Interiör från utlåningssalen, tidningsfoto.

Karl Johans torg år 1931 med tingshuset i bakgrunden.

Trollhättans stadsbibliotek i nya lokaler
Ökat utrymme och förbättrade anordningar
Trollhättans stadsbibliotek som hittills varit förlagt till förhyrda lokaler har nu flyttats till sina utrymmen i förutvarande tingshuset vid Karl Johans torg. I går slog
biblioteket efter en tids stängning åter upp sina portar för allmänheten.
Trollhättans stadsbibliotek har i sina nya lokaler fått betydligt större utrymmen än
tidigare. Man kan alltså säga att i och med flyttningen ett gammalt önskemål
tillgodosetts, då de förutvarande lokalerna i vissa avseenden med åren och den
stigande frekvensen blivit ganska otillräckliga. Speciellt var det dåligt beställt med
utrymmen för studier och så vidare.
Då biblioteket i går öppnades var det egentligen endast utlåningssalen som var
något så när färdig. Denna har förlagts till den förutvarande tingssalen, som tycks
passa bra för ändamålet, stor och rymlig som den är, ehuru det kanske hade varit
önskvärt med en litet längre gående renovering av lokalerna. Väggytorna i den

gamla salen äro nämligen litet väl mörka. Emellertid har så pass mycket vunnits
genom flyttningen att man inte får vara för kritisk. Hyllorna stå nu lätt åtkomliga
och någon trängsel torde ej behöva befaras även om frekvensen blir livlig. Dessutom
har salen en sådan höjd att man i framtiden lätt kan förse den med läktare eller
dylikt som ytterligare kunna öka utrymmet.

Stadsbibliotekets läsesal i mars 1955.

De gamla kansli- och arkivlokalerna till höger om stora ingången komma att
förvandlas till läsrum och arbetsrum men här har man inte hunnit så långt med
förändringen. Att det kommer att bli vackra och ljusa utrymmen kan man
emellertid redan nu se. Väggarna mellan de förutvarande lokalerna ha rivits bort
och givit plats för några pelare och även i övrigt blir det här en fullständigt ny
inredning. Man beräknar att dessa utrymmen skola vara färdiga att tagas i bruk vid
november månads början då hela biblioteket alltså skall vara fullt klart i sitt nya
skick.
Allmänhetens intresse för biblioteket är synnerligen stort för närvarande, framhålles det. Man torde också kunna hoppas på en alltjämt stigande frekvens då nu
biblioteket erhållit både rymligare och mera lättillgängliga lokaler.

Karl Johans torg år 1946 med stadsbiblioteket i bakgrunden.

Stadsbiblioteket i gamla tingshuset. Foto Ulf Gertz år 1965.

