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Historik för
Lillkyrka kommun. Sockenbiblioteket.
( Handlingar omfattar tiden 1879 - 1951 )
 
 
Enligt folkskolestadgan 18/6 1842 ålåg det prästerskapet att uppmuntra inrättande av sockenbibliotek. 
Bestämmelsen ingick i 1882 och 1897 års folkskolestadgor, där denna skyldighet överfördes till 
skolrådet, men folkbiblioteket sorterade annars under kommunalstämman. Efter en motion till 1899 års 
riksdag framhöll lagutskottet att frågor rörande sockenbibliotek skulle handhas av kommunalstämman, 
dock kunde skötseln uppdras åt en särskild biblioteksstyrelse, så skedde också i Lillkyrka som inrättade 
en biblioteksstyrelse, första protokollet är från 1879, i stadgarna finns det uppgift om att 1859 inrättades 
ett sockenbibliotek efter ett gåvobrev av patronen C F W Lamberg. Huvudmannaskapet kunde dock vara 
oklar eftersom kyrkan och kyrkostämman parallellt med kommunalstämman kunde sköta 
folkskolebiblioteken. Den borgerliga kommunen tog i allmänhet över hela biblioteksskötseln när 
folkskolan blev helt och hållet kommunal. Skolöverstyrelsen fick enligt sin instruktion SFS 1918:1115 
överinseende över folkbiblioteken. På grund av dessa lite oklara gränser är biblioteksstyrelsens arkiv 
ofullständigt, det är spridda handlingar och år.
 
Arkivet förtecknat av Leif Persson 1998-1999.
 
Omförtecknat våren 2007
av
Britt-Marie Olsson
Arkivarie
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Lillkyrka kommun. Sockenbiblioteket (GK:020u)

A Protokoll
A1 Protokoll- och räkenskapsbok 1879--1919

D Register och liggare
D1 Utlåningsjournaler 1939--1951



Lillkyrka kommun. Sockenbiblioteket (GK:020u)Arkiv

Serierubrik

Protokoll- och räkenskapsbok

Seriesignum

A1

Serieanmärkning

Serien inbunden i arkivkartong.

Volymnummer Tid Anmärkning

1 1879-1919 I den inbundna volymen finns en avskrift från kyrkstämman 
1878  med stadgar för sockenbiblioteket. Biblioteksstyrelsens 
protokoll från 1879, 1906 och 1919. Bokförteckningar 1906, 
1919 och utan år. Inköp av böcker 1919 och 1924. 
Sockenbibliotekets kas
saredovisning 1879 - 1924.
 
Häri även Utlåningsjournaler D1.
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Lillkyrka kommun. Sockenbiblioteket (GK:020u)Arkiv

Serierubrik

Utlåningsjournaler

Seriesignum

D1

Serieanmärkning

Volymnummer Tid Anmärkning

- 1939-1951 - 1939 - 1943, häfte.
- 1943 - 1951, häfte.
 
Ingår i A1:1.
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