
Biblioteksbladet
nr 6:2005 årgång 90

tema: tidskrifter

Antiktidskrifter

N
ya litteraturtidskrifter

O
pen Access: Alla inte frälsta

N
ya O

psisredaktören: Tänker på tvären



3–26 Tema tidskrifter

3 Antiktidskrifter. 
Annika Eriksson

12 Open Acess – gräsrotsrevo-
lution eller frälsningslära?
Jacob Harnesk

14 Litteraturtidskrifterna lever!
Annina Rabe

18 Utvärdering Kulturtidskrift
2004. Henriette Zorn 

20 Musiktidskrifter gör bäst i
att inte lyssna på läsarna
Martin Aagård

22 Opsis Kalopsis firar tjugo-
årsjubileum. Annina Rabe

24 Han läser tidskrifter – hon
böcker. Henriette Zorn 

30 IT-proppen. Henriette Zorn 

32 Kommunerna vill inte satsa
på skolbiblioteken. 
Henriette Zorn 

36 In memoriam Gunilla 
Eriksson. Marianne 
Andersson, Immi Lundin, 
Stefan Zetterström

38 Skövde först i Sverige med
att erbjuda böcker i mp3-
format. Annika Eriksson 

40 Biblioteken en hjärtefråga
för kd. Henriette Zorn 

2 biblioteksbladet [2005:06]

Tidskrift för Svensk Biblioteksförening

Postadress
Box 3127
103 62 Stockholm

Besöksadress
Saltmätargatan 3A
Svensk Biblioteksförening 
Tel. 08-545 132 30
BBL Tel. 08-545 132 40
Fax 08-545 132 31

Svensk Biblioteksförenings hemsida
http:/www.biblioteksforeningen.org

Prenumeration på BBL
För medlemmar i föreningen ingår BBL i
medlemsavgiften, 350:– för enskild
medlem (heltidsstuderande och pensio-
närer 175:–). Övriga betalar 500:–

Ansvarig utgivare
Britta Lejon

Chefredaktör
Henriette Zorn tel. 08-545 132 41
hz@bbl.biblioteksforeningen.org

I redaktionen
Annika Eriksson 08-545 132 43
ae@bbl.biblioteksforeningen.org
Annina Rabe 08-545 132 43
ar@bbl.biblioteksforeningen.org

Recensionsansvarig
Johannes Rudberg 
johannes.rudberg@kb.se

Grafisk form: Paolo Sangregorio

Omslag: Detalj av omslaget till Forn-
vännen (1939).

Redaktionen förbehåller sig rätten att
korta och redigera manus. För obeställt
material ansvaras ej.

Annonser
Bo Eriksson, 
Box 109, 133 22 Saltsjöbaden
tel. 08-717 87 99 eller 070-714 90 55
bo.erikssonmedia@telia.com
Moms/annonsskatt utgår ej!

Tryck
Tryckeri AB Federativ, Stockholm
ISSN 0006-1867

Svensk Biblioteksförening är en ideell för-
ening med uppgift att främja svenskt
biblioteksväsen genom att utveckla effek-
tiva samarbetsformer mellan bibliotek och
genom att driva opinion i frågor av bety-
delse för biblioteks- och informations-
området.

Denna tidning gick i tryck den 26 aug.

Den här tidskriften är 
TS-kontrollerad.

Vid pressläggningen av detta
nummer kommer budet att Greta
Renborg har avlidit. Hon blev 83
år, skulle ha fyllt 84 i oktober, och

var aktiv in i det sista. Aktiv och med ett brin-
nande engagemang utöver det vanliga – min
bekantskap med Greta var av nyare datum

men jag tror att det är så många med mig minns henne. När Greta
hade något på hjärtat – och det hade hon ofta, skickade hon fax eller
ringde. Det var roliga samtal – samtiden var lika närvarande som
det förflutna. Om det var någonting hon inte gillade eller tyckte var
fel kunde hon vara befriande amper och rak. Det är nog många som
önskar att de får behålla den intellektuella vitalitet som Greta hade
ända till slutet. Minnesord över Greta och hennes livslånga gärning
på biblioteksområdet kommer i nästa nummer. 

*

Det omåttligt populära teveprogrammet Antikrundan har fått hal-
va svenska folket att stå på huvudet i sina gömmor efter avdankade
pinaler som kan visa sig vara riktiga dyrgripar. Intresset för antik-
viteter växer och heminredningstrenden visar inga tecken på att
vika. Det hade varit konstigt om inte den trendkänsliga tidskrifts-
industrin hade hakade på. För det har den. Det finns numera en
uppsjö heminredningstidskrifter och antalet tidskrifter som skriver
om antikviteter har blivit allt fler under senare år. Gamla prylar har
länge varit en säljande affärsidé och de är inte längre enbart en an-
gelägenhet för penningstarka investerare. Även vanligt folk kan sät-
ta patina på tillvaron – och några av de nyare antiktidskrifterna vill
gärna guida och inspirera till hur detta låter sig göras. 

Antiktidskrifter är ett tema i årets tidskriftsnummer. Ett annat är
litteraturtidskrifter. Det är dags att avliva myten om att det, sedan
nedläggningen av BLM, Allt om Böcker och nu senast Artes, inte
finns några litteraturtidskrifter längre. Det gör det och BBL presen-
terar i detta nummer några av de allra nyaste samtidigt som vi kon-
staterar att det de facto råder något av en boom på litteraturtid-
skriftsområdet.

Open Access, är två ord som tycks vara på allas läppar och en rö-
relse som flera organisationer, numera även Svensk Biblioteksför-
ening, stödjer. Alla tycks vara ense om att Open Access är en bra
sak. Eller? Nja. Kritiska röster finns och BBL har talat med några av
dem. 

I detta, jag tror genom tiderna tjockaste och annonstätaste num-
mer av BBL, handlar det inte bara om tidskrifter på längden och
bredden. Svensk Biblioteksförening uppvaktade i våras kristdemo-
kraterna och inledde en dialog som redan under sommaren resul-
terade i en gemensam debattartikel. Vad vill föreningen med kd?
Och vad vill kd med biblioteken? Det var några av frågorna vi ställ-
de till föreningens generalsekreterare Niclas Lindberg respektive
Gunilla Tjernberg, kd och ledamot i kulturutskottet.

Hösten ser åtminstone inte ut att bli händelsefattig. Det kom-
mer knappast att saknas saker att bevaka, följa upp och skriva om. 

Väl mött till en ny termin!
Henriette Zorn

Innehåll Förord
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–Vi är trogna antikviteterna.
Det säger Erika Funke, redaktionschef

för Antikbörsen, där vi sitter på en bred fåll-
bänk i redaktionens konferensrum. Det-
samma kan sägas om Antik & Auktion.
Båda tidningarna skriver om antikviteter i
traditionell mening, det vill säga som histo-
riska föremål, samlarobjekt – och handels-
vara. 

Antik & Auktion är störst upplagemässigt
och dessutom äldst. Den kom i mitten av
1970-talet, när det pånyttfödda antikintres-
set just tagit fart. Winston Håkanson, chef-
redaktör för Antikbörsen, tror att det kan
ha varit en reaktion mot slit- och slängsam-
hället som nådde sin kulmen under 1950-
och 1960-talen.

–Första steget var avlutade möbler. Se-
dan skulle allt vara pärlgrått, berättar Wins-
ton Håkanson.

Men det stora antikintresset i Sverige
kom egentligen in bakvägen, under slutet
av 1990-talet och via Carl Larsson-vågen i
usa, Italien och Tyskland. Då köptes det in

en hel del både fina och mindre fina möbler
från seklets början som målades om och sål-
des utomlands. Så småningom nådde in-
tresset för antik inredning till Sverige igen –

en trend som tycks ha kommit för att stan-
na.

–Det finns många välbeställda kvinnor i
45-årsåldern som tycker om gulliga grå mö-
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Svenska antiktidskrifter
samlar inte damm
I takt med det växande antikintresset blir tidskrifterna som skriver om antikviteter allt fler. Några
vill förmedla genuin kunskap, andra satsar på livsstilsdrömmar med patina. BBL har gått på
antikrunda och botaniserat bland antiktidskrifter – både bland de etablerade, mer affärsinrik-
tade och bland nykomlingarna som frossar i landsbygdsromantik och vill ge det gamla ett nytt
skimmer.

Winston Håkanson, chefredaktör Antikbörsen.



bler och torkade blommor, menar Winston
Håkanson.

Men både i Antikbörsen och i Antik &
Auktion är det glest med torkade blommor.
Här handlar det om antikviteter för antikvi-
teternas egen skull och det räcker med att
bläddra igenom tidningarna för att det ska
bli tydligt. Layouten är enkel och ren, med
gott om frilagda bilder på gamla föremål. 

Prylglädjen är stor, särskilt i Antikbörsen.
Här finns plats för allt, från smakfulla ba-
rockmöbler till små grisar i filt med inbygg-
da speldosor. I Antik & Auktion ser man
mer av miljöer, människor och samman-
hang. Tidningen har även ett par hemma-
hos-reportage i varje nummer, något som
inte alls förekommer i Antikbörsen.

Texterna är informativa och faktatäta i

båda tidningarna. Föremålen står i cen-
trum, och de placeras i ett historiskt och
stilmässigt sammanhang. Antikbörsen för-
utsätter något mer förkunskap och för en
ovan kan vissa begrepp och formuleringar
göra att man känner sig ganska okunnig. 

Antik & Auktion har mer folkbildande
ambitioner med grundliga och pedagogiska
texter. Ett exempel är den glasskola om den
svenska glashistorien från 1600-talet och
framåt som pågått under våren. På ungefär
fyra uppslag i varje nummer får man lära sig
det mesta om blåstekniker, glaskonst, en-
skilda konstnärer och de olika bruken. 

Båda tidningarna ger gott om utrymme
för läsarna att ställa frågor till experter som
kan värdera och bedöma antikviteter: ”Frå-
gor & Svar” i Antik & Auktion och ”Expert-
panelen” i Antikbörsen. 

Erika Funke på Antikbörsen berättar att
expertpanelen träffas regelbundet på redak-
tionen för att besvara de frågor som kom-
mer. Det nyvaknade antikintresset gör att
det är svårt att hinna med den växande
brevfloden.

–Det kan ta lång tid för vissa att få svar
på sina fråga, säger hon.

Traditionellt har konst- och antikmark-
naden alltid hängt tätt samman och konst
är också ett viktigt inslag i båda tidningarna.
Winston Håkanson tror inte att detta är ett
inslag som kommer att minska framöver, åt-
minstone inte för Antikbörsens del.

–Det finns gott om konst och det finns
gott om bildsamlare, konstaterar han.

Båda tidningarna har en stor köp- och

säljdel, men i Antikbörsen är den överlägset
störst. Under rubriken ”Privatbörsen” an-
nonseras oljemålningar av modernister,
ståtliga Karl Johanskåp och klämmiga barn-
böcker från 1940-talet. ”Privatbörsen” är en
del av tidningens historia och en länk till
tidningens inriktning på marknaden. Antik-
börsen har nämligen sina rötter i ett an-
nonsblad, Kvalitets- och Antikbörsen. 

Bröderna Lindström förlag startade de
helt annonsbaserade tidningarna Motor-
börsen och Båtbörsen i början av 1980-talet,
och båda satsningarna blev succéer både
ekonomiskt och upplagemässigt. Sporrade
av framgångarna bestämde sig förlaget för
att ge ut något liknande för antikviteter:
Kvalitets- och Antikbörsen. Den gick där-
emot inte så bra och förlaget funderade på
att lägga ner satsningen. Men så mötte
Winston Håkanson en av huvudägarna,
Mats Lindström, på en middag. 

Winston Håkanson arbetade då som
antikvitetshandlare, med ett förflutet som
börsmäklare, och de båda herrarna inledde
ett aktieprojekt. Under en arbetslunch rå-
kade Mats Lindström nämna tidningen och
att den inte alls fungerade. Winston Håkan-
son sa att han trodde på tidningen men att
den behövde en satsning på redaktionellt
material.

– Jag jobbade vidare med idén och i de-
cember 1993 kom den riktiga Antikbörsen,
berättar Winston Håkanson.

Bland det första han gjorde var att rensa
upp bland annonserna för att höja standar-
den och redaktionen har fortsatt att gallra
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Den traditionella definitionen av en antikvitet är ett
föremål som är 100 år eller äldre. 

För finare antikviteter går gränsen vid 1840. Efter
1840 upplöstes skråväsendet och det massprodu-
cerande industrisamhället kom igång. Vid samma
tid började det också dyka upp eklektiska konst-
strömningar som blandade olika stilar men de här
gränserna är inte lika självklara längre. De riktigt
gamla möblerna blir av naturliga skäl färre med
tiden, medan intresset för antikviteter bara ökar.
Det har lett till att gränserna för vad som behand-
las som antikviteter vidgats. Art Deco, från 30-
talet, betraktas t ex redan nu som antikviteter –
inte minst för att stilen är så unik och särpräglad.

Numera kan man alltså tala om två definitioner
för vad som är antikviteter. Antingen något som är
gammalt, eller något som har en särpräglad form,
är unikt och inte tillverkas längre.

Antikbörsens redaktion. Fr v Cecilia Lindblom, Erika Funke, Anna-Pi Lennstrand och Anders Ericsson.
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Antikbörsens dag.
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BTJ Profi ltjänster™

Nu fi nns ett alternativ till tidskrävande medieval och inköpsmöten. Alternativet 
är att låta oss ta hand om jobbet. Gemensamt tar vi fram en individuell profi l 
för medieinköpen som passar just ditt bibliotek. Du har själv full kontroll över 
hur profi len ska se ut.
 Färre förutsägbara möten öppnar för fl er oväntade. Mindre tid åt standar-
diserad administration ger mer tid åt besökarnas önskemål och behov. Plus 
större möjlighet att utveckla yrkesrollen. Dessutom får du böckerna snabbare 
till biblioteket.
 Du kan med andra ord satsa mer på det kreativa, intressanta och roliga. 
Och lämna det lite vardagligare till oss.
 Vill du veta mer? Ring 046-18 00 00.

Färre möten 
ger fl er möten.



efter samma regler. Inga repliker, ingenting
som är kopplat till krigsförbrytare och ing-
enting som har med utrotningshotade djur
att göra, tillåts. 

Privatannonserna utgjorde länge ca 25
procent av tidningen. Den senaste tiden har
visserligen det övriga materialet ökat i vo-
lym, men ”Privatbörsen” sätter fortfarande
sin prägel på tidningen.

Överhuvudtaget är marknaden viktig för
Antikbörsen. Målgruppen är människor
som på något sätt är aktiva på konst- och
antikmarknaden och sådant som priser, an-
nonser och nyheter är viktigt.

–Vi är en affärstidning för antikintresser-
ade, konstaterar Winston Håkanson.

Det betyder också att även enkla föremål
får plats i tidningen. Det som är intressant
för marknaden är intressant för Antikbör-
sen.

–Vi skriver om sånt som annonseras i
”Privatbörsen” och det är ofta enkla saker,
sånt som man hittar hos mormor, säger Eri-
ka Funke.

Vad som ska hända med det stora antik-
intresset i framtiden är förstås svårt att veta.
Men Winston Håkanson tror inte att någon
verklig konkurrent till Antikbörsen och An-
tik & Auktion kommer att dyka upp efter-
som annonsmarknaden för antikviteter är
begränsad.

–Det är antagligen också en viktig förkla-
ring till vågen av inredningstidningar med
antika inslag, tror Winston Håkanson, och
fortsätter:

–Det är vi och Antik & Auktion som skri-
ver med fokus på antikviteter. Så blir det
nog i fortsättningen också.

Annika Eriksson
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Idessa tidskrifter handlar det allt
mindre om antikviteter som samlar-
objekt och investeringar och allt mer
om inredning och livsstil. Gärna i

lantlig miljö. Vill man leta förebilder gör
man det med fördel bland brittiska tidskrif-
ter som Country Living och Country
Homes & Interiors.

På knappt tio år har inte mindre än fyra
tidningar med den här inriktningen startats:
Gods & Gårdar, Lantliv, Drömhem & Träd-
gård och Hem & Antik. Tre av dessa ges
dessutom ut av samma koncern, lrf Media
ab.

Först ut var Gods & Gårdar som kom
1996. Som namnet anger rör man sig här i
mer exklusiva miljöer, det är mycket slott,
gods och mahogny. Under den återkom-
mande rubriken ”Det nya livet på landet”
berättas om människor som lämnat staden
för ett nytt liv i pastoral miljö, kanske i en
herrgård som renoverats eller i ett nybyggt
slott någonstans i södra England.

Även om tidningen har ett stående in-
slag, ”Klubbat”, där ett urval av den senaste
tidens antikvitets- och konstauktioner pre-
senteras, är det framför allt inredning som
står i centrum. Gods & Gårdar sätter inga
gränser när det gäller storleken eller priset
på de antikviteter man skriver om. Pampiga
ljuskronor eller 50 svärd i cirkel som en trev-
lig dekoration ovanför den öppna spisen är
några exempel på inredningstips. 

Men inte bara inredning och antikviteter
ryms i tidningen. Här finns vimmelsidor
från konstmässor och utställningar, bröl-
lopstips i slottsmiljö, och kungaskvaller i
form av Magdalena Ribbings redogörelse
för vett och etikett i samband med kungliga
bröllop. Samma material som man kan hit-
ta i en damtidning, bara lite exklusivare.

Till formen är däremot Gods & Gårdar
inte alls lik damtidningarna. Formgivning-
en är stram och sidorna är luftiga. Bilderna
är ofta tagna med motiven på avstånd, i sitt
sammanhang, och närbilder hör till ovan-
ligheterna.

I Lantliv, nästa tidning som dök upp på
marknaden, är det snarare tvärtom. Här är
miljöerna enklare än i Gods & Gårdar, men
bilderna istället mer intima och lekfulla.
Det är gott om softade närbilder med myck-
et naturkänsla. Ibland känns det som att
bläddra i en kokbok från slutet av 1990-talet
eller en turistbroschyr om Österlen.

Lantliv förmedlar allmoge i sin mest este-
tiserade form med en genuin och ursprung-
lig känsla. Hemma-hos-reportagen handlar
om gamla bondgårdar eller trävillor som
fräschats upp av sina ägare. Antikviteterna i
tidningen är snarare inredningsdetaljer i ett
större sammanhang, de spelar inte huvud-
rollen. Enligt redaktionen ska det förän-
dras. Eftersom läsarna visar allt större in-
tresse för allt som har med antikviteter att
göra planerar tidningen att redan i höst sat-
sa mer konsekvent på att lyfta fram dem. 

Även Drömhem & Trädgård handlar om
vanliga och nära miljöer. Ett ”drömhem”
kan vara ett litet hus i lantlig miljö men det
kan lika gärna vara en stadslägenhet med
öppen planlösning. Bilder och formgivning
påminner om inredningstidningarnas och
trädgårdarna tar stor plats.

Antikviteterna får med andra ord inte så
mycket utrymme i inredningsreportagen.
Däremot har de sina fasta avdelningar i tid-
skriften. Under vinjetten ”Antikt och Fint”
hittar läsaren omkring tio sidor i varje num-
mer med uttalat fokus på antikviteter. I den
återkommande serien ”Antikskolan”, med
pedagogiska artiklar om olika antika inred-
ningsföremål, får man lära sig vad en lins-
anfang är eller hur fleuroner är placerade på
en taburett. Ett annat återkommande inslag

är ”Samlaren”, där en specialsamlare pre-
senteras.

Men antikviteterna har naturligtvis också
sin givna plats som inredningsdetalj och
med pris och tips på inköpsställen. För den
som mest är intresserad av antikviteter som
effekt finns också tips på nytillverkning i
gammal stil, så kallade stilmöbler. 

Hem & Antik är den tidskrift som tydli-
gast söker sig mot ett annat sätt att skriva
om antikviteter. 

–Vi skriver om inredning i gammal stil.
Andra tidningar skriver redan så bra om
antikviteter, vi vill sätta dom i ett samman-
hang, säger Linda Grahn, chefredaktör för
Hem & Antik.

Linda Grahn är även chefredaktör för
Allt i Hemmet och det var därifrån de första
impulserna till en ny sorts inredningstid-
ning kom. Läsarundersökningar visade att
intresset för gammal stil och antikviteter var
stort och när sådana inslag dök upp i tid-
ningen fick det alltid väldigt positiv re-
spons. 

–Men den verkliga startpunkten var när
jag var på väg från ett jobb tillsammans med
tidningens formgivare. Vi började prata om
att vi ville göra en tidning med fokus på in-
redning i gammal stil med vackra bilder, be-
rättar Linda Grahn. 

De gick direkt från taxin till redaktionen,
satte ihop ett förslag till omslag och ringde
vd. Han kom ner, tittade och sa ja till prov-
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Gamla prylar i nya sammanhang

Under det senaste decenniet har det dykt upp en ny sorts
antiktidskrifter på den svenska marknaden. Dessa hakar allde-
les tydligt på svenskarnas nyvaknade intresse för de miljöer
och sammanhang där man parkerar den ärvda ljuskronan, den
kantstötta silverstaken och det nya spegelbordet som patine-
rats till ansenlig ålder. 

Linda Grahn, chefredaktör för Hem & Antik.



Prenumerationer:
Prio info 046/18 01 90
Nätverkstan 031/743 99 05

Sveriges enda
litteraturtidskrift

av format

Monter B02:01

Först!   Störst!

Chefredaktör Bo Axelsson,
nordisk mästare i löpning
för veteraner.

Annonsbokning:
Birgitta Olsson 0416/307 29



utgivning. Första numret kom i september
2004 och sedan dess har sammanlagt sex
nummer kommit ut. 

Och mycket bild blev det. Överhuvudta-
get är det en visuell tidning, med stora bild-
uppslag, varierade typsnitt och generös lay-
out.

–Hem & Antik ska vara ren njutning och
inspiration rakt igenom, fylld av underbara
bilder, anser Linda Grahn.

Från början var tanken att tidningen skul-
le bli Allt i Hemmets storasyster, med en
lite äldre målgrupp, men ålder har visat sig
vara ganska ointressant i sammanhanget. 

–Det är den första tidning jag jobbar med
som mina tonårsdöttrar gillar, berättar Lin-
da Grahn.

Istället ser hon snarare två typer av läsare.
Dels penningstarka antikintresserade som
behöver hjälp med att kombinera arvegods
och nytt till en helhet i sitt hem. Dels de

som vill skapa en sådan miljö utan att ha så
stora resurser.

–Vi skriver om drömmar, men det ska
vara drömmar som går att uppfylla, menar
Linda Grahn.

Målet är tredelat, att ge inspiration, kun-
skap och köptips. Däremot behöver det
inte vara de exklusivaste antikviteterna,
utan hellre sådant man har hemma. Eller
varför inte nytillverkat som kan ge samma
effekt. 

Ett återkommande inslag i tidningen är
”Då & Nu”. Ett uppslag i tidningen där den
ena sidan visar ett exempel på inredning i
gammal stil med antika detaljer och den
andra visar samma inredning med nytillver-
kade saker. Det intressanta är att det inte är
självklart vilken av inredningarna som kos-
tar mest.

Tidningen vill ge kunskap om olika stilar
och historik, men också om hur tingen ska

användas och vårdas. Längre och informati-
va texter blandas med kortfattade faktaru-
tor. Trivselkunskap, som Linda Grahn kal-
lar det.

Överhuvudtaget betonar hon att det inte
ska finnas några måsten i tidningen. Det går
bra att använda stilmöbler, det finns inget
som är fult eller fel. 

Och det har visat sig vara ett vinnande
koncept. Utan att ha haft någon större lan-
sering eller kampanj har tidningen redan ca
25 000 fasta prenumeranter. Dessutom säl-
jer tidningen ungefär 15 000 i lösnummer.
Det är goda siffror med tanke på den korta
tid man funnits på marknaden. Linda
Grahn tror att det hänger ihop med att in-
tresset för inredning överlag är stort just nu.

–Räntorna är låga och bostadslånen billi-
ga. Det ger ekonomiskt utrymme för män-
niskor att satsa på sina hem, säger hon.

Annika Eriksson
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antikbörsen

Startade: 1993.
Målgrupp: Människor som är aktivt intresserade av att
köpa och sälja antikviteter, kuriosa och konst.
Utgivare: Antikbörsens Förlag AB.
Ansvarig utgivare/Chefredaktör: Winston Håkanson.
Redaktionschef: Erika Funke.
Antal nr/år: 11 utgåvor, varav ett dubbelnummer.
Prenumeration: Helår 398 kr, halvår 235 kr.
Distribution: Tidsam distribuerar lösnummer, Titeldata
prenumerationer.
Upplaga: 25 300.

antik & auktion

Startade: 1975.
Målgrupp: Antikvitetsintresserade läsare från 30 år och
uppåt.
Utgivare: Allers förlag.
Ansvarig utgivare/Chefredaktör: Carin Stentorp.
Redaktör: Christine Hansson.
Antal nr/år: 11.
Prenumeration: 398 kr.
Distribution: Tidsam.
Upplaga: 59 100.

antiktidningarna 
på biblioteken:

Ingen av tidningarna har några säkra uppgifter på
hur stor upplagan är till biblioteken. Från PrioInfo, ett
av de två stora prenumerationsombuden, har BBL fått
följande siffror på antal prenumerationer till biblio-
tek:

Antikbörsen – 92 prenumerationer till bibliotek
Antik & Auktion – 1000 

gods & gårdar

Startade: 1996.
Målgrupp: Allmänt antikintresserade läsare som lockas
av herrgårdsliv på landet. Tidskriften har hittills främst
riktat sig till läsare från 45 år och uppåt, men i och
med att antikintresset går nedåt i åldrarna breddas
målgruppen. 
Utgivare: LRF Media AB.
Ansvarig utgivare/Chefredaktör: Eva Källström.
Redaktionschef: Kjell Andersson.
Antal nr/år: 8.
Prenumeration: 479 kr.
Distribution: Tidsam.
Upplaga: 28 900.

30 prenumerationer till bibliotek

hem & antik

Startade: Hösten 2004.
Målgrupp: Läsare som är intresserade av inredning i
gammal stil.
Utgivare: Bonnier Tidskrifter AB.
Ansvarig utgivare/Chefredaktör: Linda Grahn.
Redaktör: Pia Printz.
Antal nr/år: 6.
Prenumeration: Helår 249 kr, halvår 129 kr.
Distribution: Tidsam.
Upplaga: Ca 40 000.

9 prenumerationer till bibliotek



lantliv

Startade: 2000.
Målgrupp: Köpstarka och välutbildade kvinnor, framför-
allt i storstad, som är intresserade av trädgård, mat,
resor och inredning.
Utgivare: LRF Media AB.
Ansvarig utgivare/Chefredaktör: Eva-Stina Sandstedt.
Redaktionssekreterare: Harriet Fahlberg.
Antal nr/år: 10 nummer och två specialnummer, 
sommar och jul.
Prenumeration: Helår 429 kr, lösnummer 45 kr.
Distribution: Tidsam.
Upplaga: 40 400.

90 prenumerationer till bibliotek

drömhem och trädgård

Startade: Januari 2005.
Målgrupp: Kvinnor över 40 år.
Utgivare: LRF Media AB.
Ansvarig utgivare/Chefredaktör: Ulrika Nordlinder.
Antal nr/år: 12.
Prenumeration: Helår 429 kr, lösnummer 43 kr.
Distribution: Tidsam.
Upplaga: Ännu inte officiell.

200 prenumerationer till bibliotek
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AntikNu – blandar
gammalt och nytt

Under våren 2005 har även inredningstid-
ningen Hus & Hem gjort ett försök med en
specialutgåva om antikviteter. AntikNu
heter tidningen och är en så kallad ones-
hot, dvs provutgivning av ett enstaka num-
mer. 

AntikNu har framförallt fokus på bland-
ningen av gammalt och nytt. Tonvikten lig-
ger på lägenheter snarare än hus och antik-
viteterna är ofta inte äldre än 1900-tal. En
hel del utrymme ägnas också åt moderna
klassiker, skapade av till exempel Mats The-
selius, eller unga formgivares tolkningar av
gamla teman.

AE

Fornvännen
– påläst hundraåring

Fornvännen – Journal of Swedish Antiqua-
rian Research – ges ut av Vitterhetsakade-
mien och firar i år sitt 100-årsjubileum. Den
är Sveriges ledande tidskrift när det gäller
antikvarisk forskning och har bland annat
Nordens största recensionsavdelning i äm-
net. Tidningen utkommer med fyra num-
mer per år.

I Fornvännen är texterna långa, bilderna
få och kunskapen stor, precis som det bru-
kar vara i akademiska tidskrifter. Det hand-
lar om forntida gravlämningar, medeltida
kloster och ristade hornbitar. 

Men även vår tids mer generösa tolkning
av vad som egentligen är kulturarv smyger
sig in. I en debattartikel i nr 1:2005 skriver
artikelförfattaren att det allt oftare är annat
än bronsnålar och hällristningar som är in-
tressant när det förflutna ska bevaras:

”Även Olle Hellboms Saltkråkan-filmer,
gamla bilskrotar och övergivna torp lyfts i
olika sammanhang fram som viktiga kul-
turarv: som lämningar med ett starkt kultu-
rellt och emotionellt värde.” 

Vems arv och förflutna som ska bevaras
är kanske inte lika självklart som när Forn-
vännen startade för hundra år sedan. Men
texterna där det diskuteras är oförändrat lär-
da och gedigna.

AE



Isverige har ett par organisationer 
officiellt antagit att man stödjer 
Open Access-rörelsen genom att 
skriva på den så kallade Berlin-

deklarationen. Svensk Biblioteksförening
skrev på i samband med Biblioteksdagarna i
maj 2005, Vetenskapsrådet likaså. Tidigare
har suhf (Sveriges universitets- och högsko-
leförbund) signerat deklarationen, som i
korthet innebär att man förbinder sig att
verka för att forskningsresultat görs fritt till-
gängliga. Både kb och Utbildningsdeparte-
mentet har också uttalat sitt stöd för oa-
rörelsen. 

På internationell nivå finns ett antal poli-
tiska initiativ och uttalanden i samma anda,
särskilt i usa och England. Men vad är det
alla är så eniga om? Låt oss göra ett försök
att reda ut begreppen. 

Från bibliotekshåll har man under
många år kritiserat den monopolsituation
som råder för vetenskapliga tidskrifter. Man
har varit mer eller mindre tvungna att ac-
ceptera förlagens prishöjningar eftersom de
egna forskarna helt enkelt både förväntar
sig och kräver att biblioteket skall prenume-
rera på de största (och dyraste) tidskrifterna. 

Och priserna har höjts – rejält. Mellan
åren 1986–2000 ökade medelpriset med 226
procent, enligt en undersökning. Enligt en
annan undersökning ökade priser med cir-
ka 40 procent åren 2001–2005. Monopol-
situationen har också förstärkts i takt med
att branschen ”konsoliderats”, vilket i det
här sammanhanget innebär att de största
förlagen köpt upp ett antal mindre förlag.
Att prisökningarna på tidskrifter gått ut
över antalet inköpta böcker vid forsknings-
biblioteken är enkelt att räkna ut. 

Lite förenklat kan Open Access ta sig två
olika uttryck. Dels genom att vissa tidskrif-

ter gör allt sitt material fritt tillgängligt. I
stället för prenumerationsintäkter från bib-
lioteken finansieras tidskrifterna med så
kallade författaravgifter. Dessa kan ligga på
mellan 500 och 3000 dollar per artikel. Dels
genom att författare ges tillstånd att publi-
cera sitt manus på sin egen eller institutio-
nens webbplats samtidigt som den slutgilti-
ga versionen publiceras på vanligt sätt i en
tidskrift.

Open Access gör det alltså möjligt för läs-
arna att helt avgiftsfritt läsa och skriva ut ar-
tiklar i fulltext. I framtiden behöver biblio-
teken inte längre prenumerera på tidskrif-
terna, såvida man inte vill ha dem i tryckt
form. Forskningsresultaten kan spridas be-
tydligt snabbare. Antalet oa-tidskrifter ökar
nu. Vid Lunds universitet produceras det
internationellt uppmärksammade Directo-
ry of Open Access Journals (doaj). Där lis-
tas de oa-tidskrifter som uppfyller de for-

mulerade kvalitetskraven. I dagsläget finns
närmare 1 700 vetenskapliga tidskrifter för-
tecknade i doaj. I en annan lista, produce-
rad av Jan Szepanski vid Göteborgs ub, åter-
finns ca 4000 titlar som är fritt tillgängliga. 

– I dagsläget har cirka fem procent av de
vetenskapliga tidskrifterna valt oa-model-
len, säger Jan Hagerlid, förste handläggare
vid Bibsam, som har följt oa-utvecklingen
under lång tid. 

Det är en blygsam siffra, men den ökar.
Men tittar man på antalet artiklar som är
fritt tillgängliga är andelen så stor som 15
procent, kanske ännu större. Och tack vare
egenarkivering blir artiklarna mer synliga,
vilket i sin tur ökar antalet citeringar. Därför
tilltalas många forskare av tanken på oa.

Och allt det här är väl bra – eller? Infor-
mation wants to be free, sade man ju i nä-
tets barndom. Är vi äntligen på väg dit nu?

– Nej, Open Access kommer inte att er-
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Open Access – gräsrotsrevolution
eller frälsningslära?
Under de senaste åren har fri tillgång till vetenskapliga artiklar, s k Open Access, blivit den kan-
ske allra hetaste frågan bland forskningsbiblioteken såväl i Sverige som internationellt. Enligt
vissa också den mest politiskt korrekta. Bibliotekarier världen över har enats om att Open
Access (OA) är en god sak. Men är verkligen enigheten så total? Jakob Harnesk har pratat med
några kritiker.

Gratis kan verka lockande men kostnaderna finns ändå. Alla är inte ”troende” beträffande Open
Access. 
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sätta dagens system såvida man inte ändrar
hela meriteringssystemet för forskningen,
säger exempelvis Per Olsson, överbibliotek-
arie vid Karolinska institutets universitets-
bibliotek, kib.

Per Olsson är kritisk mot oa-rörelsen,
som han menar sprider ett halleluja-bud-
skap till de ”troende”. Att föra en saklig dis-
kussion eller komma med kritik är svårt. 

– Detta är inte någon viktig fråga för ett
universitet. Man är fullt upptagen med att
konkurrera om forskningsanslagen. Även
om ”gratis” kan verka lockande, så finns
kostnaderna ändå, menar Per Olsson. 

För kib:s del skulle tidskriftskostnaderna
öka med flera hundra procent om författar-
avgifter i stor skala ersatte dagens prenume-
rationssystem. Ulf Göransson, överbiblio-
tekarie vid Uppsala ub, håller med.

– Det hela liknar något av en frälsnings-
rörelse. Det är inte bibliotekens roll att tala
om för forskare hur de ska publicera sig.
Och kostnaderna riskerar att öka om forsk-
arna börjar egen-arkivera sina artiklar efter-
som vi samtidigt måste behålla prenumera-
tionerna. 

Men vad säger förlagen? De omsätter
miljardbelopp och visar ofta fina siffror i
bokslutet. (Yes, detta är big business, om
någon tvivlat: varje år publiceras 1,2 miljo-
ner vetenskapliga artiklar i tiotusentals tid-
skrifter.) Open Access i stor skala borde
vara ett stort hot mot deras existens – eller? 

– Nej, vi ser inte oa som ett hot, säger Ka-
ren Hunter, Senior vice president på Elsevi-
er, världens största vetenskapliga förlag.
Visst kan tanken på fri tillgång vara lock-
ande, men någon måste betala för arbetet.
Ingen har än så länge kunnat visa upp en
hållbar ekonomisk modell. Författaravgif-
ter kan också vara ett hinder för forskare
från utvecklingsländer som inte har råd att
betala tusentals dollar. 

Att forskare med Elseviers goda minne

lägger upp sina artiklar på egna webbplatser
ser Karen Hunter som en ”working com-
promise”. På ett annat av de stora förlagen,
Springer, når jag svenske Frans Lettenström
på en knastrig mobiltelefon i Barcelona.

– På Springer försöker vi att på olika sätt
ta till oss oa, säger Frans Lettenström. 

– Vi har en modell som kallas Open
Choice, där författaren, eller rättare sagt
moderinstitutionen, betalar 3000 dollar för
att göra artikeln helt fritt tillgänglig. I takt
med att fler artiklar blir oa-tillgängliga sjun-
ker prenumerationsavgiften i motsvarande
grad. Men oa är knappast något hot mot
oss, möjligtvis för de allra största tidskrif-
terna. Man ska komma ihåg att de flesta tid-
skrifter läses av ganska få personer. Förlagen
verkar alltså ta det hela med ro. Och kritiker
finns, även om deras röster inte alltid hörs i
bibliotekens allmänna lovsång till Open
Access. 

Jakob Harnesk
Bibliotekskonsult och 

återkommande medarbetare i BBL

länkar och lästips: 

DOAJ: http://www.doaj.org/ 
Jan Szepanskis lista: http://www.his.se/templates/
vanligwebbsida1.aspx?id=20680 

Om Open Access finns massor att läsa på nätet. Börja
exempelvis med Bibsam-sidan http://www.kb.se/
bibsam/vetpubl/grund.htm och gå sedan vidare till
Peter Subers blogg Open Access News, på:
http://www.earlham.edu/~peters/fos/fosblog.html 
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Ryktet om de litterära tidskrift-
ernas död är betydligt överdri-
vet. Medan det kulturella eta-
blissemanget har varit fullt

upptaget med att sörja Allt om Böcker, blm
och nyligen nedlagda Artes har det kläckts
mängder av idéer. Förmodligen har det ock-
så sovits ganska få timmar i hemliga redak-
tionslokaler landet över. En smärre explo-
sion av nya tidskrifter med litteraturanknyt-
ning har nämligen sett dagens ljus under
2004–2005. Det är tidskrifter som lever både
i pappersform och på nätet. Och detta med
betoning på lever. Det är länge sedan enga-
gemanget i litterära frågor varit så aktivt och
stort som nu. Det debatteras och diskuteras.
Den litterära tidskriftsvärlden håller på att
genomgå ett välbehövligt regimskifte, något
som länge tycks ha gått de flesta stora dags-
tidningars kultursidor förbi. När Åsa Beck-
man, biträdande kulturchef på Dagens
Nyheter, i våras skrev en pessimistisk artikel
om det usla tidskriftsklimatet fick hon svar
på tal.

Det dröjde inte länge innan en alertare
del av det litterära klimatet hörde av sig,
och det med följande fryntliga rader:

”Eller, se dig omkring! Drivans blommor
smälta ner och dö, men annat föds: det är
littzines och bokserier och nättidskrifter. Vi
är olika, men delar åsikten att några drakars
död inte behöver innebära att tidskrifternas
tid är förbi. Vi skjuter upp som skott ur mar-
ken, som skott borrar vi oss in i det sega eta-
blissemangsmaskineriets hjärta…”. 

Tja, vad vore väl det litterära klimatet
utan nya generationer som poppar upp när
alla andra minst anar det och säger ”men
hallå, vakna!” till sömniga kulturredaktö-
rer? Garanterat mer stillastående än det re-
dan är. Och hur skulle det gå med återväx-

ten till framtidens kultursidor? Tack och lov
finns det alltid entusiaster som trotsar dis-
tributionsmonopol och stelbenta regler,
som är villiga att jobba på nätterna utan
vinst eller ersättning. De flesta orkar hålla
på några år, sedan går de vidare till betalda
jobb. Andra behåller den ideella entusias-
men livet ut. 

Brevet till dn:s kulturredaktion var under-
tecknat av redaktionerna för tidskrifterna
Fantasin, jmm och O-tidskrift – tre av de
nya tidskrifter som låtit tala om sig under
året. Fantasin och jmm är papperstidskrifter,
medan O-tidskrift lever på nätet som ett
slags mellanting mellan en blogg och en lit-
teraturtidskrift. O-tidskrift är något av det
roligaste man kan läsa om litteratur just nu.
Var och en som anser sig vara intresserad av
vad som rör sig i huvudena på morgonda-
gens litterära elit bör alltså omedelbart

klicka sig in på www.otidskrift.se. Men skyn-
da er på innan de får jobb på dn:s kultursida
och förlorar sitt underdogperspektiv.

Framför allt är O-tidskrift kanske det bäs-
ta exemplet just nu på ett förhållningssätt
som i många år varit närmast obefintligt
(och för de flesta helt otänkbart) i den litte-
rära världen: respektlöshet. I O-tidskrift
blandas humor och blodigt allvar, höglitte-
rär elitism med ren och skär ilska. De tre re-
daktörerna Martina Lowden, Elise Karlsson
och Therese Bohman ger sina högst person-
liga reflektioner på litteraturen och det liv
som omger den. Här recenseras debutant-
barer, Augustprislistor och kultursidor.
Framför allt har O-tidskrifts diskussionsfo-
rum under våren varit den främsta arenan
för en av de mest hetsiga debatterna på
länge om lyrik. En debatt som dagstidning-
arna till största delen missade.
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Litteraturtidskrifterna lever!

tema tidskrifter

Det är dags att sluta beklaga sig över att Sverige inte har några litteraturtidskrifter. BBL presen-
terar några av de allra nyaste tidskrifterna och konstaterar att vi just nu genomgår något av en
tidskriftsboom. Ett personligare tilltal och ett icke-elitistiskt förhållningssätt är några drag som
utmärker de nya tidskrifterna.

Bild från tidskriften Fabrik av Kaspar Bonnén.



En medvetet anti-elitistisk hållning vinn-
lägger sig också den nya Göteborgsbaserade
papperstidskriften Fantasin om att ha.

– Fantasin skyr allt som kan likna kultu-
rell elitism, kulturen är till för alla och alla
är med och skapar den, den bör inte vara
något som definieras av ett etablissemang,
säger Jessica Schiefauer som svarar för hela
redaktionens räkning.

Fantasin startades som en reaktion mot
vad redaktionen upplevde som ett ”ute-
stängande tidskriftsklimat”.

– Många av de etablerade kulturtidskrift-
erna utstrålade en känsla av distans och in-
tellektuell suveränitet som inte var direkt
inbjudande. Kulturdiskussionen verkade
vara till för de redan insatta, säger Jessica
Schiefauer. 

Redaktionen, bestående av fyra tjejer
med bakgrund från bl a folkhögskolornas

skrivarkurser och bildutbildningar, driver
en hård linje när det gäller texterna. De skall
förankras i det personliga, snarare än i något
teoretiskt resonemang. Så innehåller Fanta-
sin också allt från mailväxlingar och essäer
till nyskrivna skönlitterära texter.

– Det handlar om att våga inse att män-
niskornas privata tankar och idéer är gro-
grunden för all kultur, all politik och all
samhällsdebatt, säger Jessica Schiefauer. 

Skribenterna består av redaktörerna själ-
va, men också av utomstående som redak-
tionen väljer för att ”de har något vi gillar”.
Allt görs på ideell basis, ingen får betalt. En
abf-studiecirkel som redaktionen driver ger
en grundplåt till finansieringen. I höst hop-
pas de på Kulturrådets produktionsstöd för
tidskrifter.

Även poesitidskriften Post Scriptum, PS,
föddes ur ett behov av att kommunicera
utanför de akademiska kretsarna. Redaktö-
ren Boel Schenlaer, poet och tidigare chef-
redaktör för Lyrikvännen, var en av de mest
aktiva i den lyrikdebatt om ”begriplig” poe-
si som rasade i våras, i första hand på tid-
skriftssajten tidskrift.nu och senare i nätba-
serade O-tidskrift. Hon säger att PS ”defini-
tivt uppkommit ur nödvändighet”:

– Vår strävan är att återföra poesin till den
vanlige läsaren; poesin till folket. Vi anser
att det alltför länge saknats. Tradition och
förnyelse är nyckelord och en internationell
utblick. Många poesiläsare behöver få till-
baka tron på poesin som det livsnödvändi-
ga, i stället för att tro att ”poesi är dessvärre
något jag inte förstår”.

Tidskriften, som görs av poeter, översät-
tare och skribenter, är pannordisk. Det för-

sta numret är 352 sidor tjockt och inleds med
en hel diktsamling av Carl Magnus von
Seth. Därefter följer essäer, intervjuer samt
naturligtvis massor av lyrik. Den är defini-
tivt något att räkna med framöver.

Mindre intresserade av begriplighet men
desto mer av att tänja konstnärliga gränser
är den Skånebaserade tidskriften Fabrik, en
av de mest innovativa tidskriftsskapelser
man har kunnat se på senare år. Tidskriften
kan levereras som ett paket med små hop-
sydda tunna häften, som en affisch eller
som allt det där på samma gång. Den kan
även inkludera ljud och föreställningar och
är en tidskrift för både text och bild. Därför
medverkar både författare och konstnärer,
bland författarna t ex Sara Villius och Kris-
tian Lundberg, bland konstnärerna Annika
von Hausswolff, Ola Åstrand och Mathias
Faldbakken.

– Fabrik handlar ofta om sånt som vi pre-
cis har sett eller kommit i kontakt med, letat
oss fram till eller vill veta mer om. För mig
liknar det nästan en loggbok, ett fortsatt
samlande av olika bilder och berättelser, säg-
er Sara Gunn, en av de två redaktörerna.

Alla medverkande i Fabrik arbetar ideellt.
Redaktörerna har svårt att se hur det skulle
kunna vara på något annat sätt.

– Vi skulle inte ha råd även om vi tio-
dubblade vår försäljning. Om vi hade pub-
licerat reklam eller jagat sponsorer kanske,
men av tusen olika skäl vill vi inte göra det.
Även om vi blev glada för de 25000 kronor
vi fick från Kulturrådet i år så vill vi inte bli
beroende av bidrag eller tvingas följa Kul-
turrådets krav på utgivningstakt och annat,
säger Jenny Rosengren.
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Den svensk-norska tidskriften jmm blan-
dar etablerade författare med mindre eta-
blerade i nyskrivna stycken. I det läsvärda
första numret finns texter av Arne Johns-
son, Ulf Eriksson, Pär Hansson och redak-
tionsmedlemmen Mats Kolmisoppi, till-
sammans med debutanter som Elise Ing-
varsson och Klara Bengtsson (som för öv-
rigt är en av redaktionsmedlemmarna i
Fantasin). Texter både på norska och sven-
ska publiceras, somliga är lättillgängliga
medan andra ställer högre krav på läsaren. 

Även tidskriften Komma (baserad i Norr-
botten) lägger fokus på att publicera ny-
skrivna texter och att vara ”ett fönster för
författares tankar och idéer”, som ansvarige
utgivaren Peo Rask säger. Även här blandas
lyrik och prosa med essäer och debattarti-
klar.

– Vi tycker att det behövs en tidskrift, el-
ler varför inte flera, som koncentrerar sig på
det nyskrivna. Det som ännu inte fogats i
kommersiella mallar, det som vill utforska
språkets möjligheter.

Allt arbete med Komma är ideellt. Red-
aktionen skänker sina löner som kursledare
och annat till tidskriften, som en grundplåt.
De har dessutom ett avtal med Länstrafiken
Norrbotten som bidrar med en del.

Många av de nya tidskrifter som startas
har av förklarliga skäl unga redaktioner och
vill gärna marknadsföra sig själva som ett
yngre alternativ. Så är inte fallet med Cora.
Chefredaktören Yvonne Ihmels, etablerad
kulturjournalist, säger att hennes tidskrift är
”för vuxna och unga med vuxna intressen”. 

– Vi tycker att vi lyckas när det traditio-
nella fått ett nytt uttryck. Vi vill att det ska
handla om livet, konsten, litteraturen och
politiken; om ämnen som ligger nära och
berör, men också om oväntade och spän-
nande möten människor emellan. Bildre-
portaget är också viktigt. 

Två av de tre numren som kommit hittills
har gedigna och välfyllda teman: Österrike
och Sverige. Där finns många och oväntade
infallsvinklar – upplägget är brett. Många
intervjuer.

Ännu så länge finansieras Cora med egna

medel och ett litet bidrag från Framtidens
kultur. Alla medarbetare jobbar gratis, men
Yvonne Ihmels hoppas på bidrag från Kul-
turrådet. Då skall alla som jobbat gratis stå i
första ledet bland de som får betalt.

– Av princip tycker jag inte om att män-
niskor ska behöva arbeta utan betalning,
gammaldags socialdemokratiskt uppfostrad
som jag är, men ingen är tvungen och för-
vånansvärt många har visat sig generösa och
manade.

Cora innehåller också ett litet antal re-
censioner, vilket den är ganska ensam om.
Litteraturkritik är inget som de nya tidskrif-
terna verkar premiera; det finns fortfarande
ett tomrum efter Allt om Böcker och blm
som ju hade omfattande recensionavdel-
ningar. Kanske beror det på att så många av
de nya tidskrifterna görs av författare eller
blivande författare. Eller också är skälen
helt enkelt ekonomiska; det kostar att lägga
ut böcker för recension. Det är en förlust
för såväl läsare som kritiker – i tidskrifter
finns ofta möjlighet att skriva en friare sorts
kritik än i dagstidningar. 

Men annars är det bara att välja och vra-
ka bland allt det nya. Litteraturtidskrifts-
scenen har inte varit så här vital på länge.

Annina Rabe
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papperstidskrifter som 
förekommer i artikeln:

Fantasin
3 nummer per år, 150 kr (institutioner)
www.fantasin.se 
tidskriftenfantasin@hotmail.com

Cora
www.cora.se 
info@cora.se

Komma
4 nummer per år, 250 kr (institutioner) 
150 kr (privatpersoner)
www.bokinorr.nu/komma 
komma@bredband.net

Fabrik
www.tidskriftenfabrik.nu 
tidskriftenfabrik@yahoo.com

Post Scriptum PS
4 nummer per år 140 kr (2 tjocka dubbelnummer)
www.postscriptum.se 
postscriptum@chello.se

jmm
4 nr per år, 350 kr (institutioner) 
280 kr (privatpersoner)
tidskriften_jmm@hotmail.com

nättidskrifter:

O-tidskrift finns på www.otidskrift.se
Läs också författaren Malte Perssons litteraturblogg
Errata på www.apolloprojektet.com/errata
Intressanta diskussioner om litteratur och tidskrifter.
Besök gärna också den bitska och ambitiösa kulturtid-
skriften Agamemnon på www.agamemnon.se 





En bra satsning och en god
projektledning – det är några
av de positiva omdömen som
presenteras i en utvärdering
av projektet Kulturtidskrift
2004. Av svaren i enkäten
framgår också att länsbiblio-
teken ställer sig positiva till 
en fortsättning.

Kulturtidskrift 2004 är en 
uppföljning av tidigare års 
biblioteksprojekt som läns-
biblioteket i Örebro genom-

fört i samarbete med Föreningen Sveriges
Kulturtidskrifter (fsk). Dessa har haft som
mål att öka folkbibliotekens intresse för –
och framför allt utnyttjande av Kulturrådets
prenumerationsstöd för kulturtidskrifter. 

2002 uppmärksammade bbl i en artikel
att endast 157 kommunbibliotek nappat på
möjligheten till fem gratisprenumerationer
på kulturtidskrifter. Biblioteken tyckte att
det var krångligt att söka stödet eller så hade
man helt enkelt glömt bort att möjligheten
fanns. Ett annat skäl som angavs var att
man redan ansåg sig ha de tidskrifter som
låntagarna frågar efter. 

Tillsammans med länsbiblioteken i Skå-
ne och Norrbotten samt Föreningen Sveri-
ges kulturtidskrifter (fsk) drog Peter Alsbjer
på länsbiblioteket i Örebro igång ett pro-
jekt. 

– Det var helt klart den där artikeln i bbl

som satte igång alltihopa eller snarare en
synpunkt i den artikeln som Wiviann Wil-
helmsson, konsulent på Svensk Biblioteks-
förening, framförde när hon sade: ”Det här
är något som länsbiblioteken borde ta tag
i”. Så all heder till henne, säger Peter Als-
bjer.

Syftet med projektet var att marknadsfö-
ra prenumerationsstödet och ge de statligt
stödda kulturtidskrifterna på biblioteket en
skjuts framåt. Projektet kallades Kulturtid-
skrift 2002 och var ett pilotprojekt. Konkret
handlade det om att länsbiblioteken fick så
kallade påseendeexemplar av tidskrifter
som sedan placerades ut på biblioteken och
därmed gjordes tillgängliga för personalen.
I marknadsföringskampanjen ingick också
föredrag och diskussionstillfällen kring kul-
turtidskrifter. Kulturtidskrift 2002 slog väl
ut. I Örebro län, där tidigare endast fyra
bibliotek nappat på erbjudandet om gratis
kulturtidskrifter, ökade intresset så pass att
ytterligare sex bibliotek tog del av erbjudan-
det. 

Projekt Kulturtidskrift 2002 blev så lyckat
att man beslutade sig för att försöka med ett
nytt projekt på nationell nivå. I Kulturtid-
skrift 2003 ingick samtliga länsbibliotek
utom Kalmar, Uppsala och Halland. Samt-
liga län i projektet fick ett påseendeexem-
plar och en kontaktperson åtog sig att
skicka runt tidskrifterna och i samband
med möten och arbetsträffar visa upp dem. 

Också det projektet fick en fortsättning i
Kulturtidskrift 2004: De tidskrifter som er-
höll produktionsstöd erbjöds att via fsk:s
kansli skicka in referensexemplar av sina
tidskrifter för vidare distribution till landets
länsbibliotek. Samtliga tjugo länsbibliotek
deltog 2004 och rent allmänt kan man kon-

statera att denna riktade satsning har gått
bättre och bättre för varje år. Enligt Peter
Alsbjer blir det en uppföljning i någon form
även 2005.

– I år ska vi försöka vara lite tidigare ute
än vi har varit tidigare år. Vi hoppas kunna
distribuera ut tidskrifterna till länsbibliote-
ken redan under augusti. Detta för att de
ska finnas ute på biblioteken i god tid innan
man börjar beställa prenumerationer, vilket
man i regel gör i september/oktober, säger
Peter Alsbjer.

Av den utvärdering som gjorts av det se-
naste projektet, Kulturtidskrift 2004, fram-
går att länsbiblioteken tycker att det är bra
att få referensexemplar för påseende. Man
använder dem inte minst i samband med
personal- och arbetsmöten på läns- eller
kommunbiblioteken men även för expone-
ring. På frågan om man tycker att prenume-
rationsstödet fungerar idag, är enkätsvaren
till övervägande del ganska positiva.

Att prenumerationsstödet fungerar bra
idag tycker även majoriteten av de folkbib-
liotek (39 av 42 svarande) som bemödat sig
om att svara på enkätfrågorna. Framför allt
är man nöjd med att man numera har möj-
lighet till att hålla en och samma tidskrift
tre år i följd. 40 av 44 svarande uppger att de
har gratisprenumerationer på kulturtidskrif-
ter via det statliga prenumerationsstödet.
De fyra folkbibliotek som inte utnyttjat er-
bjudandet uppger bland annat bristande in-
tresse hos brukarna, personalförändringar
och att tidskrifterna genererar för mycket ar-
bete.

Utrymmesbrist, extraarbete, krångliga ru-
tiner och glömska är ett axplock av de svar
som folkbiblioteken har lämnat på frågan
vad de anser att det finns för hinder att ut-
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Utvärdering Kulturtidskrift 2004

”Vi skulle vilja göra 
mer om tiden tillät”

tema tidskrifter

Tioitopp bland gratisprenumerationerna • Tidningen Boken • Sonic • Ordfront • Offside • Bang • Close-up • Hemslöjden • Lira • Trots Allt • ETC



nyttja gratisprenumerationerna. 28 av 42
svarande anser att ansökningsförfarandet
har blivit enklare, fyra tycker att det inte
har blivit enklare och resten uppger att de
inte vet eller att de inte märkt någon skill-
nad. 

Kulturrådet kanske får tänka om angå-
ende sitt idéblad om kulturtidskrifter och
prenumerationsstödet. 27 av 38 svarande
uppger att de inte använder sig av det, al-
ternativt inte känner till dess existens. 

I enkäten finns också frågor om hur man
använder de fem stödtidskrifterna på bib-
lioteken (skyltning, speciell marknadsfö-
ring etc), hur man arbetar med tidskrifterna
i allmänhet och vad man kan göra för att
öka intresset för kulturtidskrifter på biblio-
teken. Det är ganska intressant läsning men
kräver lite möda då enkätsvaren – ibland
över 40 stycken – kommer som listad text
efter varandra. Svaren känns både ärliga
och självkritiska. Någon erkänner t ex att
hanteringen av kulturtidskrifterna på bib-
lioteket är slentrianmässig, en annan att
man ”tyvärr” inte arbetar så aktivt med tid-
skriftsbeståndet som man borde eller skulle
önska. 

Som helhet vittnar enkäten dock om en
ökad medvetenhet ute på biblioteken kring
kulturtidskrifterna. Dåligt samvete tyder ju
ändå på att man bryr sig om och det är bätt-
re än inget samvete alls. 

Henriette Zorn

Enkäten kan läsas i sin helhet på
http://www.orebroll.se/regionutveckling/page___8008.
aspx
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218 av landets kommuner tog under 2005
fasta på Kulturrådets erbjudande om prenu-
merationsstöd av fem kulturtidskrifter. Det
är en ökning med 61 kommuner sedan 2002.
I jämförelse med 2004 är det en ökning med
elva bibliotek. 

Som framgår av sammanställningen ned-
an – gjord av Peter Alsbjer, länsbiblioteket i
Örebro – har fyra län lyckats få en hundra-
procentig täckning av kommuner i länet
som nappat på prenumerationsstödserbju-
dandet. Dessa är Jönköpings län, Blekinge
län, Hallands län och Gotlands län. 

Sedan 1999 erbjuder Kulturrådet biblio-
teken att gratis prenumerera på fem statligt
stödda kulturtidskrifter (dvs tidskrifter som
beviljas produktionsstöd). Under några år
var intresset relativt lågt. 2002 uppmärksam-
made bbl (nr 3/2002) bibliotekens bristande
intresse för möjligheten att kostnadsfritt
prenumerera på kulturtidskrifter i en artikel
med rubriken ”Biblioteken nobbar gratis
tidskrifter”. Sedan dess har dock siffrorna
successivt hyfsats i positiv riktning även om
sammanställningen nedan också ger vid
handen att det ännu finns ganska många
kommunbibliotek som inte utnyttjar stödet. 

Från 2003 gavs biblioteken möjlighet att
prenumerera på samma tidskrift under en
treårsperiod och dessutom möjlighet att
söka pengar till projekt för att uppmärk-
samma eller marknadsföra kulturtidskrif-
terna på folkbiblioteken.

Det totala anslaget för prenumerations-
stödet är 500 000 kronor och de 218 biblio-
tek som sökt stödet i år får dela på drygt
381000 kronor. Som högst uppgår stödet till
enskilda bibliotek till 2 800 kronor, som
lägst till 800 kronor. För 2005 har inget bib-
liotek sökt bidrag för kulturtidskriftspro-
jekt. 

Föreningen Sveriges kulturtidskrifter
(fsk) har i samarbete med länsbiblioteket i
Örebro under ett antal år arbetat för att
främja kulturtidskrifternas ställning på bib-
lioteken och öka bibliotekens utnyttjande
av prenumerationsstödet (se artikel på sid
18)

I år får 118 tidskrifter dela på 15,7 miljoner
i produktionsstöd och det är bland dessa
som biblioteken kan välja fem gratisprenu-
merationer. 

HZ

Antal 
kommuner År 2002 År 2004 År 2005

Stockholms län 26 15 23 21
Uppsala län 7 2 3 6
Södermanlands län 9 6 8 8
Östergötlands län 13 5 5 10
Jönköpings län 13 4 9 13
Kronobergs län 8 6 6 7
Kalmar län 12 8 9 8
Gotlands län 1 1 0 1
Blekinge län 5 4 4 5
Skåne län 33 14 25 24
Hallands län 6 4 3 6
Västra Götaland 49 25 35 35
Värmlands län 16 12 14 13
Örebro län 12 4 10 11
Västmanlands län 11 7 6 8
Dalarnas län 15 9 9 10
Gävleborgs län 10 7 10 8
Västernorrlands län 7 4 4 3
Jämtlands län 8 5 7 4
Västerbottens län 15 9 6 9
Norrbottens län 14 6 11 8

157 207 218

Siffrorna visar antalet kommuner som har utnyttjat prenumerationsstödet de olika åren.
Sammanställningen är gjord av Peter Alsbjer på länsbiblioteket i Örebro.

Intresset ökar för
gratisprenumerationerna



Att driva en kulturtidskrift i
Sverige, allra helst en musik-
tidskrift har visat sig vara ett 
besvärligt, nästan omöjligt

företag. Lönsamheten är låg, lönerna för de
inblandade ännu lägre och de som trots allt
överlever gör det tack vare en god portion
entusiasm och gratisarbete.

De senaste åren har fått se många tid-
skrifter somna in för gott. Bonniers Litterä-
ra magasin och Allt om Böcker kastade in
handsken, Pop, Bibel och Gidappa gav upp
och de som trots allt håller fanan högt brot-
tas med en besvärlig ekonomisk situation.

Åsa Björklund och Carolina Jörgensen
lade för snart ett år sedan fram magister-
uppsatsen ”Musik, Moral och Marknad –
En studie av musiktidskrifters marknads-
situation” i ämnet marknadsföring vid Han-
delshögskolan i Göteborg. En uppsats där
de kartlägger vilka faktorer som sätter ram-
arna för det stränga tidskriftsklimatet i Sve-
rige.

Enligt uppsatsen finns det i Sverige cirka
500 kulturtidskrifter, varav ungefär tio pro-
cent är musiktidskrifter. Hälften av tid-
skrifterna saknar anställda och merparten
drivs på rent ideell basis. Få har en upplaga
på över 3000 exemplar. Ambitionen i den

106-sidiga uppsatsen är att kartlägga vilka
yttre och inre faktorer som styr möjlighe-
terna att lyckas och hur man bör agera som
tidningsmakare för att hålla sig kvar på
marknaden.

Vad gäller de ”yttre” faktorerna konstate-
rar uppsatsförfattarna föga förvånande att
kunniga och självgående skribenter som ut-
trycker sig korrekt är en förutsättning för
tidskriftens överlevnad. Lika lite häpnads-
väckande är konstaterandet att en driven
redaktör skapar en bättre tidskrift och att
det är ganska viktigt att ha koll på pengarna.
Det må vara rena skoltidningskunskaper,
men när det kommer till den sista punkten
så krävs onekligen en viss uppfinningsrike-
dom. Portot som oftast utgör närmare en
femtedel av budgeten är en av de allra stör-
sta kostnaderna för kulturtidskrifterna. Ar-
betet med att jaga annonser är ofta tidsöd-
ande, men enbart läsare kan inte bära upp
en tidskrift. Distributionen är en annan stö-
testen. Den är dyr och några andra alterna-
tiv än det till stor del Bonnierägda Tidsam

eller norskägda Interpress finns nästan inte.
Missnöjet med Tidsam är stort. Företagets
monopolartade ställning har till och med
varit föremål för en utredning av Konkur-
rensverket, dit de anmäldes av tidskriften
Vagabond. På grund av att Tidsam ställer
hårda krav på sina kunder och numera väg-
rar distribuera flera tidningar än de redan
har säljs majoriteten av de undersökta kul-
turtidskrifterna via Interpress. Två använder
sig av Göteborgsbaserade Nätverkstan Eko-
nomitjänst. Men att få säljas via landets
största distributör är med andra ord omöj-
ligt för en ny kulturtidning och för att tryg-
ga musik- och de övriga kulturtidskrifternas
fortlevnad tror uppsatsförfattarna att det är
viktigt att hitta helt nya distributionsfor-
mer. Att sälja via klädbutiker är en idé som
nämns.

Anledningen till att de flesta musiktid-
skrifter har kort livslängd handlar delvis
också om rena trender, tror uppsatsförfat-
tarna. Musik bevakas i många olika medier
och det stora utbudet av engelskspråkiga,
högkvalitativa musiktidningar är relativt
lättillgängligt. Konkurrensen är med andra
ord hård om de musikintresserade, det gäl-
ler att hänga med och det ställs stora krav på
att synas i bruset. Att vara ”synlig” handlar
om att få bra distribution – att kunna pre-
sentera sina lösnummer i butiker, men även
om att närvara på rockfestivaler och att göra
snygga omslag. Att exponeras på bibliotek
är en annan viktig form av marknadsföring.
Därför påverkas tidskrifterna negativt när
allt fler bibliotek väljer bort prenumeratio-
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Kom och skriv mig det på näsan!
Musiktidskrifter gör bäst i att inte lyssna på läsarna

tema tidskrifter

Läsandet av musiktidskrifter på svenska bibliotek har paradox-
alt nog ökat samtidigt som allt fler bibliotek snålat in på sina
prenumerationer. Bibliotekens sparnit är knappast den största,
men en av flera bidragande orsaker till att det är svårt att driva
musiktidskrift i Sverige. 

I en magisteruppsats från Handelshögskolan i Göteborg kart-
läggs orsakerna bakom problemet och vad som är viktigt om
man vill överleva som musiktidning.

”Anledningen till att de flesta musiktidskrifter har kort
livslängd handlar delvis också om rena trender”



ner till förmån för att distribuera kopior på
artiklar till låntagarna.

Lika viktigt som att synas är ”produktdif-
ferentiering” eller som man brukar säga
utanför marknadsföringsvärlden – ”specia-
lisering”. Det gäller att välja sin målgrupp.
Man bör göra en tidning för operaintresse-
rade, folkmusikintresserade inte ”musikin-
tresserade” i största allmänhet. Men alltför
hård ”nischning” gör samtidigt tidningen
känslig för konkurrens. Däremot tycks pri-
set vara av underordnad betydelse för om
man ska lyckas knyta läsare till sig.

Uppsatsförfattarna drar slutsatsen att
man definitivt bör glömma alla vidlyftiga
drömmar om att tjäna pengar på sin tid-
skrift. Det är bäst att lägga sig på en ekono-
miskt mycket låg nivå redan från början.
Vill man växa, bör man skynda långsamt
och ta små risker. De tycker till och med att
det är förvånade många tidningar som drivs
av en vilja att faktiskt tjäna pengar och inte
enbart av ren idealism.

En av slutsatserna är dock ganska förvån-
ande: Det verkar som att de tidskrifter som
minst anpassar sig till läsarna klarar sig allra
bäst. Alla försök att pejla vad läsarna egent-
ligen ”vill ha” tycks bara resultera i minskad
upplaga.

Kan det vara så att svenska kulturtid-
skriftsläsare helt enkelt vill bli skrivna på
näsan?

Martin Aagård
Frilansjournalist

|
FAKTA/KULTURTIDSKRIFTER

• Ungefär hälften av Sveriges befolkning köper eller
prenumererar på tidskrifter.

• Normalsvensken lägger omkring en halvtimma per
dag på att läsa tidskrifter.

• Nästan en tredjedel av besökarna på svenska biblio-
tek läser tidskrifter.

• Prenumerationsstöd ges endast till tidskrifter som
samtidigt beviljats statligt kulturstöd. Under 2004
fick sex musiktidskrifter stöd från Statens kulturråd.
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Den brukar vara ett säkert vårtecken när
den anländer, då april skiftar till maj. I år
kom den något senare och fick istället före-
båda sommaren. Kulturtidskriften 2005. Ka-
talogen över Sveriges kulturtidskrifter är katalo-
gen som gått från klarhet till klarhet. Under
senare år har den blivit en läcker och snygg
produkt som faktiskt väcker habegär och
lust efter tidskrifter. I år liksom förra året
har man satsat på en sober och överskådlig
formgivning. Ungdomlig underground-
känsla har fått vika för en upphöjd elegans
med en trendig konstnärlig touch som även
understryks i omslaget: City Swings – ett
foto med en man som gungar över staden. 

Några nyheter: förordet skrivs numera
inte av katalogens redaktion utan av självas-
te generaldirektören på Kulturrådet, Kristi-
na Rennerstedt. Kanske logiskt med tanke
på att det är Kulturrådet som ger ut tid-
skriftskatalogen. Mer förbryllande ter sig
det faktum att årets upplaga av kulturtid-
skriftskatalogen uppmärksammar regering-
ens designår. Det gör man med en artikel av
Sven-Eric Liedman och genom att låta nå-
gra som heter Bröderna Barsky stå för om-
slag och illustrationer. Det är inget fel på ar-
tikeln, den är ett typiskt exempel på den art
av lite längre, exklusivare artiklar som ofta
bara kan läsas i kulturtidskrifter. Det är ing-
et fel på illustrationerna eller omslagsbil-
derna heller. Jag bara fattar inte varför just
kulturtidskriftskatalogen ska flagga för re-
geringens designår. Tidigare har det redak-
tionella materialet åtminstone haft någon
liten koppling till det som hela katalogen
handlar om: nämligen kulturtidskrifter. 

Kultur som kultur, kanske man tänkte.
Eller: varför inte slå två flugor i en smäll när
vi nu både satsar på katalog och designår.

I jämförelse med 2004 års katalog är årets
ännu något fylligare med över 450 tidskrift-
er varav 84 är nättidskrifter. Det är tjugo-
talet fler nättidskrifter än förra året och det
skulle inte förvåna om siffran stiger till näs-
ta år. Webben tycks allt mer bli kulturtid-
skriftens självklara hemvist. Över 80 tid-
skrifter har tillkommit i årets katalog – in-
tresset för att vara med är uppenbarligen
stort. 

I år liksom föregående år är upplagan på
kulturtidskriftskatalogen omkring 20 000
exemplar. Dessa skickas automatiskt till
folk- och skolbiblioteken – dock ej till filia-
ler och sjukhusbibliotek – samt till större
bokhandlar. Den går också att beställa från
Kulturrådets webbplats www.kulturradet.se 

Kulturtidskrifterna vill hitta fler läsare
och framför allt bli lästa. Biblioteken be-
höver ett verktyg och ett underlag för att
orientera sig i den ymniga tidskriftsfloran,
inte minst inför beställning av prenumera-
tioner. Kulturtidskrift 2005 är den perfekta
platsen där båda kan mötas.

HZ

Kulturtidskriftskatalogen 2005 – nu är den här!
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– Lite märkligt är det ändå. Man pratar hela
tiden om att barn och ungdomar är en prio-
riterad grupp i samhället. Ligger det då inte
i samhällets intresse att en tidskrift för barn-
och ungdomskultur skall kunna överleva?

Journalisten och kritikern Pia Huss, nyli-
gen tillträdd redaktör för tidskriften Opsis
Kalopsis, det i dagsläget enda kritiskt
granskande organet för vuxna om barn- och
ungdomskultur, är besviken. Hon har inte
fått några pengar för marknadsföring av tid-
skriften, och inte heller för att bygga upp
hemsidan. 

Och det är bara att instämma: nog är det
lite märkligt. Alltså inte bara det här med
pengarna, men att Opsis lever en sådan
undanskymd tillvaro som den gör. När hela
samhället just nu tycks frossa i föräldraskap-

ets alla sidor. När dagens föräldrar slår knut
på sig själva för att vara så perfekta som
möjligt. När ett begrepp som Curling-
föräldrar är årets främsta snackis och föräld-
raskapsfrossande tidningar som Mama går
hur bra som helst. Och den politiker finns
inte som i tid och otid talar om hur viktigt
det är att satsa på barnen.

Aldrig har vi väl varit så besatta av att fos-
tra framtida generationer som nu.

Men barnkulturen, den är ändå fortfar-
ande i viss mån satt på undantag. Det är
som om den inte hade med något av allt det
här att göra. Om det fanns någon logik i det
hela borde det ju finnas minst tre tidskrifter
som Opsis, och de skulle alla vara lika lästa
som Vi föräldrar. Men Opsis – som fyller 20
nästa år – är alltjämt en förhållandevis mar-
ginaliserad produkt, med ynka 2000 prenu-
meranter. En i kulturtidskriftssammanhang
ganska typisk siffra, men enligt den nya red-

aktören rätt ” fjantig. Man tycker att 3000
kunde vi väl ändå ha”. 

Problemet är det gamla vanliga. Kultur-
tidskrifter har dåliga möjligheter att expo-
nera sig. De har inga pengar till marknads-
föring. Alldeles för få människor känner till
dem. För att upptäcka dem krävs nästan att
man har ett specialintresse. Men att Opsis
skulle bli en ”smal” kulturtidskrift var aldrig
planen då för nästan tjugo år sedan, när 
de välkända barnkultuprofilerna Birgitta
Fransson och Marianne von Baumgarten
fick idén att starta en tidskrift. Tidskriften
skulle vara vacker och inspirerande, med
kvalitativa skribenter. Den skulle vända sig
till vuxna med intresse för barnkultur. Pia
Huss minns att hon hade kluvna känslor
när Opsis startade. Hon jobbade då med
den konkurrerande barnkulturtidskriften
Abrakadabra.

– Jag kunde instämma i allt de sa – det är
klart att en tidskrift skall vara vacker och ha
bra skribenter. Jag tyckte att deras koncept
var häftigt. Men jag insåg samtidigt att det
på sikt skulle vara döden för Abrakadabra,
även om de faktiskt lyckades existera sam-
tidigt i några år.

Vid starten möttes Opsis av stort intresse.
Det var på den tiden då man fortfarande

22 biblioteksbladet [2005:06]

”Opsis får gärna bli lite tuffare” 
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Sveriges enda renodlade barnkulturtidskrift Opsis Kalopsis firar
snart tjugoårsjubileum med ny redaktör och tuffare inriktning.
Pia Huss berättar för BBL varför det är nödvändigt med svärta
ibland och varför 2000 prenumeranter borde vara många,
många fler. 



unnade sig kulturtidskrifter, och barnkultur
låg i tiden. Biblioteken prenumererade fli-
tigt. Men under åren har man tappat prenu-
meranter. Precis som många andra kultur-
tidskrifter har den blivit offer för den
oskrivna regel som säger att en tidskrift är
det första man sparar in på när det börjar
sina i kassan, oavsett om man är privatper-
son eller institution.

Det var alltså knappast någon kioskvält-
are Pia Huss tog över i våras. Ändå hade
hon inte svårt att fatta beslutet – trots att
det innebar ett så gott som oavlönat halv-
tidsjobb som i praktiken säkert är mer än en
halvtid. Pia Huss är en sedan många år eta-
blerad frilanskritiker inom barnkultur, dans
och teater, och hon försörjer sig fortfarande
genom jobb för bl a Dagens Nyheter. Ändå
lockade jobbet som Opsisredaktör – inte
minst för chansen att få jobba med formgi-
varen Eva Alge, som varit med sedan star-
ten. Tillsammans med Birgitta Fransson
gjorde hon tidskriften fram till för tre och
ett halvt år sedan, då Helene Lumholdt
under en kort period tog över som redaktör. 

Vad vill då Pia Huss åstadkomma under
sitt redaktörskap? Opsis får gärna bli lite
tuffare, tycker hon. Och det har den också
blivit i och med hennes två första nummer.
Det första temat var ”Bilden av barnet” och
det andra hette ”Upprört, omrört och be-
rört: Om känslor och kropp”. Temat kom
till med utgångspunkt från den våldsamma
och infekterade debatt som utbröt i vintras
i samband med elevprojektet om barn och
sexualitet på di. 

– Jag är intresserad av övergripande saker,
säger Pia Huss. Jag gillar att fundera på tvär-
en. Om vi till exempel har en leksaksartikel
i Opsis skall den skilja sig från andra lek-
saksartiklar. Den kan handla om på vilket
sätt våra roller speglas i leksaker, och hur
speglar det vårt samhälle? Sådana frågor.

”Frän”, ”iakttagande” men också ”svart”.
Så löd några av kritikeromdömena efter Pia
Huss första nummer. Själv har hon inget
emot om innehållet ibland betraktas som
svart.

– Det mesta man granskar blir ju ganska
svart. För det är ju mycket som är ganska
svart idag, inte minst när det gäller barns
villkor.

Ett kritiskt granskande förhållningssätt
vill hon också ha till den så kallade skräp-
kultur, eller masskultur, som barns värld till
stora delar innehåller idag.

– Men det där är svårt. Kommer man
bara ut fyra gånger per år är det inte så kul
att fylla tidningen med bara negativa åsik-
ter. Snarare vill jag ha en diskussion om vad
som är kvalitet och vad som inte är det. Hur
ser mekanismerna ut – hur väljer man? Det
vi kallar likriktning är ju också något som vi
själva medverkar till genom våra val. Alter-
nativen finns, men de är svåra att få syn på.

Och det är just alternativen som Pia Huss
vill att Opsis ska lyfta fram. Så att männis-
kor får något aktivt att välja från. Kunskap
och folkbildning är begrepp hon tror på,
och hon talar med viss nostalgi om abf:s
gyllene dagar och ”känslan av att förvärvar
vi kunskap så vinner vi världen”.

– Det är först när du lär dig något om
bildkonst som du kan förstå att det finns
något mer än Carl Larsson. Barn och unga
utsätts hela tiden för massunderhållning.
Ska man kunna påvisa något alternativ mås-
te man vara listig. Det är de vuxnas uppgift,
tycker jag. 

– I grunden är det en fråga om politik.
Vill man ha människor som ifrågasätter,
som gör aktiva val? På det sättet blir Opsis
faktiskt en politisk tidskrift, trots att den är
politiskt obunden. Vi vill ge förutsättning-
arna för att skapa medvetna vuxna.

Annina Rabe
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Fem tidskrifter 
prisnominerade

Tidskrifterna Opera och Sex är två av de
fem tidskrifterna som nominerats till Årets
kulturtidskrift 2005. Övriga nominerade
tidskrifter är Femkul, Kulturens värld och
den unglitterära tidskriften Ponton. Vilken
av de fem nominerade som utses till Sveri-
ges bästa kulturtidskrift avslöjas i samband
med Bok & Biblioteksmässan i Göteborg.
En jury om fem personer som i år kommer
från Norrland avgör vem som blir vinna-
ren. Priset består av 20 000 kronor samt ett
konstverk till redaktionslokalen. Bakom
priset står Föreningen för Sveriges kultur-
tidskrifter som i år delar ut priset för tionde
gången.

Förra året var det Fronesis som fick den
äran och tidigare år har bland andra tid-
skrifter som bang, Arena och Karavan fått
den i tidskriftssammanhang så prestigefyll-
da utmärkelsen. 

HZ



Han är man. Han är mellan 20 och 40 år,
han studerar och han läser tidskrifter på
biblioteket varje vecka och då företrädesvis
sådana som handlar om bilar, båtar, flyg
och motorcyklar. Så ser den typiske tid-
skriftsläsaren ut på Umeå stadsbibliotek en-
ligt en enkätundersökning som genomför-
des hösten 2003. 

Umeå stadsbibliotek har närmare 750 tid-
skrifter. Syftet med undersökningen var att
skaffa sig bättre kunskaper om hur biblio-
tekets tidskrifter används, vem som läser
dem, hur urvalet uppfattas och om det
finns skillnader i mäns och kvinnors läs-
ning av tidskrifter. 

Över 500 personer svarade, av dem var
majoriteten män. För åtminstone på Umeå
stadsbibliotek är det, enligt undersökning-
en, betydligt fler män än kvinnor som läser
tidskrifter. Varför det är så ger utvärdering-
en inga andra svar på än att kvinnor tradi-
tionellt läser fler böcker än män. När det
gäller kopplingen kön och genrer tycks
könsrollerna alltjämt vara gjutna i cement.
Enkäten gav vid handen att de mest läsa tid-
skrifterna bland männen var de om fordon
medan de mest lästa tidskrifterna bland
kvinnorna var de inom genren sjukvård och
hälsa. 

Skillnaderna var betydligt mindre när
man tittade på vilka som läste tidskrifter ut-
ifrån sysselsättning: 36 procent angav att de
var studerande, 34 procent att de förvärvs-
arbetade och 30 procent angav annat, det
vill säga pensionär eller arbetslös. Fem pro-
cent av dem som svarade var under 20 år. I
undersökningen ingick inte hur tidskrifter
läses på ungdomsavdelningen.

På andra plats över populära och lästa
tidskrifter kom teknik och naturvetenskap,
på tredje plats fritid och hobby. Minst in-
tressanta för läsarna är tidskrifter som hand-
lar om språk och utbildning. Tidskrifter om
konst, teater och litteratur verkar inte heller
väcka särskilt stort intresse. 

De svarande angav ofta ämnesområde
istället för tidskriftens namn. Men bland de
tio mest lästa namngivna tidskrifterna fanns
det tre som hamnade i topp: Illustrerad ve-
tenskap, Teknikens värld samt Foto, i
nämnd ordning. 

Genom enkätundersökningen fick Umeå
stadsbibliotek också många synpunkter på
sådant som handlar om tidskriftsavdelning-
ens placering, inredning och miljö. I stort
verkar tidskriftsavdelningen fungera. En
majoritet uppgav att de föredrar att läsa tid-
skrifterna (som helst ska vara i pappers-
form) på biblioteket och att de ska finnas
tillgängliga när man söker dem där. e-tid-
skrifter läser man däremot gärna i hemmet.
Tidskrifter som man saknade eller önskade
fler av var damtidningar/livsstilsmagasin
och sådana som handlade om datorer, mu-
sik. Det allra flesta uppgav dock att de var
nöjda med utbudet. Det får man väl ändå
säga är ett gott betyg. 

HZ

I sin helhet kan enkäten läsas på
http://www.umea.se/kulturfritid/bibliotek/bockermm/ti
dningartidskrifter/vemlasertidskrifter.4.bbd1b101a585d7
048000138832.html

50 hyllmeter tidskrifter
till Campus Trollhättan

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla (htu)
har lite oväntat fått en rejäl förstärkning till
ett av sina tre bibliotek genom en donation
från Saab. I våras erbjöds högskolan att ta
över stora delar av biblioteket vid Saab:s an-
läggning i Trollhättan. Det handlade om
450 hyllmeter böcker och tidskrifter. Det
kan jämföras med att campusbiblioteket i
Trollhättan – ett av de tre htu-biblioteken –
hittills haft 370 hyllmeter böcker och tid-
skrifter.

Högskolan beslöt att ta hand om knappt
hälften av donationen och strax innan mid-
sommar anlände 150 flyttlådor till Campus
Trollhättans högskolebibliotek. I donatio-
nen ryms bland annat 50 hyllmeter med
400 olika tidskrifter, av vilka flera inte tidi-
gare har funnits tillgängliga via Libris. 

Inriktningen i Saab:s bibliotek är industri
med tyngdpunkt på fordonsindustri. Visst
historiskt material har placerats på Saab.-
museet på Innovatum i Trollhättan. I och
med donationen till htu görs ett stort ma-
terial tillgängligt för studenter, forskare och
allmänhet.

HZ
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Han läser tidskrifter
– hon böcker

Jung-stiftelsens tidskrift
– initierat för de invigda

Det finns tidskrifter om nästan allt och för
nästan alla riktningar och intressen. Det
gäller bara att få syn på dem. På mitt bord
landade nyligen en tidskrift som jag inte
hade en aning om att den fanns. Det är inte
så konstigt med tanke på att mitt intresse
för och kunskap om psykoanalys är begrän-
sat, därtill utkommer tidskriften sparsma-
kat, endast två utgåvor per år. Chansen att
jag skulle ha ramlat över Coniunctio som
utges av Svenska C G Jung Stiftelsen är
med andra ord inte så stor. 

Huvudsyftet med den Svenska C G Jung
Stiftelsen är, enligt egen utsago, att stödja
utbildning och forskning inom området
analytisk psykologi. Coniunctio är således
en ”tidskrift för analytisk psykologi och
kultur med djuppsykologen C G Jung i cen-
trum”. Det senaste numret, vars omslag
pryds med Gustave Dorés ”Jesu död” – har
temat Gudsbilden och flera artiklar närmar
sig ämnet utifrån olika infallsvinklar. Sär-
skilt fångas jag av professorn i islamologi,
Jan Hjärpes resonerande artikel om ärkebi-
skopen Nathan Söderbloms syn på religio-
nen. Snarare än att lyfta fram den berömde
ärkebiskopen som ekumeniker pekar Hjär-
pe på honom som en modern föregångs-
man när det gäller hans syn på olika religio-
ner. Med ett visst intresse läser jag också
texten ”Vilhelm Moberg och sökandet efter
självet, skriven av Coniunctios redaktör.
Här diskuteras, med nedslag i Mobergs
verk, hur traumat efter broderns död blir
till en tung börda men samtidigt en mäktig
drivkraft i Vilhelm Mobergs författarskap. 

Coniunctio är helt klart en tidskrift för
den redan invigde. Men även en ”icke-
frälst” kan hitta något som kan fresta. Tid-
skriften rymmer även debatt och anmäler
både böcker och tidskrifter. Och för alla de
som undrar vad Coniunctio betyder eller
står för, hänvisas till nätet, t ex http://mem-
bers.tripod.com/~nysticorax/coniunctio.
html 

Coniunctio är en term inom alkemin som
står för motsatsernas förening (kropp och
själ, yin och yang, sol och måne etc). HZ

fakta coniunctio

Antal nummer per år: 2
Prenumerationspris: 120:-
Provnummer: 60:-
Hemsida: www.jungstiftelsen.se
Du hittar coniunctio i hylla Docb på biblioteket. 

tema tidskrifter



M usiklivet är mycket större än vad nöjes-
journalistiken ofta ger sken av. Vi på

Lira skriver för alla som är nyfikna på jazz,
folk- och världsmusik. Vi är faktiskt störst i
Norden på dessa genrer. Samtidigt som vi
speglar visa, klubbmusik, spoken word,
blues, reggae och country och mycket annat.
Mångfalden är enorm. Vi letar upp det bästa.

Varför? Jo, själva föredrar vi musikalitet
framför attityd, artister som har förmågan
att beröra, som har en egen röst. Oavsett
genre, oavsett ursprung. 

Bra aktuell musik, helt enkelt. 

Bara bra musik.

• Årets kulturtidskrift 2001

• Nominerad till Årets tidskrift 2004
(populärpress)

• Utkommer med fem nummer per år

• Finns på vart tredje bibliotek

• Recenserar närmare 600 skivor/år

• Gör Sveriges största årliga guide 
till all världens musikfestivaler

• Samarbetar med bland annat SR P2,
Stockholm Jazz Festival och Tune In

• Är helt obunden, ägs av journalister 
i Göteborg och ges ut med hjälp 
av ideellt arbetande skribenter från
hela landet

• Får produktionsstöd av Statens
Kulturråd

• Distribueras via Nätverkstan
ekonomitjänst

L I R A - FA K TA

! "

!"

Ring Kulturrådet på 08-519 264 09*

Prova gratis i upp till tre år.

* Lira deltar i Kulturrådets prenumerationsstöd till kommunbiblioteken.

Läs Lira på nätet:
www.lira.se
Kontakta oss!
E-post: lira@lira.se
Tel: 031-13 44 10



Turbulent tidningsvärld

Den siste tidningsläsaren kommer att kasta
sin tidning för gott i april år 2040. Detta om
nuvarande trend håller i sig, spår Philip
Meyer, författare till ”The Vanishing News-
paper: Saving Journalism in the Informa-
tion Age”. Tidskriften The Economist har i
ett flertal artiklar under det senaste halvåret
målat upp en tankeväckande bild av läget
för den traditionella dagspressen. I usa t ex
läste fyra av fem amerikaner en dagstidning
varje dag på 1960-talet, idag är det endast va-
rannan. Tidningsläsande i Storbritannien
sägs ha gått ner med 30 procent sedan 1990.
Läsarna blir äldre och de under 35 år överger
pressen och hämtar sina nyheter från andra
källor, främst Internet. 

Kan man enbart skylla på Internet? Ru-
pert Murdoch, mäktig chef för en av värl-
dens största mediajättar (News Corpora-
tion), anser att många förläggare och jour-
nalister är självtillräckliga och inte känner
sina läsare. De borde sluta hålla föredrag för
läsarna, bli mer webborienterade och skapa
”platser för samtal”, menade han vid ett
möte med American Society of Newspaper
Editors för några månader sedan. De unga
”digitalt infödda” har andra krav än de bort-
döende äldre tidningsläsarna, som Mur-
doch kallar ”digitala immigranter”. Dagens
tonåringar och de runt 20-30 år vill inte ha
en gudsliknade figur som von oben i predi-
koton talar om för dem vad som är viktigt,
menar han.

Många är oroliga över utvecklingen av
helt andra skäl. Mediekoncentrationen,
bindningar till finansiella intressen, själv-
censur, förytligande kändisjournalistik och
bristen på bakgrundsanalyser gör att kvali-
tetsjournalistiken är i kris. Oxford Universi-
ty planerar därför att inrätta en journalistut-
bildning för att höja standarden på brittisk

journalistik. Idén kommer från Oxfordpro-
fessorn och journalisten Thimothy Garton
Ash och några andra journalister från kvali-
tetstidningarna Guardian och Financial
Times.

Det finns naturligtvis inte någon given
motsättning mellan de nya tendenserna
och kvalitén. I kampen mellan traditionella
tidningar och Internet fångar Internet allt-
mer allmänhetens intresse. Efterhand som
de tryckta tidningarna minskar i upplaga
försöker nyhetstidningarna satsa mer på
sina webbsidor. Problemet är att besökarna
endast tittar kort tid på sidorna. Det är där-
för svårt att ta betalt och följden blir att an-
nonsörerna går till större webbplatser som
Google. Dessutom har t ex  bbc satsat stort
på utmärkta webbsidor, något som gjort det
allt svårare för traditionella engelskspråkiga
tidningar att överleva. Enligt The Econo-
mist besöktes bbc :s webbsida år 2000 av 1,6
miljoner användare per vecka. Idag är mot-
svarande siffra 7,8 miljoner per vecka. Det är
svårt för traditionella tidningar att konkur-
rera med detta.

En växande trend är gratistidningarna
och dessa blir också alltmer specialiserade.
Financial Times kan komma att få bekym-
mer med The London Business Daily, en ny
gratis affärstidning som kommer i slutet av
året. En del anser att bloggar är ett alternativ
till etablerade medier. De består ju delvis av
ett slags gräsrotsjournalistik. Det mesta är
skräp men en del rymmer även god journa-
listik. Det finns också bloggare med popu-
lära webbplatser som får inkomster genom
att de ger Google tillåtelse att placera rek-

lam vid bloggadressen. När någon klickar
på reklamen får bloggaren betalt. Mediabil-
den förändras ständigt och gränserna flyter.
Kvalitetsfrågan blir allt viktigare och här
kan biblioteken spela en betydelsefull roll.

Bättre maktbalans mellan bibliotek
och kommersiella förläggare?

Det finns egentligen ingen fri information.
Någon måste ju alltid betala. När det gäller
de vetenskapliga tidskrifterna har bibliote-
karier, forskare, användare och förläggare
olika meningar om hur detta ska ske.
Biblioteks- respektive forskarvärlden revol-
terar mot det absurda i ett system där uni-
versiteten dyrt får köpa tillbaka de forsk-
ningsartiklar som producerats på det egna
universitet. Även myndigheterna agerar nu-
mera i många länder. ”Fri tillgänglighet”
(Open Access) är successivt på väg att bli
verklighet.

En ny internationell studie av Swan, A.
och Brown, S., ”Open Access Self-archi-
ving: An Author Study. Technical Report”,
visar att över 80 procent av forskarna är vil-
liga att gå med på att deras artiklar görs till-
gängliga för allmänheten via en institution.
Studien redovisades vid den internationella
konferensen ”Policies and Strategies for
Open Access to Scientific Information” i
Beijing i somras och betecknas som ”en his-
torisk vändpunkt för den internationella
forskningsvärlden i utvecklingen mot Open
Access i full skala”. Studien, som gjorts på
uppdrag av Joint Information Systems
Committee (jisc), bygger på svar från 1296
forskare inom skilda områden från hela
världen. De allra flesta (81 procent) var posi-
tiva till Open Access. Andra var mer tvek-
samma men endast fem procent var helt
emot idén. Mest positiva var forskarna från
usa och Storbritannien (88 resp 83 procent)
och minst positiva de från Kina (58 pro-
cent).
(http://eprints.ecs.soton.ac.uk/10999/) 
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av Tottie Lönn

tema tidskrifter



Inte bara för universitetsfolk

British Library är mycket aktivt. Visionen
är att ”göra världens intellektuella, veten-
skapliga och kulturella arv tillgängligt och
att föra fram British Librarys samlingar till
alla”. Som ett första steg erbjuder man nu
små och medelstora företag, forskare och
uppfinnare tillgång till en artikeldatabas.
Dess material sträcker sig fem år tillbaka i
tiden och omfattar 20 000 internationella
vetenskapliga tidskrifter. Databasen ”Bri-
tish Library Direct” innehåller nio miljoner
artiklar och varje månad tillkommer ytterli-
gare 150 000. Användaren kan läsa utdrag
och beställa en eller flera relevanta artiklar
on-line och få dem omedelbart eller inom
högst två timmar. Man behöver varken pre-
numerera eller öppna särskilt konto utan
betalar per gång via kontokort.

Betoningen i databasen ligger på medi-
cin, farmakologi, teknik, vetenskap, livs-
medel och jordbruk, ekonomi, miljö, juri-
dik och pedagogik. Man säger sig dock
täcka de flesta ämnen, språk och ursprungs-
länder. (http://direct.bl.uk)

British Library och framtiden

British Library och jisc (Joint Information
Systems Committee) samarbetar sedan
lång tid. jisc är Storbritanniens högskole-
myndighets kommitté för informationssys-
tem. Samarbetet har nu formaliserats vid
en ceremoni med undertecknandet av ett
”Memorandum of Understanding”. Det
medför bl a  en rad gemensamma aktivite-
ter enligt en årlig arbetsplan samt att en sär-
skilt tjänst inrättas som ”British Library jisc
Partnership Manager”. Avsikten med sam-
arbetet är att säkra att undervisning och
forskning i Storbritannien stöds av spets-
teknik och har tillgång till kvalificerade
samlingar. (www.jisc.ac.uk och www.bl.uk)
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inblick

Om inte Göteborgs stadsbibliotek hade 
prenumererat på ”Hvedekorn” skulle 
mitt liv sett helt annorlunda ut av Christer Hermansson

För arton år sedan vandrade jag ofta rastlöst
omkring bland Göteborgs stadsbiblioteks
bok- och tidskriftshyllor på jakt efter en
skönlitterär bok som i bästa fall kunde inne-
bära en oväntad läsupplevelse, eller en ny-
utkommen litterär tidskrift för att läsa unga
samtida författare. Det var en väldigt betyd-
elsefull hobby som jag hellre ägnade mig åt
än att förbereda mig inför tentor på univer-
sitetet.

En tidskrift som förändrade mitt liv var
den danska Hvedekorn som åtminstone tidi-
gare innehöll både grafik och litteratur. Jag
tyckte nog redan då att det var ganska märk-
ligt att Göteborgs stadsbibliotek abonne-
rade på en dansk tidskrift, och när jag idag
sökte i samma biblioteks katalog kunde inte
jag inte hitta den. Det är tyvärr rätt sällan
som jag hittat nordiska litterära tidskrifter i
pappersform på större stadsbibliotek. Men
som så många andra tidskrifter finns den till
vissa delar gratis tillgänglig på nätet. Fast
vem har lust och orkar läsa tidskrifter on-
line? 

På den tiden, när jag ägnade mig åt att
skicka in dikter till olika litterära tidskrifter,
var redaktören Poul Borum på Hvedekorn en
av dem som fick nöjet att läsa mina under-
bara små mästerverk:

föreläsning
Idag iakttog jag molnen.
Jag satt nära fönstret
Molnen rörde sig långsamt.
Molnen behöver inte lägenheter
eller kläder.
Molnen seglar nakna.

Denna och några andra dikter publicerades
sedan i Hvedekorn 3/1987. Jag blev förstås
ofantligt lycklig över att överhuvudtaget få
vara med i ett litterärt sammanhang, och att
jag sedan kunde läsa mina texter i en tid-
skrift som fanns på Göteborgs stadsbiblio-
tek var på något sätt stort. Jag skickade in
flera texter som blev publicerade. Sedan
kom det ett brev där jag inbjöds att söka till
den nystartade Forfatterskolen i Köpen-

hamn (då fanns det nästan inte några sven-
ska skrivarutbildningar). Det gjorde jag.
Och blev antagen.

Jag och min familj flyttade till Malmö
1989. Där jobbade jag som vikarierande
bibliotekarie på Malmö stadsbibliotek och
fick ta del av nytillträdde chefen Sven Nils-
sons veritabla visioner. Jag cyklade runt till
varje existerande biblioteksfilial som fanns i
Malmö. Jag fick äran att arbeta med den le-
gendariske tidskriftsbibliotekarien Hans-
Erik Ströander. 

Sedan började jag på Forfatterskolen i
Köpenhamn. Jag förstod överhuvudtaget
ingenting av vad danskarna sa till att börja
med. De skrattade ofta när jag läste mina
texter. Jag vet inte varför. 

Jag lät uppföra ett manuellt kartotek över
Forfattarskolens böcker. Jag lärde danskor
(som nu är etablerade och framgångsrika
författare) som Helle Helle, Christina Hes-
selholdt, Kirsten Hammann och Merete
Pryds Helle hur litteratur bör och kan se ut.
Och jag lärde mig snabbt att rektor Poul Bo-
rums favorituttryck var: ”Amatörer!” 

Under tiden på Forfatterskolen i Köpen-
hamn besökte jag Rói Patursson på Färö-
arna och Vizma Belsevica i Riga där jag ock-
så åkte på en skön magsjuka och sket ner
mig rejält. Jag deltog i uppläsningar i Kö-
penhamn och Århus. Jag fick texter översatt
till danska som publicerades i tidskrifter.
Jag fick lyssna till den oerhört intellektuelle
Per Aage Brandt som höll briljanta föreläs-
ningar som absolut ingen förstod. Framför
allt inte jag. Och sedan började poeten Jör-
gen Lind med det sköna skrattet från Väs-
terbotten på Forfatterskolen. Då var jag
tvungen att vara i Malmö och ta hand om
ett par nyfödda tvillingpojkar.

Men tänk ändå hur fantastiskt mitt liv för-
ändrades tack vare att Göteborgs stads-
bibliotek för arton år sedan prenumererade
på den danska tidskriften Hvedekorn. Det går
inte – alla amatörbibliotek som inte tar emot
gratiserbjudna tidskrifter – att förutspå en
tidskrifts kanske livsavgörande betydelse för
potentiella läsare. Glöm aldrig detta.
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I regeringens it-proposition ” Från it-poli-
tik för samhället till politik för it-samhäl-
let” (Prop 2004/05:175) står alltjämt det över-
gripande it-politiska målet att Sverige ska
vara ett hållbart informationssamhälle för
alla i centrum. I it-Sverige ska varje män-
niska ges möjlighet att utvecklas, delta i
samhällslivet och bidra till tillväxten. Målet
ska nås genom en ”kraftfull politik” och ett
”statligt ansvar” (åtminstone till viss del) för
infrastruktur, genom samordning av offent-
liga resurser och tjänster, lagstiftning samt
genom stöd till utveckling.

Biblioteken och deras roll i utvecklingen
av det svenska informationssamhället
sammanfattas i konstaterande och välvilliga
ordalag. Som Peter Alsbjer, länsbiblioteket i
Örebro, träffande skriver i en kommentar
till propositionen på Biblist: ”Biblioteken
finns med på kartan, men i det här
sammanhanget blir resultatet inte mycket
mer än några klappar på huvudet”. 

När det gäller bibliotekens insatser lyfts
bland annat samarbetet inom abm-sektorn
fram. Innebörden av Open Access förklaras
och man nämner att den Internetbaserade
tjänsten Jourhavande bibliotekarie har in-
rättats. När det gäller Statens ljud- och bil-
darkiv hänvisar man till den redan framlag-
da forskningsproppen. Vidare tycker man
att Talboks- och punktskriftsbiblioteket bör
fortsätta på den inslagna linjen att utveckla
digitala talböcker och försök med ström-
mande läsning – allt för att öka tillgången
till litteratur via Internet för personer med
synskador eller andra funktionshinder.
Men man föreslår också att ”TPB bör utre-
da möjligheterna till ett nationellt digitalt
distributionssystem för personer med läs-
handikapp.”

Peter Alsbjer ingår i arbetsgruppen för it
och kultur som i höstas inrättades av rege-
ringens it-politiska strategigrupp. Han gör
en sammanfattning av de delar av proposi-
tionen som berör biblioteken. När det gäl-
ler folkbiblioteken konstaterar han att
proppen lyfter fram deras roll för utveck-
lingen av it i samhället men att den också
pekar på risken för stuprörstänkande. 

Ur propositionen: ”På nationell nivå har
mycket av IT-utvecklingen styrts eller samord-
nats sektorsvis, t. ex. insatserna för IT i skolan,

den stora spridningen av elektroniska, interak-
tiva lånetjänster vid kommunernas folkbiblio-
tek, användningen av geografiska data inom
samhällsplaneringen. Men vissa verksamheter
har utvecklats till ”stuprör” med risk för att bli
isolerade digitala öar i den offentliga förvalt-
ningen.”

I it-proppens bilaga 1 framgår att rege-
ringen har gett Ekonomistyrningsverket
(esv) i uppdrag att studera hur de 18 inrikt-
ningsmålen i den tidigare it-politiken har
uppfyllts. esv har även gjort en komplette-
rande bedömning av hur det it-politiska
målet – att Sverige som första land ska bli
ett informationssamhälle för alla – har upp-
fyllts.

Ett av inriktningsmålen ( nr 8) som ska
vara vägledande för it-politiken är att
”främja demokrati och rättvisa genom att
tillvarata it:s möjligheter att bevara och ut-
veckla kultur, kulturarv och språk i Sveri-
ge”.

I sin bedömning av hur detta mål har
uppfyllts skriver esv: ”För ett nationellt sam-
ordnat biblioteksväsende börjar barriärbrytande
mål formuleras. Dock efterlyses en ansvarig insti-
tution och en strategi för det fortsatta arbetet.”. 

Och det är bara att hålla med Peter Als-
bjer när han i sin kommentar skriver att
”det här vore något att bita i för lobbyorga-
nisationer som Svensk Biblioteksförening
och Sveriges Länsbibliotekarier!”

HZ
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Bibliotekens insatser 
nämnda i IT-proppen

Följ med på vår resa 

genom årtusendena! 

De främsta forskarna och 

arkeologerna berättar om 

vår förhistoria, dess samhällen 

och människor.

Populär Arkeologi fi nns väl på 

ditt bibliotek?

Om inte, beställ ett gratis 

provnummer, kontakta:

red@popark.se      

www.popark.se 

tel 0498-22 80 00  

fax 0498-22 80 21

POPULÄR

Arkeologi

Upptäck
Latinamerika!

Nordens enda special-
tidskrift för alla som 
vill hänga med i latin-
amerikansk politik, 
ekonomi, kultur m m.

Fyra 84-sidiga nummer om året för 250 kr.

Beställ prenumeration eller ett gratis
lösnummer på www.ubv.se/la eller
skicka ett mail till la@ubv.se



Grönköpings Veckoblad
En synnerligen aktuell satirtidskrift, trots sina 
102 år. De stora skeendena speglas i den lilla, 
förment inkrökta, småstadens skrattspegel. 
Men frågan är väl vilka som mest förtjänar att 
skrattas åt – småstadens odödliga hjälteka-
raktärer eller storpolitikens mera utbytbara 
galjonsfigurer?

Ukommer med 10 nr/år. Pris 295:–

Nya Söndagsnisse Strix
Satirmagasinet Nya Söndagsnisse Strix mål-
sättning är att stryka så mycket medhårs att 
det till slut gör ont, att förstärka och föra ut 
maktens och det djupa folkhavets röst. Nya 
Söndagsnisse Strix politiska beteckning är (ob 
bakbunden). Tidningen har sina satiriska rötter 
från året 1862 och är därmed äldre, anrikare 
och med ett bredare historiskt perspektiv än 
Dagens Nyheter.

Utkommer med 10 nr/år. Pris 295:–

Både Grönköpings Veckoblad och Nya Söndags-
nisse Strix 10 nr/år. Pris 495:–

Den 
ultimata 

kulturmixen 
för alla 

bibliotek.

Prenumerera på 
Ordfronts tidskrifter

Ordfront magasin. 
Alternativ journalistik sedan 1969
Ordfront magasin är det stora radikala månadsmagasinet för kultur och samhälls-
frågor. Oundgänglig för alla som söker alternativa perspektiv. Med 93.000 läsare 
i hela landet konkurrerar Ordfront magasin med dagstidningarnas kultursidor. 
Med Ordfront får du en bredare grund och bättre förutsättningar för att bilda dig 
en egen uppfattning.

Utkommer med 12 nr/år. Pris 550:–

Lyrikvännen. 
I femtio år har Lyrikvännen
 varit mötesplatsen för alla 
poesiälskare. Dikter av klas-
siska och samtida poeter 
samsas med nobelpristagare 
och ännu okända diktare från 
hela världen. Lyrikvännen är 
Nordens största poesitidskrift 
med artiklar, essäer, intervjuer 
och debatt.

Kontakta Anne Ekberg 08-462 44 24 eller anne.ekberg@ordfront.se

Kom och träffa oss i monter G 02:26 på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg!
www.ordfront.se

Utkommer med 
6 nr/år. Pris 600:–

Utkommer med 
6 nr/år. Pris 450:–

Galago
Olle Ångest, Socker-Conny, 
Arne Anka, Lena Ackerbos 
ångestfamiljer och Jan Sten-
marks surreala bilder. Alla 
gjorde de sin debut i Galago, 
sedan 25 år Sveriges ledande 
tidskrift för alternativa serier. 
Nu har Galago blivit pocket-
magasin och publicerar nya 
svenska tecknare sida vid sida 
med de främsta utländska se-
rieskaparna.

Prenumerera 
på alla våra 

tidskrifter och få 
10% rabatt!



En majoritet av 150 tillfrågade
kommunalråd i Sverige säger sig
vara ovilliga att inom en nära
framtid satsa mer resurser på

bemannade skolbibliotek i grundskolan. 79
procent av kommunalråden svarade nej när
de fick frågan. Endast var tionde kommu-
nalråd sade sig vara beredd att avsätta mer
pengar för att ge grundskolorna bemannade
bibliotek. Det framgår av en temo-under-
sökning som Svensk Biblioteksförening har
beställt. 

Att sex av tio skolor och fem av tio barn i
grundskolan saknar ett bemannat skolbib-
liotek tycks kommunalråden vara lyckligt
ovetandes om. På frågan: ”Vet du hur
många av kommunens grundskolor som
idag har bemannade skolbibliotek?”, trod-
de 42 procent att alla respektive de flesta av
den egna kommunens grundskolor har be-
mannade skolbibliotek. 12 procent svarade
”inga eller nästan inga” på samma fråga. 18
procent uppgav alternativet Vet ej/ej svar. 

Av de 150 intervjuade kommunalråden
hör 79 stycken hemma i det politiska block
som sätts samman av s-v-mp och 67 stycken
i det borgerliga blocket m-fp-c-kd. Tittar
man på skillnader mellan de politiska
blocken kan man säga att optimismen an-
gående hur det står till i den egna kommu-
nen är stor i det socialistiska blocket. 51 pro-
cent, det vill säga över hälften av kommu-
nalråden i det socialistiska blocket, uppgav
att alla respektive de flesta av kommunens
grundskolor har bemannade skolbibliotek.
I det borgerliga blocket var motsvarande
siffra 29 procent. Anmärkningsvärda 25 pro-
cent av de borgerliga kommunalråden, allt-
så en fjärdedel, kryssade för svarsalterna-
tivet Vet ej/ej svar. Minst benägna (83 pro-
cent) att avsätta mer resurser till beman-
nade skolbibliotek i grundskolan är
kommunalråden i det socialistiska blocket,
endast sju procent svarar ja på frågan. I det
borgerliga blocket säger 73 procent nej och
17 procent ja till att satsa mera pengar på be-
mannade skolbibliotek.

De delar ur undersökningen som berör

kommunalrådens inställning till skolbiblio-
teken presenterades vid ett seminarium
under politikerveckan i Almedalen på Got-
land i början av juli. 

Vid ett seminarium på Bok & Biblioteks-
mässan offentliggörs de delar ur temo-
undersökningen där kommunalråden bland
annat svarat på frågor om biblioteksplaner.
I panelen deltar bland andra skolminister
Ibrahim Baylan. 

Rubrik: Sanning och konsekvens i
bibliotekslagen– ett levande skolbibliotek
eller dammiga bokrum? 

Tid: Fredagen den 30 september, kl
16.00–16.45. 

HZ
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Dystert besked i ny TEMO-undersökning

Kommunerna vill inte 
satsa på skolbiblioteken 

FAKTA MOTFÖRDOMAR

www.iochm.com
POPULÄRVETENSKAPLIGTIDSKRIFT OM MIGRATIONOCH KULTURMÖTEN

HÄR FINNER DU ARGUMENTEN!

2000-talets bibliotekshyllor

Med denna smakfulla, fl exibla och
lätta hylla kan Du sätta personlig
touch på inredningen.

T: 0472-300 36   E: info@biketjanst.se
F: 0472-344 59   W: www.biketjanst.se

Biketjänst
Biblioteksinredningar
Box 30, 340 30 Vislanda





Google tar time-out 
Sökmotorn Googles arbete med att bygga
upp ett bibliotek på nätet tar en paus. Pro-
jektet går ut på att scanna in böcker från ett
antal större forskningsbiblioteket i en data-
bas för att göra dem sökbara på nätet. Yt-
terst är målet att göra världens böcker till-
gängliga för alla via nätet.

På Googles egen blogg skriver Adam M.
Smith, Print Product Manager, att det finns
två skäl till att ta paus. Dels får förläggare
möjlighet att tala om vilka böcker de skulle
vilja ha med, dels kan upphovsmän tala om
vilka böcker de helst inte vill ha med.

Projektet har mött stora protester hos
både förläggare och upphovsmän, och pau-
sen verkar inte ändra något i det avseendet.
Patricia Schroeder, ordförande för Associa-
tion of American Publishers, menar att
Google på det här sättet ställer alla upp-
hovsrättsliga principer på ända eftersom
företaget flyttar över ansvaret för brott mot
upphovsrätten från användaren till upp-
hovsmannen.

Google räknar med att återuppta arbetet i
november.

AE
Läs mer: 
googleblog.blogspot.com/2005/08/making-books-
easier-to-find.html

Gunnar Sahlin invald 
i IFLA:s styrelse
Strax före sommaren valde ifla:s medlem-
mar nya ledamöter till organisationens sty-
relse (Governing Board). Claudia Lux, chef
för Zentral- und Landesbibliothek Berlin i
Tyskland är ny tillträdande ordförande (Pre-
sident-elect) efter Alex Byrne som nu kom-
mer att verka som ordförande. Claudia Lux
tillträdde under ifla:s konferens i Oslo och
innehar posten i två år.

Riksbibliotekarie Gunnar Sahlin valdes
med god marginal in i ifla:s styrelse. Han
är den enda skandinaven i ifla:s styrelse
och hans mandat som ledamot löper på två
år. I en intervju i bbl nr 5/2005 uppger Gun-
nar Sahlin att han vill verka för att ifla ska
bli mer fokuserat och för att föreningen ska
koncentrera sig mer på biblioteksspecifika
frågor.

HZ

Bokmomsen 
riskerar att höjas
I det delbetänkande som Mervärdesskatte-
utredningen har överlämnat till finansde-
partementet (”Enhetlig eller differentierad
mervärdesskatt” sou 2005:57) föreslås att de
tre momsnivåerna på 6, 12 respektive 25 pro-
cent tas bort och istället ersätts med en enda
enhetlig skattesats om 21,7 procent för de
flesta varor och tjänster. Förslaget innebär
att momsen alltså höjs på tidningar, tid-
skrifter och böcker. Den momssänkning
som genomfördes den 1 januari 2002 på
böcker och tidskrifter till 6 procent ligger i
farozonen. Höjs momsen får det höjda pri-
ser till följd, cirka 15 procent på böcker och
tidningar.

–Tidningar, tidskrifter och böcker är
mycket priskänsliga. Höjd moms kommer
att innebära höjda priser och minskad för-
säljning. Om vi på allvar vill bredda läsan-
det i Sverige och därmed möjligheterna till
delaktighet och förkovran, måste vi se till
att förutsättningarna för det är så gynnsam-
ma som möjligt. Vi förutsätter att de poli-
tiska partierna tar avstånd från förslaget,
skriver en rad företrädare från bland annat
Sveriges Tidskrifter, Svenska Förläggareför-
eningen och Svenska Bokhandlareförening-
en i ett pressmeddelande. 

Även Svensk Biblioteksförening ställer
sig kritiskt till Mervärdesskatteutredningens
förslag.

– Vi hoppas att Leif Pagrotsky agerar för
en bibehållen låg bokmoms, säger Niclas
Lindberg, generalsekreterare.

Delbetänkandet är nu ute på remiss och
ett slutbetänkande som ska innehålla utred-
ningens förslag väntas komma senast den 1
oktober 2006.

HZ

Två svenska samlingar
på Unescolista
Astrid Lindgrens och Emanuel Sweden-
borgs samlingar har upptagits på Unescos
lista Memory of the World – arkivens mot-
svarighet till Unescos lista över världens
kultur- och naturarv. Det är första gången
som Sverige upptas på Memory of the
World-listan. Det innebär att Unesco har
bedömt att nämnda samlingar anses vara av
ett internationellt intresse, värt att bevara
för eftervärlden. 

Astrid Lindgrens arkiv, som bland myck-
et annat omfattar så gott som samtliga av
hennes originalmanus, förvaras på Kung-
liga biblioteket. Emanuel Swedenborgs
samlingar, manuskript som rör både hans
vetenskapliga och religiösa författarskap,
omfattar cirka 20 000 sidor och är en av de
största som finns bevarade från 1700-talet.
Samlingarna donerades till Kungliga sven-
ska vetenskapsakademin efter Swedenborgs
död år 1772.

Det är Svenska Nationalkommittén för
Memory of the World och Svenska Unes-
corådet som nominerat Astrid Lindgrens
och Emanuel Swedenborgs samlingar. 

HZ

Arbetsplatsbiblioteken
dominerar 
i bidragsfördelning
Verksamhet med arbetsplatsbibliotek och
läsfrämjande verksamhet dominerar i Kul-
turrådets senaste fördelning av bidrag till
Kultur i arbetslivet. Sammanlagt fördelades
3,3 miljoner kronor till 28 projekt varav tolv
projekt satsar på arbetsplatsbibliotek
och/eller läsfrämjande verksamhet. Övriga
projekt handlar om teater, dokumentation,
utbildning av kulturombud, konst eller en
blandning av olika konstformer. Intresset
för bidrag till Kultur i arbetslivet är stort.
Kulturrådet har haft sammanlagt 72 ansök-
ningar att ta ställning till. Bidragen till Kul-
tur i arbetslivet ska användas för att främja
en bred kulturverksamhet ”med arbetsplat-
sen och arbetsgemenskapen som utgångs-
punkt”. De ska också stimulera till ett ökat
deltagande i kulturlivet samt öka möjlighet-
erna till konstnärliga upplevelser på en ar-
betsplats. 

Fackklubbarnas ökade intresse för att dri-
va och stödja arbetsplatsbibliotek speglas i
listan bland de sökande till bidrag för Kul-
tur i arbetslivet. Transportarbetarförbun-
dets vägbibliotek i Tönnebro har bbl berät-
tat om tidigare (nr 10/2004). Projektet hör
till ett av dem som beviljades 50000 kronor
i bidrag från Kulturrådet.

HZ
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Många sökande
till inköpsstödet
I år var det 264 kommuner som uppfyllde
kraven och får dela på totalt 28,1 miljoner
kronor i bidrag för inköp av barn- och ung-
domslitteratur till landets folk- och skolbib-
liotek. Förra året var det 235 kommuner som
kvalificerade sig för stödet. Ett krav är att
kommunerna inte får sänka det egna ansla-
get för inköp av barn- och ungdomslittera-
tur, ett annat att de har en plan för läsfräm-
jande arbete. Sedan stödet infördes 1997
har, enligt Kulturrådet, varje år cirka 90 pro-
cent av landets kommuner sökt stödet. För-
ra året sjönk andelen sökande till 80 pro-
cent men i år är man uppe i rekordhöga 91
procent. Förra året avstod 36 kommuner
helt från att söka bidraget, i år var motsva-
rande siffra 26 kommuner. 

Bidraget fördelas i huvudsak efter kom-
munernas invånarantal. Högsta enskilda bi-
dragssumma uppgår till 1,2 miljoner och
den lägsta summan är 50 000 kronor. 

I toppen vid årets fördelning ligger Stock-
holms och Göteborgs kommun som får 1,2
respektive 1,1 miljoner kronor i bidrag. I bi-
dragstoppen placerar sig även Malmö och
Uppsala kommun som får 640 000 respek-
tive 470 000 kronor i bidrag.

HZ 

Videokonst på
Almedalsbiblioteket 
En bit in i september finns det ännu möj-
lighet att njuta av videokonst på Almedals-
biblioteket. De båda konstnärerna Mikael
Lundberg, Sverige, och Davide Grassi, Slo-
venien, skickades på en ”blinddate i
Gdansk” av organisationen Intercult. Re-
sultatet blev ett gemensamt projekt där de
besökt sex städer och stannat tre dagar på
varje ställe. Upplevelserna har dokumente-
rats, filmen klippts ner och ljudet kompri-
merats till en tre minuter lång film om var-
je stad. Verket visas på bildskärmar i caféet
som är vända både inåt och utåt för att även
förbipasserande ska kunna ta del av verket.
Förutom Almedalsbiblioteket finns alltså
Intercult och Baltic Art Center med bland
arrangörerna.

AE

Bidrag till förbättrad
tillgänglighet
Kulturrådet har fördelat 2,5 miljoner kronor
i stöd till sammanlagt tolv projekt som alla
syftar till att öka de funktionshindrades till-
gänglighet till kultur. Det totala antalet an-
sökningar uppgick till 42 stycken. Bland de
tolv som får bidrag återfinns Jämtlands läns
bibliotek som för år tre av tre får 240 000
kronor för projektet Bok & daisy. Länsbi-
bliotek Uppsala får 120 000 kronor för pro-
jektet Tillgängliga bibliotek 2010 (år tre av
tre). Länsbibliotek Östergötland får 140 000
kronor för en arkitektinventering som ska
öka tillgängligheten till bibliotekslokalerna
i länet. Därmed har samtliga länsbibliotek i
landet fått ett arkitektstöd för ökad tillgäng-
lighet. Inventeringen ska bland annat fun-
gera som underlag för de handlingsplaner
för tillgänglighet som ska färdigställas
under år 2005. 

Enligt riktlinjerna ska Kulturrådets till-
gänglighetsstöd bland annat syfta till att
öka kunskapen om de funktionshindrades
behov samt att pröva nya metoder för att
göra kulturen tillgänglig för personer med
funktionshinder. HZ

Årets Ur- och 
unghundar utsedda
I somras delade Seriefrämjandet ut sina Ur-
hundenplaketter för nittonde gången. Årets
pris till föregående års bästa originalsvenska
seriealbum gick till ”Amatörernas afton” av
Anneli Furmark, född 1962. Priset för bästa
till svenska översatta seriealbum gick till
”Persepolis del 1” av Marjane Satrapi, född
1969 i Iran. Specialpriset Unghunden som
årligen delats ut sedan 1994 (för främjande
av barn- och ungdomsserier i Sverige) gick
till Johan Andreasson, född 1960.

Priset består av äran samt en zinkkliché
med en bild från Oskar Anderssons klassis-
ka serie: ”Urhunden på sommarnöje”. 

HZ
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Gunilla Eriksson var vid sin död kulturchef
i Kungsbacka, ledamot i Kulturrådets tid-
skriftsgrupp och medlem i styrgruppen för
Svensk Biblioteksförenings skönlitterära
sektion. När Älvstrandens bibliotek i Göte-
borg invigdes i februari 1999 bar både bib-
lioteket och de verksamheter som startades
där prägel av hennes stora, kreativa engage-
mang för en öppenhetens bibliotekspolitik. 

Vi som varit hennes arbetskamrater på
biblioteket i Angered Centrum var inte
överraskade. Vi saknade henne i vår vardag
men gladdes åt hennes framgång med de
nya viktiga arbetsuppgifterna. Vi var inte
överraskade, vi visste ju vad hon gick för.
Nu, när hon är borta och vi har än större an-
ledning att sakna henne, tänker vi ofta på
den hektiska tid när det nya biblioteket i
kulturhuset Blå Stället i Angered skulle
öppnas försommaren 1984. Det var då vi lär-
de känna henne och hennes kapacitet.

Juni månad var het det året. Den nysam-
mansatta personalgruppen var entusiastisk
men nära att förtvivla under arbetsbördan
och tidspressen. En morgon hade klimatan-
läggningen inte klarat påfrestningarna och
alla bilderböckerna var fuktskadade.

Vi minns episoden för att den är både
unik och typisk. Kanske var det just den
morgonen vi förstod vem Gunilla var. När
hon, vår barnbibliotekarie, såg alla dessa
nya böcker helt våta och vågiga drog hon
djupt efter andan och skrattade sitt stora,

lite hesa skratt och vi häpnade. Mitt i för-
tvivlan och utmattning skrattade hon. Och
fick oss att göra det samma, att samla nytt
mod, torka böckerna och kämpa vidare.
Det var sådan hon var, det är sådan vi alltid
kommer att minnas henne. 

Gunilla gav inte upp. Hon fann lösning-
ar. Hennes entusiasm kunde prövas hårt,
men hon visste att bevara den. Och att dela
med sig av den. Hon var så viktig i vår ge-
menskap de där åren i Angered och en så-
dan kraft i det utåtriktade arbetet. För Gu-
nilla var det nära mellan ideal och praktik.
För henne var litteraturen en självklar och
viktig del av livet – det borde den vara för
alla – och i detta förblir hon vår inspiratör. 

Vi kan fortfarande höra hennes skratt.
Hennes generositet och hennes uthålliga
livsglädje finns med oss som en utmaning
nu när saknaden är så tung och hennes från-
varo så svår att acceptera. Vår episod är inte
unik. Gunilla hade breda kontaktytor i
biblioteksvärlden, vi är många som saknar
henne och säkert också många som samlar
kraft ur vardagliga och starka minnen av
hennes livsenergi och entusiasm. Många
som är fast beslutna att arbeta vidare i hen-
nes anda vilka uppgifter vi än har i littera-
turens tjänst.

Marianne Andersson, Blå Stället, Angered
Immi Lundin, författare och litteraturkritiker
Stefan Zetterström, Helsingborgs bibliotek
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När började ni verksamheten?
– Den 22 juni. Då var Lennart Kollmats,
ordförande för riksdagens kulturutskott,
här på stor invigning av mp3-stationen.

Hur kom ni på idén?
– Förra sommaren satt tre av våra anställda
i lunchrummet och funderade på vad man
kan använda mp3-spelare till. Någon kom
på att man skulle kunna lyssna på böcker
och så föddes idén att det skulle kunna vara
något för biblioteket. 

– Vi hittade ett företag i Halmstad som
först var tveksamma, eftersom de sålde
mp3-böcker till privatpersoner i första
hand. Men nu är de enbart positiva. Projek-
tet finansieras av Kulturrådet och regionbi-
bliotek Västra Götaland.

Hur många nedladdningar av böcker har ni
haft?
– Ungefär 8000. Det har gått otroligt snabbt
och otroligt bra. Eftersom så gott som alla
lokaltidningar har skrivit om oss, mailar
folk från hela Sverige och vill låna. Men
man måste komma hit till Skövde för att
det ska gå att ladda ner böckerna.

Har reaktionerna enbart varit positiva?
– Ja. Faktiskt enbart. Folk i Skövde är sär-
skilt positiva, de är så glada över att Skövde
är först med något.

Vissa menar att upphovsrättsproblemen är för
stora för att en sådan här verksamhet ska kunna
fortsätta. Vad tror ni om det?
– Jag tror inte man kan stoppa det, det är så
mycket smidigare än cd-boken. Istället för
10–15 cd-skivor får man hela boken på en
gång, och som bibliotek riskerar man inte
att förlora en hel bok för att en skiva är för-
störd.
– Man kommer att bli tvungen att lösa upp-
hovsrättsproblemen. Kanske får man betala
per nedladdning, ungefär som med e-böck-
er.

Det här är en försöksverksamhet. Vad krävs för
att den ska fortsätta?
– Projektet pågår i sex månader, sedan ska vi
utvärdera. Men med den respons vi fått är
jag säker på att vi fortsätter. Inte minst för
att vi har nått helt nya grupper som aldrig
går till biblioteket i vanliga fall. 

Annika Eriksson
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Hallå
Christina Westerlund…
bibliotekschef på Skövde stadsbibliotek som 
är först i Sverige och kanske i världen med att 
erbjuda böcker i mp3-format, som kan laddas ner
direkt i låntagarnas mp3-spelare. 

¬





Under senvåren uppvaktade
Svensk Biblioteksförening
kristdemokraterna och Gunilla
Tjernberg, ledamot i kultur-
utskottet. En dialog har star-
tats som lett till att man till-
sammans tar ställning i frågor
som är gemensamma. Hittills
har dialogen resulterat i en
gemensam debattartikel där
man uppmärksammar biblio-
teken som en nationell poli-
tisk angelägenhet. 

– jag blev väldigt glad när föreningen
tog kontakt med mig och kd. Det visar att
Svensk Biblioteksförening har uppmärk-
sammat – utifrån de motioner som vi har
skrivit – att vi har samma syn i en del frågor.
Vi har träffats ett par gånger för att tillsam-
mans se på vilka punkter som vi tycker lika,
säger Gunilla Tjernberg. 

Att prata med politiker är ibland lite
grand som att stiga in i en valstuga. Ställer
man en fråga får man ett manifest pepprat
med partiretorik till svar. I Gunilla Tjern-
bergs fall handlar det om att framhålla hur
viktigt hon och hennes parti anser att böck-
er och bibliotek är: Den värme och känsla
av möjligheter som en bokhandel eller ett
bibliotek erbjuder eller den skrivna textens
betydelse för de inre bilderna, för männis-
kan. I bokens sällskap finns det alltid en
meningsfull tillvaro. Därför ska den liksom
bibliotekens roll i samhället värnas, inte
minst med tanke på det livslånga lärandet
och framtida utbildningssatsningar. Säg
emot det, den som kan.

– Det finns ingen annan institution som
har så många besökare (cirka 67 procent)
som biblioteken och det säger ju något om
hur viktiga de är, menar Gunilla Tjernberg. 

Det har, enligt henne, utkristalliserat sig
några punkter där det finns en samsyn

mellan Svensk Biblioteksförening och kd. 
– Det vi som parti vill framhålla är bib-

liotekens aktiva roll i kunskapssamhället, i
vuxnas lärande och vilken betydelse biblio-
teken ska ha i de sammanhangen. Man talar
ofta om biblioteken i anknytning till dessa
frågor men det finns inga direktiv. Det är en
fråga som vi vill lyfta fram, säger Gunilla
Tjernberg.

Vidare efterlyser hon en nationell vision
för biblioteksområdet, en uttalad politisk
målsättning och strategi, något som ju även
Svensk Biblioteksförening efterlyser.

– En annan viktig fråga är skolbibliotek-
en. De bemannade skolbiblioteken blir fär-
re och färre. Bibliotekslagen har inte inne-
burit någon förbättring för skolbiblioteken.
De finns nämnda i lagen men det är inte
tydligt vad lagen vill med dem.

På frågan om man i framtiden skulle kun-
na tänka sig att bibliotekslagen förstärks
med ett förtydligande angående skolbiblio-
teken säger Gunilla Tjernberg:

– Kd har krävt en utvärdering av biblio-
tekslagen. Vi vill veta om det blev ett tak
istället för ett golv och vilka konsekvenser
lagen fick för bibliotekens utveckling. Vi
vill ju inte se att antalet bibliotek minskar. 

Tillägget i bibliotekslagen är ytterligare
en punkt som föreningen och kd diskuterar,

enligt Gunilla Tjernberg.
– Regeringen har sagt att kommunerna

ska göra biblioteksplaner. Kd ser också gär-
na biblioteksplaner men ställer sig frågande
till att det ingenstans står hur detta ska ske,
det finns inga riktlinjer som anger vad dessa
biblioteksplaner ska innehålla. 

I en intervju i förra numret av bbl gjorde
kulturutskottets ordförande Lennart Koll-
mats (fp) klart att han helst ser att bibliotek-
slagen rivs upp. Att få med kd på det tåget
såg han inte som några problem eftersom
”de ju är ensamma” bland de borgerliga par-
tierna att ställa sig bakom lagen. Huruvida
kd kommer slåss för bibliotekslagen vid ett
politiskt maktskifte efter valet återstår att se. 

– Vad vi kommer att slåss för är en ut-
värdering av lagen, säger Gunilla Tjernberg. 

– Det har gått snart tio år sedan den in-
fördes. Det är dags att ta reda på om den
blev ett tak istället för, som det var tänkt, ett
golv. Det är dags att ta reda på om den be-
höver kompletteras för att fylla sina syften.
Jag tror inte att vi kommer att ha några pro-
blem att få med våra kamrater i den borger-
liga alliansen på en utvärdering, säger Gu-
nilla Tjernberg.

– Om man river upp lagen kan man ju
fundera över vilka signaler det skulle skicka
till kommunerna? Att biblioteken inte är så
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Biblioteken en hjärtefråga för kd

–Vi kommer att slåss för en utvärdering av bibliotekslagen, säger Gunilla Tjernberg.
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viktiga? Det är signaler som jag inte vill
skicka, säger Gunilla Tjernberg vidare.

– Jag tycker att det kommunala självsty-
ret är viktigt men det betyder inte att ett na-
tionellt ansvar för biblioteken ska utebli. Vi
har ett ansvar och min fråga är hur det ska
se ut? I dagsläget handlar det om att få upp
de här frågorna på bordet för att man ska
kunna ta ett politiskt ansvar. Bokens och
bibliotekens betydelse är en hjärtefråga för
kd.

Kristdemokraterna är det enda bland de
borgerliga partierna som inte reserverade
sig mot det tillägg i bibliotekslagen som
trädde i kraft i början av året. Däremot yr-
kade Gunilla Tjernberg för en utvärdering
och för att regeringen – i anslutning till en
sådan – också bör presentera ”sina ambitio-
ner för de svenska biblioteken och de mål
som ska gälla för bibliotekspolitiken”.

Hon anser att det finns ett behov av en
nationell bibliotekspolitik med tanke på
hur splittrad bilden är just på biblioteksom-
rådet.

– Vi har Kulturrådet som har i uppdrag
att samla in data och sammanställa statistik
men inget ansvar när det gäller uppföljning
eller åtgärder. Vi har Skolverket och Myn-
digheten för skolutveckling och dessa har
också i uppdrag att samla in kunskap men
även att föreslå åtgärder. Och så har vi kb
som har ett nationellt ansvar. Men när det
gäller biblioteksområdet som helhet finns
det ingen samlande kraft som föreslår åt-
gärder. Det är en brist. Jag vill poängtera att
kd alls inte är färdigt med hur ett nationellt
ansvar ska se ut. Men frågan måste upp-
märksammas och diskuteras, säger Gunilla
Tjernberg.

Inom ramen för den borgerliga kultural-
liansen som bildades i februari i år är där-
emot biblioteken inte någon prioriterad
fråga. ”De finns med”, säger Gunilla Tjern-
berg men just nu är det museer och scen-
konstfrågor liksom kultur i skolan som står
i fokus. 

Nej, någon borgerlig gemensam biblio-
tekspolitik finns det inte idag och frågan är
om den överhuvudtaget är möjlig?

– Absolut, säger Gunilla Tjernberg tvär-
säkert.

– Ska vi bilda regering måste vi sam-
arbeta. 

Henriette Zorn
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– Vi fann, när vi gick igenom de olika parti-
ernas kulturpolitiska motioner, att kd har
fört fram behovet av en nationell biblio-
tekspolitik och att man som enda borgerligt
parti är positiv till bibliotekslagen. 

Vad är syftet med att föra en dialog med kd?
– Syftet är att få till stånd en diskussion med
kd. Vi vill undersöka hur vi inför valet 2006
kan lyfta biblioteksfrågorna politiskt, se om
det är möjligt att få de borgerliga partierna
att samla sig kring en gemensam biblioteks-
politik som bygger på kd:s bibliotekspolitis-
ka ställningstaganden.

Du ser ingen fara i att Svensk Biblioteksförening
associeras med ett bestämt politiskt parti?
– Jag tycker inte att de diskussioner vi för
med kd ska ses som ett sätt att associeras
med ett bestämt parti. Vi är en politiskt
obunden förening men det betyder inte att
vi inte kan ha politiska uppfattningar, till
exempel att det behövs en nationell biblio-
tekspolitik och en bibliotekslag. Det är vår
uppgift att samarbeta med de krafter som
vill samma sak som föreningen. Och då kan
det handla om att i bestämda sakfrågor
samarbeta med politiska partier, i det här
fallet med kd. I andra sammanhang arbetar
vi alls inte med politiska partier utan med
till exempel Författarförbundet eller andra
organisationer. 

Har föreningen gett upp hoppet om att få sittande
regering och kultur- och utbildningsministern in-
tresserat för en långsiktig nationell bibliotekspoli-
tik?
– Inte alls, tvärtom. I och med att vi nu kan
visa att det inte bara är Svensk Biblioteks-
förening och kd utan även till exempel
Bibliotekarieförbundet inom dik som har
tagit ställning i frågan, blir regeringen upp-
märksammad på att vi är flera aktörer som
drar åt samma håll.

Under sommaren gick Svensk Biblioteksförening
och kd gemensamt ut i en debattartikel där ni
bland annat förde fram frågan om ett samlat na-
tionellt ansvar för biblioteken. Vad kan man yt-
terligare vänta sig rent konkret av den dialog
som förs?
– Det är för tidigt att säga vad det är vi kon-

kret kommer att göra tillsammans. I ett för-
sta skede handlar det om ett kunskaps- och
informationsutbyte. Det handlar inte om
att vi ska ta ställning till kd som politiskt
parti utan publikt tala om att vi har samma
uppfattning i ett antal sakfrågor.

Hur ställer sig Svensk Biblioteksförening till den
utvärdering av bibliotekslagen som kd kräver?
Behövs den?
– Vi har ännu inte tagit definitivt ställning i
frågan. Vi tycker att det är intressant att det
finns ett riksdagsparti som starkt driver frå-
gan. Vi diskuterar huruvida en utvärdering
bör ske och hur den i så fall ska gå till.

Behöver bibliotekslagen kompletteras ytterligare,
till exempel i frågan om skolbiblioteken och
biblioteksplaner?
– Det finns synpunkter, som tidigare även
har framförts av föreningen, att lagen är nå-
got uddlös och därför skulle tjäna på att
kompletteras på några punkter, till exempel
när det gäller kvalitetskriterier för vad ett
bibliotek är. Och kanske även kompletteras
med ett förtydligande om vad ”lämpligt för-
delade skolbibliotek” innebär.

Inom den borgerliga kulturalliansen är i dagslä-
get kd tämligen ensamt om att se positivt på
bibliotekslagen, de övriga borgerliga partierna
vill helst se att den rivs upp. Blir det ett borgerligt
maktskifte kan lagen leva farligt. Hur ställer sig
föreningen till ett sådant scenario? Hur kommer
man att agera?
– Vi är för bibliotekslagen och det betyder
att vi på alla sätt som vi kan kommer att
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Hallå
Niclas Lindberg,
generalsekreterare i Svensk
Biblioteksförening, varför har ni uppvaktat
kristdemokraterna?
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agera. Genom opinionsbildning och lobb-
ning kommer vi att arbeta för att skapa en
samling kring att lagen ska vara kvar. Det är
ju bland annat därför vi för en diskussion
med kd – i dagsläget är kd det enda borger-
liga parti som kan ställa sig som garant för
att bibliotekslagen blir kvar vid ett rege-
ringsskifte.

Svensk Biblioteksförening har av Leif Pagrotsky
länge efterlyst en ”vision” för biblioteken och dess
framtida roll. Exakt vad är man egentligen för-
väntar sig av en ”vision”?
– Vi har valt ordet biblioteksvision för att
inte ministerns ska behöva känna att han
måste komma med ett fullständigt politiskt
ställningstagande. Däremot tycker vi att
han kan verbalisera vad han vill med biblio-
teken. Vilken roll han tycker att biblioteken
har i det livslånga lärandet och kunskaps-
samhället. Och på vilket sätt han tycker att
biblioteken ska fortsätta att vara en kultur-
institution? Vilka brister han ser och vilka
åtgärder han tycker är nödvändiga. Det
tycker vi inte är för mycket begärt.

– I intervjun med Leif Pagrotsky som

publicerades i förra numret av bbl uppger
han att han har aktualiserat frågan om en
samordnad nationell bibliotekspolitik på
departementet – det ser vi som positivt.

På din blogg föreslår du att man ska formulera
mål för en nationell bibliotekspolitik och skapa en
organisation för uppföljning och utvärdering.
Vilken slags organisation tänker du dig?
– Jag förställer mig att man utan alltför sto-
ra ansträngningar borde kunna använda re-
geringskansliet och det sammanslagna kul-
tur- och utbildningsdepartementet, och att
man borde kunna organisera arbetet så att
det fyller det tomrum som finns idag
mellan de olika ansvariga myndigheterna. 

– Någon måste hålla ihop helheten och
så länge ingen annan gör det har departe-
mentet ett ansvar och då får man organisera
arbetet där.

Henriette Zorn
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Anna Gunder
Hyperworks: On Digital
Literature and Computer Games

Akad. avh., Uppsala 2004

Litteratursociologen Anna Grunder resone-
rar i sin avhandling Hyperworks om hur
den digitala teknikens uttrycksformer på-
verkar litteraturen och hur den litterära kul-
turen påverkas i detta ständigt föränderliga
medielandskap.

Den första av tre längre uppsatser – alla
tidigare publicerade i Human it – analyse-
rar fenomenet hypertext utifrån den mest
klassiska av alla hyperromaner: Michael
Joyces Afternoon, a story från 1987. Där den
traditionella romanen, allt sedan Aristoteles
poetik, har ett händelseförlopp som läses
från första sidan till den sista, är hyperro-
manen annorlunda. Afternoon, a story har
förvisso en given början (vilket inte är nöd-
vändigt), men inget slut. Eller hur många
slut som helst. Den ändar när läsaren kän-
ner sig nöjd och förstått verket. Däremellan
finns lika många läsarter som läsningar och
läsare. Afternoon, a story, liksom all annan
hyperlitteratur, består av ett antal textblock,
innehållsfält, som är länkade till varandra
på olika villkors vis. Det kräver en aktiv in-
sats av läsaren att gå vidare och runt i tex-
ten. Sålunda kan den påminna om ett data-
spel i lika hög grad som om en roman; Gun-
ders uppfattning är att vi har att göra med
en hybridform.

Avhandlingens andra del syftar till att
skapa ett teoretiskt ramverk för vidare studi-
er inom ämnet. Här finns bland annat en
nomenklatur för det nya ämnet länkologi
(synnerligen esoteriskt) liksom resonemang
kring lagringsmedier, navigering med mera.
Och en intressant iakttagelse. Vi tänker as-
sociativt: ”We think in hypertext, we speak
hypertext, so why don’t we write hyper-
text?” Gunder urskiljer tre sätt att strukture-
ra hypertexter – axialt, som nätverk och la-
teralt. Det är taxonomier applicerbara på
många intellektuella verksamheter, inklusi-
ve bibliotek.

Den avslutande delen ägnas åt en jämfö-
relse mellan romanen Harry Potter and the

Philosophers Stone och dess version som da-
taspel. Relationen visar en hög grad av över-
ensstämmelse men också uppenbara skill-
nader när respektive medium nyttjar sina
förutsättningar och styrkor.

Gunder sammanfattar sin avhandling
med att digitaliseringen förändrat litteratu-
rens villkor, och berikat den genom hybri-
der som hyperlitteratur och nya vetenskap-
liga discipliner som ludologi, läran om spel.
Hyperlitteraturen förhåller sig närmast lek-
fullt till traditionell litteratur när den finner
former – eller snarare transformeringar –
som inte bara utmanar det invanda utan
också ger nya infallsvinklar på det samma.
Ola Gustafsson, Norrköpings stadsbibliotek

Mandy Lupton
The Learning Connection:
Information Literacy and the
Student Experience 

Auslib Press, 2004 

Inom det än så länge ganska outforskade
området informationssökning och lärande
finns det ett par verk som kan betraktas som
fältets fyrbåkar. Jag tänker på Louise Lim-
bergs avhandling från 1998 som utifrån en fe-
nomenografisk ansats undersökte samspelet
mellan informationssökning och lärande,
genom att under en tid studera gymnasie-
elever och deras arbete med en fördjup-
ningskurs om för- och nackdelar med ett
svenskt EU-medlemskap. Vi har också
Christine Bruce banbrytande avhandling
från 1997 som är tillkommen utifrån samma
metodologiska utgångspunkt, fenomeno-
grafin, och som undersökte akademikers
uppfattningar av informationskompetens.
Nu har forskningsområdet berikats med yt-
terligare ett bidrag, en bok som har uppen-
bara kopplingar till de båda ovannämnda
studierna. Mandy Lupton sällar sig till feno-
menograferna och undersöker i sin studie
hur studenter erfar informationskompetens
i samband med att de söker information för
uppsatsskrivande. Fenomenografin syftar
till att utifrån empiri studera och blottlägga
variationer i hur människor erfar, förstår,

uppfattar och begreppsliggör olika feno-
men. Lupton säger sig fylla i glappet mellan
Bruce och Limberg i och med att hon i sin
forskning har ägnat sig åt universitetsstuden-
ter. Hon presenterar sina resultat hierarkiskt
i tre kategorier (med specificerade underav-
delningar), där komplexiteten i den tredje är
högre än i den första. Studenterna uppfattar
informationskompetens som 1) förmågan
att söka fram bevis som talar för den hypo-
tes de driver i sin uppsats; denna ståndpunkt
kan innebära att informationskompetensen
går ut på att söka upp statistik, åsikter och
idéer som stöder den tes de driver. Eller så
kan de 2) uppfatta informationskompetens
som förmågan att söka upp information
som går att använda till att utveckla en tes el-
ler ett argument. De underavdelningar som
sorterar under den här kategorin går ut på att
lära sig mer om det aktuella ämnet, att pla-
cera in ämnet i ett sammanhang, att ifråga-
sätta och återigen tänka igenom tesen och
argumenten. Den tredje kategorin rubrice-
ras 3) lärande som socialt ansvar, där infor-
mationskompetens ses som ett led i att lära
sig något som kan bidra till att samhället på-
verkas och till att sociala och politiska för-
ändringar kommer till stånd.

The Learning Connection är en tunn bok
om blott dryga hundra sidor. Lupton har
otvivelaktigt använt det ringa utrymmet
väl; hon ägnar en tredjedel åt en översikt av
den befintliga litteraturen inom området in-
formationskompetens. Här är det intressant
att notera att hon delar in sin översikt i två
delar – dels en som tar upp området ur ett
bibliotekarieperspektiv och dels ett, mycket
kortare, som är ägnat empiriska studier; äm-
net sett ur ett forskarperspektiv – en upp-
delning som effektivt belyser skillnaden i
synsätt de båda grupperna emellan. Däref-
ter presenterar hon fenomenografin all-
mänt och i synnerhet hur hon själv använ-
der den. Den resterande halvan av boken är
ägnad resultaten och en diskussion kring
dessa, där hon bland annat på ett intressant
sätt knyter an sin studie till Limbergs och
Bruce arbeten. Lupton bedriver just nu dok-
torandstudier. Av The Learning Connection
att döma finns det anledning att se fram
emot hennes avhandling.

Ola Pilerot, Högskolebiblioteket i Skövde
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Geith Forsberg
Bokstaven & boken: typsnitt,
formgivare och boktryckare
genom sexhundra år

Verbum, 2004

Hur mycket betyder det visuella när man
skriver en text? Väljer man typsnitt efter
temperament? Är det bara av lättja och be-
kvämlighet som våra e-postmeddelanden
och pm är skrivna i Times eller Helvetica?
Signalerar Garamond vemod? Som nybli-
ven datoranvändare för något mer än tio år
sedan blev jag förtjust när jag upptäckte att
jag kunde byta ut Times mot Palatino. Jag
tyckte att min uppsats genast blev nästan
blev lika bra som de artiklar jag läst i ameri-
kanska och engelska tidskrifter som använ-
de detta typsnitt. Något halvår senare var
jag tillbaks på jorden igen, med tråkiga,
trygga Times.

Att skapa typsnitt är en ganska undan-
skymd verksamhet. De mest använda typ-
snitten är sådana som man inte lägger mär-
ke till – som är så smidiga att läsa att man
inte ens tänker på att det är bokstäver man
läser. Ett djärvt, fräckt eller modernistiskt
typsnitt – där varje bokstav är ett konstverk
eller en bildgåta – kan fungera utmärkt på
en affisch eller i en rubrik men drar till sig
uppmärksamheten så mycket att det hind-
rar läsaren från att kunna ta till sig textens
budskap. Om sådana saker handlar Geith
Forsbergs Bokstaven & boken. I den anglo-
saxiska världen brukar man ofta tala om
Life and Letters. Hade detta varit en eng-
elskspråkig bok kunde den ha hetat ”Lives
among Letters”. Till största delen består den
av biografier över framstående skapare av
typsnitt. En och annan boktryckare och för-
fattare får också vara med. 

Lite enformigt blir det när man nått till
gubbe sexton eller aderton och redovisning-
en av dennes liv låter mer eller mindre lika-

dant som föregångarnas, med födelseår,
dödsår och lista över typsnittsmeriter. Det
blir mer som en uppslagsbok, en subjektivt
sammanställd encyklopedi, än ett verk man
sträckläser för att se hur det går, vad slutsat-
sen ska bli. Vilket förstås inte är meningen
heller…

Illustrationerna är den största behållning-
en. Träsnitt och textsidor från gamla inku-
nabler kan väl ingen få för mycket av? Otro-
ligt tacksamt material! Vidare är det värde-
fullt att få ta del av alla de olika mästarnas
skisser och konstruktionsritningar, att få en
inblick i allt det arbete som legat bakom
varje lyckat typsnitt. Sakkunnigt och peda-
gogiskt får Forsberg oss att bättre förstå vil-
ken känslig balansakt mellan vetenskapliga
uträkningar, hantverksskicklighet och
konstnärlig intuition det handlar om. 

Jan Hoff, Bibliotekarie 
och litteraturkritiker, Lund
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I Impuls möter du aktuella och viktiga
samhällsfrågor. Om kultur. Om miljö.
Om sociala frågor. Vi speglar såväl det
lokala och nära i vardagen, som de
stora globala frågorna. 

Impuls ges ut av Studieförbundet
Vuxenskolan.

För bara 140 kronor kommer Impuls i
brevlådan tio gånger om året.

impulsimpulsimpulsimpulsimpulsimpuls

! Jag beställer ______ exemplar av boken Framkallat. (ISBN: 91-89134-45-1) á 160 kr exkl frakt.

! Jag beställer en årsprenumeration på Impuls för 140 kr.

! Jag beställer 1 exemplar av boken Framkallat. (ISBN: 91-89134-45-1) samt en årsprenumeration på 
Impuls för 250 kr.

Namn:

Adress: Postadress:

Skickas till Impuls, Box 1109, 111 81 Stockholm, fax 08–587 686 03, impuls@sv.se.

Framkallat
– de bästa porträtten ur Impuls
Impuls artikelserie med porträtt av kända författare, musiker,
skådespelare och regissörer har alltid varit en av de mest
lästa, enligt flera läsarundersökningar.

Inte minst har fotograf Thron Ullbergs bilder bidragit till det
höga läsvärdet.

Nu kan du beställa boken Framkallat med
de bästa av Thron Ullbergs bilder, publicerade
i Impuls åren 1989-2001.

Boken Framkallat har fått utmärkelsen
Utmärkt Svensk Form 2002.

Pris 160 kr
Exkl frakt. 

Pris 140 kr
För en årsprenumeration
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Berätta lite om dig själv och din bakgrund?
– Född i Lund för drygt 34 år sedan och ny-
ligen återflyttad till barndomsstaden. I
Lund studerade jag en blandad kompott
humanistiska ämnen. Viktigare än studi-
erna var dock ett livaktigt engagemang i stu-
dentvärlden, framför allt i den litterära för-
eningen Ordkonst. Den sysselsättningen
gav mig sedan mina första jobb som för-
lagsredaktör och poesifestivalproducent.

Varför har du engagerat dig så starkt för kultur-
tidskrifterna? Varifrån kommer ditt engage-
mang?
– Är man intresserad av ett levande kultu-
rellt Sverige och ett grönskande medieland-
skap, så bör man värna om kulturtidskrif-
terna. Det är egentligen inte svårare än så.
Jag har personligen lätt för att engagera mig
för frågor som jag tror på, inte bara kultur-
tidskrifternas. Frågan borde nog snarare
vara varför inte ännu fler engagerar sig för
kulturtidskrifterna.

Hur länge har du arbetat för FSK? Gör du även
annat vid sidan av?
– Jag har arbetat för fsk i sex år. Hela tiden
har det varit en deltidstjänst. Tills nyligen
arbetade jag även på Tidskriftsbutiken.nu,
men sedan någon månad tillbaka är jag ty-
värr deltidsarbetslös. Nu har jag i alla fall
fått något mer tid över till min härliga dot-
ter på nästan ett och ett halvt år.

Beskriv kort vad Föreningen för Sveriges kultur-
tidskrifter är och vilken din funktion är?
– Föreningen är en ideell intresseorganisa-
tion för landets kulturtidskrifter. Ja, helt en-
kelt kulturtidskrifternas fackförening. Min ti-
tel är kanslist, men skulle kunna vara så väl-
digt mycket annat. Eftersom jag är den ende
anställde här, så innebär det betydligt mer än
”ordinära” kansliuppgifter. Jag är även pro-
jektledare, lobbyist, informatör med mera.

Hur ser en ”vanlig” dag ut på FSK:s kansli?
– Datorn och e-posten är – som för många
andra idag – de viktigaste verktygen. Vad
som händer efter att jag har satt på datorn
beror mycket på vad som för tillfället är på
gång i föreningens verksamhet. I skrivande
stund blir det mässförberedelser av olika
slag inför Bok & Bibliotek.

Vilken fråga/frågor ser du som viktigast att dri-
va för kulturtidskrifternas räkning?
– Synlighet är förmodligen det viktigaste,
att finnas och synas både på bibliotek och i
butiker runt om i landet. Det är dock något
som kostar, så till syvende och sist blir det
alltid pengafrågan som dominerar dagord-
ningen.

Kan du se att bibliotekens sätt att förhålla sig till
kulturtidskrifterna på något sätt har förändrats?
I så fall hur?
– De senaste årens informationskampanj
via länsbiblioteken har förhoppningsvis fått
biblioteken att bli mer medvetna om kul-
turtidskrifterna. Intresset har alldeles säkert
ökat. Nu ligger det snarare i kulturtidskrif-
ternas händer, att bli ännu ett snäpp bättre
på att profilera sig gentemot landets biblio-
tek. Framför allt bör man kanske då påvisa
att kulturtidskrifter överlag inte är så himla
smala som en del verkar tro.

Vad kan biblioteken bli bättre på när det gäller
kulturtidskrifterna?
– Först och främst bör väl folkbiblioteken
se till att utnyttja det statliga prenumera-
tionsstödet, men sedan kan de säkerligen
använda mer av kulturtidskrifternas enor-
ma kunskapskälla i sitt dagliga arbete. Bib-
lioteken ska rätt och slätt ha ett brett utbud
med tidskrifter och exponera dessa på
underfundiga sätt. Då mår både bibliotek-
en och kulturtidskrifterna där inne bra.
Utan höjda medieanslag kan det emellertid
vara svårt att bli mycket bättre.

Vilken eller vilka kulturtidskrifter läser du helst
själv?
– Litteratur- och samhällstidskrifter är väl
de som tilltalar mig mest. Det finns gott om
bra sådana, så listan över tidskrifter i mitt
hem kan göras ganska så lång. Jag vill fak-
tiskt inte välja ut någon enskild tidskrift
bland dessa.

Vad gör du om tio år?
– Förhoppningsvis arbetar jag med någon-
ting annat intressant och givande både för
mig personligen och det kulturella Sverige.

Henriette Zorn

Tävling:

”Gissa tornet”

Gissa i vilken stad tornet i bakgrunden på
fotot av Dan Abelin ligger och vad arkitek-
ten heter som ritat tornet. Skicka in svaret
till bbl per snigelpost senast den 23 septem-
ber. fsk ställer upp med ett litet tidskrifts-
paket i pris till den först dragna lösningen
med de rätta svaren. Glöm alltså inte att
ange namn och adress.

vem är … Dan Abelin?
kanslist på Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter (FSK).

Tipset: Jag är bibliotekarie
och intressant…

Trött på dig själv? Sugen på
att bli en annan eller åt-
minstone visa att du är en
annan? Eller varför inte
bara vara lite hemlig och
mystisk?

Knappar med text har sedan årtionden
används som imageförstärkare och person-
liga budskapsmegafoner. Den här knappen
hittade vi på http://www.cafepress.com/
librarism6#stickers,buttons&magnets. De
finns i tiopack för endast (!) 12 dollar. Exakt
vilka de magiska krafterna är som just
bibliotekarier har, är hemligt. Och varför,
mån tro, är det en kvinna på bilden?

HZ



Bibliotekarie i
mammaträsket

”450 000 svenskar har läst Grabben i graven
bredvid och över en miljon har sett filmen om
bibliotekarien Desirée och bonden Benny! Hur
gick det sen, undrar vi alla.” 

Jag vet inte om alla verkligen vill veta hur
det gick sedan men detta förkunnas i alla
fall i baksidestexten till Familjegraven – Ka-
tarina Mazettis uppföljare till Grabben i gra-
ven bredvid. Det redan tidigare omaka paret
jobbar hårt på att skaffa sig en omaka tillva-
ro i den nya boken där Desirée och Benny
har ordet i vartannat kapitel. Insidan av bib-
lioteket hinner Desirée inte se så mycket av,
barnafödslarna avlöser varandra och livet
som bondmora är inte precis någon idyll.
Väl tillbaka på biblioteket får Desirée kon-
kurrens – både beträffande uppmärksamhet
och positionering – av yngre kvinnliga för-
mågor. 

Somliga tycker att Katarina Mazetti skri-
ver medryckande och underhållande. Och
gillar man buskis och situationskomedi av
enkelt snitt kryddat med köns- och klasskli-
chéer (bonden Benny är en tölp medan
Desirée från stan förstås är kulturintresserad
men en katastrof i hushållet) då är det här
den rätta boken. Själv tröttnade jag på jar-
gongen efter ett par kapitel. HZ
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Besserwisser av Anders Mathlein

Bibliotekarien
– tystnadens garant

Med sitt rosa hår och sina rosa kattlika 50-
talsglasögon ser hon lite grand ut som
Dame Edna, bibliotekarien i bilderboken
Bo går på biblioteket av Morten N Pedersen.
Och precis som ”Librarian Action Figure”,
biblioteksdockan som modellerats efter
den pensionerade bibliotekarien Nancy Pe-
arl från Seattle Public Library, gör
bilderbokens bibliotekarie en hyschande
rörelse med sitt finger. För på biblioteket
ska det vara tyst och tystnadens värnare nr 1
är förstås bibliotekarien. Lille Bo blir åthu-
tad och eftersom han är ett snällt barn som
gärna vill lyda får det förödande konse-
kvenser. Denna bilderbok för de allra yng-
sta slutar dock lyckligt och jag är säker på
att lille Bo trots allt fick en positiv biblio-
teksupplevelse med sig hem. Som sig bör.
Fast man undrar ju hur länge klichén om
den hyschande bibliotekarien ska leva kvar.

HZ

”Där försvann möjligheten att en blekfet bibliotekarie, 
förtvivlad och förvirrad av att tvingas byta från manuell 
utlåning till databaserad, hade begått detta brott.”
(ur Dean Koontz, Fånga natten)

Censur runt armen
Vad sägs om en länk av censurhotade böcker runt handleden? 
Nu har nämligen American Libraries Association (ALA) tagit fram ett armband med mo-
tiv från några av de titlar som finns med på ALA:s lista över böcker som drabbats av pro-
tester mot bibliotekens bokurval. Armbandet lanseras i samband med de amerikanska
bokvännernas årliga Banned Books Week, som hålls sista veckan i september.

Armbandet finns i två varianter, ett för vuxna och ett för barn. Den som vill veta mer
kan gå till ALA:s hemsida: www.ala.org AE
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föreningsnytt
Material till föreningsnytt mailas till 

fa@biblioteksforeningen.org

IFLA The Multicultural
Library: Staff Competence
for Success
Onsdagen den 10 augusti invigdes IFLA:s satellitkonferens The
Multicultural Library: Staff Competence for Success i Stockholm.
Cirka 120 deltagare från världens alla hörn kom till Stockholm för
att diskutera nya utmaningar. Bland annat togs diskussionen upp
om bibliotekens roll i det framväxande mångkulturella samhället,
med dess nya krav. Hur möter biblioteket behovet av och möjlig-
heten till en ömsesidig kommunikation mellan människor, obero-
ende av nationalitet, medborgarskap eller språklig och kulturell
bakgrund? 

Konferensen invigdes av IFLA:s President Kay Raseroka och
Svensk Biblioteksförenings ordförande Britta Lejon. Dessutom
fick konferensen god uppmärksamhet i stockholmsmedierna. Da-
gens Nyheter hade en notis i tidningen och Radio Stockholm gjor-
de ett ca 7 minuter långt inslag i direktsändning där de intervjuade
Karin Sohlgren och Junko Söderman.

Utöver konferensinnehållet med många inspirerande inslag vi-
sades Stockholm upp från sin bästa sida, med undantag av ensta-
ka regnskurar. Internationella Biblioteket ordnade festligheter i
Asplunds anrika hus på Sveavägen i Stockholm. Ale Möller och
medmusikanter underhöll med multikulturell musik. Stockholms
borgmästare Barry Andersson tog emot under högtidliga former i
Stadshuset, och Nobelbiblioteket bjöd på rundvandring i både
bibliotek och museum.

fa

IFLA:s president Kay Raseroka samta-
lar med Svensk Biblioteksförenings
föregående generalsekreterare Chris-
tina Stenberg.

Stockholm Stads borgmästare Barry
Andersson tillsammans med Jane
Dreisig, Danmark.
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Tänk om…! pedagogiska
metoder i biblioteket

Tänk om…! pedagogiska metoder i biblioteket förmedlar
erfarenheter som kollegor har gjort landet runt. 20 biblio-
tekarier på fältet delar med sig av metodbeskrivningar
och visar hur de arbetar och uppnår sina mål. Syftet är att
göra biblioteket mer begripligt, stödja i läroprocessen och
stimulera till läsning. Du får praktiska exempel på 
• webbquest, 
• sex tänkande hattar, 
• 1-2-3-modeller 
• boksamtal för elever i grundskolan mm.

Publikationen är sammanställd av Svensk Biblioteks-
förenings specialgrupp för bibliotekspedagogik och
kostar 110 kr (portokostnader tillkommer).

Vi beställer ……..... exemplar av Tänk om…! pedagogiska
metoder i biblioteket

Namn ..........................................................................................

.....................................................................................................

Leveransadress ..........................................................................

.....................................................................................................

Fakturaadress ............................................................................

.....................................................................................................

Skicka in din beställning till: 
Svensk Biblioteksförening, Box 3127, 103 62 Stockholm 
Eller mejla till: info@biblioteksforeningen.org.
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gan hör hemma på en annan nivå, nämligen hos rektorerna som ju
är de som formellt har ansvaret för skolbibliotekens bemanning?
Det är fritt fram att spekulera. Men att det finns en osäkerhet i ma-
terialet är knappast någon nackdel. Det är upp till varje journalist
att förhålla sig till resultatet som de vill. Och för den som är käll-
kritisk finns för övrigt hela undersökningen lätt tillgänglig på
Biblioteksföreningens webbplats.

Jag tror att det är strategiskt avgörande för Biblioteksförening-
en att förbättra det utåtriktade arbetet. Biblioteken behöver bli
mycket mer synliga i det offentliga samtalet. Samtidigt ska vi akta
oss för att lobba inåt: Att ett antal bibliotekarier träffas och talar
om för varandra hur bra det är med skolbibliotek, är möjligen trev-
ligt, men knappast något som leder framåt. I stället behövs en för-
djupad diskussion om professionens utveckling: Vilka är våra styr-
kor? Vad har vi gjort mindre bra? Hur kan vi bli bättre på dialog
och samarbete? Den diskussionen kan ingen annan föra åt oss,
men den är nödvändig för trovärdigheten i det vi påstår om biblio-
tekens möjligheter.

En ambition och en utmaning för Biblioteksföreningen – special-
grupper, regionföreningar och styrelse – blir därför att fortsätta att
utveckla förmågan att kommunicera intressanta budskap utåt och
att finnas med i viktiga diskussioner om tillväxt och välfärd, samti-
digt som vi bidrar till en fortsatt utveckling av verksamheten på
varje bibliotek. Vi kan gärna fokusera samma frågor i den externa
och den interna diskussionen, bara med något olika vinkling. In-
spiration och nya uppslag kan man till exempel få genom att ta del
av inläggen på Feltänkt, en blogg om bibliotekspedagogik
(http://biblioteksforeningen.blogs.com/bibliotekspedagogik/).

Johanna Hansson

Biblioteksföreningen fick bra medial uppmärksamhet under Al-
medalsveckan i juli. Temo-undersökningen som visar att få kom-
munalråd är beredda att satsa mer på bemannade skolbibliotek re-
fererades och kommenterades i både dags- och fackpress. 

Den medlemsundersökning som föreningen gjorde förra våren
visar klart att vi måste bli bättre på lobbyarbete. Utspelet i Alme-
dalen är ett steg i den riktningen.

För att bli en framgångsrik lobbyorganisation krävs det att vi,
precis som i fallet med skolbiblioteken och kommunalråden, tar
fram nya fakta. Det är mycket mer intressant än att kommentera
andras nyheter. För vem blir förvånad om Svensk Biblioteksför-
ening tycker att det är bra att Kulturrådets statistik visar att bok-
lånen ökar eller dåligt att många bibliotek drabbas av nedskär-
ningar? Antagligen ingen.

Poängen med lobbyarbete är knappast att presentera heltäck-
ande analyser. Det räcker bra att det är relevant utifrån förening-
ens långsiktiga mål, intressant och förstås sant – men det behöver
inte vara hela sanningen. Om man tittar närmare på skolbiblio-
teksundersökningen så ser man till exempel att bara ungefär hälf-
ten av kommunalråden är tillfrågade. Av dessa uppgav 60 % att
hälften av kommunens skolbibliotek eller ännu färre är beman-
nade. Dessa kommunalråd, cirka 90 stycken, fick också svara på
frågan om kommunen kan tänka sig att ”avsätta mer resurser så
att alla grundskolor inom en nära framtid kommer att få beman-
nade skolbibliotek”. Och då svarade 79 % (drygt 70 personer) nej.
Vi vet alltså inte vad majoriteten av kommunalråden egentligen
tycker. Vi vet inte heller hur de som tillfrågats har kommit fram till
sina svar: Dåliga erfarenheter av skolbibliotek? Bristande kunska-
per? Ett hopplöst ekonomiskt läge? Eller tycker de kanske att frå-
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Krönika Johanna Hansson
Lobbningens väl och ve

KKaattaallooggiisseerriinngg,,  ffjjäärrrrllåånn  oocchh  lleeddaarrsskkaapp  äärr  nnåå--
ggrraa  tteemmaann  ssoomm  ttaass  uupppp  ppåå  SSvveennsskk  BBiibblliioo--
tteekkssfföörreenniinnggss  kkoonnffeerreennsseerr  ii  hhöösstt..  

Det blir två konferenser om katalogisering,
den första äger rum i Lund den 17 oktober
med rubriken Katalogisering i utbildning – ut-
bildning i katalogisering. Dagen har ett utbild-
nings- och framtidsperspektiv och tar även
upp hur biblioteken förbereder generations-
skiftet. Jakob Harnesk är moderator och före-
läsare är bl a biblioteksstuderande, kommitté-
medlemmar och ansvariga för utbildning i ka-
talogisering. Arrangör är Specialgruppen för
katalogfrågor.

Bibliotekskatalogen lever farligt är katalogkon-
ferens nummer två, den 28 oktober i Stock-
holm. Dagen riktar sig till alla som arbetar
med kataloginformation, vare sig det gäller
att beskriva, förmedla eller administrera.
Huvudtalare är Thom Hickey, OCLC. Dagen ar-
rangeras av Kommittén för katalogiserin g och
Specialgruppen för katalogfrågor. 

Höstens fjärrlånekonferens, Långt borta och
mycket nära – frihet under ansvar, äger rum i
Sundsvall 25–26 oktober. Under dessa dagar
kommer frågor som ”Hur ser medieförsörj-
ningen ut för våra distansstudenter?”, ”Vilken
roll spelar biblioteken för distansstuden-
terna” och ” Hur tar vi på biblioteken till oss
det som är nytt?”. Specialgruppen för fjärrlån
och dokumentleverans.

Utbildningsdagar på temat Ledarskap är social
påverkan anordnas av Specialgruppen för le-
darskapsutveckling 7–9 november i Stock-
holm. Medverkar gör bl.a. John Lundborg och
Isabel Runebjörk. 

En konferensdag om hur man som ledare får
med sina medarbetare i förbättringsarbete
blir det den 3 november, dagen arrangeras av
specialgrupperna för ledarskapsutveckling
och för kvalitetsarbete.

Specialgruppen för äldre tryck och handskrif-
ter planerar ett möte i Västerås 17–18 novem-
ber, dagar som delas upp i en historisk del om
bl a stiftsbiblioteken och Västerås som lär-
domsstad och en modern del om utnyttjande
och arbetsuppgifter i dagens biblioteks- och
forskarvärld.

WW

HHöösstteennss  kkoonnffeerreennsseerr
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I slutet på juli gick Kristdemokraternas representant i Kulturut-
skottet, Gunilla Tjernberg, gemensamt ut med generalsekreterare
Niclas Lindberg i en debattartikel om att värna biblioteken. De-
battartikeln spreds snabbt och publicerades i flera av landets dags-
tidningar. Artikeln publicerades bland annat i Länstidningen Ös-
tersund, Hallandsposten och Hälsingekuriren. 

Tre viktiga och gemensamma frågor berördes i debattartikeln.
Niclas Lindberg och Gunilla Tjernberg efterlyste bland annat ett
nationellt ansvar för en av Sveriges mest besökta kulturinstitutio-
ner. Huvudbudskapet var att bibliotekspolitiken måste få en plats
i valrörelsen. 

Nationellt ansvar 
Trots en berikande mångfald bland huvudmännen för landets bib-
liotek saknas det ett sammanhållande komplement och ansvar på
nationell nivå för biblioteken och bibliotekspolitiken. Bristen gör
det svårt att skapa sig en helhetsbild av bibliotekens situation för
att utveckla dessa till framgångsrika aktörer i det framtida sam-
hället, skriver artikelförfattarna. 

Biblioteksvision 
De skriver även att biblioteken är en viktig part i utvecklingen av
kunskapssamhället, men det förändrade samhället ställer också
nya krav på bibliotekens tjänster. Därför bör staten skapa en na-
tionell biblioteksvision där målen för bibliotekens utveckling for-
muleras. 

Utvärdera bibliotekslagen 
De bägge skribenterna vill att 1996 års bibliotekslag, med dess
komplement 2004 om biblioteksplaner, utvärderas. Vilken bety-
delse har lagen för bibliotekens utveckling? Vilken effekt har la-
gen åstadkommit ute i verksamheterna? Har till exempel kommu-
nerna antagit en biblioteksplan i kommunfullmäktige? Det är
nödvändigt att i ett nästa steg utvärdera hela bibliotekslagen. Bib-
lioteken får inte tas för givna, uttrycker Gunilla Tjernberg och
Niclas Lindberg. 

Svensk Biblioteksförening har under våren ställt frågor till re-
spektive parti i riksdagen kring deras syn på biblioteken. I och med
debattartikeln har föreningen fått svar från två av den borgerliga
alliansens representanter, angående biblioteksfrågor. Tidigare
har Folkpartiets representanter Cecilia Wikström och Lennart
Kollmats i Kulturutskottet svarat.

Läs mer på hemsidan under länkarna Nyheter och Opinion och Ar-
tiklar.

fa

utsikter & avsikter

tiske ledamoten Christer
Nylander skriver en replik
angående Svensk Biblioteks-
förenings undersökningsresul-
tat. 

Nej till bemannade skolbiblio-
tek. artiklar i SKTF Tidningen
och Lärarnas Tidning. 

Inga nya pengar till skolbiblio-
teken. TT-notiser och artiklar i
flertalet dagstidningar med
anledning av den TEMO-
undersökning som Svensk
Biblioteksförening presente-
rade under ett seminarium i
Almedalen, under politiker-
veckan på Gotland. 

Juni 
Ingen politisk biblioteksvision.
Artikel i Sundsvalls Tidning
angående avsaknad av en
aktiv biblioteksvision. 

Läs mer på hemsidan under
länken Nyheter och Opinion. 

I september, lagom till Bok-
och biblioteksmässan kommer
Svensk Biblioteksförening att
presentera mer material,
utöver pristagarinformation.
Så håll ögonen öppna. 

fa

Juli 
I flera av landets dagstidningar
har debattartikeln Statens
ansvar att värna biblioteken
publicerats. Artikeln är skriven
av Kristdemokraternas leda-
mot i Kulturutskottet, Gunilla
Tjernberg, och generalsekrete-
rare i Svensk Biblioteksför-
ening, Niclas Lindberg. 

Biblioteken är ett nav i kun-
skapssamhället. Debattartikel i
Falukuriren och Sundvalls tid-
ning angående biblioteken
som ett nav i kunskapssamhäl-
let. 

Svenskt Näringsliv vann press-
kampen i Almedalen. Artikel
från Dagens Media om den
mediala genomslagskraften
från Almedalsveckan 2005.
Svensk Biblioteksförening
hamnade på 18 plats. 

Fyra av fem kommunalråd vill
inte satsa på skolbibliotek.
Bloggnotis från Biblioteks-
bloggen. 

Populärtprat. Artikel skriven
av Staffan J Thorsell i Expres-
sen/GT angående pågående
skoldebatt under Almedals-
veckan där Svensk Biblioteks-
förening omnämns. 

Skolbiblioteken är viktiga för
skolresultaten. Den folkpartis-

I detta nummer startar en ny avdelning på för-
eningsnytt. Vi kallar det för utsikter och avsikter.
Här presenteras skilda saker kring det lobbnings-
arbete som Svensk Biblioteksförening genomför.
Under sommaren har vi rönt en hel del framgång-
ar i att framföra våra åsikter och våra ställnings-
taganden. För er som haft det skönt under semes-
tern kan jag tipsa er om en del intressanta arti-
klar.

Låt biblioteken 
få en plats i valrörelsen 
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Rapport från Almedalen
Den 4 juli var Svensk Biblioteksförening för första gången på plats
i gotländska Almedalen. Under den årligt återkommande politi-
kerveckan bland riksdagspolitiker och andra organisationer ar-
rangerade föreningen ett seminarium om skolbiblioteken. 

Föreningen presenterade en ny Temo-undersökning som visar
att 79 procent av intervjuade kommunalråd i Sverige är ovilliga att
satsa mer resurser på skolbibliotek inom en nära framtid. Detta
samtidigt som cirka 60 procent av grundskolorna saknar skolbibli-
otek bemannade 6 timmar eller mer i veckan. 

Responsen var god
Seminariet hade cirka 30 åhörare. I panelen satt representanter
för Nationella Skolbiblioteksgruppen, Lärarförbundet special-
gruppen för skolbibliotek samt ordförande Britta Lejon.

Undersökningsresultatet omtalades via TT-notiser i minst 20
dags- och facktidningar. Enligt omvärldsbevakningsföretaget
Agent 25:s rankning över de organisationer som fått mest publi-
citet under veckan hamnade Svensk Biblioteksförening på 18
plats, med 8 fristående publicerade artiklar i nyhetsflödet. Allt
som allt var det cirka 240 arrangemang på plats, och enligt uppgift
den största almedalsveckan sedan starten. 

Skolfrågor och framförallt ordningen i skolan diskuterades fli-
tigt i Almedalen. Bland annat diskuterades det om införande av
skoluniformer. Den 5 juli sammanfattade Staffan J Thorsell i Ex-
pressen pågående ordningsdebatt med orden: ” det finns områden
som är långt mycket viktigare [att diskutera, sic!] än skolunifor-
mer och han ställde frågan huruvida skolbiblioteken kan vara det
stöd som de störande eleverna behöver. 

Vill du läsa mer, gå in på hemsidan www.biblioteksforening-
en.org. Under länkarna Nyheter och Opinion och Artiklar hittar du
de artiklar som publicerades.

fa

I juli uppvaktade en delegation från Svensk Biblioteksförening
Leif Pagrotsky. Bland annat överlämnade gruppen ett förslag om
fyra punkter kring landets bibliotek.

Den 1 juli uppvaktade generalsekreterare Niclas Lindberg, ord-
förande Britta Lejon samt 1:e och 2:e vice ordförande Gunilla Her-
denberg och Henrik Åslund utbildnings- och kulturminister Leif
Pagrotsky. Under mötet överlämnade delegationen för Svensk
Biblioteksförening förslag om fyra punkter kring samordning, ut-
veckling av bibliotekspolitiken i stort, samt förslag om modernise-
ring och utökning av det statliga inköpsstödet. Sverige behöver en
nationell bibliotekspolitik om landet skall kunna vara morgonda-
gens kunskapsnation, skriver delegationen i förslaget.

Inrätta rådgivande arbetsgrupp
– Vi tycker att det är mycket allvarligt att vi kan se ökade klyftor i
läsande, biblioteksbesök och internetanvändning säger ordfö-
rande i Svensk Biblioteksförening Britta Lejon. Tillåts denna ut-
veckling att fortsätta, utan att motåtgärder sätts in, riskerar vi en
utveckling mot ett mer ojämlikt Sverige. Vi underminerar också
de långsiktiga förutsättningarna för framtida tillväxt i landet, me-
nar Britta Lejon. För att motverka detta föreslog delegationen
bland annat att man inrättar en rådgivande arbetsgrupp för att ut-
arbeta den nationella samordning och utveckling av bibliotekspo-
litiken som krävs. 

Skrivelsen, tillsammans med en debattartikel som publicerades
i samband finns att ladda hem från hemsidan. Gå in under län-
karna Nyheter och Opinion och Remisser samt länken Artiklar.

fa

Svensk Biblioteksförening
uppvaktade minister

Panelen lyssnar på publikens frågor. Deltagare från vänster Jan Anders Anders-
son från specialgruppen för skolbibliotek, Britta Lejon ordförande i Svensk
Biblioteksförening, Zahra Safaie från Nationella skolbiblioteksgruppen, Roger
Bodin från Lärarförbundet och Annika Holm läromedels- och barnboksförfat-
tare.
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Rese-
stipendier

Sista ansökningsdag 
3300  sseepptteemmbbeerr

Läs mer på 
www.biblioteksforeningen.org



Carl von Linné – Anna
Ribbing och Mati Lepp
Svensk Biblioteksförening
delar ut 2005 års Carl von Lin-
né-plakett till barnboksförfat-
taren Anna Ribbing och barn-
boksillustratören Mati Lepp
för boken Bananflugor och
kramsnö: Hur ser orden ut?
Juryns motiverar sitt val med
att boken besitter en språkvir-
tuositet och klurighet som
smittar av sig på barn såväl
som vuxen. Den är allmänbil-
dande och språkutvecklande.
Orden är överraskande, fanta-
sistimulerande och väcker
nyfikenhet. Och roligt har
man. Bilderna blir pricken
över i-et. Anna Ribbing och
Mati Lepp är bra var för sig –
geniala i samarbete.
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Aniara – Den 
amerikanska flickan 
2005-års Aniarapris går till
romanen Den amerikanska
flickan av Monika Fagerholm.
Den amerikanska flickan är en
berättelse, vars tyngdpunkt
och själva förutsättning ligger
i suveräniteten hos den värld
av lek som uppstår i och med
det första mötet mellan flick-
orna Doris Flinkenberg och
Sandra Wärn. Var går gränsen
mellan fantasi och verklighet?
Hur förhåller sig dessa sig till
minnet? Vad vet vi egentligen
om varandra? Det är bara
några av de många frågor som
boken rör sig kring men aldrig
uttalar. Fagerholms språkliga
finess yttrar sig i en sällsynt
oförskräckt hantering av pro-
san, där upprepningar, åter-
blickar och poesiliknande pas-
sager bidrar till att kasta ett
lika ljuvt som smärtfyllt skim-
mer över denna träskmark och
dess egenartade invånare.

fa

Nils Holgersson – 
Petter Lidbeck 
Nils Holgersson-plaketten
lämnas över till Petter Lidbeck
för barnboken En dag i prinses-
san Victorias liv. Berättelsen
om prinsessan Victorias dag
skildrar osentimentalt föräl-
drars oförbehållsamma kärlek
till ett barn som har Downs
syndrom. Den visar trovärdigt
på den dramatik som kan fin-
nas i vardagen, motiverar
juryn sitt val. De skriver även
att genom humor och stöd i
Lisen Adbåges bilder framhävs
problematiken, men den vär-
me och trygghet som omgiv-
ningen visar gör att man glatt
kan skratta åt olika glädjeäm-
nen och förtretligheter. Boken
är en utstickare som bekräftar
synen att även annorlunda
barn klarar av det mesta, fast
på sitt eget sätt. 

Elsa Beskow – 
Kristina Digman 
Kristina Digman får Elsa
Beskow-plaketten: Kristina
belönas för hennes samlade
produktion av barnboksillu-
strationer till bl.a. författarna
Sanna Töringes, Åsa Linds och
Görel Kristina Näslunds texter.
I motiveringen står det: Allt-
ifrån debuten som barnboksil-
lustratör med Vår hemliga
trädgård 2001 har Kristina Dig-
man profilerat sig genom ett
naturnära perspektiv. Hennes
bilder är ibland närmast sakra-
la, Edens lustgård andas i
barkgrunden. Vi gläds över
små detaljer, helsidor och upp-
slag som rymmer så mycket
gränslös humor och innerlig-
het. Barnen i bilderna fram-
ställs mjukt drömska och
ibland nästan vemodiga, men
det finns också en följsamhet
till texterna som lyfter fram
viljestyrka och temperament.
Konstnärskapet är mångsidigt,
såväl tidlöst som förnyande.

Pristagare Under sommaren har fyra pristagare utsett. 
Utöver Aniarapristagare har pristagare för 
Carl von Linné-, Elsa Beskow- och Nils Holgersson-
plaketterna utsetts. Prisutdelning sker under
Bok- och biblioteksmässan i Göteborg.

Ring 020-78 11 79 eller gå in på cancerfonden.se

Alla vinner!
I Cancerfondens Rikslotteri är alla vinnare. Du kan vinna en miljon kronor, 
drömresor eller mat. Vi kan vinna kampen mot cancer. 
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Medlemsmingel

Torsdagen den 29 
september kl. 18.00–19.30
I vår sedvanliga monter

E02:26

Avsluta mässdagen 
tillsammans med Svensk 
Biblioteksförening och 

andra medlemmar 

Vi bjuder på förfriskningar 

VVäällkkoommnnaa!!

Svensk Biblioteksförening 
under Bok & Biblioteksmässan
Välkommen till Bok & Biblioteksmässan i Göteborg, 29 september–2 oktober. 
I år 2005 medverkar och arrangerar vi i samarbete med andra några intressanta
seminarier. Som vanligt återfinns vi på mässgolvet i monter E 02:26. 
På programmet för i år finns följande punkter:

Seminarier
Torsdag den 29 september
17.00 Hur gick det i Boden och Borås? – utvärdering av ett biblioteksprojekt

Fredag den 30 september
09.00 Den hemliga trädgården: Children’s literature in Lithuania
10.00 Vad styr valet av översatt barnlitteratur – och hur behandlas den? Gör översättaren synlig.
14.00 Konsten att göra bokkonst
16.00 Sanning och konsekvens i bibliotekslagen

Prisutdelning
På ”Ny Scen” som ligger i anslutning till Svensk Biblioteksförenings monter E02.26, delar för-
eningen ut de årligt återkommande priserna. Klockan 15.00 den 29 september delas barnboks-
priserna Carl von Linné-, Elsa Beskow-, och Nils Holgersson-plaketten ut. Den 30 september
klockan 11.30 delar Svensk Biblioteksförening ut Aniara-priset.

fa

Kontakta oss gärna 
för mer information! 

BiC Bibliotekscentrum Sverige AB 
Honnörsgatan 24 
352 36 Växjö
Tel: 0470-400 45
www.bicsv.se

CODECO Sverige AB 
Wallenbergs gata 4
583 30 Linköping
Tel: 013-239950
www.codeco.se

Vi är partners!
Pressrelease: 
Nu kan alla Mikromarckunder få en kostnadseffektiv och
funktionell lösning från Codeco.

mikromarc
Bibliotekscentrum

CODECO



54 biblioteksbladet [2005:06]

ebibliotekarier och ett mer detaljerat pro-
gram skickas ut i augusti/september. 
Arr: Lånecentralerna i Malmö, Stockholm
och Umeå 

28 oktober, Stockholm 
Bibliotekskatalogen lever farligt 
Den tekniska utvecklingen går med storm-
steg och frågan är om biblioteken hänger
med. Hur gör vi biblioteken synliga? Vad
ska vi lägga resurser på? Vad vill vi med
våra kataloger? Google Scholar och Goo-
gle Print – tävla eller samarbeta? Vilken
hjälp kan vi få av utgivarna? Detta är
några av de frågor som kommer att tas
upp på konferensen den 28 oktober som
vi hoppas ska locka alla som arbetar med
kataloginformation, vare sig det gäller att
beskriva, förmedla eller administrera
densamma. Huvudtalare är Thom Hickey,
OCLC, som arbetar med FRBR och andra
projekt som syftar till att bättre mappa
bibliografiska data mot användarnas
behov. 
Arr: Svensk Biblioteksförening kommitté
för katalogisering i samarbete med
Svensk Biblioteksförenings specialgrupp
för katalogfrågor 

7–9 november, Stockholm 
Utbildningsdagar: Ledarskap är
social påverkan 
”Ledarskap är social påverkan” utbild-
ningsdagar arrangerade av Specialgrup-
pen för ledarskapsutveckling. Medverkar
gör bl.a. John Lundborg och Isabel Runeb-
jörk. Utbildningen äger rum i Stockholm.
Anmälningsformulär kommer inom kort. 
Arr: Specialgruppen för ledarskapsut-
veckling 

11 november, Lund 
”Takt, ton och information”
Temadag på Ideon i Lund om etik, integra-
tion och företagande. arrangerar gör Info
Business Öresund (= svenskt-danskt
samarbete ang. företagsservice på biblio-
tek). För mer information/anmälning
(senast 25 okt) kontakta Birgit Ahlquist,
Lunds stadsbibliotek, tel 046-355664, bir-
git.ahlquist@lund.se 
Arr: Info Business Öresund 

11–12 november, Karlstad 
Värmländsk bokmässa,Värmlands
museum
Arr: Länsbiblioteket i Värmland, För-
eningen för Värmlandslitteratur & Värm-
lands museum. 

15 november, Stockholm 
E-DAGEN – angående ett prefix i
biblioteket 
E-samhället, e-medier, e-läsning och e-till-
gänglighet. E- i biblioteket, E-TPB och E-
BTJ. 
Arr: Ikoner-Akademien 
Mer info: http://www.btj.se/ikoner 

Mer info:
http://www.dik.se/www/dik/dikwebny.n
sf/DIKDefaultDesignUNIDPreview/88BA
4AE35A5921AAC1257000004B838A 

18 oktober, Stockholm 
Webben och söktjänsterna 
En kompetensutvecklande fördjupnings-
kurs i webbsökning tillsammans med Lars
Våge. För femte gången! 
Arr: Ikoner-Akademien 
Mer info: http://www.btj.se/ikoner 

25–26 oktober, Sundsvall 
Långt borta och mycket nära – fri-
het under ansvar 
Hur ser medieförsörjningen ut för våra
distansstudenter? Vilken roll spelar bib-
lioteken för distansstudenterna och klarar
vi som bibliotek av att möta de krav som
ställs? Riktlinjerna för fjärrlån och doku-
mentleverans revideras och upphovsrätt-
slagstiftningen förändras. Vad händer på
Libris och vad sker ute i världen? Hur tar
vi på biblioteken till oss det som är nytt?
Svensk biblioteksförenings specialgrupp
för fjärrlån och dokumentleverans bjuder
in till en spännande tvådagarskonferens i
Sundsvall 25-26 oktober. 
Arr: Svensk biblioteksförenings special-
grupp för fjärrlån och dokument 

28–29 oktober, Scandic Star Hotel,
Sollentuna 
Dysleximässa 
FMLS inbjuder till dysleximässa i dagarna
två. Vi bjuder på två spännande utställ-
nings- och föreläsningsdagar! På mässan
presenteras en hel värld av möjligheter
för personer? med läs- och skrivsvårighe-
ter/dyslexi. * Bekanta dig med olika
hjälpmedel, pedagogik, litteratur m.m. *
Lära dig mer om DAISY och digitalböcker
* Delta i några av våra ca 30 spännande
föreläsningar 
Arr: Förbundet Funktionshindrade Med
Läs- och Skrivsvårigheter 
Mer info: http://www.fmls.nu 

28 oktober, Malmö 
Nya referenskällor och virtuella
bibliotek 
Internet har inneburit att bibliotek av alla
storlekar fått tillgång till mängder av
information. Det ställer samtidigt stora
krav på oss bibliotekarier. Vi måste stän-
digt utbilda oss och hålla oss uppdaterade
om alla nyheter. NYA REFERENSKÄLLOR
OCH VIRTUELLA BIBLIOTEK är därför
temat för en heldagskonferens som kom-
mer att äga rum i Malmö 28/10. Konfe-
rensinnehållets fokus kommer att ligga på
intressanta och användbara digitala refe-
rensresurser som t.ex. SCB:s databaser
och Litteraturbanken. Dessutom presen-
teras RASK och Referensbiblioteket.se,
två nya projekt med olika målgrupper som
syftar till att underlätta för
användaren/bibliotekarien att hitta de
bästa resurserna på nätet. Inbjudan rik-
tar sig i första hand till folk- och gymnasi-

Maila info till kalendariet: fa@biblioteksforeningen.org
för vidare info se http://www.biblioteksforeningen.org

kalendarium

22 september, Stockholm 
Webben och söktjänsterna 
En kompetensutvecklande fördjupnings-
kurs i webbsökning tillsammans med Lars
Våge. För fjärde gången! 
Arr: Ikoner-Akademien 
Mer info: http://www.btj.se/ikoner 

28 september, Lindholmen Scien-
ce Park, Navet, Göteborg 
Chalmers Annual Library Seminars
– Bibliotekens nya rum 
Välkomna till ChALS 2004! ChALS (Chal-
mers Annual Library Seminars) arrange-
ras av Chalmers bibliotek och går av sta-
peln 28 september, dagen före bokmäs-
san. Årets seminarium har titeln ”Biblio-
tekens nya rum” och behandlar nya
synsätt på det virtuella och fysiska biblio-
teket. Tid: 28/9 kl. 10–16. För ytterligare
information samt anmälan, se 
Arr: Chalmers bibliotek 
Mer info:
http://www.lib.chalmers.se/konferen-
ser/chals2005/ 

28 september, Handelshögskolan,
Göteborg 
Ekonomi och genusvetenskap: vad
händer idag? 
Göteborgs universitetsbibliotek, ansvars-
bibliotek för ekonomi och för kvinno-,
mans- och genusforskning, inbjuder till en
konferens om forskningen inom ekonomi
och genusvetenskap. Program och anmä-
lan: 
Arr: Göteborgs universitetsbibliotek 
Mer info: http://www.ub.gu.se/konfe-
renser/2005/genek/ 

29 september–2 oktober, Göte-
borg 
Bok & Bibliotek 2005 
Arr: Bok & Bibliotek i Norden AB 

12–13 oktober, Borås 
Mötesplats inför framtiden 
”Mötesplatskonferensen” i Borås har
kommit att fylla en viktig funktion för erfa-
renhetsutbyte och kontakt mellan utbild-
ning, forskning och alla typer av biblio-
teksverksamhet. Vårt mål är att fortsätta
hålla dialogen levande mellan personer
från skilda verksamheter inom hela biblio-
teks- och informationsområdet. 
Arr: Borås stadsbibliotek och Biblioteks-
högskolan i samverkan med Fråga biblio-
teket.
Mer info: http://www.hb.se/bhs/
motesplats/index.htm 

14 oktober, Stockholm 
EG-direktivet om upphovsrätt –
konsekvenser för bibliotek? 
Seminarium: EG-direktivet om upphovs-
rätt – konsekvenser för bibliotek? 
Arr: Svensk förening för informations-
specialister 
Mer info: http://www.tls.se 

17 oktober, Sundbyberg 
Släktforskaren och biblioteket 
En konferens som presenterar släktfor-
skarrörelsen, informerar om tjänster
samt orienterar om de moderna tekniska
hjälpmedel som numera underlättar för
såväl släktforskaren som för biblioteket. 
Arr: Ikoner-Akademien och Sveriges
Släktforskarförbund 
Mer info: http://www.btj.se/ikoner 

17 oktober, Lund 
Katalogisering i utbildning –
Utbildning i katalogisering
Konferensen kommer att handla om kata-
logisering/klassificering/ämnesindexe-
ring ur ett utbildnings- och framtidsper-
spektiv. För vilken katalogiseringsverk-
samhet utbildar vi och hur förbereder vi
generationsskiftet? Vi vänder oss till
dagens och morgondagens katalogisatö-
rer, utbildare och chefer Moderator:
Jakob Harnesk, bibliotekskonsult Förelä-
sare är biblioteksstuderanden, kommitté-
medlemmar, ansvariga för utbildning i
katalogisering, representanter från biblio-
teksutbildningar i Sverige och Danmark
samt bibliotekschefer 
Arr: Arrangör: Svensk biblioteksför-
enings specialgrupp för katalogfrågor. 

18 oktober, Stockholm 
Lärare och bibliotekarier i sam-
verkan 
Förnyelse av skolbiblioteken: Lärare och
bibliotekarier i samverkan För fjärde året
i rad samarbetar DIK med Sveriges Kom-
muner och Landsting i konferensserien
Förnyelse av skolbiblioteken. I år är även
Skolledarförbundet medarrangör. Årets
tema är Lärare och bibliotekarier i sam-
verkan för att stödja eleverna lärande. Vi
belyser hur lärar- och bibliotekarieprofes-
sionerna kan samverka för att elever skall
bli ännu duktigare i viktiga basfärdigheter.
Vi presenterar scenarier som visar på
integration av grundutbildningarna. Dess-
utom behandlas framgångsfaktorer som
förklarar Finlands goda skolresultat från
internationella undersökningar. 
Arr: DIK med Sveriges Kommuner och
Landsting 
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Posttidning
Svensk Biblioteksförening
Box 3127, 103 62 StockholmB


