
Kortedala bibliotek först, störst och bäst 
 
Kortedala bibliotek öppnade i provisoriska lokaler 1957. I oktober två år senare 

var det dags att flytta till huset bredvid, ovanpå EPA. Invigningen av det nya 

biblioteket i Kortedala väckte stor uppmärksamhet. Tidningsrubrikerna innehöll 

ord som fantastiskt, enastående, världsberömt.  

 

Orsaken till detta var att Kortedala bibliotek 1959 var landets största och mest 

välförsedda folkbiblioteksfilial. Det var det första biblioteket med 

”familjebiblioteksidén” helt genomförd, det vill säga det fanns inga skilda 

expeditioner och rum för barn och vuxna, utan planlösningen var flexibel och 

lätt att anpassa till nya behov genom ommöblering. Detta väckte, tack vare 

dåvarande stadsbibliotekarien Sigurd Möhlenbrocks alla internationella 

kontakter, uppmärksamhet inom FN-organet UNESCO, som bad att få 

ritningarna för att kunna visa på det goda exemplet.  

Kortedala bibliotek var också det första med en speciell tonårsavdelning och här 

lanserades även ett nytt sätt att ställa upp böckerna, annorlunda än det 

traditionella som bygger på klassifikationssystemet. Båda dessa nymodigheter, 

som anammades av andra bibliotek, blev sedan ”omoderna” för att under 

nittiotalet åter vara aktuella.  

Den vackra ljusa lokalen med Baengt Dimmings fyrtio meter långa målning 

lovordades i pressen och Kortedalaborna uppskattade verkligen sitt bibliotek. 

Redbergslids bibliotek, som alltsedan starten 1902 varit det som lånade ut flest 

böcker, fick se sig ”besegrat”.  

 

Kortedala regionbibliotek 

 

En ny generalplan för bibliotekssystemet antogs av stadsfullmäktige 1962. 

Staden delades, enligt amerikansk förebild, in i tre biblioteksregioner med 

varsitt regionbibliotek. Syftet var att avlasta det nya huvudbiblioteket vid 

Götaplatsen, som man äntligen beslutat bygga, som ersättning för det sedan 

länge uttjänta Dicksonska biblioteket på Allégatan. När planen antogs var 

Kortedala bibliotek det enda existerande regionbiblioteket. Senare tillkom 

Västra Frölunda regionbibliotek i Frölunda kulturhus och Hisingens 

regionbibliotek i Lundby stadsdelshus. Båda dessa fick sitt nuvarande läge först 

efter drygt tjugo år i provisoriska baracker. 

Idag är Kortedala bibliotek visserligen det minsta av regionbiblioteken, eller 

resursbibliotek som det numera kallas, men också det med flest 

stadsdelsbibliotek inom sitt ansvarsområde. Uppdraget som resursbibliotek 

innebär att förse biblioteken i Lärjedalen, Gunnared, Bergsjön, Örgryte och 

Härlanda med specialmedia för läshandikappade och utländsk litteratur och vara 

en mediaresurs för hela det göteborgska folkbibliotekssystemet.  



Sedan 1990 ansvarar stadsdelsförvaltningen i Kortedala för Kortedala bibliotek 

i form av så kallad resursnämndsuppgift, vilket innebär att för verksamheten 

speciellt avsedda medel erhålls utöver förvaltningens budget för stadsdelen.  

Detta system är under omprövning nu år 2008 inom arbetet med en 

biblioteksplan för kommunen. 

 

Nya tider 

 

Förändringar i såväl Kortedala som i de andra stadsdelarna inom 

ansvarsområdet har gjort att familjebibliotekets flexibilitet verkligen har 

utnyttjats. Där man under sextiotalet hade sagostunder varje dag för stora skaror 

av barn står nu böcker på mer än femton språk. Myssofforna har ersatts med 

datorer, musikrummet har blivit sammanträdesrum etc. År 2000 fick biblioteket 

en välbehövlig om- och tillbyggnad, vilket innebar ny ingång med hiss, ny barn- 

och ungdomsavdelning, läsesal och mer utrymme för till exempel utställningar, 

schackspel och ännu fler datorer.  

Mer och mer biblioteksservice finns nu på nätet. Samtidigt ökar bibliotekets 

utbud av kurser, aktiviteter och arrangemang. 

Kortedala bibliotek har över hundra tusen besökare om året och lånar ut ca 80 

000 böcker, cd, tidskrifter, talböcker mm.  
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