinns i folkbild-
ningsbibliografin kan alltså vara åtkomliga för läsning på många olika 
vägar och fler blir det i framtiden – mängden dokument som blir allmänt 
tillgängliga i fulltext på Internet växer nu mycket hastigt. 
 

 
 

                                           
48 http://runeberg.org/ 
49 Exempel: via Kvinnohistoriska samlingarnas vid Göteborgs universitetsbibliotek 
hemsida, http://www.ub.gu.se/kvinn/ kommer man enkelt åt den elektroniska full-
textversionen av tidskrifterna Dagny, Framåt, Rösträtt för kvinnor samt Tidskrift för 
hemmet. 
50 http://www.kb.se/ 
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Sökvägar och tips 

 
 
Svensk folkbildningsbibliografi (1850–1950), SFbB, är en av flera ämnesda-
tabaser i det nationella bibliotekssystemet Libris. Databasen nås antingen 
via Libris eller direkt på webbadressen: http://websok.libris.kb.se/ 
websearch/form?type=sfbb Innehållet utgörs främst av referenser till 
tidskriftsartiklar om folkbildning.  

I det följande kommer några exempel med tips på olika möjligheter 
som finns för sökningar efter litteratur om folkbildning. Här nedan visas 
sökformuläret för databasen som det ser ut i mars år 2007.  
 
 

Sökformuläret med alla sökfält 

Svensk folkbildningsbibliografi (1850-1950)    
 
[enkel]  [utökad]  [boolesk]  [index a‐ö]  [ämnesträd]   [specialdatabaser]   
  databas:      svensk folkbildningsbibliografi  
 valfria sökord        SÖK  
  titel/ord i titel         
  artiklar i/kapitel i:       
  recensioner av:       
  författare/utgivare:       
  ämnesord:       
  klassifikation:      
  förlag/ort       
 utgivningsår      
 ISBN/ISSN m.m      
  medietyp      alla medietyper  
  publikationstyp:      alla publikationstyper  
  språk      alla språk  
  språkkod        välj ur lista  

http://websok.libris.kb.se/ websearch/form?type=sfbb
http://websok.libris.kb.se/ websearch/form?type=sfbb
http://websok.libris.kb.se/websearch/form?searchId=44488##
http://websok.libris.kb.se/websearchhelp/help/index.htm
http://websok.libris.kb.se/websearch/form?lang=eng
http://websok.libris.kb.se/websearchhelp/help/sokfalt.htm;jsessionid=34F25C8A1F59DEB8CDC599E922C4A50C#valfriasokord
http://websok.libris.kb.se/websearchhelp/help/sokfalt.htm;jsessionid=34F25C8A1F59DEB8CDC599E922C4A50C#titel
http://websok.libris.kb.se/websearchhelp/help/sokfalt_specialdatabaser.htm;jsessionid=34F25C8A1F59DEB8CDC599E922C4A50C#artiklar
http://websok.libris.kb.se/websearchhelp/help/sokfalt_specialdatabaser.htm;jsessionid=34F25C8A1F59DEB8CDC599E922C4A50C#rec
http://websok.libris.kb.se/websearchhelp/help/sokfalt_specialdatabaser.htm;jsessionid=34F25C8A1F59DEB8CDC599E922C4A50C#forf
http://websok.libris.kb.se/websearchhelp/help/sokfalt.htm;jsessionid=34F25C8A1F59DEB8CDC599E922C4A50C#amnesord
http://websok.libris.kb.se/websearchhelp/help/sokfalt.htm;jsessionid=34F25C8A1F59DEB8CDC599E922C4A50C#amnesord
http://websok.libris.kb.se/websearchhelp/help/sokfalt.htm;jsessionid=34F25C8A1F59DEB8CDC599E922C4A50C#ort
http://websok.libris.kb.se/websearchhelp/help/sokfalt.htm;jsessionid=34F25C8A1F59DEB8CDC599E922C4A50C#ar
http://websok.libris.kb.se/websearchhelp/help/sokfalt.htm;jsessionid=34F25C8A1F59DEB8CDC599E922C4A50C#isbn
http://websok.libris.kb.se/websearchhelp/help/sokfalt.htm;jsessionid=34F25C8A1F59DEB8CDC599E922C4A50C#medietyp
http://websok.libris.kb.se/websearchhelp/help/sokfalt.htm;jsessionid=34F25C8A1F59DEB8CDC599E922C4A50C#publtyp
http://websok.libris.kb.se/websearchhelp/help/sokfalt.htm;jsessionid=34F25C8A1F59DEB8CDC599E922C4A50C#sprak
http://websok.libris.kb.se/websearchhelp/help/sokfalt.htm;jsessionid=34F25C8A1F59DEB8CDC599E922C4A50C#sprak
http://websok.libris.kb.se/websearch/form?type=sfbb##
http://websok.libris.kb.se/websearch/form?searchId=44488
http://websok.libris.kb.se/websearchhelp/help/index.htm
http://websok.libris.kb.se/websearch/form?lang=eng
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I överkant av sökfälten finns flikar där den längst till höger talar om att 
vi just nu befinner oss i ett sökformulär för en specialdatabas. Övriga fli-
kar gäller Libris’ andra söktjänster. Fältet direkt nedanför de olika flikar-
na anger namnet på specialdatabasen. Det råder inget tvivel om att sök-
formuläret gäller Svensk folkbildningsbibliografi. Sökfälten med sina be-
teckningar visar i klartext alla sökingångar. Varje sökfältsbeteckning är 
länkad till sidor med en informationstext om vad som gäller just för det 
aktuella sökfältet.  

Det översta sökfältet som kallas valfria sökord används när man vill 
ha förslag på litteratur. Här skriver man in de ämnesord som är relevan-
ta för innehållet i det man vill ha litteratur om. Sökningen görs bland alla 
ord i publikationernas titlar, undertitlar och de ämnesord som lagts till 
respektive publikation. Logiken som gäller är, att ju fler ord man skriver 
desto färre antal träffar får man, eftersom alla ord ska finnas med i varje 
publikation i träfflistan. Man kan även använda sökfältet för sökning på 
personnamn. Då kommer träfflistan att innehålla både publikationer om 
personen och av personen. Översta sökfältet kallas även fritextsökfältet 
och själva sökningen kan benämnas ämnessökning.  

Nästkommande fält används för mer precis sökning. Sökfälten 
titel/ord i titel , artiklar i/kapitel i, recensioner av och författare/utgiva-
re anger med sina respektive benämningar att sökningen blir mer precis 
och avser vanligtvis en särskild publikation. Sökfälten ämnesord och 
klassifikation har båda en länk till den elektroniska tjänsten Svenska äm-
nesord. Klassifikationssökfältet är till för de ämneskoder biblioteken an-
vänder för att beskriva innehållet i en publikation. Det klassificeringssy-
stem som är vanligast för de svenska biblioteken, SAB-klassifika-
tionssystemet, är kopplat till Svenska ämnesord. Både ämnesord och 
SAB-klassifikation används numera till varje referens i folkbildnings-
bibliografin för att beskriva innehållet i kontrollerad form. De kontrolle-
rade ämnesorden kan vara en hjälp till att fånga in relevanta träffar i ett 
sökresultat. Nedanstående exempel från bibliografin med referensen till 
Carl Malmstens bok Skönhet och trevnad i hemmet: det enkla svenska hemmet 
visar vid rubriken svenska ämnesord att vi kan söka fram denna publi-
kation genom att skriva de kontrollerade ämnesorden Inredning, Sveri-
ge och 1900-talet utan att på något sätt ange orden från titeln ”skönhet”, 
”trevnad” och/eller ”hemmet”. Som tidigare beskrivits kan skrifter som 
har ordet skönhet i titeln även sökas fram med ordet Estetik. När man 
vill söka efter publikationer som handlar om möbler, inredning och lik-

http://websok.libris.kb.se/websearchhelp/help/sokfalt.htm#valfriasokord
http://websok.libris.kb.se/websearchhelp/help/sokfalt.htm#titel
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nande är kanske inte orden från titeln i Malmstens bok, till exempel 
skönhet och trevnad, det man först tänker på att skriva i en sökning. 
Men med hjälp av söktjänsten Svenska ämnesord kan man få förslag på 
synonymer eller mer övergripande begrepp som lagts in i posterna i syf-
te att beskriva publikationerna i kontrollerad form och samtidigt göra 
dessa sökbara. 
 
författare:   Malmsten, Carl, 1888-1972  
titel:   Skönhet och trevnad i hemmet : det enkla svenska

hemmet  
förlag/år:   Stockholm : Natur och kultur, 1924  
omfång:   176 s. ill.  
serie:   Natur och kultur, , ISSN 99-0145096-9 ; 35  
klassifikation (SAB):   Ihh  
klassifikation (UDK): 643  
svenska ämnesord:   Inredning > Sverige > 1900-talet  
 
Svenska ämnesord innehåller ca 40 000 ämnesord på svenska inom alla 
ämnesområden och har utvecklats på Kungliga biblioteket. Vägen till 
söktjänsten går via länkarna från de båda sökfältsbeteckningarna 
ämnesord och klassifikation. Där kan man förutom att söka efter ord och 
klassifikationer även rulla fram i alfabetiska listor eller klassificerings-
grupper.  

Sökfälten för förlag/ort och utgivningsår är framför allt användbara 
som avgränsning till en ämnessökning. Men båda fälten kan användas 
för att söka fram till exempel allt i databasen utgivet på ett visst förlag 
och/eller särskilt år. ISBN/ISSN –sökfältet är till för de standardnummer 
som finns för varje förlagsutgiven bok respektive varje regelbundet ut-
kommande tidskrift och seriell publikation.51  

I de båda fälten medietyp och publikationstyp kan en sökning begrän-
sas till att gälla endast konferenshandlingar, recensioner, elektroniska 
resurser, affischer, tidskrifter, artiklar i tidskrifter eller avhandlingar. I de 
två nedersta fälten för språk-avgränsning finns många språk att välja 
mellan. Svensk folkbildningsbibliografi innehåller referenser främst till ma-
terial på svenska men en och annan på till exempel danska, norska och 
engelska språken finns med. 

                                           
51 Till och med 2006 omfattar ISBN tio siffror. Från och med 2007 är antalet tretton. 
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Något som inte nämnts ovan i beskrivningen av sökfälten i allmänhet 
och av sökfältet valfria sökord i synnerhet och som är speciellt för folk-
bildningsbibliografin ser vi exempel på här nedan.  
 
författare:   Bugge, Ingeborg Waern, 1899-1991  
titel:   Erk du! Maja du! Så ska vi ha't! / Ingeborg Waern

Bugge  
anmärkning:   Från hemundervisning i en folkhögskola  
ingår i:   Sunt förnuft , ISSN 0039-5455 ; 1934(14):5, s. 209-

211  
klassifikation (SAB):   Df  
svenska ämnesord:   Estetik  
ämnesord (LCSH):   Aesthetics  
 
Ovanstående artikelreferens har en titel med ord som inte självklart sä-
ger något om innehållet. Det är inte heller troligt att man använder något 
av dessa ord i en sökning efter litteratur om det ämne artikeln berör. 
Ämnesordet estetik anger något tydligare ämnet för artikeln. Anmärk-
ningen som lyder ”Från hemundervisning i en folkhögskola” förklarar 
ytterligare innehållet. Alla orden i anmärkningsfältet är dessutom sökba-
ra i fritextsökfältet valfria sökord.  
 
 

Trunkering 

En sökning kan vidgas genom att en eller flera bokstäver i ett sökfält er-
sätts med asterisktecknet, så kallad trunkering. Om man vill veta vad 
som skrivits om lantbruksundervisning på folkhögskolor före år 1950 är 
orden lantbruksundervisning och folkhögskolor givna. När man söker 
på dessa ord i fältet valfria sökord blir antalet träffar färre än tio publika-
tioner. Med hjälp av en asterisk kan sökningen vidgas om man skriver 
enligt: lantbruk* *undervis* folkhögskol*. Antalet träffar mer än fem-
dubblas i detta fall. Vitsen med att bryta upp lantbruksundervisning på 
två ord är att sökorden lantbruk* och *undervis* ger träff på publika-
tioner med orden lantbruk, lantbrukslära, lantbrukslärare, lantbruks-
undervisning, undervisare, undervisning och möjligtvis ytterligare vari-
ationer på samma tema. Trunkeringstecknet * måste inte dölja en eller 
flera bokstäver, tecknet lämnar snarare utrymme för möjliga bokstäver.  
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Andra tillfällen när det är lämpligt att använda sig av trunkering är 
när man inte vet den exakta stavningen av ett personnamn. Man får en 
lång träfflista på folkrörelsemannen och politikern Oscar Olssons arbeten 
som författare om man vet hur bägge namnen stavas. Skrivs förnamnet 
med ett k i stället för c blir det ingen träff på hans rika produktion. Vi 
behöver emellertid inte veta hur Oscar Olsson skrev sitt namn, utan kan i 
sökningen efter hans publikationer skriva os*ar o*son i sökfältet  
författare/utgivare och veta att vi får träff oavsett stavning. Tänkbara 
variationer på namnet skulle kunna vara Oscar eller Oskar; Ohlson, 
Ohlsson, Olson eller Olsson. 
 
 

Träfflistan 

Pedagogen och kvinnosaksideologen Ellen Key ägnade sig under senare 
delen av sin levnad åt författarskap. En sökning på Key som författare 
resulterar i en träfflista som sträcker sig över flera sidor i databasen. 
Ännu fler träffar blir det om man söker på Ellen Key i fritextsökfältet 
(valfria sökord), då kommer även alla publikationer om Ellen Key med. 
Här nedan ser vi de sex första träffarna i listan med skrifter av författa-
rinnan.  
 
Din sökning gav 51 träffar 
[kort lista]    [utförlig lista]    träffar per sida: 15 ▼     sortering: ingen ▼  
1.   Key,  Ellen  ‐ Tal  till  Sveriges  ungdom av 

Ellen Key   E‐BOK 
var?  1910 

2.   Vårt studieblad   TIDSKRIFT  var?  1929‐
1929 

3.   Key, Ellen  ‐ Tolfternas samkväm  i Stock‐
holm : en vi ...  ARTIKEL/KAPITEL 

var?  1912 

4.   Key,  Ellen  ‐ Små  råd  till  en  stor  rörelse 
: från El ...  ARTIKEL/KAPITEL 

var?  1922 

5.   Key,  Ellen  ‐ Små  råd  till  en  stor  rörelse 
: från El ...  ARTIKEL/KAPITEL 

var?  1922 

6.   Key,Ellen  ‐ Bildningsbiler  
 ARTIKEL/KAPITEL 

var?  1921 
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Träfflistan ges i kortformat. En mer utförlig lista finns att få genom att 
klicka högst upp näst längst till vänster. I överkant av träfflistan, längre 
till höger kan också antalet träffar per sida ändras till fler än 15. En mer 
ordnad lista är också möjlig att få vid pilen högst upp till höger, antingen 
alfabetisk eller kronologisk sortering. Varje publikation har ett nummer i 
listan, följt av författarnamn och titel på boken eller artikeln. I kolumnen 
därefter finns via länken var? information om var i landet, det vill säga 
på vilka bibliotek, publikationen finns. Dock gäller för äldre biblioteks-
material viss osäkerhet. Det ovissa handlar inte om att materialet inte 
finns utan tvärtom – mer material finns än vad de nya moderna biblio-
tekskatalogerna räknar upp. Publikationerna som återfinns i SFbB kan 
därför finnas på fler bibliotek än vad som anges. Sista kolumnen för var-
je referens anger utgivningsår. 

Den första referensen i ovanstående osorterade lista, Tal till Sveriges 
ungdom, gäller en elektronisk version av den tryckta skriften. Från data-
basen SFbB går det att direkt via elektroniska länkar klicka sig fram till 
texten och läsningen kan börja, oberoende av var man befinner sig i lan-
det.  Klickar man på titeln i träfflistan får man fram den fullständiga re-
ferensen för publikationen. I posten, den fulla referensen, finns rubriken 
Internetlänk. Klickar man på denna länk förs man in i den digitala fak-
similutgåvan av skriften där vi ser att titeln skrivs Tal till Sverges ungdom, 
med kommentaren att vid tiden för skriftens utgivning varierade stav-
ningen av landets namn. Denna elektroniska version är publicerad i Pro-
jekt Runeberg, den fria Internetsamlingen för klassisk nordisk litteratur. 
De bägge referenserna nummer 4 och 5 har samma titel, Små råd till en 
stor rörelse, och de gäller också samma artikel som blivit publicerad i två 
olika tidskrifter. Informationen om vilka tidskrifter artikeln publicerats i, 
ser man först när man klickat sig in i respektive post via artikeltiteln i 
träfflistan. Referensen vid nummer 6 ser lustig ut, Bildningsbiler. Vill man 
veta mer om publikationen, i detta fall en artikel, klickar man på titeln i 
listan och får då fram referensen i sin helhet. Här ser vi rubriken an-
märkning ÅL och vid rubriken innehåll får vi veta att just denna titel är 
felstavad. Artikeln handlar om ett förslag om att frakta skolbarn och bib-
lioteksböcker med bil. Se del av referensen här nedan. 
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författare: Key, Ellen, 1849‐1926  
titel: Bildningsbiler.  

 anmärkning: ÅL  
 innehåll: Titeln felstavad. Förslag om att frakta skolbarn och biblio‐

teksböcker med bil  
 
 

Exempel på en artikelreferens 

I Svensk folkbildningsbibliografi (1850–1950) finns referenser till olika typer 
av publikationer. Några är nämnda vid avsnittet ovan om sökformulä-
rets begränsningsfunktioner medie- resp publikationstyp. Den vanligaste 
typen av referens i bibliografin är dock artikelreferensen. Nära 80 pro-
cent av innehållet i databasen gäller artiklar i tidskrifter. Vi ska därför 
avslutningsvis se hur en artikelreferens ser ut och vilken information den 
innehåller. Men inom kort, det vill säga någon gång under 2007, kommer 
både utseende och funktioner att ändras för denna specialdatabas. Änd-
ringarna görs främst för att förbättra söktjänsten Libris webbsök. Eftersom 
SFbB ingår i denna tjänst kommer ändringarna att märkas även här.  
Exakt vilka förändringar det blir är i skrivande stund inte klart. Nedan-
stående exempel kommer förmodligen inte att vara aktuellt så länge till 
när det gäller utseende. Men innehållet är värdefullt för förståelsen om 
hur databasen är uppbyggd, därför är tipsen användbara också efter för-
ändringen. 
 
[titelinformation] [var finns titeln] [MARC] 
författare:    Leander, Sigfrid, 1893‐1981  
titel:    Bildningsarbetet och museerna / Sigfrid Leander 
ingår i:    Tidskrift  för  föreläsningsverksamheten  ;

1932(8):3, s. 61‐67  
klassifikation (SAB):    Bg‐c  
klassifikation (SAB):    Evk  
svenska ämnesord:    Museer > Sverige  
svenska ämnesord:    Bildning  
ämnesord (LCSH):    Learning and scholarship     
se länkade artiklar i:   Tidskrift för föreläsningsverksamheten 
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Referensen ovan gäller en artikel författad av Sigfrid Leander, initiativ-
tagare till folkbildningsbibliografin. Flikarna högst upp anger längst till 
vänster att vi befinner oss på sidan för titelinformation. Fliken därefter, 
var finns titeln, har en länk till tidskriften där artikeln är publicerad. Här 
kan vi få vidare information om på vilka bibliotek i landet tidskriften 
finns. MARC-fliken, längst till höger, visar de fältsegment som själva 
posten är uppbyggd av. MARC är en akronym för MAchine-Readable 
Cataloguing och är ett format i vilken information om en publikation 
sparas. På denna sida kan man se vilka ämnesord som genererats auto-
matiskt och i viss mån hur de olika ämnesorden är kopplade till var-
andra via hänvisningar. Här kan också finnas fler anmärkningar om in-
nehållet i publikationen. En hel del information kan utläsas från posten 
på sidan för titelinformation: Leanders levnadsår, i vilken tidskrift och 
när artikeln är publicerad, artikelns omfattning i sidor och vilka ämnes-
områden som avhandlas i artikeln. Länken vid tidskriftens namn går till 
huvudposten för Tidskrift för föreläsningsverksamheten där man får full-
ständig information om tidskriftens alla utgivare, utgivningsfrekvens, 
fysiskt omfång, eventuella illustrationer. Vidare ges information om tid-
skriftens redaktörer och andra medverkande, förekomst av årsregister, 
sammanslagningar med andra tidskrifter med mera.  

Ämnena i Leanders artikel anges både med SAB-klassifikation och 
svenska ämnesord. Dubbel SAB-klassifikation är inte ovanligt och det 
kan förekomma fler ändå för en och samma publikation. Ämnesorden i 
posterna är värdefulla att notera om man befinner sig i början av en äm-
nessökning och inte vet vilka ämnesord som är lämpliga och täcker upp 
det man vill ha litteratur om. Det finns fler ämnesordsystem än Svenska 
ämnesord. I denna post ser vi även ämnesord, Subject Headings, från 
Library of Congress i Washington, USAs motsvarighet till nationalbiblio-
tek. I det nedersta fältet finns en elektronisk länk till mer information om 
tidskriften. Man får en lista på alla refererade artiklar publicerade i tid-
skriften från dess första utgivningsår 1925. Det är mer än 400 artiklar. Till 
varje artikelreferens finns länkat information av samma slag som i arti-
keln av Leander.  
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Var finns allt material? 

Referenserna i specialdatabasen Svensk folkbildningsbibliografi (1850–1950) 
härrör som tidigare beskrivits till största delen från Lunds universitets-
biblioteks katalog och publikationerna finns sålunda på detta bibliotek. I 
bibliografin finns länkarna var? och var finns titeln mellan varje publika-
tion och de bibliotek som har materialet förtecknat i sin katalog. Men 
som tidigare nämnts kan detta äldre material finnas tillgängligt på fler 
bibliotek än vad som anges i databasen. Vill man få tillgång till och läsa 
en artikel eller bok görs detta enklast genom att ta med en utskrift av re-
ferensen från bibliografin till närmaste bibliotek och be personalen där 
om hjälp för antingen fjärrlån av bok eller kopiebeställning av artikel.  
 

 

http://websok.libris.kb.se/websearch/showrecord?nr=1&searchId=10506&bibId=2803410&tab=holdings
http://websok.libris.kb.se/websearch/showrecord?searchId=20399&nr=1&tab=holdings
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