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SvenSk BiBliotekSförening ville 
ha en nationell biblioteksstrategi och 
fick en nationell biblioteksmyndighet, 
kb. Svensk Biblioteksförening vill fort-
farande ha en nationell biblioteksöver-
gripande struktur men frågan är om 
detta finns inom räckhåll?

Hittills har kb passat frågan och det kan man 
väl säga att man gjorde igen på det seminarium 
på årets Bok & Bibliotek där kb:s första 265 dagar 
som nationell samordnare skulle summeras. 
Denna gång gjorde man det med hänvisning till 
att vi i Sverige inte har någon tradition av stora 
strategier – ”det är politikernas uppgift att säga 
att de ska åta sig jobbet eller lämna direktiv till oss 
(dvs myndigheten, reds anm) att det ska genom-
föras”, menar man från kb:s sida.

På plats fanns Gunnar Sahlin och Gunilla Her-
denberg från kb; den regionala nivån represen-
terades av Margaretha Eriksson, Kultur Skåne 
tillika ordförande i Sveriges Länsbibliotekarier; 
från högskolevärlden var Karin Grönvall, bib-
liotekschef Södertörns högskola och ledamot 
i sUHF:s forum för bibliotekschefer, inbjuden. 
Niclas Lindberg från Svensk Biblioteksförening, 
modererade, ställde franka frågor och trampade 
i kvicksand efter raka svar.

Detta har hänt: kb:s uppdrag som nationell 
samordnare började gälla från 1 januari 2011. En 
turné företogs från kb:s sida för att lyssna in för-
slag och förväntningar från branschens olika aktö-
rer. Efter den utkristalliserades några frågor som 
anses vara särskilt angelägna: Den nationella ka-
talogen, e-boksfrågan, skolbiblioteken samt kva-
litetsfrågorna. Nyligen fick kb sin instruktion av 
departementet. Inom ramen för det samordnade 
ansvaret ges tre uppdrag: ansvar för Sveriges of-
ficiella biblioteksstatistik, drift och utveckling av 
libRis samt att tillsammans med länsbiblioteken 
följa upp hur de planer för biblioteksverksamhe-
terna som kommuner och landsting antar, har 

utformats och hur de används. Just det 
sistnämnda förvånar. Hur har man här 
tänkt från departementets sida? Att kb 
som statlig myndighet ska in i det kom-
munala självstyrets tassemarker? Det lär 
i så fall stöta på patrull.

Som ett led i arbetet med samordningen har kb 
tagit fram ett förslag till en ny inflytandestruk-
tur. Den har varit på remiss och fått en knäpp på 
näsan av bland andra Svensk Biblioteksförening, 
som visserligen välkomnar de ambitioner som 
finns men som saknar en ”genomarbetad om-
världs- och problemanalys”, saknar preciseringar 
om ”viktiga aktörer som kb bör förhålla sig till, 
t ex den regionala nivån och Kulturrådet”. I sitt 
remissvar har föreningen avstått från att ta ställ-
ning till kb:s modell som helhet och dess enskild-
heter för att den är – på något annat sätt är det 
svårt att tolka föreningens svar – för oprecis och 
för lös i kanterna.

Seminariet gav tyvärr en ganska dyster bild av 
framtiden för en nationell biblioteksstrategi ty 
det misstroende som man redan för ett år sedan 
(på kb:s biblioteksstämma) kunde skönja hos de 
olika parterna är ingalunda undanröjt. På sina 
håll tycks till och med bristen på kommunikation 
ha fördjupats (kb-Kulturrådet). Från sUHF:s sida 
är man alltjämt tveksam till en nationell biblio-
teksstrategi med tanke på de olika förutsättning-
arna hos biblioteken.

Svensk Biblioteksförening lanserade under 
Bok & Biblioteksmässan en skrift om nationell 
biblioteksstrategi i andra nordiska länder: En 
norsk, en dansk, en finsk – och en svensk? Våra nord-
iska grannar har kommit längre. Man kan inspi-
reras av dem. Och när man har gjort det kan man 
gå till metodavsnittet längst bak i skriften. Och bli 
inspirerad igen. Kanske. För vem vill vara en Bell-
man?

Stockholm den 29 september 2011

Förord Henriette Zorn
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I bibliotekens och låntagarnas tjänst - Teknikhuset uppfinner och utvecklar programvara och lösningar med människan i centrum för att göra information och teknologi 
tillgänglig för alla. Produkterna utvecklas på Microsoftplattformen, men kan tack vare sin öppenhet (SOA, XML, web services, web parts, m.m.) enkelt användas 
tillsammans med de flesta system på marknaden. Våra kunder är kommuner, myndigheter, företag och organisationer med stora krav på säkerhet och tillgänglighet. 

www.teknikhuset.se

Välkommen Botkyrka!
Botkyrka är en aktiv kulturkommun söder om Stockholm med drygt 82 000 invånare. 
Kommunen är en av Sveriges mest internationella där det talas 100 olika språk och 
befolkningen är mycket ung.

Biblioteket spelar en mycket viktig roll för att bygga ett inter-
kulturellt jämlikt samhälle. För Botkyrka var det därför viktigt 
att välja en lösning som är öppen och inbjudande för alla grup-
per. Möjligheterna till integration med Sharepoint, som kom-
munen använder som publiceringsverktyg, var också en viktig 
parameter.

”Vi valde CS Library mycket på grund av den flexibilitet som 
produkten har. Teknikhuset är öppna för olika lösningar och 
lätta att samarbeta med”, säger Margareta Berg, biblioteks-
chef.

Välkommen till CS Library säger vi!

Läs mer på www.cslibrary.se och på www.facebook.com/cslib
Kontakta gärna VD Rey Langels rey.langels@teknikhuset.se eller 070-568 42 01

Margareta Berg, bibliotekschef Botkyrka Kommun
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 LeveranSplikten Som infördeS 1661 inne-
bar framför allt att kungamakten ville kontroll-
granska alla ord innan de gick till tryck. 1766 
infördes den första tryckfrihetsförordningen 

i landet och censur förbjöds. 1949 infördes också en 
biblioteksexemplarslag där det också fastslogs att visit-
kort och dylikt inte skulle omfattas av pliktleverans. Vid 
revideringarna av pliktlagstiftningen under 1990-talet 
sattes fokus på kulturarv och varje medborgares rätt till 
information. Då förändrades också definitionen av de 
som omfattas av pliktlagen till att gälla alla som mång-
faldigar material. Det innebar att inte bara tryckerier 
längre var tvungna att lämna in pliktexemplar utan ock-
så företag, föreningar osv. Alla böcker, tidningar, filmer 
samt radio- och tv-program skickas till Nationalbib-
lioteket för arkivering. Pliktexemplar tas också emot av 

universiteten i Göteborg, Umeå, Uppsala, Stockholm, 
Lund och Linköping. Sedan 1995 har 
även insamlingen av dataspel i Sve-
rige pågått. Men det är långt ifrån alla 

spel som samlas in eftersom den tekniska 
utvecklingen gått i ett rasande tempo. Online-

spel eller mobilspel samlas exempelvis inte 
in. Idag är det mängder av material som en-

bart publiceras på webben och därför vill regeringen nu 
att just det elektroniska materialet samlas in. 

– Att vi bevarar publikationer till eftervärlden är vik-
tigt både för forskningen och som en del av vårt kultur-
arv. Lagstiftningen anpassas nu till 2000-talet för att 
även kommande generationer ska få möjlighet att ta del 
av vår tids tankar och texter, säger utbildnings minister 
Jan Björklund.

Insamlingen av webbmaterial kommer till en början 
att ske under en begränsad provperiod från första juli 
nästa år och det är enbart kb som ska stå för insamlan-
det. Fram till 2015 gäller e-plikten endast de tio största 
dagstidningarna och tidsskrifterna, rikssänd tv och 
radio och ett femtontal myndigheter. Exakt vad som 
ska samlas in och med vilka tidsintervall är inte fast-
slaget. Enligt lagen ska, utöver myndigheter, den ak-
tör som yrkesmässigt framställer e-material leverera 
pliktmaterial. Är exempelvis bloggare pliktleverantö-
rer? Frågorna är många. Samtidigt kan bbl inte låta bli 
att ställa den enkla frågan: Hur svårt kan det vara att 
samla in digitalt material med den digitala tekniken? 

Elisabeth Mannerfeldt, chef för enheten för digital 
insamling på kb och projektansvarig för e-plikten: 

– Det besvärliga i sammanhanget är att utröna vad 
som är ”en avgränsad enhet av elektroniskt material 

med text, ljud eller bild som har ett på förhand bestämt 
innehåll som är avsett att presenteras vid varje använd-
ning”,  som det står i lagförslaget. Ska det vara rubriken 
i dagstidningen eller Socialstyrelsens rapport i PdF-
format? Den digitala världen är ingen enhetlig värld, 
konstaterar hon.

Enheten för digital insamling vid kb har i dagsläget 
sju anställda som arbetar med e-plikten och ett antal 
på it-avdelningen. Fler medarbetare inom biblioteket 
kommer att knytas till projektet och redan idag satsas 
delar av kb:s resurser på detta arbete. 

Det finns två stora utmaningar med e-plikten, både 
i insamlandet och i tillgängliggörandet. För att mate-
rialet ska vara sökbart krävs stora mängder metadata, 
och när det gäller tillgängligheten är upphovsrätten 
den avgränsande faktorn. Frågan är om inte det var just 
upphovsrättsfrågan som försenade själva införandet av 
en e-pliktlag förra gången. Elisabeth Mannerfeldt säger 
att det är lite anmärkningsvärt att det i lagförslaget inte 
står om och hur kb och allmänheten ska få tillgång till 
materialet. 

– Det krävs en mall för rättighetsklassning. Vi måste 
komma överens med varje enskild leverantör om hur 
pass tillgängligt materialet ska vara. Fritt tillgängligt el-
ler bara inom kb:s lokaler eller i arkivet. 

Elisabeth Mannerfeldt säger till bbl att det inte kom-
mer att ske någon insamling via en webbrobot. I försla-
get står skrivet att material kan levereras till kb på fysisk 
bärare, vilket i praktiken skulle kunna innebära att kb 
måste ta emot Usb-minnen från producenterna.

– Det är naturligtvis helt otänkbart att kb skulle ta 
emot tusentals Usb-minnen och det är något vi vill und-
vika. Därför tittar vi på alternativ för de stora och små 
leverantörerna. Det kan exempelvis handla om insam-
ling via Rss-flöden, för att nämna ett exempel.

– Webbroboten kommer dock på sikt att spela en vik-
tig roll för att komplettera e-pliktinsamlingen, men som 
lagförslaget är skrivet så löser roboten inte insamlings-
problematiken för just digitala pliktleveranser.

Lagstiftningen träder i full kraft först för det som pu-
bliceras efter den 1 januari 2015. Men redan 1997 star-
tade kb projekt Kulturarw3, där webbsidor samlades in 
med robotteknik. Men under 2010–2011 har det varit en 
paus. På frågan om vem som har ansvaret för att det är 
ett stort hål i det digitala kulturarvet, säger Elisabeth 
Mannerfeldt:

– Även om ansatserna har varit goda har det saknats 
strukturer som möjliggjort insamlandet. Svårt att säga 
men upphovsrätten är en knivig del i det hela. kb har 
samlat in en del digitalt via avtal i mån av tid och resur-
ser men som alltid fastnar man ofta i upphovsrättsliga 
diskussioner. Nu arbetar kb hårt på att lösa insamlings- 
och lagringsproblematiken. Att göra materialet till-
gängligt får komma senare. ■

KB ett steg närmare e-plikt?

Regeringen har överlämnat ett lagförslag till Lagrådet om att 
införa en e-plikt för digitalt material. Men hur ska kb arkivera 
webbmaterial för att rädda det digitala kulturarvet?

Av Åsa Ekström

Läs även KarlErik 
Tallmos debattin
lägg på sid 35.

Sakta men säkert 
utformas den nya 
e-plikten för att 
rädda det digitala 
kulturarvet. 

LM Informationstjänst är den ledande informationsförmedlaren i Nordeuropa. Vi erbjuder våra 
kunder prenumerationstjänster, tjänster för användning och administration av e-resurser samt 
tjänster för databaser och e-böcker. Våra kunder är akademiska och vetenskapliga bibliotek, 
allmänna bibliotek, städer och kommuner, företag samt deras informationsavdelningar. 
www.LMinfo.se

Har Ert bibliotek ett enkelt 
verktyg för autentisering
av e-resurser? 
Glöm krångliga uppdateringar av enskilda databaser, e-tidskrifter och lokal installation som 
kräver IT-hjälp.

Användningen av e-resurser skall vara smidig och enkel
360 Access Control är ett högklassigt verktyg som underlättar användning av e-resurser.
Tjänsten minimerar bibliotekets arbete och inkluderar en utomordentlig teknisk support.
Biblioteket kan fokusera på det viktigaste; att hjälpa kunden.

Hur fungerar det?
• Automatisk kontroll av användarrättigheter
• Single Sign-on för alla resurser
• Beståndet läggs in en gång – sedan uppdateras information per automatik
• Kompatibel med ILS baserad autentisering
• Om e-resursen ni vill ha proxy tillgång till saknas, skickar ni bara ett meddelande och
 vi adderar den
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I dag är det framför allt studenter med läs- 
och skrivsvårigheter och/eller kognitiva funk-
tionshinder som afasi, autism och adHd som 
använder sig av tPb:s högskoleservice. Det vi-

sar en enkät som gjorts bland högskolestudenter som 
pluggar med hjälp av stöd från tPb. Pia Hasselrot arbe-
tar sedan tio år på tPb och är idag informatör med an-
svar för arbetet mot högskoleservice.

– När jag började jobba på tPb skickades talböckerna, 
både som kassett och cd, med post till studenterna. Den 
digitala revolutionen med tjänsten Egen nedladdning 
har förändrat mycket. Talböckerna har förändrat hela 
landskapet, konstaterar Pia Hasselrot.

Tillströmmingen av studenter med läshinder har 
ökat kraftigt i takt med att medvetenheten om läs- och 
skrivsvårigheter har ökat. Dessutom infördes för två 
år sedan möjligheten för studenterna att själva ladda 
ned kurslitteratur ur tPb:s webbkatalog. Det är nästan 

dubbelt så många kvinnor som män som är 
registrerade låntagare. tPb:s enkät bland 
1 000 tillfrågade visar att den genomsnitt-
lige studenten är en 27-årig kvinna som lä-
ser ett samhällsvetenskapligt ämne vid ett 
av de större universiteten. Hon har läs- och 
skrivsvårigheter och får sin kurslitteratur 
i form av talböcker från tPb. Talböckerna 
läser eller lyssnar hon oftast på via datorn 
samtidigt som den tryckta boken ligger 
uppslagen bredvid. I snitt lånade hon tio tit-
lar från tPb förra året. 

Majoriteten av dessa studenter har börjat 
använda talböcker först i samband med att 
de har inlett studier på högskola eller uni-
versitet.

– För studenterna som fått sin diagnos se-
nare i livet går mycket energi åt att lära sig 
en helt ny studieteknik, detta parat med att 
själva högskolemiljön är helt ny för studen-
terna, säger Pia Hasselrot som menar att 
detta ställer krav på både förmedlare och de 
tekniska lösningarna. 

Studenterna vänder sig oftast till biblio-
teket för att få hjälp med att hitta tillgänglig 
kurslitteratur, och att guida studenterna 
rätt bland de olika alternativen är ett vik-

tigt arbete för personalen. En del studenter uppskattar 
att man kan variera uppspelningshastigheten medan 
andra föredrar att kunna arbeta aktivt med talboken.

Efterfrågan på talböcker med både text och ljud har 
ökat. Dessa böcker är inlästa med talsyntes. tPb har re-
ferensgrupper på några bibliotek och samordnare vid 
ett antal högskolor. Två gånger om året träffas gruppen 
och samtalar om möjligheter och hinder vad gäller ser-
vicen till studenterna. Något som fungerat mycket bra, 
enligt Pia Hasselrot. 

– Det är ett utbyte som fungerat som ett bollplank där 
alla parter har kunnat få ta del av idéer eller dela med 
sig av sina synpunkter. Pia Hasselrot menar att det i dag 
finns en större acceptans för funktionshinder från sam-
hällets sida samtidigt som tekniken möjliggjort för flera 
funktionshindrade att studera. 

– Det har blivit så mycket bättre eftersom mycket har 
blivit tillgängligare. Studenterna kan genom egen ned-

Allt fler studenter 
använder talböcker

Den digitala revolu-
tionen och talböck-
erna har förändrat 
landskapet, säger Pia 
Hasselrot, informatör 
för högskoleservice 
vid TPB.

Andelen studenter med läshinder som 
läser på högskola och universitet ökar. 
Förra året var det drygt 4 000 registrerade 
studenter hos tPb. Det är en ökning med 
över 600 procent under en tioårsperiod. 

Av: Åsa Ekström
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laddning själva bestämma när, var och hur de vill låna 
böckerna via tPb:s webbkatalog. 

Som låntagare hos tPb får studenterna tillgång till 
anpassad kurslitteratur såsom talböcker, e-text och 
punktskrift. Kompendier, artiklar, e-publikationer och 
annat material ska högskolan ansvara för och erbjuda 
studenterna. Behöver man få ny kurslitteratur inläst så 
gäller det att ha framförhållning och en korrekt littera-
turlista, för det tar ungefär två månader att göra en ny-
inläsning av kursböcker, berättar Pia Hasselrot. 

Universitet och högskola ska aktivt främja lika rättig-
heter och möjligheter för studenter med funktionshin-
der. Allt enligt diskrimineringslagen tredje kapitel 14 §. 
Centrala aktörer som samarbetar kring detta arbete är 
tPb, högskolans samordnare för studenter med funk-
tionshinder och universitets- och högskolebiblioteken. 
Samordnare och bibliotekarier fokuserar på att infor-
mera och ge stöd åt studenterna när det gäller att hitta 
rätt hjälpmedel – vare sig det är högskolans egna stöd 
eller tPb:s tjänster. 

Högskolebiblioteken är viktiga för studenterna ef-
tersom det är där det lånas ut anpassad litteratur. Sam-
tidigt visar undersökningen att ungefär 15 procent av 
studenterna inte vet vart de ska vända sig när de får 
problem med sin anpassade kurslitteratur. Dessutom 
uppger fem procent att de tycker att det är för besvär-
ligt att söka hjälp och därför struntar i det. När det 
gäller de tekniska hjälpmedlen konstateras att ju mer 

elektroniskt material som finns desto lätt-
tare för studenten, under förutsättning att 
materialet är tillgängligt. Talboken är det 
mest attraktiva läromedlet. Den är struktu-
rerad och inläst på bästa sätt för att göra ett 
komplicerat innehåll tillgängligt. Dessutom 
kan den laddas när som helst under dygnets 
alla timmar. Studenternas lån av de 90 000 
talböckerna har ökat med 75 procent på två 
år sedan studenterna själva kunnat ladda 
ned sina egna val genom tjänsten Egen ned-
laddning. 

– Studenterna lånar helt enkelt mer men 
beställer färre nya produktioner. En anledning kan vara 
att studenterna tycker att produktionstiden tar för lång 
tid. tPb satsar därför på en ny verksamhet som innebär 
att universitets- och högskolebibliotek kan lämna inläs-
ningsförslag av kurslitteratur. Dessa böcker produceras 
för att vara färdiga till kursstart.

Många högskolor och universitet gör egna inläsning-
ar av artiklar och delar av böcker som de registrerar och 
lägger in i tPb:s digitala bibliotek. Detta material spa-
rades tidigare i Arkivet för lokala inläsningar (ali) men 
är numera en del av tPb:s verksamhet. tPb samarbe-
tar även med de övriga nordiska länderna, framför allt 
Norge, för att få till gemensamma upphandlingar. 

Pia Hasselrot är stolt över sin arbetsplats: 
– Det stöd som vi kan erbjuda studenter med läsned-

sättning är unikt. På årets bokmässa träffade jag en stu-
dent som just avslutat sina studier med stöd av våra tal-
böcker. Hon kom förbi vår monter för att säga tack. Det 
känns fantastiskt! ■

Wiki om läsprogram

Stockholms universitetsbibliotek har skapat en wikisida för att möta informa
tionsbehovet som finns angående olika stödprogram för studenter och forskare 
med funktionshinder. Den kallas Läsprogramsverkstan, och finns tillgänglig på 
adressen: http://lasprogram.wikispaces.com

Läsprogramsverkstan är främst avsedd att vara ett stöd till personal verksam 
vid högskolor eller universitet, bibliotekarier såväl som samordnare, men även 
fungera direkt mot alla intresserade användare. Wikin fokuserar på läsprogram 
för talböcker (DAISY) och talsyntesprogram. Övriga stödprogram som skärmläsare 
eller rättstavningsprogram behandlas för närvarande inte.   ÅE

” Studenternas 
lån av de 90 000 
talböckerna har ökat 
med 75 procent på två 
år sedan studenterna 
själva kunnat ladda 
ned sina egna val 
genom tjänsten Egen 
nedladdning.”

www.axielldirekt.com

Skanners Skrivare Etiketter Lånekort
Kvittorullar Datortillbehör Rfid-Etiketter
Snabbt Tryggt Enkelt Fraktfritt
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 Maj-Britt anderBerg har varit en ex-
 tremt läsande människa som läst flera  
 böcker varje vecka – alltifrån fackböck- 
 er till romaner, biografier och lyrik. 

Under sitt yrkesverksamma liv har hon arbetat som lä-
rare i historia, svenska och samhällskunskap på Väster-
torps gymnasium och Södra Latin i Stockholm. 

– Jag får väl erkänna med en gång att jag inte varit 
läraren som brunnit mest för uppsatsrättningar. Litte-
raturen är det som legat mig varmast om hjärtat, säger 
Maj-Britt Anderberg.

Hemma i lägenheten på Gärdet fixar maken Bengt 
Anderberg kaffe med kaka medan vi sitter i Maj-Britts 
arbetsrum och talar om läsandets villkor. Hon är med i 
två bokcirklar sedan åratal tillbaka. Maj-Britt och hen-
nes gamla kollegor har exempelvis haft en oerhört am-
bitiös bokcirkel där de bland annat bjudit in författare 
som Göran Tunström och Kjell Johansson. 

– Vi har blivit så seriösa att vi numera inte ens får 
dricka vin och äta ost som vi brukar, eftersom vi träffas 
i en skola. Men i den andra läsecirkeln är det mer lätt-
samt med kaffe, kaka och skvaller, avslöjar hon.

2008 drabbades Maj-Britt Anderberg av en synned-
sättning som en följd av diabetes vilket i praktiken gjort 
henne blind. Samtidigt berättar Maj-Britt Anderberg 
att hennes senast lästa bok är Karl Ove Knausgårds Min 
kamp, så det är en uppdaterad 89-årig läsare som jag 
möter. På skrivbordet framför sig har hon radat upp en 
del av de hjälpmedel hon har fått via Syncentrum och 
tPb – från telefon till talboksspelare. Som ”knapprädd” 
är hon nöjd med att klara av daisY-spelaren eftersom 
den är så lättmanövrerad. Men hon sticker inte under 
stol med att apparaten samtidigt har sina begränsningar 
eftersom man inte på ett enkelt sätt kan gå tillbaka. 

– Det är ju inte som när du läser en pappersbok då du 
kan bläddra tillbaka till vissa stycken. Översikts läsandet 
går trögare även om apparaten möjliggör själva läsandet 
för mig,

Hon nämner som exempel Ian McEwans Hetta som, 

enligt henne, var en rätt tjatig bok som hade 
mått bra av att kunna skumma sig igenom. 

Med scannern kan hon läsa sin egen post. 
Bokstäverna går att förstora många gånger om och ljuset 
går att reglera. Dessutom har hon en telefon med stora 
synliga siffror. Som funktionshindrad får hon kostnads-
fritt ringa 1 000 samtal via nummerupplysningsföreta-
get 118 400. Hon har även en liten Adela-spelare som 
hon anser är föredömlig eftersom bruksanvisningen 
finns inläst. Svenska Dagbladet uppskattar hon att läsa 
eftersom den är inläst utan syntetröst. 

– Jag ogillar syntetröster. Jag vet inte hur många gång-
er jag hört landsorganisationen, lo, uttalas som om det 
vore ett namn eller ett kattdjur. Samma sak med person 
och Persson. 

Annars tycker Maj-Britt att det är smidigt att beställa 
talböcker från biblioteket även om hon ibland får vän-
ta på nyinlästa böcker. Att böckerna levereras direkt i 
brevlådan uppskattas. Vad gäller kvalitén på talböcker 
varierar den kraftigt beroende på inläsaren. Skådespe-
lare är oftast duktiga på att förstärka en känsla som gör 
att man glömmer tid och rum när man läser, samtidigt 
kan de ibland ta över, som t ex Sven Wollter, konsta-
terar hon. Å andra sidan kan det bli väldigt mekaniskt 
när vissa anställda inläsare har läst in böckerna, menar 
Maj-Britt Anderberg vidare.

– Ibland hör man hur inläsarna vänder blad, dricker 
vatten och ibland även hostar. Det kan också vara stö-
rande med noter och bilder som det refereras till i tid 
och otid. Som seende bestämmer man ju själv när och 
om man vill läsa dem. 

Sveriges Radio är annars något som underlättar det 
dagliga läsandet för Maj-Britt Anderberg. Hon lyssnar 
på samhälls- och kulturprogrammen i P1 och naturligt-
vis följer hon uppläsningar som Dagens dikt, Radio-
följetongen och Radioteatern. Louise Epstein med sina 
litterära associationer är en ren njutning att lyssna till, 
anser Maj-Britt Anderberg. 

När det gäller personliga favoriter bland talböckerna, 
nämner Maj-Britt Anderberg Johan Svedjedals bok om 
Carl Jonas Love Almqvists författarliv. 

Men även Per T Ohlssons och Mats Bergstrands 

Att lustläsa utanögon
Av Åsa EkströmTrots att hon inte längre ser kan hon fortsätta läsa böcker 

som förr. Maj-Britt Anderberg är tacksam för sina hjälpmedel 
samtidigt som hon upptäckt nackdelarna.
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Sveriges statsministrar under 100 år, där ett flertal skri-
benter medverkar, rekommenderas. Maken Bengt An-
derberg inflikar att det är praktiskt med en så läsande 
hustru. 

– Jag behöver inte läsa själv eftersom jag får böckerna 
berättade för mig av Maj-Britt. 

– Den största skillnaden mot förr är väl att jag numera 
känner mig lite ensam när Maj–Britt läser. Hörlurarna 
stänger effektivt ute omvärlden. Förutom klockan fyra 
på natten, konstaterar Bengt Anderberg. ■

Den före  
detta gym-
nasieläraren 
i svenska och 
historia, Maj-
Britt Anderberg, 
uppskattar sina 
talböcker. 

Fo
to

: Åsa Ekströ
m

” Jag ogillar syntet-
röster. Jag vet 
inte hur många 
gånger jag hört 
landsorganisationen, 
LO, uttalas som om 
det vore ett namn 
eller ett kattdjur. ”

En ny höst – och vi hoppas 
förstås på regn.
Det är inte bara vårt utseende som är nytt inför 
hösten – vi har en massa nya och spännande titlar 
att bjuda på också. Så njut av höstrusket från soffan 
med Jonas Jonassons succébok Hundraåringen som 
klev ut genom fönstret och försvann eller spendera 
en regnig eftermiddag med Den sista häxan som 
sällskap. Annars kan du ägna en och annan kulen 
kväll åt att läsa allt om graffiti, klotter och gatukonst 
i Graffitins historia. 

Läs mer om höstens nyheter och beställ på 
www.ll-forlaget.se.

Följ vår blogg på 
www.ll-forlaget.se/blogg 
och gilla oss på Facebook!
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 BiBliotekSverkSamheten vid lundS 
universitet (lUb) ska ses över. Men frågan är 
hur och i vilken omfattning universitetsled-
ningen vill och kan förändra en organisation 

som många är missnöjda med och samtidigt värna om 
den nätverksstruktur kring vilken arbetet hittills orga-
niserats. 

En ny universitetsbibliotekarie ska tillträda vid års-
skiftet, men det är alltså inte klart vilket slags organisa-
tion som hon eller han ska leda. 

I slutet av september kom remissvaren på organisa-
tionsöversynen ”Visionsarbete för biblioteksverksam-
heten vid Lunds universitet” (tidigare refererad i bbl). 

Utredarnas förslag för att förbättra en ”dysfunktio-
nell” och ”djupt uppsplittrad” organisation är centra-
lisering och att skapa en enhetlig struktur. Utredarna 
föreslår bland annat en sammanslagning av de två 
centrala enheterna, Biblioteksdirektionen (bd) och 
Universitetsbiblioteket (Ub). Just det förslaget får stort 
stöd i remissvaren, oavsett om man är för eller emot 
nätverksmodellen. 

Christina Friström, chef för universitetsbiblioteket, 
välkomnar både sammanslagningen av ”hennes” Ub 
med bd samt en övergång till en mer enhetlig modell. 
Däremot är hon inte alltför imponerad av Visions-
utredningen. 

Lunds universitetsbibliotek
– ingen tidsplan satt för ny 
organisation
Organisationen vid Lunds universitetsbibliotek ska förändras. En 
utredning är gjord, remissvaren skrivna och åsikterna går minst sagt 
isär huruvida den hittills gällande nätverksmodellen ska reformeras 
eller om man ska gå på utredningens förslag om en centraliserad ny 
enhetlig organisation.

Av MarieLouise Samuelsson

FO
TO

: Lu
n

d
s u

n
iversitet
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– Den innehåller mer allmängods än visioner, men 
man har gjort en bra problemidentifiering. Jag tror att vi 
nu måste förändra bit för bit och jobba mycket med den 
”vi-och-dom”-känsla som finns inom organisationen. 
Samtidigt har stämningen blivit mycket bättre, jämfört 
med i våras. Nu finns en förväntan på något bättre.

Enligt remissvaren är stödet för nätverksmodellen 
starkast inom fakulteternas tjugo enheter (bibliotek 
och serviceställen). 

Catarina Carlsson, områdesbibliotekarie vid Juridis-
ka fakultetens bibliotek, tillhör dem som ser positivt på 
sammanslagningen av bd och Ud, men som vill behålla 
nätverksmodellen:

– Jag anser att lU:s nätverksorganisation i stort funge-
rar väldigt väl, speciellt i de lokala, användarnära verk-
samheterna, även om det finns brister som måste åtgär-
das.

Hon tycker att en av förtjänsterna med Visionsutred-
ningen är att den sätter fingret på ”inbyggda svagheter” 
och andra problem i nätverksmodellen, som otydlig 
beslutsordning i de centrala organen, begränsningar 
gällande finansiering av e-media och otillräcklig kvali-
tetskontroll. 

– Men jag saknar en analys av det som fungerar bra, 
det som våra fakulteter och användare idag är mycket 
nöjda med. 

Enligt utredarnas förslag skulle fakulteternas verk-
samhet och personal vara den centrala enhetens ansvar 
och befogenhet, medan fakulteterna skulle betala. 

– Den motsättningen i sig tycker jag gör att Visionsut-
redningens hela organisationsförslag faller. Förslaget 
löper mycket stor risk att återskapa det som utredarna 
kallar en dysfunktionalitet, fast på lokal nivå.

Också Tore Torngren vid Biblioteksdirektionen vill 
hellre se ”en reformerad nätverksmodell” och ställer 
sig positiv till sammanslagningen av bd och Ub. 

Den skulle, enligt Tore Torngren, bland annat kunna 
innebära att nya bd/Ud å ena sidan och företrädare för 
fakulteterna å andra, skulle kunna dela på ansvar och 
på pengar: i en pott som förvaltas av bd/Ub och en som 
förvaltas av fakulteterna ”så att kopplingen blir tydlig 
och transparent”.

– En samlad organisation som utredarna föreslår 
skulle däremot riskera att äventyra det stora arbete som 
har lagts ned på att förankra biblioteksverksamheten i 
fakulteterna och därmed försvaga biblioteken. 

 Tore Torngren säger att han är medveten om att flera 
av hans kolleger inte delar hans uppfattning. 

– När vi diskuterat förslagen i utredningen har det 
blivit klart att vi drar åt olika håll inom lUb. Jag tycker 
att det är ett misstag om man inte tar chansen att utreda 
möjligheten att förbättra nätverksorganisationen istäl-
let för att överge den. 

Ja, det är uppenbart att man drar åt olika håll inom 
lUb och inom de olika enheterna. 

Också bland företrädare för områdesbiblioteken 
finns det de som vill skrota nätverksmodellen och cen-
tralisera, under ledning av nya områdesbibliotekarier. 

– En samlad organi-
sation, som utredarna 
föreslår, skulle riskera 
att äventyra det stora 
arbete som har lagts 
ned på att förankra 
biblioteksverksam-
heten i fakulteterna 
och därmed försvaga 
biblioteken, menar Tore 
Torngren, Biblioteks-
direktionen vid Lunds 
universitetsbibliotek. 

→

” Förslaget 
löper mycket 
stor risk att 
återskapa det 
som utredarna 
kallar en dys-
funktionalitet, 
fast på lokal 
nivå.”
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– Om man ska införa en ny, enhetlig or-
ganisation tror jag inte att det räcker med 
att tillsätta en ny universitetsbibliotekarie. 
Den nya chefen bör också få möjlighet att 
anställa nya områdesbibliotekarier som är 
beredda att arbeta för hela biblioteksorgani-
sationens, och därmed låntagarnas, bästa.

Det säger Robin Gullstrand, 1:e bibliote-
karie vid Geobiblioteket, som organisato-
riskt är knutet till Naturvetenskapliga fa-
kulteten, men som också ger service till en 
institution inom det så kallade Tionde om-
rådet som lyder direkt under rektor. 

– Det faktum att biblioteken drivs av en eller flera 
fakulteter har lett till att vår organisation, som vi har 
haft sedan 2001, är splittrad. Det betyder också att be-
slutsordningen centralt och lokalt har blivit otydlig, 
med negativa konsekvenser för samordningen och re-
sursfördelningen inom biblioteksnätverket. 

Robin Gullstrand tror därför att Visionsutredningen 
är på rätt spår med sitt förslag om enhetlig modell. 

– Det finns en klar poäng med att samla allt under en 
hatt, med en chef, naturligtvis då med hänsyn till res-
pektive fakultet.

Han invänder dock mot utredningens förslag gäl-
lande finansiering: 

– Förslaget bygger på att den så kallade övergripande 
delen (Ub och bd) ska finansieras centralt och att om-
rådesbiblioteken skall finansieras av fakulteterna sam-
tidigt som den nye universitetsbibliotekarien ska vara 
chef för all personal.

En oklar finansieringsmodell kan få negativa konse-
kvenser för de övergripande målen med en tvingande 
bibliotekspolicy som ska ge en biblioteksfunktion av 
hög kvalitet, menar Robin Gullstrand. 

– Det finns med andra ord en stor risk att dessa mål 
urholkas, eftersom de olika delarna av verksamheten 
kan försöka skjuta kostnader mellan sig. Personalens 
anställningsförhållanden blir också mer oklara om de-
ras tjänster bekostas av fakulteterna samtidigt som de 
har en chef som är centralt finansierad. 

Om biblioteksorganisationen verkligen ska centra-
liseras bör även finansieringen vara det, enligt Robin 
Gullstrand.

Han menar, trots sitt tydliga ställningstagande för 
centralisering, absolut inte att fakulteterna ska förlora 
all makt och allt inflytande över sina områdesbibliotek. 

– Genom sina representanter i den nya biblioteks-
styrelsen kommer de få det inflytande de behöver.

Robin Gullstrand tror också att en ny organisation 
kan bli ett tillfälle att stärka bibliotekariernas ställning 
och status ute på fakulteterna.

– Jag vill gärna se en strategisk plan för utveckling av 
ämneskompetens, som blir allt viktigare i undervisning 

samt service till forskarna. Oavsett organi-
sationsmodell kommer bibliotekariernas 
roll att förändras. Genom digitalisering 
försvinner på sikt fakultetsbibliotekens roll 
som ”bokutlånare”. 

Han anser dock att man även i fortsätt-
ningen bör värna om det tryckta materialet.

– Där kan jag tycka att utredningen ut-
trycker sig ensidigt positivt om att all in-
formation måste levereras elektroniskt. 
Den nya organisationen måste självfallet 
se över möjligheterna att leverera tryckta 
dokument till alla som inte vill eller kan ha 

materialet i digital form.
Robin Gullstrand är medveten om att radikala för-

ändringar av organisationen knappast är efterfrågad av 
alla. 

– En förändring till centraliserad organisation krä-
ver därför att rektor och universitetsledningen vågar ta 
obekväma beslut. 

Oavsett om det blir obekväma eller bekväma beslut 
finns ännu inget bestämt datum eller tidsplan för infö-
randet av en ny organisation. 

– Det beror på hur stora förändringar som ska göras, 
säger prorektor Eva Åkesson, som leder Biblioteks-
styrelsen.

Hon beskriver Visionsutredningens arbete som ”väl-
digt bra och gediget”, men vill (när detta skrivs, i slutet 
av september) inte uttala sig för eller emot den enhet-
liga organisationsmodell som utredningen föreslår.

– Nu ser jag fram emot att gå igenom remissvaren och 
därefter gå vidare. Det kan krävas flera utredningar, det 
vill säga konsekvensanalyser, innan vi fattar beslut. En 
del av dem kommer att fattas på rektorsnivå, andra på 
universitetsstyrelsenivå.

När det gäller tillsättande av ny universitetsbiblio-
tekarie, efter Lars Bjørnshauge som lämnat sin post, 
pågår rekrytering med ambitionen att denne ska vara 
utsedd den 1 januari 2012. Att den nye universitetsbib-
liotekarien tillträder en organisation som (sannolikt) 
ska förändras till något annat är, enligt prorektor, inget 
problem, tvärtom:

– Vi ska ha en universitetsbibliotekarie som kan leda 
utvecklingsarbetet, säger Eva Åkesson.

Beslut som visar vilken riktning utvecklingsarbetet 
ska ha kan fattas i december när universitetsstyrelsen 
sammanträder. 

Därmed skulle avgående ordförande Allan Larsson 
kunna kröna sitt uppdrag med den knappast lättlösta 
frågan om hur lUb ska organiseras. Om inte blir lUb:s 
framtid något att bita i för hans efterträdare, Margot 
Wallström, som blir universitetsstyrelsens ordförande 
i februari 2012. ■

– Det finns en klar 
poäng med att samla 
allt under en hatt, med 
en chef, naturligtvis 
då med hänsyn till res-
pektive fakultet, menar 
Robin Gullstrand, 1:e 
bibliotekarie vid Geo-
biblioteket, som tycker 
radikalt annorlunda 
om utredningens 
förslag jämfört med de 
flesta andra områdes-
bibliotekarierna.

→

” Om biblioteks-
organisatio-
nen verkligen 
ska centrali-
seras bör även 
finansieringen 
vara det.”
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VALFRI KULÖR!
NU HAR VI VALFRI KULÖR PÅ VÅRA SNURRHYLLOR
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GÄLLER TOM 21 NOVEMBER 2011. GÅR EJ ATT KOMBINERA MED EV. ÅTERFÖRSÄLJARRABATTER!
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 Hur marknadSför man på bästa sätt bib-
lioteken och dess verksamhet? Vilken bild 
av biblioteken vill man förmedla och hur 
kan man kommunicera på ett sätt som gör 

att man också når nya målgrupper? Frågor som handlar 
om synliggörande av offentlig verksamhet i allmänhet 
och bibliotek i synnerhet har varit aktuella under flera 
år. I biblioteksvärlden har vi t ex kunnat följa Maracas-
projektet i Norrbotten och Tvinningprojektet i Mellan-
sverige. Ett pågående projekt Futurum.kom, i regi av 
Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar, vill 

Kompetensutveckling = 
Verksamhetsutveckling

– ett projekt och en rapport

Erfarenheterna från det prisbelönade Synliggörandeprojektet 
i Halland föreligger nu samlade i en ambitiös rapport som kan 
användas som en verktygslåda av andra bibliotek som går i 
liknande tankar.

sätta 25 bibliotek i Blekinge, Kronoberg och Kalmar på 
kartan genom att vässa varumärket och visa bredden på 
de tjänster som biblioteket kan erbjuda. 

Också i Halland har man under en rad år arbetat med 
bilden av biblioteket och hur bibliotekens varierande 
utbud kan synliggöras för olika grupper. Mer konkret 
materialiserades detta i ett projekt: Synliggör bibliotek-
et – Identitet, image, profil, som pågick åren 2009–2010 
med stöd av Kulturrådet och Region Halland. Projektet 
belönades i år med Greta Renborgs pris och nu förelig-
ger också en rapport där man inte bara ställt samman 
erfarenheterna av arbetet med projektet utan även den 
litteratur, forskning, inspirationskällor och egna studier 
(av ickeanvändare, observationer av användarna, be-
mötande etc) som man använt sig av. Rapporten, förut-
om att vara en källa till inspiration, kan även tjäna som 
en regelrätt verktygslåda för andra bibliotek som går i 
liknande tankar. I Halland har man – vilket framgår av 
rapporten – i förstone ägnat sig åt att gräva där man står. 
Man har genomfört en process och en resa som började 
i ett internt utvecklingsarbete som så småningom re-
sulterade i synliga och konkreta förändringar. Man tog 
avstamp i de svåra frågorna: vilka är vi, för vilka är vi, 
vilket uppdrag har vi, vilken verksamhet bedriver vi och 
hur används, respektive inte används, våra verksam-
heter. Man har alltså inte i första hand arbetat med att 
kläcka läckra slogans eller med kreativa processer kring 
marknadsföringsmaterial som involverar annons-
byråer eller liknande. 

Men det var inga självklarheter från början. I rappor-
ten sammanfattas rätt bra hur det som började som ett 
marknadsföringsprojekt i mer traditionell bemärkelse, 
utvecklades till något annat och på sikt kanske mer 
genomgripande:

”I Synliggörandeprojektet har vi rört oss från
•  att vara ett marknadsföringsprojekt till ett projekt om 

bibliotek, användning och strategisk kommunikation
•  att handla om marknadsföring till verksamhetsutveck-

ling
•  att nå ut med budskap till att lyssna in omvärlden
•  att söka hjälp från reklambyrå till en tilltro på egna lös-

ningar
•  ett tidsbegränsat projekt till en långsiktig kompetens- och 

verksamhetsutveckling”

Rapport:
Konsten att synlig-
göra biblioteket
– ett halländskt pro-
jekt 2009–2010
Region Halland

Av Henriette Zorn
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Fyra projektbibliotek i Halland har varit 
kärnan i projektet: de integrerade folk- och 
skolbiblioteken i Onsala, Kungsbacka kom-
mun och Vallås i Halmstad samt biblioteks-
systemen i Hylte och Laholm. 

Personalen på respektive bibliotek har 
varit involverade och en projektledning har 
bistått med stöd och ramar. Projektledning-
ens styrgrupp har bestått av biblioteksche-
ferna vid respektive bibliotek under ledning 
av Anette Eliasson, som då arbetade vid 
Regionbibliotek Halland men numera är 
chef för Mölndals stadsbibliotek. Två utom-
stående personer från Bibliotekshögskolan 
i Borås har följt respektive utvärderat pro-
jektet.

Projektbiblioteken har på olika nivåer 
inventerat sin verksamhet. Det har exempelvis hand-
lat om biblioteket som rum, om användarna, liksom 
om den omgivande miljön. Man har mötts internt och 
blött likheter och skillnader och lärt av varandra. Man 
har gjort egna studier: Till exempel anlitades Jema 
Rådgivning, som gör undersökningar inom kultur- och 
bibliotekssektorn, för att göra en ickeanvändarstudie 
som omfattade 800 personer: 200 personer runt varje 
projektbibliotek som inte besökt biblioteket under det 
senaste året. Workshops och utbildningsdagar har an-
ordnats med inbjudna experter, forskning kring bib-
liotek och användare, förändringsprocesser i biblio-
teksvärlden och teorier om mål och måluppfyllelse har 
plöjts, studiebesök liksom en studieresa till Holland har 
gjorts.

Arbetet i projektet har strukturerats kring ett par 
nyckelord: 1) Identitet, självbild; 2) Image, det vill säga 
användarnas och andra aktörers bild av biblioteken och 
verksamheten; 3) Profil, riktning – hur stämmer iden-
titet och image ihop och vilken profil ska biblioteken i 
projektet erbjuda.

Kring dessa nyckelord konkretiserades arbetet – från 
projektstarten i januari 2009 – i fyra faser: våren och 
sommaren 2009 kretsade kring identitet där projekt-
biblioteken identifierade bibliotekets läge, användare 
och det egna bibliotekets roll i lokalsamhället. Man 
reflekterade över profession och arbetssätt; Hösten 
samma år ägnades åt image där man tog del av och 

”Det är inte affischerna och kampanjerna som 
säljer biblioteket. Det är till mycket större del vårt 
erbjudande och det bemötande våra användare 
får som skapar inställningen till bibliotek.

Linda Tillander, Regionbibliotek Halland på Peter Alsbjers blogg, 15.10.2010

själva genomförde användar- samt icke-
användarstudier; Våren 2010 valde biblio-
teken profil och diskuterade hur eventuella 
förändringar man gjort förhåller till vald 
profil eller målgrupp; Hösten 2010 var fasen 
för utvärdering, uppföljning samt samman-
ställning och spridning av resultat. 

När projektbiblioteken har testat nya me-
toder för strategisk kommunikation har det 
bl a inneburit att man gallrat mycket, för-
ändrat rummet genom att flytta hyllor och 
skyltmaterial för att det bättre ska stämma 
med användarnas beteende, vissa biblio-
tek förändrade den inre miljön helt. Man 
prövade att lyfta fram digitala resurser, prö-
vade att använda sociala medier för kom-
municera utifrån vald profil, prövade att ar-

beta mer användarorienterat, bara för att nämna några 
konkreta saker. 

Projektet har inte resulterat i ökade lån eller besök. 
Ännu. Det har heller inte resulterat i storstilade sats-
ningar mot nya grupper (icke-användare ansågs t ex allt-
för svåra att arbeta mot inom ramarna för projektet). Det 
projektet däremot resulterat i, enligt projektdeltagarna 
själva, är en förändrad syn på den egna yrkesidentiteten 
och ett förändrat sätt att tänka om eller reflektera kring 
den egna verksamheten. På en marknadsföringskonfe-
rens som Svensk Biblioteksförening anordnade i våras 
sammanfattade några företrädare från projektbibliote-
ken det så här: ” Ett förstärkt synlig görandetänk; Hela 
biblioteksarbetet har blivit uppmärksammat och för-
ändrat; ett förändrat arbetsklimat; man har jobbat bort 
jantelagen; haft mycket diskussioner kring identitet…”

Ett viktigt resultat framhöll projektledaren Anette 
Eliasson: ”Insikten om att det är personalen som är för-
ändringsagenten; det är personalen som äger frågorna 
om hur relationerna och kommunikationerna är med 
det omgivande samhället.”

Projektet har lett till konkreta förändringar i den in-
terna miljön på biblioteket, ett nytt bemötande mot be-
sökarna och förändringar i programverksamheten för 
att nå utvalda målgrupper. Sammanfattningsvis: våga 
ändra, pröva nytt, utvärdera, reflektera… – sammanta-
get en inte så dålig grogrund för andra och nya ambitio-
ner som kan utveckla biblioteksverksamheten.  ■

Viktiga lärdomar som bl a dras i rapporten: 

Ju fler ur personalen som känner sig delaktiga 
i förändringsarbetet, desto mer framgångsrikt 
blir det.

Strategisk kommunikation måste vara långsiktig 
för att ge resultat.

Ha tålamod med in- och omvärldsanalys, fuska 
inte med det arbete den kräver.

Det räcker inte med att tala om vad man kan 
eller gör. Man måste visa det i handling, t ex 
bemötande.

Det mesta som handlar om strategisk kommu-
nikation är sådant som man på biblioteken kan 
klara själva.

Greta renBorGs pris  
jUryns motiverinG: 
Greta Renborgs pris 2011 tilldelas projektet ”Synliggör 
biblioteket – Identitet, image och profil” som genomfördes 
av Regionbibliotek Halland tillsammans med hal-
ländska bibliotek åren 2009 och 2010. Inspirerad av 
bl a Greta Renborgs syn på PR-funktionens huvudupp-
gift: att kommunicera inåt och utåt bibliotekens hela 
verksamhet, har man gjort ett grundligt arbete på flera 
nivåer – inte minst internt – och åstadkommit en stärkt 
identitet, ökad självkänsla och målmedvetenhet på 
halländska bibliotek. 

vad ska 
Greta-
pristaGarna 
Göra med 
penGarna?
Ja, kring prisutdel-
ningen var det ingen 
som just tänkt till 
angående detta alls. 
Eller jo, ledningen 
har tänkt: Fundering-
arna kretsar kring 
huruvida pengarna 
skulle kunna bli en 
grundplåt till en resa. 
Kanske studiebesök i 
Norge eftersom man 
alltid i biblioteks-
kretsar styr kosan till 
Danmark….
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 I Boken Fattigadel skildrar författaren Agnes von 
 Krusenstjerna (1894–1940) sina barndomsår i  
 Gävle. Gunilla Kindstrand, kulturredaktör på  
 Gefle Dagblad skriver:

Romanen är ett makalöst familjeuppror, där den ståtliga 
byggnaden på Staketgatan snarast framstår som ett sa-
gans fruktansvärda pepparkakshus, där en liten flicka är 
instängd med en elak häxa – modern.

När Fattigadel kom ut kippade det borgerliga Sverige 
efter andan. Hur kunde hon förråda de sina på det här 
viset? Men egentligen fullföljde hon bara det program hon 
formulerat redan som fjortonåring, i Gävle.

”Inom mig brann redan då en längtan att skriva riktig 
djärva böcker – sådana som skulle få en värld att häpna och 
förskräckas och min familj att vända sig från mig … jag ville 
uppenbara sanningen för människorna – sanningen om 
kvinnorna.”

Tanken är att läsandet av Fattigadel ska sprida sig 
som en löpeld genom staden. I Gävle finns sedan 1996 
Agnes von Krusenstjerna-sällskapet som också har en 
stor roll i läsrörelsen. Varje år utlyser de en novell- eller 
dikttävling som vänder sig till länets gymnasieelever. 
På detta sätt hoppas man få med gymnasielärare och 
elever i projektet.

Stadsbibliotekets chef Conny Persson berättar att 
man hade ett liknande läsprojekt i stadsdelen Anders-
berg för fem år sedan. Då läste man Kalla det vad fan du 
vill av Marjaneh Bakhtiari med syftet att föra samman 
olika kulturer. Nu hoppas man att det ska gå lika bra 
denna gång och att Agnes von Krusenstjernas böcker 
ska kunna bli en ingång till annan litteratur. 

– Förhoppningen är att projektet sprids och att studie-
förbund, skolor, och arbetsplatser verkligen hoppar på 
tåget, säger Conny Persson. 

Projektet ”Gävle läser Agnes” kommer att beröra 
och förhoppningsvis även att sätta igång samtal 
som ”sträcker sig ut över litteraturen, tiden, staden, 

läsandet”, som Gunilla Kindstrand skriver på bokens 
baksida. 

Detta är ett samarbete som få Gävlebor kommer att 
missa. Folkteaterns skådespelare kommer att läsa högt 
ur Agnes von Krusenstjernas böcker och sR Gävleborg 
ska sända diskussioner från en bokcirkel i ett program i 
P4. Gefle Dagblad kommer även filma programmet och 
lägga ut det som webb-tV.

En rad olika arrangemang, bokcirklar, blogganden 
och utställningar kommer att genomföras i samband 
med lässatsningen. 

Agnes von Krusenstjerna skrev öppet undersökande 
om kvinnors sexualitet och vågade gestalta lesbisk kär-
lek. Dåtiden chockerades av hennes skildring av den 
svenska överklassen och förlaget krävde att vissa parti-
er skulle strykas. Agnes von Krusenstjerna vägrade och 
1900-talets häftigaste litteraturstrid, den så kallade 
Krusenstjernafejden utbröt. Hennes andra romanserie 
Fröknarna von Pahlen innehöll samlagsskildringar och 
incestmotiv. Även Biblioteksbladet fördömde roman-
serien. I en anmälan av svitens del 4 och 5 (Porten vid 
Johannes och Älskande par) skriver andre bibliotekskon-
sulenten Hans Küntzel i bbl nr 8/1934 bland annat så 
här: 

”Men man måste beklaga att den starka tonvikt, som förf. 
redan tidigare lagt på skildringen av det sinnligas allmakt, 
här utvecklas till en häxdans av erotiska förvecklingar. Det 
normala och det onormala förekommer sida vid sida, än 
genomlyst av skir poesi, än skildrat med så frän realism, att 
läsaren förlorar intresset för den degenererade fänad, som 
utgör föremålet för författarinnans analyseringskonst.”

Och avslutar han med vad som ändå måste sägas vara 
en sågning jäms med fotknölarna: 

”En sjuk roman med delvis glänsande partier, men i sitt 
nuvarande skick oläsbar för en större allmänhet.”

Agnes von Krusenstjernas liv och romaner ska disku-
teras ingående ur olika perspektiv på Gefle Dagblads 
kultursidor.

– Det är en intressant uppgift att diskutera böcker 
interaktivt, inte minst via webben, säger Gunilla Kind-
strand som skrivit den nytryckta bokens förord och bak-
sidestext.

Stadsbiblioteket beskostar tryckningen av boken 

Gävle läser Agnes

Stadsbiblioteket i Gävle delar ut 4 000 exemplar av 
boken Fattigadel av Agnes von Krusenstjerna. En stor 
läsrörelsesatsning görs nu i ett samarbete mellan 
Stadsbiblioteket, Gefle Dagblad och Agnes von 
Krusenstjerna-sällskapet.

Av Åsa Ekström

” Hennes  
andra  
roman serie 
Fröknarna  
von Pahlen 
innehöll  
samlags-
skildringar 
och incest-
motiv. Även 
Biblioteks-
bladet  
fördömde  
romanserien.”
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som Bonniers utför. Men det finns kritiker som menar 
att formen för läsprojektet – att boken skänks bort – stri-
der mot bibliotekstankens vackra kärna om att vi alla 
tillsammans äger böckerna. Kristian Ekenberg, skriver 
i Arbetarbladet under rubriken: Stadsbiblioteket säljer 
en bit av sin själ? ”Att dela ut böcker som inte behöver läm-
nas tillbaka ger intryck av att självförtroendet bakom bib-
lioteksidén saknas. Mitt gratisex av ”Fattigadel” lämnar 
jag gärna tillbaka till biblioteket när jag har läst färdigt. 
Av princip. Jag kan till och med tänka mig att betala förse-
ningsavgift utan att knorra.”

Kritiken är något som inte bekommer biblioteksche-
fen Conny Persson. Han menar att den centrala frågan 
är läsningen och berättandet, och hur biblioteket lyfter 
fram detta på olika sätt. 

– Gävle bibliotek försöker med olika metoder samla 
människor kring klassiker och litteratur som vanligtvis 
kämpar med dammet i magasinen. Även den icke så 
välkända nutidslitteraturen lyfter vi fram. 

Satsningar på läsning och berättande sträcker sig 
över många år och med skilda inriktningar vad gäller ål-
der, kön, invandrare etc. Bibliotekspaletten med förfat-
tarträffar, skrivarcirklar, debatter, bokmässor, bokprat 
och temadagar riktar in sig även på nya tekniker och be-
rättarformer, säger bibliotekschefen.

– Vår satsning på Agnes von Krusenstjerna bör ses 
i perspektivet av en lång räcka år! konstaterar Conny 
Persson.

Läsrörelsen kommer att pågå från mitten av septem-
ber och fortsätta under våren 2012. ■
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Anmäl nu! 

årets bibliotek 2012

Kreativt, framåtsyftande och 
välorganiserat. Är det en  
beskrivning av ett bibliotek  
nära dig? Anmäl det då till 
tävlingen Årets Bibliotek. Alla 
slags bibliotek är välkomna. 
Motivera tydligt varför just  
ditt förslag ska vinna.

Frågor? 
Kontakta Sara Andersson,  
projektledare, e-post sara. 
andersson@dik.se.

Anmäl på  
www.dik.se/Arets-Bibliotek 
Senast den 13 januari 2012.

Vem ska stå som vinnare nästa år? 
Internationella bibliotekets chef Larry 
Lempert tar emot priset i DIK:s mon-
ter på Bok- och biblioteksmässan. 
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 Från och med nästa år blir hip-
hopartisten, programledaren, 
opinionsbildaren, skribenten 
och föreläsaren Behrang Miri 

konstnärlig ledare för verksamheten som rör 
barn och unga i Kulturhuset. Malmöbon Behrang 
Miri ska jobba deltid och kommer att pendla mel-
lan Malmö och Stockholm.

– Jag har länge pratat om hur institutionerna bör 
arbeta för att inkludera alla och ser att nu kan jag få 
en möjlighet att förverkliga dessa visioner. Kultur är 
verkligen en ingång till att nå alla oavsett bakgrund. 
Kulturen ska inte vara elitistisk och stänga ute män-
niskor, säger Behrang Miri.

Behrang Miri är en välkänd profil i Malmö där han 
grundat ungdomsrörelsen RGRa – Rörelsen Gatans 
Röst och Ansikte. RGRa driver sedan 2004 projekt och 
aktiviteter inom allt från dans, hiphop och musik till 
journalistik och medieproduktion. Han har turnerat 
över hela Mellanöstern samt arbetat som skådespe-
lare på Malmö Stadsteater, programledare på Sveriges 
Radio och anlitats som moderator och konferencier av 
Röda Korset, Sensus, Sydsvenskan, Ungdomsrådet, 
Bonniers och Kulturrådet. Dessutom har han arbetat 
som projektledare för Pantpatrullen för Musikhjälpen/
sVt, Förorternas Riksdag etc. Trots sin förhållandevis 
ringa ålder har alltså Behrang Miri större erfarenhet 
och ett större nätverk än vad de flesta människor får un-
der ett helt liv.

– Min ålder ser jag som något positivt. Det är bra att 
vara ung och jag kan ta ner kultursfären till gräsrots-
nivå. Det är ingen naturlag att äldre ledare och chefer 
per automatik är bättre ledare – det handlar snarare om 
en slentrianmässig rekryteringsvana. 

Behrang Miri blev uppmanad att söka tjäns-
ten som konstnärlig ledare. Eftersom han är 

en man som gillar att ha många bollar i luften 
fångade han även denna boll. Han vet att han har 

stort handlingsutrymme att förändra och utveckla 
verksamheten i Kulturhuset. Samtidigt betonar 
han att det som fungerar bra inte behöver förändras 
bara för att så ska ske. När det gäller bibliotek har 
Behrang Miri både föreläst och workshopat på flera 
håll. Han har bland annat varit inblandad i lÄs-
projektet vid stadsbiblioteket i Malmö där han fick 
ungdomar att skriva och läsa raptexter. 

– Jag brinner för folkbildning och tror att det all-
tid finns en pedagogisk innovativ metod som pas-
sar för att böckerna ska nå ut till fler unga. 

Han tror att hans starka sociala engagemang är 
en styrka i sammanhanget. Behrang Miri har idag 
sin bas i Malmö och kommer att fortsätta arbeta 
med RGRa och som programledare, program-
utvecklare, artist, föreläsare, frilansande debat-

tör, krönikör samtidigt som han jobbar deltid i 
Stockholm. 

– Jag gillar tanken med en offentlig sektor som ska 
vara en öppen sektor. Allt jag gör implementeras 

genom att jag tar ett helhetsansvar vilket ger sy-
nergieffekter även för Kulturhuset. 

Något hans chef uppskattar. Eric Sjöström, 
chef och konstnärlig ledare för Kulturhuset, är 

övertygad om att Kulturhuset nu har möjlighet att ut-
veckla verksamheten ännu mer med tanke på Behrang 
Miris starka förankring bland unga. 

För den som vill veta hur Behrang Miri låter som hip-
hopartist kan lyssna på hans texter på svenska, persiska 
och arabiska på albumet Boken om mitt liv.  ■

Ung profil tar över Rum för barn

En mångsysslare är utsedd till 
konstnärlig ledare för Rum för barn, 
TioTretton och Lava i Kulturhuset i 
Stockholm. 27-årige Behrang Miri 
föredrar en offentlig sektor som är 
öppen – för alla.

Av Åsa Ekström
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Behrang Miri – ny 
konstärlig ledare för 
barn- och ungdoms-
verksamheten i Kultur-
huset.
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 Många hade nog önskat ett biblioteks-
lyft, men det blev, som tidigare avise-
rats, ett kulturarvslyft istället. Det är 
storsatsningen i höstens kulturbudget 

– och den mest omdiskuterade. Kulturpolitik eller ar-
betsmarknadspolitik? Snarare det senare. Kulturarvs-
lyftet är en variant på Access-projektet som den soci-
aldemokratiska regeringen införde 2005/2006 med 
den skillnaden att då handlade det om att minska ar-
betslösheten bland kulturarbetare (akademiker eller 
arbetslösa med yrkeserfarenhet på området) i kombi-
nation med de behov som fanns ifråga om att vårda och 
bevara kulturarvet. Kulturarvslyftet, som ska löpa un-
der tre år 2012–2014, handlar också om kulturarvsvård 
såsom digitalisering, inventering och vård inom regio-
nala, kommunala och statliga kulturinstitutioner. Men 
denna gång riktar sig satsningen till dem med en, som 
det heter, ”särskilt svag förankring” på arbetsmarkna-
den. Det vill säga de som stått utanför arbetsmarkna-
den länge och/eller som har en funktionsnedsättning 
som medför nedsatt arbetsförmåga.

Satsningen finansieras av Arbetsmarknadsdeparte-
mentet med 270 miljoner per år, totalt alltså drygt 800 
miljoner kronor, och det är Riksantikvarieämbetet som 
ska administrera och utbilda handledare. Totalt beräk-
nas 4 400 personer få anställning med lönebidrag. 

En annan nyhet i kulturbudgeten är att program-
arkiven hos sVt, sR och UR ska göras tillgängliga för all-
mänheten och andra medieföretag. Till detta avsätter 
regeringen 100 miljoner.

Kulturbudgeten 2012 landar på totalt 6,7 miljoner 
kronor – en ökning från förra året med 105 miljoner 
kronor. Ungefär hälften av ökningen går till pris- och 
lönejusteringar. I de ökningar som regeringen talar om 
inkluderas alltså arbetsmarknadssatsningarna inom 
ramen för Kulturarvslyftet.

ÖVRIGt UR BUdGeten – 
ocH I VIssA FALL KoMMentAReR:

Bidrag till folk- och länsbibliotek (via Kulturrådet) 
för att främja spridning och läsning av litteratur samt 
för att utveckla biblioteksväsendet: 

Närmare 49 miljoner kronor fördelades under 2010 
som verksamhetsbidrag till region- och länsbibliotek, 
lånecentraler, Sveriges depåbibliotek och Internatio-
nella biblioteket. Därutöver fördelades 5,3 miljoner kro-
nor för utveckling av biblioteksverksamhet. 

Inköpsstöd till folk- och skolbibliotek: 2010 förde-
lades ca 24,2 miljoner kronor till kommunerna för folk- 
och skolbibliotekens inköp av litteratur, en minskning 
med 1,5 miljoner i jämförelse med 2009. Det kan bero 
på följande: för att beviljas inköpsstöd krävs dels att 
kommunens mediabudget inte har sänkts från föregå-
ende år, dels att kommunen beskriver hur den arbetar 
läsfrämjande. Kulturrådets prioritering vid fördel-
ningen av bidrag har utgått från antalet barn som finns 
i kommunen samt kvaliteten på kommunens läsfräm-

jandeplan. Kommuner som lyft fram läs-
främjandeplanerna i biblioteksplanen, och 
kommuner med en bra samverkan mellan 
skola och folkbibliotek, har prioriterats. 

Skolbiblioteken: Riksdagen beslutade 
2010 om en ny skollag som anger att alla 
elever ska ha tillgång till skolbibliotek. Det 
gäller såväl i skolor med kommunal som en-
skild huvudman. Lagen började tillämpas 
den 1 juli 2011, och får, som regeringen skri-
ver, i vissa fall ekonomiska konsekvenser 

för kommunerna. 
Därför ökade man ersättningen till kommunerna 

med 12 miljoner 2011. Som tidigare aviserats blir den 
ökade ersättningen för detta 25 miljoner kronor 2012.

I Utbildningsdepartementets del av budgeten nämns 
inte ens ordet skolbibliotek. Obegripligt med tanke på 
allt tal om att stärka skolans kvalitet…

Bibliotekslagen: Regeringen avser att återkomma i 
frågan. Bibliotekslagen är utredd. Det arbetet färdig-
ställdes för över ett och ett halvt år sedan. En översyn 
av lagen har sedan dess varit under beredning. Kanske 

Förslag till budget för 2012:

ett kulturarvslyft – 
men inget bibliotekslyft

Inget nytt om bibliotekslagen, inga nya pengar till kb 
och i Utbildningsdepartementets del av budgeten nämns 
skolbiblioteken inte ens.

Av Henriette Zorn

→

” I Utbildnings-
departementets del  
av budgeten nämns 
inte ens ordet skol-
bibliotek. Obegripligt 
med tanke på allt tal 
om att stärka skolans 
kvalitet…”
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nästa år? Eller året därpå? Långbänk är bara förnam-
net.

Kultursamverkansmodellen (den s k Kofferten/
Portföljen):
Regeringen räknar med att tillföra det statliga stödet 
till regional kulturverksamhet med 75 miljoner åren 
2012–2014. Summan fördelas med 25 miljoner/år under 
treårsperioden. För 2012 uppgår anslaget till 1,278 mil-
jarder kronor. 

Anslaget får också, som det heter, ”belastas med vis-
sa kostnader för Kungliga bibliotekets genomförande 
av det samlade ansvaret för statens stöd och samord-
ning inom biblioteksväsendet.”

Kultursamverkansmodellen har införts under 2011 
och omfattar än så länge fem län. Elva län har inlett för-
beredelser för att ingå i modellen fr o m 2012.

Modellen omfattar bidragsmedel till sju kulturom-
råden, däribland biblioteksverksamhet.

Statens kulturråds förvaltningsanslag förstärks med 
2 miljoner kronor per år 2012 och 2013 för fortsatt imple-
mentering av modellen. 

Litteratur och kulturtidskrifter: 
Oförändrat anslag, 123,6 miljoner.

Anslaget används för stöd till utgivning och sprid-
ning av litteratur och kulturtidskrifter, stöd till insatser 
för att främja läsning samt ett litteraturpris till Astrid 
Lindgrens minne.

Kulturrådet: Är föremål för genomlysning (och ökad 
styrning?). 

Statskontoret har under våren 2011 genomfört en 
myndighetsanalys av Kulturrådet. Analysen visar bl a 
på behov av att vidareutveckla styrningen av myndig-
heten. Flexibiliteten i bidragsgivningen bör öka och 
Kulturrådets roll inom ramen för kultursamverkans-
modellen bör tydliggöras. Vidare framhålls att Kul-
turrådet i ökad grad bör belysa uppnådda effekter och 
resultat. Statskontoret anser även att rollfördelningen 
mellan Myndigheten för kulturanalys och Kulturrådet 
bör tydliggöras. 

Kungliga biblioteket:
Anslaget 2012 blir på närmare 332 miljoner kronor,  
4 miljoner mer än 2011 i pris- och lönekompensation. 

Vad kan man mer säga, jo just det: ”Regeringen ser 
fortsatt positivt på de insatser som Kungliga biblioteket 
gör inom digitaliseringsområdet.” 

Ironi? Någon?

Kronor och ören:
Kulturdepartementets hela budget uppgår till nästan 
12,3 miljarder för 2012. Av den summan utgör 6,7 mil-
jarder kulturbudgeten. Resten går till medier, fritid och 
trossamfund.

Kulturbudgeten ligger alltjämt praktiskt taget stilla 
på 0.8 procent av statens totala utgifter. Mer exakt kom-
mer kulturens andel att öka med en tiondels promille 
2012 jämfört med 2011. ■

→

Blad är nyckeln
Även små fjärilar kan lämna stora spår. 
Många av dessa små fjärilar kan vara 
svåra att hitta ute i naturen. Ett tips 
är att studera blad på olika buskar och 
träd. När fjärilarnas larver äter sig fram 
i olika värdväxters blad lämnar de ofta 
tydliga gnagspår, så kallade minor. 
Här har aspsaftmalens larver gnagt 
slingrande gångar i ett aspblad. Om det 
och mycket mer kan du läsa i kommande
volym av bokverket Nationalnyckeln.

Läs mer och beställ boken här:
www.nationalnyckeln.se

Bladmina på aspblad. Foto: Anders Björkerling

Aspsaftmal. Bild: Roland Johansson
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 nu är det bevisat. Om man tar ett krafttag 
och ger biblioteksfrågorna mer utrymme får 
det också genomslag. I radio, i tV och i dags-
pressen fick biblioteken mycket utrymme i 

samband med mässan. I år fanns verkligen möjlighet 
att mer fördjupat spegla de frågor som är aktuella för 
branschen. Nära nog samtliga aspekter på bibliotek 
hanns med under torsdagen och fredagen: biblioteken 
och barnverksamheten, arbetsmarknaden, boken, de-
mokratin, nya medier, e-boken, digitaliseringen… och 
förstås samordningen (se förordet i detta nummer). 

Till de mer välbesökta biblioteksrelaterade seminari-
erna hörde ett som Sveriges Författarförbund arrange-
rade och som gick under rubriken Biblioteket – mark-
nad eller demokrati? En fråga som man bland andra 
lyfte var de privata aktörernas intåg på biblioteksom-
rådet. Är det en viktig fråga vem som äger biblioteket? 
Och i stort sett var väl den fyrhövdade panelen överens 

om att entreprenadspåret inte är något ideal just på 
biblioteksområdet. I stort sett. Elsebeth Tank, Malmö 
stadsbibliotek, var väl den som mest svävade på målet 
i frågan:

– Jag har svårt att se bibliotek på entreprenad, å andra 
sidan är det svårt att hindra andra som vill försöka att 
göra något annat.

Mer definitiv var Stefan Eklund från Borås tidning:
– Jag företräder visserligen en moderat tidning men 

kulturpolitik begriper de sig inte på. Jag tycker att kund-
valssystemet drivs för långt. Folkhemsbygget är väg att 
raseras. Det privata ägandet gör att man för in kvanti-
tet istället för kvalitet – det vore olyckligt om det sker på 
biblioteksområdet. 

Kerstin Brunnberg slog ett slag för biblioteket som en 
av de få kvarvarande öppna arenor som finns. Vi behö-
ver inte fler slutna rum. Ägandeformen bör vara utfor-
mad så att den kommer så många som möjligt till del.

Biblioteksfrågor
fick stort genomslag

Årets Bok & Bibliotek besöktes av nästan 100 000 personer och de dagar som 
var vikta för branschen samlade fler besökaren än förra året. Att det var fler 
biblioteksrelaterade seminarier avspeglade sig direkt i mediabevakningen.

Av Henriette Zorn

På senare 
år mest 
bok men 
i år också 
mycket 
bibliotek. 
I övrigt 
business as 
usual. 
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– Och då tror jag att det gemensamma 
ägandet är det bästa, menade Kerstin 
Brunnberg.

En annan fråga som diskuterades var om 
biblioteken behöver förnyas.

– Vi har en historisk skyldighet att utveck-
la biblioteken, allt annat är ansvarslöst, me-
nade Elsebeth Tank och pekade på att det 
i grunden är en demokratifråga eftersom alla inte har 
tillgång till bibliotek.

Biblioteken får inte bli en rest av det förgångna men 
samtidigt inte tappa det som är kärnan i verksamheten, 
nämligen att förmedla god litteratur, menade Stefan 
Eklund. 

Kerstin Brunnberg från sin kulturpolitiska utkiks-
post, menade att kulturpolitiken idag handlar om två 
saker, kulturarv och förnyelse, dvs pröva det oprövade. I 
det mediabrus som biblioteken konkurrerar i numera är 
det viktigare än någonsin att visa betydelsen av biblio-
teket, inte minst för dem som växer upp idag. 

I Malmö, berättade Elsebeth Tank, säger barnen att 
det inte har tid att går till biblioteket. Hur ska man få 
dessa stressade barn att välja biblioteket? funderade 
hon högt.

Det blev ett samtal som också kom att kretsa kring de 
utmaningar som ligger i mångspråkigheten och mode-
ratorn Kalle Guettler från Sveriges Författarförbund, 

påminde om de klassklyftor som också in-
begriper fattiga svenskar. 

Kerstin Brunnberg talade sig varm för 
biblioteket som en utjämnande faktor och 
vikten av samverkan mellan skol- och folk-
bibliotek. Inte bara hon utan rent allmänt 
var det många på mässan som gav uttryck 
för stora förväntningar nu när skolbibliote-

ken skrivits in i skollagen. 
Möjlighet gavs också för paneldeltagarna att mer vi-

sionärt blicka framåt och reflektera kring det goda bib-
lioteket.

Stefan Eklund:
– Det goda biblioteket innehåller god litteratur och 

bra och kompetent personal som kan förmedla den 
goda litteraturen.

Elsebeth Tank: 
– Visionen finns redan, i Malmö, där vi arbetar för att 

bli ett bibliotek för alla.
Kerstin Brunnberg:
– Till det goda biblioteket är det kö därför att alla vill 

komma in där; därför att man satsat på bra personal och 
därför att man känner sig hemma där och i den nya tek-
niken. I det goda biblioteket har man löst e-boksfrågan.

Kalle Guettler:
– I det goda biblioteket har man tagit makten över in-

köpen igen. ■

→ ” Biblioteken får inte bli en 
rest av det förgångna men 
samtidigt inte tappa det som 
är kärnan i verksamheten 
nämligen att förmedla god 
litteratur.”

Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) deltar i den internasjonale kunnskapsutviklingen om verdens naturressurser, og har  
kompetanse som bidrar til å sikre dagens og fremtidens livsgrunnlag. UMB har konsentrert utdanning og forskning om biologi og   
bio- produksjon, natur og miljø, utviklingsstudier, ressursforvaltning, økonomi, samfunnsvitenskap og teknologi.
UMB har 3800 studenter, 400 doktorgradsstudenter og 1050 ansatte med en årlig omsetning på nær 1 mrd. kroner.    
UMB ligger i Ås kommune, ca 30 minutter sør for Oslo. Mer informasjon på www.umb.no

Leder - Universitetsbibliotek (nr.2011/578)
Universitetsbiblioteket står sentralt i UMBs organisasjon. 
Universitetet faglige ambisjonsnivå, den digitale  
utviklingen og endringer i studentatferd og studentmengde 
skaper nye rammevilkår og utfordringer for biblioteket.  
Det samme gjør fusjonen mellom Norges veterinærhøgskole 
(NVH) og UMB. Vil du være med å utvikle et fremtidsrettet 
universitetsbibliotek på campus Ås?

Stillingen som leder for biblioteket er direkte organisert 
under universitetsdirektøren. Leder for biblioteket er faglig 
og administrativt ansvarlig for universitetsbiblioteket med 
personalansvar for bibliotekets ansatte (ca 14 årsverk).
Universitetsbiblioteket er lokalisert på tre steder som 
samlet sett skal dekke UMBs faglige profil. Leder for 
biblioteket samarbeider med bibliotekrådet om overord-
nede mål og prioriteringer for virksomheten.

UMB søker en engasjert person med faglig autoritet og 
bibliotekfaglig eller annen relevant høyere utdanning.  
Du bør ha god kjennskap til universitetssektoren og  
vitenskapelig arbeid og må ha relevant ledererfaring.   
Det legges stor vekt på at du er målrettet og resultat- 
orientert og kan skape resultater i samarbeid med andre 
i en moderne kunnskapsorganisasjon i utvikling.   
Du må ha høy arbeids-kapasitet og gode kommunikasjons- 
og samarbeidsevner.

Den som blir tilsatt i stillingen må regne med endringer i 
arbeidsoppgaver som følge av fusjonsprosessen.

Fullstendig beskrivelse av stillingen finnes på  
www.umb.no/stillinger
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Universitetet for    
miljø- og biovitenskap



[08:2011] biblioteksbladet | 23

 IBland kännS det som om man suttit på samma 
 seminarium i tjugo år – att det blir rundgång på  
 professionsnavelskåderiet: Vilka är vi, vad  
 vill vi, varför uppskattas vi inte efter förmåga 

och varför ser ingen den betydelse som biblioteken har i 
samhället…?

Riktigt någon sådan rundgång blev det inte på det 
seminarium som dik arrangerade under rubriken Bib-
liotekariernas arbetsmarknad. Och kanske beror det 
på att dik:s ordförande Karin Linder hade sällskap av 
ordföranderepresentanter från biblioteksförbunden 
i Norge och Danmark. Det vidgade perspektivet – det 
finns många likheter men också skillnader framför allt 
i attacken. 

Bibliotekarier är dåliga på att marknadsföra sin kom-
petens – det gav samtliga i panelen uttryck för.

– Vi är duktiga på att försvara demokrati, äldres rätt 
till vård och sådant. Men inte vår egen, bibliotekariens, 
roll, menar Karin Linder. Vi måste bli bättre på att driva 
våra egna frågor och torgföra den kompetens vi har, för 
någon annan gör det inte åt oss.

Monica Deildoc, ordförande för Bibliotekarieför-
bund i Norge, tycker att man i Norge har varit dålig på 
att tala om biblioteken och digitaliseringen, dvs den e-
boksvärld som nu tar form. Förlagen och bokhandlarna 
har positionerat sig men inte biblioteken. Varför? Man 
har varit för upptagen av den nya tekniken.

– Biblioteken måste positionera sig på sina egna pre-
misser. Jag är orolig för vad som händer med biblioteks-
konceptet i en e-boksvärld och det måste vi tala mera 
om, menar Monica Deildoc. 

I Danmark har arbetslöshet och recession drivit fram 
alternativa arbetsplatser (nöden är uppfinningens mo-
der) i det privata näringslivet där allt fler bibliotekarier 
arbetar. Det har förändrat den annars så stereotypa bil-
den av bibliotekarien och lönerna har blivit bättre – det 
handlar om startlöner för bibliotekarier motsvarande 
de som civilingenjörer får. 

– Vi arbetar hårt på att biblioteken ska komma in i alla 
samhällssektorer, berättar Pernille Drost, ordförande 
för Bibliotekarförbundet i Danmark.

Helt smärtfri har inte den danska utvecklingen varit, 
identifikationen med det ursprungliga uppdraget är 
stark. När Bibliotekarförbundets ordförande försökte 
byta namn på fackförbundet till ett som hon tyckte 
bättre speglade professionens bredd (så mycket annat 
än bara böcker…), mötte hon starka protester. 

– De sade: ingen ska bestämma vad det ska stå på min 
gravsten.

Ergo: En gång bibliotekarie, alltid bibliotekarie.
Framtiden då? Var någonstans befinner sig bibliote-

ken och bibliotekarien om tio år?

B
ok &

 B
ibliotek 2011

”Vi måste vara offensiva”

– Om tio år är bibliotekarien en informationsguide 
och lärare i en digital folkskola, menar Pernille Drost.

– Om tio år har folkbiblioteken funnit sin roll i ett nytt 
koncept som inkluderar såväl informationsförsörjning 
som kultur. På forskningsbiblioteken har man funnit 
sin plats i forskningsteamen, föreslår Monica Deildoc.

Karin Linder hoppas på att skolbiblioteken har en 
självklar plats i skolan, att professionerna möts och att 
samhället förstår bibliotekariens roll.

– Det handlar om att vara offensiv, slog Pernille Drost 
fast mer än en gång.

Samtidigt:
– Det finns en trötthet inom kåren – och jag förstår den 

– att ständigt behöva försvara sig själva och rummet och 
att ständigt behöva marknadsföra sig, kontrade Monica 
Deildoc.

Lite oväntad hjälp har biblioteken i Norge fått av en 
av de största katastroferna som drabbat landet.

– Efter Utøya har jag svårt att se att någon skulle ar-
gumentera för nedläggningar av bibliotek. Man inser 
och erkänner nu ett behov av öppna arenor där man kan 
mötas och diskutera – demokratiaspekten står starkt i 
förgrunden nu. ■

HZ

Visste du att…
…av Sveriges 4 600 bibliotekarier är 6 av 10 äldre än 45, 
8 av tio är kvinnor och ska de få igen vad de lagt ut på sin 
utbildning måste de jobba tills de är 69 år...
(Karin Linder, ordförande DIK)
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 BiBBlan Svarar Startade i mitten av sep-
 tember och lanserades stort under Bok &  
 Bibliotek i Göteborg. Bibblan svarar (och  
 ja, om något negativt har hörts så är det just 

det där med att det heter ”Bibblan”) är en vidareutveck-
ling av Fråga biblioteket på flera avgörande punkter, 
varav en är en ny snygg kostym. Den är utformad av en 
Malmöbaserad webbyrå och finansierad inom ramen 
för befintlig budget.

Precis som förut skickar man en fråga via e-post och 
får relativt snabbt svar – senast nästa arbetsdag.

– Det nya är att vi lyfter fram de svarande biblioteka-
rierna väldigt tydligt med bild och namn. När en fråga 
är besvarad publiceras svaret direkt på webbplatsen så 
att alla kan se, berättar Anna-Stina Takala, utvecklings-
ledare på Regionbibliotek Stockholm. 

En annan nyhet är att man också arbetar uppsökande 
via de sociala medier som Twitter och Facebook – söker 
så att säga upp de frågor som cirkulerar och ger svar till 
människor som inte förväntar sig det.

– Det viktiga är att bibliotekarierna kommer fram 
med sin kompetens, inte bara sitter passivt och väntar 
utan aktivt arbetar uppsökande i omvärlden – också på 
nätet. Det här är en tjänst som försöker svara mot hur 
människor vill kommunicera idag, som vill visa hur re-
levanta bibliotekarier kan vara i konkurrens med t ex 
Google, säger Anna-Stina Takala.

Drygt 230 bibliotekarier runt om i Sverige bemannar 
tjänsten enligt ett schema: en bibliotekarie bemannar 
ett dygn var sjätte vecka. Om ett bibliotek bidrar med 
fyra bibliotekarier innebär det att man bemannar fyra 
dygn. För den uppsökande verksamheten har 15 biblio-
tekarier rekryterats, personer som företrädesvis är del-
aktiga inom och intresserade av sociala medier, perso-
ner som med Anna-Stina Takalas ord, inte tycker att det 
här med Twitter och Facebook är något konstigt...

Vad får då de bibliotek som deltar i arbetet med Bibb-
lan svarar?

Inga pengar men väl äran och en möjlighet att synas.
– Man får ju en viss kompetensutveckling av den per-

sonal som är med, och successivt får de en viss utbild-
ning kring tjänsten av oss. Det är ju också ett slags mark-
nadsföring av både biblioteken och bibliotekarierna.

Anna-Stina Takala säger att man var lite överraskad 
över tjänstens genomslagskraft.

– Det kom fler frågor än vi någonsin hade trott. Un-
der de första två och ett halvt dygnen som tjänsten var 
igång, nådde vi upp till 100 frågor, i snitt 40 frågor per 
dygn. Det har t ex varit ganska avancerade referens-
frågor om språk; många frågor från föräldrar som frågat 
om viss litteratur för barn i vissa åldrar  En fråga hand-
lade om ”hur städar jag bäst ett gammalt dammigt bib-
liotek? Hur skyddar jag mig från dammet? ”, bara för att 
nämna några exempel.

Bibblan svarar administreras av Informations- och 
lånecentralerna i Umeå, Stockholm och Malmö samt av 
Internationella biblioteket. Den finansieras nu av Kul-
turrådet men från och med 2012 övertas finansieringen 
av kb som också övertagit ansvaret för Informations- 
och lånecentralerna samt Internationella biblioteket. 
Informations- och lånecentralerna utreds just nu av 
den fristående bibliotekskonsulten Jan Holmqvist. Ut-
redningen ska presenteras den 1 december och osäker-
heten bland verksamheterna som utreds är stor.

– Utfallet av detta vet vi ingenting om. Vi vet inte vad 
kb vill med Informations- och lånecentralerna och med 
Bibblan svarar, säger Anna-Stina Takala.

Till dess att det står klart arbetar man på att göra 
Bibblan svarar till en tjänst man inte kan undvara. När 
detta skrivs har tjänsten bara varit igång en vecka men 
jag vågar påstå att man nästan är där. ■

– snabbt populär

Gensvaret har varit överväldigande stort och mottagandet väldigt positivt – den nya 
gratistjänsten från Sveriges bibliotek är en succé. Men osäkerhet råder om framtiden.

Av Henriette Zorn

Bibblan svarar
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ok &
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ibliotek 2011
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 det är en påtagligt stolt Christina Sten-
berg, Länsbiblioteket Västmanland, som 
visar upp och berättar om Bubblan – det 
mobila berättarhuset och ett treårigt läs-

stimulerande projekt som tre län står bakom: Västman-
land, Sörmland och Örebro. 

Om vi börjar i det konkreta, vad är Bubblan? En be-
gagnad liten Polar 300-husvagn, inköpt på Blocket för 
25 000 kronor. Innan den förvandlades till Bubblan var 
den sliten och allt annat än läcker.

– Den såg ut som en rullande bordell, så sunkig, 
berättar Christina Stenberg.

Av detta märks ingenting längre. Exteriören är nu-
mera motivlackerad i en klarblå färg med slingrande 
gröna och orangea former som för tankarna till ”havens 
djup och fjärran galaxer”.

Vi fortsätter i det konkreta. Vad finns i Bubblan? 
Där finns en mängd olika saker som alla syftar till att 
stimulera berättande i olika former: grundutrustning 
av stafflier, asfaltskritor, kameror, iPads, bandspelare, 
spel, en jättemagnettavla med ord och bokstäver, en 
stor orange hund, en liten illgrön katt, pusselmattor, 
kuddar, bord och stolar och förstås böcker, tidskrifter 
och andra medier. Men man lånar inte böcker från 
Bubblan – meningen är att skapandet och berättelserna 
ska födas i stunden, här och nu.

Och därmed lämnar vi det konkreta och kikar lite 
närmare på tankarna bakom.

Enligt Christina Stenberg styrs Bubblans verksamhet 
av tre bärande tankar:

1) Bubblan ska rulla in i barns och ungas fritid – inte 
uppsöka skolor, dagis eller andra institutioner där barn 
tillbringar tid som inte är fri tid. Däremot kan Bubblan 
dyka upp på ungdomsfestivaler, idrottsläger (under en 
vecka i juli besökte Bubblan t ex O-ringen i Örebro), i 
köpcentra, badplatser och bostadsområden, framför 
allt miljonprogram-områden och andra ställen där man 
vanligtvis inte nås av bibliotekets verksamhet.

2) Barns eget skapande ska stå i centrum, de ska ”göra 
själva”. Det kan vara film, dans, musik – alla former 
är tillåtna och berättelsen kan som bekant uppträda i 
många skepnader. Man kan ritberätta, filmberätta, bok-
berätta, berätta för varandra …
 
3) Den tredje bärande tanken stavas samverkan. Arbe-
tet ska involvera andra kulturarbetare, lokala kulturak-
törer eller de andra kulturkonsulenterna i länen.

Bubblan, så är tanken, ska förverkliga ”läskonster- 
andan” – ett prövande och uppsökande arbetssätt i bib-
lioteksverksamheten som riktar sig mot barn och som 
bland annat fördjupades i två andra stora läsfrämjande 
projekt på 2000-talet: MVG och Läskonster.

Bubblan-projektet har stötts med läsfrämjandemedel 

Bubblan 
Ett berättarhus på hjul har lett till en nytändning av barnbiblioteks-
verksamheten. Målet är att fler barn ska hitta till berättelsen och 
framför allt nå de barn som inte kommer till biblioteket.

Av Henriette Zorn

Christina Stenberg 
visade stolt upp Bubb-
lan och berättade om 
verksamheten på Bok & 
Bibliotek. 
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”det är Spökaktigt men logiskt att diktatorer i världens 
alla hörn reagerar på samma sätt, när folket gör uppror mot 
dem. Som om de alla kände varandra, oavsett tid, avstånd 
och kulturer. Som om det funnes hemliga överenskommelser 
dem mellan, som förblir så giltiga att de ständigt förnyar sig 
själva. Om det är i Kina, Syrien, Vitryssland, Nordkorea el-
ler Iran – överallt gäller samma diktatorsmönster. Diktatorn 
tiger de första dagarna, sedan konstaterar han att det är sam-
mansvärjningar från väst och kallar det egna folket för ohyra. 
Därefter avskedar han några hejdukar, om de inte själva flyr 
från honom för att så snabbt som möjligt rädda sig över till 
den säkra sidan. I stället för att själva gå, agerar diktatorerna 
i blint raseri. De är vana vid att betrakta andra människors liv 
som byten och varje föremål i landet som sina alldeles person-
liga ägodelar, som de har rätt att missbruka. Människoförakt 
och stöld ingår för dem i de dagliga göromålen. De säkrar för 
dem den egna makten och klanens välbefinnande. Ju större 
skräcken för det egna fallet blir, desto mer tror de att det är 
omöjligt. Och ju omöjligare fallet verkar, desto mer griper de 
till våld. De saknar förmågan att känna av att människorna 
har fått nog. I sin egenkärlek förväxlar de de i åratal fram-
tvingade hyllningarna från folket med kärlek. Och utpress-
ningen förväxlar de med omsorg. Alla grymheter betraktar 
de som fosterlandskärlek. Deras makthunger blir patologisk. 
Vanvettet från deras huvud placeras dagligen ut i landet. Den 
som inte villkorslöst fogar sig, förföljs, fängslas eller förs di-
rekt under jord. Och om diktatorerna efter sina fall inte direkt 
avrättas utan måste infinna sig i domstol, blir de alla genast 
mycket sjuka.”
Ur Herta Müllers invigningstal på Bok & Bibliotek 2011. 
Översättning Karin Löfdahl.

300 000 kronor respektive 250 000 kronor från Kultur-
rådet. Dessa medel har i huvudsak använts till inköp av 
utrustning och utbildning. Inför Bubblans andra säsong 
fick samtliga kommuner (33 stycken) i de tre länen möj-
lighet att anmäla intresse för att arbeta med Bubblan i 
sin uppsökande verksamhet. De som är intresserade får 
lämna in en projektbeskrivning där de berättar hur de 
tänker sig att arbeta med Bubblan, vilken idé de har om 
verksamheten och vilken målgrupp de vill nå samt för-
stås vilken tidsperiod de vill boka Bubblan.

De som i sina intresseanmälningar fokuserat på verk-
samheter för att nå ungdomar, prioriterades då ungdo-
mar är fokusmålgrupp i år.

De som bokar Bubblan har också tillgång till färdigt 
marknadsföringsmaterial.

Det är viktigt vad barnen tycker om Bubblan – och det 
får de möjlighet att skriva eller rita i en stor loggbok som 
finns i vagnen. En annan viktig del i arbetet är att sprida 
både resultat och idéer om arbetet till andra via vykort, 
informationsfolder, Facebook … Inspirations- och lär-
seminarier arrangeras för bibliotekspersonalen.

En sak återstår. Hur kom man på namnet Bubblan? 
Det fick vagnen när den deltog vid sitt allra första eve-
nemang, en ungdomsfestival i Eskilstuna, där ungdo-
marna fick lämna förslag på namn. Ur högen valdes 
Bubblan. ■

Mer läsning om Bubblan finns i en nyutkommen rapport 
av deltagarna i Läskonsterprojektet: Litteraturhus. Rum 
för läskonster. Slutrapport 2 från projektet Läskonster 
(red Solveig Hedenström och Lena Lundgren) 
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”Överallt gäller samma 
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Lunds universitet är ett av Europas ledande universitet och Sveriges

starkaste forskningsuniversitet. Här förenas tradition med dynamisk

utveckling och spetskompetens. Vår breda verksamhet omfattar

utbildning, forskning och innovation inom teknik, naturvetenskap,

juridik, samhällsvetenskap, ekonomi, medicin, humaniora, teologi,

konst, musik och teater. 46 000 studenter läser vid universitetet, som

har 6 000 anställda främst i Lund, Malmö och Helsingborg.
     Universitetet är invald medlem i de framstående internationella

nätverken League of European Research Universities (LERU) och

Universitas 21 och är ett av nio lärosäten inom Öresundsuniversitetet.

Vi har avtal med över 600 partneruniversitet i ett femtiotal länder

världen över.

Lunds universitet söker

Universitetsbibliotekarie

med placering vid Lunds
universitetsbibliotek
Ref. PEPA 2011/611

Universitetsbibliotekarien utövar sitt ledarskap på uppdrag
av universitetsledningen. Biblioteksorganisationen vid
Lunds universitet omsätter, inklusive fakultetsbiblioteken,
ca 215 MSEK och sysselsätter omkring 200 personer

Läs mer på www.lu.se

Sista ansökningsdag 24 oktober 2011.
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Årets… Bok & Bibliotek 2011

Årets bibliotek 2011 (DIK):
Internationella biblioteket i Stockholm kam
made till slut hem priset efter att ha varit 
nominerad tidigare. Det är ett unikt bibliotek 
med en samling av drygt 200 000 böcker på 
100 olika språk. Men utan personalen som 
sammantaget talar 25 olika språk, har både 
egen erfarenhet samt intresse för olika län
ders kulturskatter, så skulle det inte vara den 
mötesplats det är. 

Juryns motivering: Internationella biblio
teket arbetar oförtrutet med att människor ska 
få litteratur på sina språk, det är ett bibliotek för 
hela Sverige. Arbetet är uppskattat nationellt och 
regionalt av såväl bibliotek som föreningar och 
organisationer. De arbetar dessutom även aktivt 
och engagerat med att på olika sätt stötta och ge 
råd till andra bibliotek i frågor som gäller mötet 
med olika kulturer. 

Årets Amy (TPB):
Det blev en skola i Helsingborg som välkom
nar och stöttar vuxna med läs och skriv
svårigheter som vann Amyjuryns hjärta. 
Komvux Kärnan och det arbete som sker hos 
Skriv och Läscentrum, SoL, blev årets vinnare 
av TPB:s tillgänglighetspris – Amypriset.

Juryns motivering: Komvux Kärnan i Helsing
borg som med sin mångåriga verksamhet SoL, 
Skriv och Läscentrum, framgångsrikt och ener
giskt arbetat för att ge studerande med läshinder 
tillgång till anpassade läromedel och lämplig 
teknik för att underlätta inlärningsprocessen och 
därmed uppfyllt verksamhetens övergripande 
vision – alla har rätt att studera – på sitt sätt.

Priset består av diplom, blommor och 
deltagande för två personer i Svenska DAISY
konsortiets konferens i november 2011 i 
Stockholm. 

Årets kulturtidskrift (FSK): 
Prisade nätskriften och poesifanzinet ”Ett 
lysande namn” arbetar med att blanda ut
trycksformer. Poesi korsas med bildkonst och 
prosalyrik. I tidskriften hittar man både debu
tanter och etablerade författare som konst
närer. Juryn menar att ”Ett lysande namn” är 
”en vacker och luftig glänta i nätdjungeln som 
främjar eftertanke och inbjuder till litterära 
och konstnärliga upplevelser utöver det 
vanliga”. Många av texterna finns dessutom i 
en inläst version.

Tidskriften får ta emot 40 000 kronor. 
Samfundet De nio sponsrar utmärkelsen.

Årets manifestation: Dawit Isaak. Herta M 
var där liksom Mario VL, Svenska och inter
nationella PEN. I tio år har den svenskeritre
anske journalisten suttit fängslad i Eritrea. 

Herta Müller och Mario Vargas Llosa och 
övriga deltagare slog fast att regeringens 
tysta diplomati för att få Dawit Isak fri har 
misslyckats kapitalt.

– Vi har moraliska skyldigheter att hjälpa 
en kollega och kämpa för det fria ordet, upp
manade Mario Vargas Llosa.

– Eritreas diktator Issaias Afeworki tram
par Sverige på tårna, menade Herta Müller.

Öka de politiska och ekonomiska sanktio
nerna mot Eritrea för att få Dawit Isaak fri
given. Det kräver både Svenska Penklubben 
och en rad EUparlamentariker. 

I samband med manifestationen delades 
5 000 gratisexemplar av Dawit Isaaks bok 
Hopp, som är en samling av hans texter som 
kom ut förra året. 

Årets bästa ljudbok:
Skådespelaren och författaren Morgan Alling 
har tilldelats Iris Ljudbokspris 2011.

Priset får han för sin debutbok Kriget är slut 
som han själv läst in som ljudbok.

Juryns motivering: Det extrema i det vardag
liga och det vardagliga i det extrema skildras i 
Morgan Allings ”Kriget är slut”. En osentimental 
uppläsning av författarens uppväxt utan att svika 
barnets perspektiv.

– Det är det första priset jag vunnit, så det 
är extra kul. Dessutom är det lite av en re
vansch eftersom jag tjatade hål i huvudet på 
förlagen att ge ut min ljudbok, säger Morgan 
Alling.

Alling fick ett stipendium på 50 000 kronor 
och ett konstverk skapat av Tove Adman. 

Årets revival: Utan tvekan Nina Hagen, 57. 
Får en att reflektera över åldrandet, perso
nas och Gud. Nästa år ser vi fram emot Suzi 
Quatro, då 62. De reflektionerna vill man inte 
ens tänka på…
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Årets kasse: B Wahlströms förlag som fyller 100 år. 

Årets badge: Jag vill bara att 
du gillar mig… (från Rabén & 
Sjögrens monter, efter Ingrid 

Olssons bok med samma namn) 

Årets monter: Svensk Biblioteksförenings – borde få de
signpris… för att man vågade vara så… avskalat estetiska! 
Sedan att det inte omedelbart stod klart för alla vad man 
kunde göra i montern – är en annan femma…

Årets regionprofilering: Inte Värmland men väl Gävle. 
Grönt är skönt! 

Årets citat 
från mässgolvet:

Årets tal: 
Herta Müllers invig

ningstal. ”I demokra
tier går litteraturen 

sina egna vägar. I 
diktaturer däre

mot har den inga 
andra val än att gå 

verklighetens galna 
vägar…”

Årets citat 
från etern: 

Ett slags besökarens 
guide till galaxen 
(Inga Lundén om 

bibliotekarien i 
Sveriges Radios P1)

”Dö de finns böcker
här också å bilderböcker

å så…”
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 KriSter guStavSSon Blev överraskad 
men är naturligtvis nöjd över priset han fått. 
Men mest nöjd verkar han vara med det fak-
tum att Svenska Akademien valt att även 

prisa hans arbetsplats, Uppsala stadsbibliotek, med 
30 000 kronor. 

– Det är nytt för i år att priset hädanefter även ska ges 
till biblioteket man jobbar på. Det är alldeles utmärkt 
eftersom vi bibliotekarier ju befinner oss i en kontext. 

Får Krister Gustavsson som han vill, ska pengarna 
satsas på en helt ny och fräsch lyrikplats i bibliotek-
et – ett led i arbetet med synliggöra skönlitteraturens 
mångfald. Där ska man kunna hitta både nyutgivet, 
klassiker samt äldre författarskap som ska locka till läs-
ning, hoppas Krister Gustavsson, som själv skrivit flera 
diktsamlingar. Hans senaste bok Vindbro (Lejd förlag) 
är en oerhört vacker trådinbunden bok med tjocka kar-
tongpärmar, fina pappersark utan paginering. En bok 
att dyka in i var som helst utan kronologiskt tvång. Nina 
Lekander skriver i Expressen: Gustavsson har kallats en 
författarförfattare, och kör för det. Men han är också en  lä-

Författare, 
förmedlare 
och bibliotekarie

Krister Gustavsson har fått Svenska 
Akademiens bibliotekariepris. Priset 
tilldelas de folkbibliotekarier som ”gjort 
värdefulla insatser för att främja intresset 
för klassisk och samtida skönlitteratur”. 

av Åsa ekström

Prisade bibliotekarien 
och författaren Krister 
Gustavsson, Uppsala 
stadsbibliotek. 
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sarläsare, läsläraren som hjälper en att känna bättre, mer 
och mångsidigare. Som  puttar en över den trista barriären 
mellan smal, påstått medelklassig ”språkmaterialism” och 
”folklig”, episkt eller metaforiskt buren konst.

Krister Gustavsson är född 1952 och växte upp i 
Skövde. Som fjortonåring hittade han fram till stadens 
kulturhus där konsthallen och biblioteket huserade 
(och ännu huserar). I boktemplet satt han i smyg och be-
undrade ”prästinnorna” som ansvarade för bokskatten. 
Uppvuxen som han var i ett hem där det inte fanns nå-
gon större mängd böcker, smög han runt bland hyllorna 
och lyckades på egen hand upptäcka Kafka och de andra 
stora författarna. En omskakande händelse som för-
ändrade hans liv på så sätt att han själv började skriva. 
Krister Gustavsson skulle bli författare! 

– Men jag vågade inte berätta det för så många. 
Han och några andra likasinnade hittade varandra 

i tonåren och läste och skrev för varandra. Bokmanus 
som han skickade till bokförlagen kom tillbaka refuse-
rade. Åren gick. 1983 var han klar med sina studier vid 
Bibliotekshögskolan i Borås. Första jobbet som nybakad →
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bibliotekarie blev ett år på folkbiblioteket i Tidaholm. 
Därefter var han hemma med de två barnen – det blev 
skrivande vid diskbänken och på nätterna. Hustrun 
som är läkare fick jobb i Värmland och familjen flyt-
tade. Under åren 1987–1999 arbetade han 
som bibliotekarie i Karlstad och Värmlands 
museum. På Uppsala stadsbibliotek arbetar 
han som bibliotekarie, föreläsare och litte-
raturförmedlare.

1987 blev hans debutroman utgiven – … 
bak Himalaja rand…. Därefter har han gett 
ut romanen Stadsflygaren (1989) och flera 
diktsamlingar bland annat Mimesis vilar vat-
tenklar (1995), bibel (2002) och Heliga skrift 
(2006). Enligt bokförlagen och kritikerna 
kännetecknas hans texter av ”sensualism”, 
”fantastisk iakttagelseförmåga” och ”ett 
skärande sanningspatos”. 

Tillsammans med Magnus Ringgren har 
Krister Gustavsson också sammanställt 
poeten Willy Granqvists samlade skrifter 
– en kulturgärning som fått mycket beröm 
– och på det lokala planet syns hans signa-
tur då och då i UNt där han medverkar som 
kulturskribent. Förra året fick han Uppsala 
landstings kulturstipendium för litteratur 
och han har också belönats av samfundet 
De Nio. I Uppsala har han länge stridit för 
att staden ska lyfta fram sina författare 
och poeter. Han vill se många litterära rum 
och tycker att biblioteket ska våga satsa på 
bredd som inkluderar nästan olästa poeter 
och essäistik. 

– Vi har haft en utställning med enbart es-
säer som var oerhört lyckad. Folk blev över-
raskade över att finna texter som tedde sig 
helt nya, säger Krister Gustavsson.

Och så berättar han om Uppsalas största 
köpgalleria i Gränby där alla affärer finns. I 
köpcentret bör man ha ett litet rum för lit-
teraturen, anser han. 

– Ett slags skyltfönster för att visa att bib-
lioteket finns. Där skulle man kunna erbju-
da mestadels pocketböcker och ljudböcker. 
Om en procent av de tre miljoner som årli-
gen besöker köpcentret skulle låna en bok, 
skulle vi snabbt få ett lånerekord! 

– Biblioteket ska synas i samhället. Under 
1970-talet var uppsökande verksamhet en 

viktig del av biblioteksverksamheten. Då stod arbets-
platsen i fokus. I dag gäller det att finnas mitt i kommer-
sen. 

Det känns att Krister Gustavsson är en sann folkbil-
dare. Samtidigt är han författare. Men det tycks sällan 
vara en konflikt för honom.

– Jo, kanske i samband med debatten om gallringen 
på Malmö stadsbibliotek. Då kände jag att jag inte hade 
samma starka känslor mot gallringen som jag upplevde 
att många författare hade. Ranelid sade ju att det var 
mord att gallra ut en enda bok från biblioteket. I så fall 
kanske vi skulle skänka Ranelid allt det överflöd som 
hotar att spränga våra bibliotek. Dessutom vet jag ju att 
folkbiblioteket inte enbart består av skönlitteratur. 

På frågan om han lånat ut någon av sina egna böck-
er, ler han och erkänner att så skett. Även om det varit 
låntagare som vetat vem han är. Det känns logiskt att 
denne man arbetar som bibliotekarie och författare. På 
frågan om vilken bok han skulle rekommendera av sig 
själv nämner han den första och den senaste.

– Men den bok som är mig kärast är nog Stadsflygaren 
(1989). Inte så enkel att läsa kanske, men det var oerhört 
lustfyllt att skriva den. Boken skrevs i ett enda flöde. 

På nattygsbordet därhemma har han romanen Pa-
radis, bortom havet av den tyska författaren Felicitas 
Hoppe. En mångbottnad, tragikomisk berättelse där 
gammal riddarromantik flätas samman med nutiden 
och moderna tänkesätt. En riddarsaga för vuxna, kon-
staterar Krister Gustavsson.

– Sedan har jag en älsklingsbok som jag då och då lä-
ser om: Samtal med Silver, Silver och jag, av den spanske 
författaren och nobelpristagaren Juan Ramón Jiménez. 
Silver är världens klokaste person trots att han är en 
åsna.

Andra författare som är hans följeslagare är Le Clé-
zio, Ann Jäderlund, Fernando Pessoa, Anna Rydstedt, 
Thomas Bernhard m fl. Man kan bli lite förvånad av att 
denne litteraturälskare anser att det inte är ett problem 
att man inte läser litteraturvetenskap på bibliotekarie-
utbildningarna. 

– Det finns inte en chans att läsa ikapp så många böck-
er på fyra terminer. Vill man läsa skönlitteratur ska man 
redan ha gjort det frivilligt och från början. På högsko-
lan är det bättre att satsa studier på förmedlingsteknik 
och informationsvetenskap. 

På frågan vad han ska göra med prispengarna så 
kommer de att gå till en ny varmvattenberedare, kanske 
en ny dator men definitivt en resa till Madeira med 
maka och mor. ■

krister GUstavssons 
LäsecirkeLBöcker 

Hans personliga favoriter är 
markerade med en *

2009
*Vigdis Grimsdottir:  
Grandavägen 7
Carola Hansson: Andrej
Marjaneh Bakhhari:  
Kan du säga shibholet?
Lina Sjöberg: Resan till Port Said
*Thomas Mann: Buddenbrooks
*Erik Andersson:  
Den larmande hopens dal
Sara Stridsberg: Happy Sally
 
2010
*Amos Oz: En berättelse om kärlek 
och mörker (Israel)
Albert Camus: Främlingen
*Jose Saramago: Dödens nycker
Carola Hansson: Mästarens dröm
Amos Tutuola: Palmvindrinkaren
Marguerite Duras: Älskaren
(diktsamling av Kristian Lund
berg)
 
Våren 2011
Beate Grimsrud, En dåre fri
Nawāl alSa’dāwī, 
Den stulna romanen (Egypten)
Susan Abulhawa, 
Morgon i Jenin (Palestina)
* Hisham Matar,  
Ingen i världen (Libyen)
samt dikter av Wisława  
Szymborska
Assia Djebar, Ett fängelse så stort 
(Algeriet)
 
Hösten 2011
Vénus KhoryGhata, Sju stenar till 
den otrogna hustrun (Libanon)

”Om en procent av de 
tre miljoner som årligen 
besöker köpcentret skulle 
låna en bok, skulle vi snabbt
 få ett lånerekord! 

→



Av Kristian Lundberg

 det händer att jag drömmer om biblio-
tek; underjordiska gångar och passager 
som förbinder varandra med oändliga 
bokhyllor. Ett myller! Ett sorl! En plats lika 

öppen och hemlighetsfull som det inre av Kairo, där 
man viker av från en gata för att hamna precis där man 
absolut inte trodde att man befann sig. Tidvis läste jag 
ordböcker, lexikon. Jag lät bara ögon och medvetande 
följa ämnesrubrikerna och kastade mig från bokstav 
till bokstav. Det var på den tiden som det fanns en bib-
lioteksfilial vid Värnhemstorget i Malmö, och ofta satt 
jag vid ett av borden och läste. I en värld där biblioteket 
sätts på undantag riskerar man inte bara att demokratin 
sätts på undantag, man förhandlar också ytterst om vär-
det på en människa. 

Det händer att jag tänker mig att biblioteket är en slags 
labyrintisk spegelsal, där bok speglar sig i bok. En natt 
drömde jag om just en sådan lokal – en oändlig plats – 
som långsamt fylldes med vatten. Längst in, avskild i 
ett minimalt rum och placerad bakom ett lika minimalt 
skrivbord satt den person som kallade sig för Kristian 
Lundberg – och vad han gjorde medan vattnet långsamt 
steg? Han läste. Allt mer intensivt och febrilt. Det är 
så jag tänker mig det är att vara människa; ingen und-
kommer döden. Det handlar om vad vi gör under tiden 
vi skall skiljas. Och jag läste. Minnet är ett kartotek. 
Minnet kan också vara en nitisk skolbibliotekarie som 
med oändlig varsamhet följer upp lästa böcker – ”Om 
du tyckte om den här, så kanske också den här kommer 
att passa? Lova att berätta för mig vad du tyckte!” För 
mig är ett bibliotek alltid större än summan av böcker. 
Platsen där kunskapen inkarneras. Det är också så med 
friheten – att man inte vet vad som döljer bakom nästa 
sida – allt är lika möjligt som hopplöst – och bara den 
som läser vet till slut att frågan alltid är densamma men 
att svaret skiftar.

”En plats lika öppen 
som hemlighetsfull…”

Fo
to

: Kristin
 Lid

gren

Årets Aniara-pristagare, 
Malmöförfattaren Kristian Lundberg
Kristian Lundberg är född 1966 och bosatt i Malmö. 
Han blev först uppmärksammad som en del av Malmö-
ligan, en grupp av unga poeter. 1991 kom hans första 
bok, diktsamlingen Genom september. Sedan dess har 
det blivit ytterligare tjugofyra böcker i olika genrer: ly-
riksamlingar, romaner, kriminalberättelser och en es-
säsamling. Dessutom har han skrivit en del litteratur-
kritik.

Juryns motivering: 
”Kristian Lundberg är en av sin generations främsta 
svenska poeter och har på senare tid givit ut två bety-
dande självbiografiska romaner, Yarden och Och allt ska 
vara kärlek. Läsaren får här följa huvudpersonens kamp 
för att finna sanningen om sig själv. Utan någon som 
helst självömkan försöker denne motivera sina olika 
handlingar. 

Den tunga uppväxten, med en far som sviker familjen 
och en mor som blir schizofren, varvas med ögonblicks-
bilder från nuet. Här beskrivs utsattheten för männis-
korna på den rättslösa arbetsplatsen Yarden, liksom 
den kärleksrelation huvudpersonen förstörde genom 
att försvinna in i droger och självdestruktivitet. Det ges 
minnesbilder av vännerna liksom av det utanförskap 
han alltid kommer att dela med dem. Efter vandringen 
ner i denna avgrund föds emellertid nytt hopp. 

Lundbergs böcker fascinerar genom sitt repetitiva 
men vackra språk som ger vardagsdetaljerna poetiskt 
liv. Beskrivningar av händelser och platser blir till all-
mängiltiga reflektioner som binder ihop nuet med det 
förflutna.” ■

Fakta aniara:
Aniara-priset utdelas årligen till en svenskspråkig 
författare av skönlitteratur för vuxna och består av en 
skulptur av Linnèa Jörpeland samt en prissumma på 
50 000 kronor.

Prisutdelning skedde under Bok & Biblioteksmässan 
i Göteborg. Juryn har i år bestått av Petter Lindgren, 
författare, Göran Schmitz, bibliotekarie, och Gunnel 
Arvidson Nilsson, bibliotekarie och juryordförande.

Aniarapriset delades ut första gången 1974 och då 
till P C Jersild, de fem senaste pristagarna är Magnus 
Florin, Tua Forsström, Anne-Marie Berglund, Erik 
Eriksson och Ann Jäderlund.
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 Med kerStin oSBorneS bortgång den 4 
september, endast två dagar innan hon 
skulle avfiras på sin 100-årsdag, miste 
Lund en kär och känd profil och Biblio-

tekssverige en mångsidig och nydanande personlighet. 
Tillsammans med Bengt Hjelmqvist kom hon i ett dy-
namiskt skede i uppbyggandet av ett modernt biblio-
teksväsen att spela en stor och avgörande roll. De båda 
lärde känna varandra tidigt, båda kom att känna varan-
dra länge. 

Kerstin Osborne tillhörde en stor och tongivande 
familj i Landskrona. Här hade man föreslagit henne 
att bli apotekare för då skulle hon tjäna bra med 
pengar. För en helklassiker var en sådan lockande 
bana emellertid stäckt. Det blev humanistiska studier 
i Lund under delar av 1930-talet med återkommande 
inhopp som biblioteksmedhjälpare lite varstans i 
landet, något som kom att bestämma hennes yrkesval. 
1936–37 vikarierade hon som assistent hos de s k 
Bibliotekskonsulenterna i Stockholm. 1938 genomgick 
hon den tidens bibliotekarieutbildning och for sedan 
runt som bibliotekarie, inte bara här hemma, utan även 
i Danmark. 

Tio år senare var hon tillbaka i Stockholm som ex-
tra bibliotekskonsulent nu med Skolöverstyrelsen som 
myndighet. Hennes ansvar blev att organisera och 
administrera de rätt nymornade kurserna för heltidsan-
ställda bibliotekarier, något som snart kom att utveck-
las till en mer ordinär bibliotekarieutbildning. Under 
ett decennium såg hon till att forma mer än 300 biblio-
tekarier i lokalerna på Sveavägen, det embryonala bHs. 
Här hade hon, enligt fortfarande tillgängliga vittnes-
mål, varit en drivande kraft, skicklig pedagog och upp-
skattad rektor.

1954 blev Kerstin Osborne ordinarie konsulent med 
uppdrag att svara för inspektionen av kommunala bib-
liotek. Servicegraden, standarden, ekonomin, bok-
beståndet, lokalerna, personalsituationen … Mellan 
åren 1948 och 1958 hade hon inspekterat – och sanno-
likt inspirerat – 301 bibliotek. Tillsammans med fortsatt 
ansvar för utbildningen och löpande elevsamröre gav 
detta henne ett kontaktnät som säkert ingen annan i 
biblioteksvärlden varit i närheten av. Hon värdesatte 
det och värdesattes för det.

Under några år på 1950-talet hann hon också med ett 
antal för den svenska biblioteksutvecklingen värdefulla 
studieresor till bl a Norge, Finland, England, Usa och 
Kanada. 1957 gifte hon sig med bibliotekarien Edgar 
Osborne.

Till Lund kom Kerstin Osborne 1960 som ny stads-
bibliotekarie. Med resolut beslutskraft och rationell 
effektivitet tog hon omedelbart tag i det sedan lång tid 
såsiga planerandet av ett nytt kommunalt bibliotek. 

1970 stod ett sådant klart, centralt beläget, estetiskt till-
talande, välkomnande praktiskt och publikdragande. 
Ett resultat att vara stolt över. Det var hon också.

Efter pensioneringen 1976 förblev Kerstin Osborne 
fortsatt vital. Hon var en social ackvisition, hon syn-
tes överallt, hon kände alla och alla ville känna henne. 
Hennes beläsenhet var omfattande och hennes läsiver 
på högvarv. Boken och bokläsandet var den obetvingli-
ga kraften för mänsklig utveckling och människans väl-
befinnande. ”Boken i alla dess former är det centrala.” 
Tron på bibliotekets framtida överlevnad var orubblig 
om än inte cementerad. ”Jag erkänner datorisering-
ens omvälvande betydelse”, är en formulering från för 
länge sedan. 

Kerstin Osborne blev under senare år offer för en 
ögonsjukdom som alltmer ledde till problem med att 
kunna läsa och skriva. Någon teve påstod hon sig aldrig 
ha haft, så med det var det inget problem. Hon fortsatte 
leva sitt aktiva liv. Lyssnade mycket på radio och fann 
sig väl till rätta som elokvent samtalspart i vida kretsen 
av forna kolleger, gamla och nya vänner och i umgänget 
med sin stora släkt, och då inte minst den allra yngsta 
generationen. Ofta sågs hon i god fart ratta rullatorn 
runt på Lunds kullriga små gator, men ändå inte i värre 
tempo än att hon hann bromsa in när hon stötte på en 
bekant. Inte sällan var hon på väg till någon konsert. 
Kerstin Osborne var som person generös, också i prak-
tiskt handlande. När en gång några träd blåst ned i den 
lilla parken en bit från höghuset där hon hade sin lägen-
het på översta våningen, bekostade hon planterandet av 
nya.

Min personliga kontakt med Kerstin Osborne kom 
ganska långt fram i tiden. Jag kände henne förstås långt 
innan jag kände henne. Jag hade läst henne – av och om  –  
jag hade hört henne och jag hade både sett och blivit 
sedd av henne. Under några år bodde hennes äldre sys-
ter, den i det sena 1920-talets kårpampiga Lund mång-
besjungna Anna Munch-Falk, i samma trappuppgång 
som jag och min familj. Hit drog inte sällan Kerstin Os-
borne in med kvast och skyffel för att sopa rent i sådana 
gemensamma skrymslen som det borde anstått andra 
att sörja för. Det gick med fart och kläm ackompanjerat 
av muntra och vänliga tillrop. Propert och prydligt blev 
det desslikes.

Säkert kan det ha varit sådan handlingskraft som var 
grunden till hennes med positiva förtecken dominanta 
position i såväl svensk som internationell bibliotekssfär. 
På motsvarande sätt som det var den beslutför heten för 
40 år sedan som framsynt röjde väg för den upplevelse-
täta mötesplats och funktionella kunskapsresurs som 
fortfarande pryder sin plats på Sank Petri Kyrkogata i 
Lund. Ett epitafium över en gärning. ■

Jan-Eric Malmquist

Im memoriam Kerstin osborne
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BBL debatt

Rädda det digitala kulturarvet!

 1994 fick kB uppdraget att ta 
emot pliktexemplar av Cd-
RoM-skivor och liknande 

publikationer. Sedan dess har det diskuterats och ut-
retts i det oändliga hur det digitala kulturarv som finns 
på webben ska tas om hand. 1998 gjordes en första s k 
e-pliktutredning. 2009 gjordes en andra. Nyligen kom 
äntligen en lagrådsremiss, och lagrådet har nu uttalat 
sig.

Lagrådet har viss kritik mot förslaget, främst gäller 
det rättssäkerhetsaspekter, t ex i samband med vitesfö-
reläggande för dem som inte följer lagen. Vad lagen fak-
tiskt stipulerar är inte tillräckligt tydligt, menar lagrå-
det. Lagrådet instämmer också i Riksarkivets synpunkt 

att det kan bli förvirrande om myndigheter 
ska lämna exemplar både enligt gällande 
arkivlag och enligt den kommande e-plikt-
lagen.

Däremot har lagrådet inget att erinra mot 
själva grundtanken att webbmaterial bör 
samlas in och hur detta bör ske. Därmed 
kvarstår tyvärr några av förslagets allra 
största brister. 

Redan tidigt fick utredningen kritik för 
att man ville strunta i småpublicister och 
bloggare. På trycksidan är ju detta inget 
problem, där har man sedan länge sparat 
liknande material. 

Det finns i huvudsak två sätt att samla in 
webbpublikationer: automatiskt, med en 
sökrobot som avsöker webben i stora svep 
och laddar ned sidor, eller, mera punktvisa 
leveranser från utvalda publicister. Den ak-
tiva parten kan då antingen vara producen-
ten eller den mottagande institutionen.

De tunga remissinstanserna har varit 
mycket kritiska mot utredningen, flera har 
avstyrkt. Enligt lagförslaget vill man att pro-
ducenter av webbmaterial ska leverera en-
skilda filer för sig, med beskrivning av hur 

de hänger ihop. tU skrev om detta:  ”Det skulle kunna 
jämföras med att pliktleveransen för tryckta tidningar 
ändrades till att tidningarna skulle tvingas att sitta och 
klippa ut varje artikel ur tidningen och sedan skicka in 
dem till myndigheten.”

Utredarna har också fått för sig att vad som ska leve-
reras är ”färdiga” dokument, som man inte har för av-
sikt att uppdatera. tU igen: ”Det går inte att förutsäga 
om ett webbinslag kommer att förändras framöver eller 

ej. Allt beror på händelser och förändringar som ligger 
i framtiden.” Att utredare kan vara så okunniga är fak-
tiskt hårresande, särskilt som webben funnits i snart 
20 år.

Det rimliga med en så enorm och nebulös informa-
tionsmängd som webben utgör, är inte att lita till ma-
nuella leveranser. Punktvisa specialleveranser kan 
vara ett utmärkt komplement för de stora aktörerna 
på mediemarknaden – men även de kan automatise-
ras i hög grad. Om man vill ge en representativ bild 
för framtida forskare av webbpubliceringen måste 
dock fundamentet vara en robotinsamling av den typ 
som kb faktiskt sysslat med sedan 1997 – men i större 
skala.

1997 startade projektet Kulturarw3. En sökrobot av-
söker några gånger per år nätet efter svenska sidor som 
sedan sparas. Sverige har varit världsledande på detta 
område och det paradoxala var att när man 2009 bjöd 
in till en internationell konferens kring detta i kb:s 
lokaler, så släpptes samtidigt nyheten att man skulle 
lägga ned denna framsynta nedladdning – åtminstone 
under år 2010, sade riksbibliotekarien. Men ännu i 
september 2011 har denna nedladdning inte kommit 
igång igen – och det finns enligt mina källor starka 
krafter på kb som verkar för att denna insamlingsform 
bör läggas ned helt.

Danmark har en lag om robotnedladdning och be-
varande av webbsidor sedan 2004 och Finland sedan 
2007. I Danmark bedöms robotnedladdningen som så 
viktig att man har motsvarande 4,5 tjänst för detta. I 
Sverige finns nu 1,5 tjänst – men hur länge? Snart kom-
mer (enligt utredningen) något tjog människor att vara 
sysselsatta med att ta emot de manuella leveranserna 
– jurister, tekniker, handläggare m fl.

Flera remissinstanser har dock pekat på hur viktig 
just robotinsamlingen är (Socialstyrelsen, Tidnings-
utgivarna, Sveriges tidskrifter, tV4, Riksarkivet, Lunds 
universitet m fl), antingen som komplement eller kan-
ske rent av som den viktigaste insamlingsmetoden. 
Den borde, som tV4 skriver i sitt remissvar, vara ”den 
bästa och mest effektiva vägen” och kunna ge en ”bre-
dare och mer representativ bild än den som kan åstad-
kommas om utredningens förslag genomförs”.

Man bör inte låta sig luras av att utredningen i den 
löpande texten nämner robotinsamlingen. Problemet 
är att den inte med ett ord nämns i den föreslagna lag-
texten. Om robotinsamlingen uttryckligen nämndes 
där, skulle den få ett starkt skydd och inte kunna läggas 

”�Om�man�vill�ge�en�
representativ�bild�för�
framtida�forskare�av�
webbpubliceringen�
måste�dock�
fundamentet�vara�
en�robotinsamling�
av�den�typ�som�KB�
faktiskt�sysslat�med�
sedan�1997�–�men�i�
större�skala.”

→
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ned om de som för tillfället råkar vara chefer på kb får 
för sig att den är för dyr eller för besvärlig. Både robot-
insamlingen och den punktvisa insamlingen från större 
producenter bör skrivas in som några av kb:s huvud-
uppgifter i dagens mediesamhälle. Att på det viset ”be-
vara det breda bevarandet” är nog den viktigaste frågan 
just nu när det gäller det digitala kulturarvet.

Det behöver inte vara så svårt. Den finska lagen ut-
trycker det kort och koncist: ”Nationalbiblioteket har 
till uppgift att med hjälp av program hämta för allmän-
heten tillgängligt nätmaterial i datanät och att lagra 
det. I det nätmaterial som hämtas och lagras ska på ett 
representativt och mångsidigt sätt inkluderas material 
som är tillgängligt för allmänheten på datanät vid olika 
tidpunkter.”

Först 2015 ska det svenska förslaget fungera fullt ut – 
med eller utan robotinsamling är frågan. Pausen 2010–
2011 har redan gjort att vi missat några händelserika år 
som i hög grad speglats på nätet: askmolnet, prinsess-
bröllopet, Ship to Gaza, valet, sd:s intåg i riksdagen, 
den arabiska revolutionen (som ju har förgreningar hos 
enskilda i Sverige), den ekonomiska krisen, val av nya 
partiledare, diskussionerna om kungen, kritiken mot 
Ingvar Kamprad, etc. I Danmark har man inte missat 
sådant, för där gör man förutom stora svep också många 
nedladdningar inriktade på specifika händelser.

Gunnar Sahlin menade 2008 att det var ett stort pro-
blem att vi inte fått någon e-pliktlag ännu, eftersom be-
tydande delar av det svenska kulturarvet försvinner ut 
i cyberrymden. Skadorna var av ”bestående karaktär”, 
menade han. Robotinsamlingen var en viss kompensa-
tion, ansåg Sahlin då. Ändå lade han ned den något år 
senare. Man hänvisade till brist på anslag. Men detta 
var inte sant. kb har sedan år 2000 fått två miljoner 
per år för Kulturarw3. Men eftersom kb fr o m 2007 inte 
längre behöver särredovisa hur medlen används, har 
man kunnat spendera dessa pengar på annat.

Man hör ibland invändningar om att det robot-
insamlade materialet är ett ”sammelsurium” som 
måste katalogiseras och metataggas. Dessutom kan 
det inte tillgängliggöras på ett bra sätt av både tekniska 
och upphovsrättsliga skäl. Inget av detta är dock giltiga 
argument för en nedläggning. Allt detta kan lösas. Det 
viktiga är att det samlas in material. Annars finns det i 
framtiden inget att katalogisera eller tillgängliggöra.

Karl-Erik Tallmo

Författare, journalist, medverkade i epliktutredningen 
1998 och har sysslat med digitala bevarandefrågor sedan 
1992.

BBL debatt

 I BBl 06-07/2011 tar Lena Lundgren upp frågan 
om vem som har och tar ansvar för att spara di-
gitala projektredovisningar och grundmaterial 
av olika slag som samlas in och kan användas för 

fortsatt forskning. Hon föreslår också att någon tar an-
svar för en förteckning över befintligt ”grått” material. 
Hennes förslag är att biblioteket vid Högskolan i Borås 
kan göra detta.

Bibliotek & läranderesurser vid Högskolan i Borås 
arbetar just nu med att digitalisera samtliga special-
arbeten och uppsatser från Bibliotekshögskolan från 
1975 och fram till 2000 för att öka tillgängligheten till 
dessa. Sedan tidigare ligger alla kandidat- och magis-
teruppsatser från 2000 och framåt i högskolans digitala 
arkiv bada.

I sin verksamhetsplan för 2012–2014 uppmärksam-
mar Bibliotek & läranderesurser högskolans ledning 
på de senaste årens fokus på bevarande av forsknings-
data förutom uppsatser. Det föreligger därför ett behov 
av att skapa system för lagring, konvertering och för-
medling av forskningsdata. Inom Bibliotekshögskolan 
och Bibliotek & läranderesurser finns den kompetens 
som behövs för att inleda ett sådant arbete under kom-
mande år, men i dagsläget finns ingen finansiering för 
ett sådant arbete. Institutionen Biblioteks- och Infor-
mationsvetenskap/Bibliotekshögskolan och Bibliotek 
& läranderesurser har därför för avsikt att tillsammans 
söka medel för att kunna genomföra det viktiga arbete 
som Lena Lundgren efterfrågar.

Margareta Lundberg Rodin
prefekt Institutionen Biblioteks- och Informations-

vetenskap/Bibliotekshögskolan

Svante Kristensson
chef Bibliotek & läranderesurser

Borås svarar 
Lena Lundgren
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Utblick Tottie Lönn
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BRAsILIen

Bicicloteca – cykelbibliotek
En variant av uppsökande verksamhet är 
Bicicloteca i Brasilien. Bicicloteca är en 
trehjulig cykel som har konstruerats för att 
fungera som ett miljövänligt mobilt biblio-
tek. Avsikten är att hemlösa och de som bor 
i svåråtkomliga, avlägsna delar av Brasilien 
ska få tillgång till böcker. Detta ”gröna” 
cykelbibliotek lånas ut av Instituto Mobili-
dade Verde som också utbildar förmedlarna 
i hur de ska få kontakt med målgruppen. 
De donerade böckerna är stämplade med 
uppmaningen att de ska lämnas vidare till 
andra läsare.
(www.springwise.com, m.fl.)

dAnMARK

Biblioteksvana främjar högre studier
Barn och ungdom som använder sig av bib-
lioteket skaffar sig också en bra utbildning 
som vuxna. Det har bibliotekarier redan 
anat, men nu är sambandet också bevisat. 
Det är nämligen en av slutsatserna i en un-
dersökning som gjorts på uppdrag av Dan-
marks Biblioteksforening i somras. Det är 
också den slutsatsen, bland flera andra, 
som fått ett imponerande antal danska me-
dier att rapportera om undersökningen. 
Fler än 1 000 danskar, från 15 år och uppåt, 
tillfrågades i undersökningen. Av dessa har 
80 procent använt biblioteket som barn el-
ler som ung. Ju mer de använt sig av biblio-
teket som unga, desto högre utbildning har 
de skaffat sig. Resultatet är statistiskt säker-
ställt. 

Hela 96 procent av befolkningen anser 
att biblioteken har stort värde för samhäl-
let. Så har också landets bibliotek fler är 35 
miljoner besök årligen och är den största 
kultur- och utbildningsinstitutionen.

Ska regeringen nå målet att 95 procent 
av en ungdomskull ska ha utbildning bör 
man också satsa på biblioteken, framhåller 
Dansk Biblioteksforening. Förhoppningen 
är att politikerna ska förstå sambandet mel-
lan bibliotek och utbildning och mer aktivt 
räkna in stora och små bibliotek i den lokala 

eller nationella kultur- och utbildnings-
politiken. Nu återstår att se hur den nyvalda 
regeringen kommer att handla. Hela under-
sökningen kan laddas ner från biblioteks-
föreningens hemsida http://www.dbf.dk.

UsA

Banned Books Week
Under Banned Books Week, 24 septem-
ber–1 oktober, framhävdes, liksom tidigare 
år, First Amendment (första tillägget i den 
amerikanska konstitutionen som stadgar 
yttrande-, religions- och mötesfrihet). Då 
uppmärksammades bl a de boktitlar som en 
del vill ha bort från bibliotekens och skolor-
nas bokhyllor. ala:s Office for Intellectual 
Freedom samlar löpande information om 
dessa böcker och gör en årlig sammanställ-
ning. Den senaste tio i topp- listan över de 
mest utsatta och hotade titlarna toppas fort-
farande av den prisbelönade och omskrivna 
barnboken And Tango Makes Three av Peter 
Parnell och Justin Richardson, illustrerad 
av Henry Cole. Den handlar om två ping-
vinhannar som blir ett par och tar hand om 
ett ägg tillsammans. Det är femte året i rad 
som boken är med på listan och dessutom 
står den nu åter överst. Trots att öppen 
homosexualitet i år blivit tillåten även inom 
Usa:s försvar, har toleransen tydligen inte 
nått barnböckerna. 

Hela tio i topp-listan med skälen till protes-
terna:
1. And Tango Makes Three av Peter Parnell 
och Justin Richardson, ”homosexualitet, 
religiösa skäl, olämplig för åldersgrupp”.
2. The Absolutely True Diary of a Part-Time 
Indian av Sherman Alexie, ”olämpligt språk, 
rasism, sexualupplysning, sexuell fri-
språkighet, olämplig för åldersgrupp, våld”. 
3. Brave New World av Aldous Huxley, 
”okänslighet, anstötligt språk, rasism, 
sexuell frispråkighet”.
4. Crank av Ellen Hopkins, ”droger, 
anstötligt språk, sexuell frispråkighet”.
5. The Hunger Games av Suzanne Collins, 
”sexuell frispråkighet, olämplig för ålders-
grupp, våld”.

6. Lush av Natasha Friend, ”droger, 
anstötligt språk, sexuell frispråkighet, 
olämplig för åldersgupp”.
7. What My Mother Doesn’t Know av Sonya 
Sones, ”sexism, sexuell frispråkighet, 
olämplig för åldersgrupp”.
8. Nickel and Dimed av Barbara Ehrenreich, 
”droger, felaktig, anstötligt språk, politisk 
ståndpunkt, religiös ståndpunkt”.
9. Revolutionary Voices, red. av Amy Sonnie, 
”homosexualitet, sexuell frispråkighet”.
10. Twilight av Stephenie Meyer, ”religiös 
ståndpunkt, våld”.

Årets nyhet är Banned Books Week Virtual 
Read-Out. Det är en webbplats dit biblio-
tek och enskilda kan överföra videoupptag-
ningar med personer som läser ur hotade 
böcker eller talar om vikten av fri informa-
tion. Denna plats ersätter tidigare års iRl 
”Read outs” i Chicago, en maratonläs-
ning som sponsrades av American Library 
Association. 

Nytt för i år har också varit att officiellt i 
en ceremoni ”avcensurera” några ifråga-
satta böcker från tidigare år. I år avcensu-
rerades t ex Mark Twains Eve’s Diary, Kurt 
Vonneguts Slaugtherhouse-Five och Sarah 
Ocklers ungdomsroman Twenty Boy Sum-
mer. Eve’s Diary censurerades redan 1906, 
därför att den illustrerades med en naken 
Eva. Mark Twain noterade förtjust ironin 
i att oskyddade unga lätt kunde få tag i en 
ocensurerad Bibel med nakenbilder på bib-
lioteket. De andra två böckerna har man 
försökt få bort så sent som i somras på ett 
bibliotek i Missouri. De ansågs oacceptabla 
om man ”uppger sig vara kristen”. Det blev 
protester som följdes av en ”kompromiss”, 
nämligen att en förälder skulle vara med 
vid lån. Detta har förlöjligats av National 
Coalition Against Censorship och av Sarah 
Ockler. Samma elever som nu inte får låna 
böckerna utan mammas tillåtelse, kan näs-
ta år befinna sig vid fronten i Afghanistan, 
påpekar Sarah Ockler. 
(www.bannedbooksweek.org, www.ala.org, 

www.guardian.co.uk, m.fl.)
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Månadens uppsats MarieLouise Samuelsson

 UppSatSen heter ”till Skriptoriet i hopp 
om excerpering – Om uppbyggnaden av 
Svenska Akademiens ordboks bibliotek”, och 
beskriver ett i flera avseenden mycket speci-

ellt bibliotek. 
Cecilia Bergmans utgångspunkt är att tillkomsten av 

och verksamheten vid detta lilla vetenskapliga biblio-
tek ger ett bidrag till ämnet bibliotekshistoria. Hon be-
skriver sina erfarenheter från utbildningen vid Biblio-
tekshögskolan, då ”bibliotekshistoria” oftast handlade 
om 1800-talets folkrörelser och idén om ”The Public 
Library”.

Först när hon själv började arbeta vid Svenska Akade-
miens ordboksredaktion fick hon insikt om och intresse 
för de äldre, vetenskapliga bibliotekens historia. 

Historien om saob:s bibliotek är, självfallet, relate-
rad till Svenska Akademien vars stadgar från starten 
1786 innehöll uppgiften att skapa en ordbok. Ledamö-
terna tilldelades varsin bokstav, men ägnade därefter 
inte ordboken någon större energi. Efter akademiinstif-
taren Gustav iii:s död 1792, höll det hela på att rinna ut 
i sanden. Men Bernard von Beskow, Akademiens stän-
dige sekreterare mellan 1834 och 1868 blåste nytt liv i 
ordboksarbetet, som 1883 förlades till Lund. 

Det är osäkert om man då betraktade redaktionens 
samling av böcker som ett bibliotek. Men det fanns ett 
stadigt växande antal böcker, de äldsta sannolikt gåvor 
från Svenska Akademien. Så småningom tillkom böck-
er som skänkts av författare och forskare som hoppades 

att deras verk skulle komma att användas 
som källa i ordboken. 

Uppsatsens titel är hämtad från Preben 
Nodermanns och Fredrik Wulffs ”Psalm- 
och koralfrekvens”, från 1917, i vilken för-
fattarna antecknat sin förhoppning om 
”excerpering”, som enligt saob är lika med 
”handlingen att ur skrift göra (kortare ut-
drag)… för vetenskapligt arbete”. ”Skripto-
riet” var benämningen på den lokal i Lunds 
universitetsbibliotek, där ordboksredaktio-
nen inhystes 1906. Insamlingen av böcker 

under åren var delvis behovsstyrd, men framstår också 
som slumpartad. 

Skalden och Akademiledamoten Esaias Tegnér som 
mellan 1913 och 1919 var chef för saob ordnar genom 
sitt testamente att ”Svenska Akademiens Ordboksskrip-
torium må därefter för sitt behof med dispositionsrätt 
öfvertaga de böcker, som för denna institution kunna 
vara behöflige”. Böckerna som Tegnér testamenterade 
var till största delen språkvetenskaplig litteratur men 
från hans samling finns i saob:s bibliotek mer kuriösa 
titlar som Augustin Ehrensvärds Anledning til skjuta och 
kasta bomber samt Rosensteins Hus- och reseapoteque. 

Och trots att det inte ingick i ordboksredaktionens 
uppdrag att själv bygga upp ett bibliotek, finns numera 
240 hyllmeter där språkvetenskapen överväger men 
där alla ämnen i sab-systemet finns representerade. 

Det är samtidigt värt att notera att det inte finns 
många böcker i saob:s bibliotek som inte också finns i 
Lunds universitetsbibliotek, som från början varit oum-
bärligt för saob:s arbete och som dessutom länge var 
redaktionens ”hyresvärd”. 

Så varför uppstår då ett eget saob-bibliotek, trots att 
man under många år är inhyst i och fortfarande använ-
der ett universitetsbibliotek? 

Cecilia Bergman frågar sig om det helt enkelt kan 
vara så att ”där akademiker befinner sig, så samlas 
oundvikligen böcker?”. 

En annan förklaring skulle kunna vara att redaktio-
nen redan hade en påbörjad boksamling när man flyt-
tade in i Lunds universitetslokaler. 

Det har aldrig förekommit att någon har anställts 
för att vara saob:s bibliotekarie. Ordbokschefen har 
förmodligen varit huvudansvarig och assistenter har 
ansvarat för registrering medan ordbokens redaktörer 
är de som kommit med förslag på inköp. 

Först 1981 nämner protokollen en funktion som 
”handhavare av saob:s bibliotek” och 1999 får saob:s 
bibliotek ”en ny bibliotekarie”. Boksamlingen om-
nämns visserligen som ”bibliotek” 1939, men inte 
förrän 1980 blir ”bibliotek” en separat budgetpost. An-
vändare av biblioteket under åren är inte bara ordboks-

en udda skärva 
bibliotekshistoria
Kan ett bibliotek uppstå mer eller mindre av en slump? Utan bibliotekarie och utan 
strategier för inköp? Cecilia Bergman beskriver i sin uppsats hur Svenska Akademiens 
ordboksbibliotek kom till. 

cecilia Bergman: 
till skriptoriet i hopp 
om excerpering.
om uppbyggnaden av 
svenska Akademiens 
ordboks bibliotek.
Magisteruppsats i biblioteks- 
och informationsvetenskap vid 
institutionen biblioteks- och 
informationsvetenskap/Biblio-
tekshögskolan 2010. 
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redaktionens personal utan även forskare.
1994 lämnar ordboksredaktionen Lunds 

universitetsbibliotek för flytt till egna loka-
ler. Där fortgår arbetet med den ordbok som 
ska beskriva hur svenskt skriftspråk har an-
vänts och förändrats, från 1521 och framåt. 
Trettiofem band har det hittills blivit. Man 
har hunnit till ordet ”tyna” och räknar med 
att vara färdiga 2017 med vad som förvän-
tas bli 39 band. Ordboken (som inte ska 
förväxlas med saol, Svenska Akademiens 
ord lista) är i första hand en hjälp för språk-
forskare men också för historiker, litteratur-
vetare och andra som tolkar gamla texter. 

En av poängerna med uppsatsen är att 
den ger en inblick i ordboksredaktionens 
långsiktiga, kulturarvsvårdande arbete, en 
verksamhet som på köpet också skapat sitt 
eget bibliotek. 

Ja, det är ett ovanligt bibliotek som upp-
satsen beskriver. Det är sannolikt också 
ovanligt att någon utforskar vad som samti-
digt är den egna arbetsplatsen. Ovanligt och 
möjligen olämpligt – Cecilia Bergman argu-
menterar också för och emot sitt ämnesval. 
Å ena sidan risken för hemmablindhet, å 
andra sidan insikter och tillgång till mate-
rial vars existens inte många känner till. 

Handledare och högskola har uppenbar-
ligen gett klartecken. Betoningen ligger 
dessutom på förfluten tid och med uppsat-
sen åstadkommer Cecilia Bergman det hon 
avsåg: att foga ytterligare en bit, om än liten 
och udda, till helheten bibliotekshistoria. ■

söktjänsten  
Fakta & ForskninG
Är du intresserad av att läsa om boksvinn vid 
forskningsbibliotek, barns sökvanor eller alter-
nativa hyllplaceringar? Då ska du söka bland 
master- och magisteruppsatser på Svensk Bib-
lioteksförenings hemsida. Under Fakta om bib-
liotek/Månadens uppsats finns en söktjänst där 
de biblioteks- och informationsvetenskapliga 
uppsatserna sedan 2008 ingår. Via söktjänsten 
kan alla uppsatser som publicerats elektroniskt 
– vilket är så gott som samtliga – laddas ner i 
fulltext.

Uppsatserna är indelade i ett trettiotal äm-
neskategorier, bland annat användarvanor, 
bemötande, bibliometri, informationskompe-
tens, lokaler, marknadsföring, pedagogik och 
vetenskaplig publicering. Uppsatserna kan 
även sökas utifrån den bibliotekstyp uppsatsen 
berör och förstås också författare, titel, år och 
lärosäte.

Krönika Nina Frid

En riktig läsare

 LäSning handlar inte bara om böcker. Det handlar 
 också om identitet. För att verkligen bli en läsare  
 behöver man först föreställa sig själv som en som  
 faktiskt läser. Det sker lättast genom positiva 

läsande förebilder, och kanske ännu hellre i en gemenskap av 
andra läsare.

Det är därför bokcirklar är så framgångsrikt för den egna 
läsutvecklingen. Gemenskapen stärker helt enkelt läsariden-
titeten så att du till sist inte kan gå någonstans utan en bok i 
väskan!

Häromkvällen hamnade jag mittemot en kvinna på en mid-
dagsbjudning som, när hon fick höra att jag var bibliotekarie, 
smått desperat kastade sin fråga över bordet: 

– Hur ska jag få min elvaåriga son att läsa? Jag har försökt 
allt, lånat alla sorters böcker från biblioteket, men han läser ingenting.

Det är inte första gången det händer. Jag har fått frågan när det gäller trettonåriga söner 
också, eller sjuttonåriga. Både på middagsbjudningar och på biblioteket. Och säg den bib-
liotekarie som inte har fått det! Och märkligt nog är det alltid en mamma som är bekymrad 
– aldrig en pappa, och antingen är det så att alla flickor redan läser eller så anses det inte vara 
något problem med deras bristande intresse för skönlitteratur.

All statistik från läsvaneundersökningar bekräftar ju verkligen att kvinnor läser skönlit-
teratur i högre utsträckning än män, och visar dessutom att denna klyfta mellan mäns och 
kvinnors läsning på ett oroväckande sätt både ökar och gå ner i åldrarna. De läsande män-
nen är en minoritet, och det gäller samtliga samhällsklasser och utbildningsnivåer. Och det 
gäller även pojkar.

Jag minns författaren Petter Lidbeck berätta om ett möte med ett gäng killar i skolan, dit 
han blivit inbjuden för att inspirera till läsning. ”Jag läser inga böcker”, sa en av femton-
åringarna bestämt, ”Det är bögigt!” Jaså, sa Petter, bögigt... och du gillar tjejer då? ”Tjejer, 
nej för fan”, sa femtonåringen lika bestämt, ”Det är bögigt!”. (Och hur bögigt är då inte bib-
liotek?) Med andra ord, läsning är något tjejer sysslar med, riktiga män läser inte romaner.

Jag minns också folkpartisten Christer Nylander som hävdade att politiker i allmänhet är 
mer bildade än de erkänner. Det är rädslan för att framstå som kultursnobbar som gör att de 
anpassar sin smak efter väljarna och påstår sig föredra Kalle Anka framför opera och har en 
väckarklocka på nattduksbordet istället för en roman. Men något stämmer inte. En kvinnlig 
politiker skulle aldrig behöva dölja sitt kultur- och litteraturintresse av rädsla för att förlora 
väljare.

Det är något annat som är hotat. Riktiga män läser inte romaner, ens när de är politiker.
Kanske är faktiskt bristen på manliga läsande förebilder ett större problem än bristen på 

de böcker som ska få killar att gilla. Sådana listor är ju för övrigt lätta att sätta i händerna på 
en desperat mamma, men förstärker väl egentligen bara bilden av att killar inte är att räkna 
med som läsare på samma sätt som tjejer.

Pappor läser inte alls för sina barn i den omfattning som mammor gör. Förskolan domi-
neras av kvinnor, likaså skolan och biblioteket, i synnerhet bland barnbibliotekarierna. Poj-
karna möts ingenstans av läsande män, och kanske är det det som blir hindret i deras egen 
läsutveckling. Den bekymrade mamman har en elvaårig son som inte läser. Men läser hans 
pappa?

Kanske biblioteken skulle våga sig på lite läsfrämjande insatser för vuxna män, som till 
exempel småbarnspappor, eller idrottsklubbens fotbollstränare. Bidra till att lyfta fram de 
positiva manliga läsande förebilderna.

För det vet vi ju, att riktiga män visst läser romaner! Eller poesi.
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Holly Hibner, Mary Kelly
Making a collection count: A 
holistic approach to library 
collection management 
Chandos Publishing, 2010

Det vore fel att avfärda 
den här boken som 
naiv och beskäftig. A 
och O i ett bibliotek är 
dess samlingar. Det 
unika och spännande 
med boken är att sam-
lingarna betraktas ur 
ett holistiskt biblio-
teksperspektiv. Sam-

lingen och förvärvet hänger ihop med all 
verksamhet på biblioteket och är inte en iso-
lerad verksamhet utan påverkar och påver-
kas av all personal, ny teknik och lokalernas 
utformning. Vad Hibner och Kelly skrivit är 
en lättläst, översiktlig och praktisk handbok 
som främst riktar sig till ansvariga, men 
kanske mest är nyttig för nyanställda och 
som lärobok för blivande kolleger. Även 
bibliotekarier vid akademiska bibliotek kan 
ha glädje av dessa konkreta och jordnära 
råd som bygger på praktiska erfarenheter 
från folkbibliotek i Michigan. Så det vore fel 
att avfärda boken som naiv, beskäftig och 
lättviktig.

Fördjupad förståelse av olika aspekter 
kring samlingarna får dock sökas i de mer 
ambitiösa standardverken och i annan 
facklitteratur. Till dessa hör Edward Evans 
Developing Library and Information Center 
Collections, som nyligen utkom i en femte 
upplaga, och Peggy Johnsons Fundamentals 
of Collection Development and Management 
som utkom i en andra upplaga för några 
år sedan. Båda ger en djupare insikt i olika 
aspekter kring förvärv men saknar det som 
är den här bokens styrka: helhetstänkan-
det.

Vad Hibner och Kelly betonar är behovet 
av att se samlingarna som något levande, 
något som har en bestämd livslängd och 
något som ständigt måste utvärderas. Att 
utvärdera samlingarnas relevans och kva-
litet är viktigt och till stor nytta både för 
de biblio tekarier som gör urvalet och för 
ansvariga chefer. Detta betonas förtjänst-

fullt i boken. Något annat som tas upp är 
vikten av gallring.

Svagast är författarnas analys av och råd 
kring urvalsprocessen, där någon egent-
lig vägledning inte ges. Här känns boken 
inte relevant utan lätt löjeväckande. Av de 
hundratals kriterier som tillämpas i prakti-
ken när man väljer ut vad som ska köpas in 
nämns ett fåtal. Råd som ”why a particular 
title was chosen and another wasn’t – is best 
addressed in the collection management 
policy”, påminner mest om att försöka fån-
ga en vind i ord.

Sammanfattningsvis är den dock en bra 
introduktionsbok för blivande biblioteka-
rier och en nyttig och tankeväckande bok i 
det dagliga biblioteksarbetet. Mycket kan 
förändras till det bättre och här finns många 
goda och praktiska råd. Bokens styrka är 
betoningen av utvärderingar. Bokens stora 
svaghet är ointresset för elektroniska resur-
ser. Avsnitten om förvärv, köp, katalogise-
ring, hylluppställning, användning, anslag 
och förvärvsdokument innehåller många 
viktiga synpunkter och förslag som bygger 
på författarnas egna praktiska erfarenheter 
från olika folkbibliotek i Michigan, men är 
fullt relevanta även för våra folkbibliotek. 

Jan Szczepanski
F d förste bibliotekarie och avdelningschef 

vid Göteborgs universitetsbibliotek
 

Anna Perälä
Vackert, vittert, lärt: Jarl Pousars 
boksamling
Svenska litteratursällskapet i Finland, 2010

Bibliotekarien och 
bokhistorikern Anna 
Perälä i Helsingfors 
har genom sitt verk 
om Jarl Pousars bok-
samling placerat sig 
vid den bokhistoriska 
forskningsfronten på 
andra sidan Östersjön. 
Samma år som Kris-

tina Lundblad och Helena Strömquist dis-
puterat på sina bokhistoriska avhandlingar 
i Lund, utger Svenska litteratursällskapet i 

Finland en besläktad undersökning. Perä-
läs bok uppehåller sig dock vid en enskild 
persons boksamling, medan lundensarna 
analyserar bokbanden som ett allmänt fe-
nomen (klotbanden och pappersomslagen). 
Lundaforskarna sätter in böckerna som 
fysiska föremål i en historisk kontext som 
på djupet förklarar hur böckernas utstyrsel 
har förändrats i samspel med tekniska och 
ekonomiska förändringar och konstnärliga 
moden. Även Perälä har denna höga ambi-
tionsnivå. 

Jarl Pousar (1941–2004) var bibliotekarie 
i Helsingfors. Han skänkte 1998 en stor del 
av sin boksamling till Svenska litteratursäll-
skapet i Finland. Donationen bestod av ca 
2 500 volymer och omfattade drygt 2 900 
titlar. Därtill ingick 15 hyllmeter böcker i 
ämnet bokväsen. Pousar hade ärvt böcker 
av sina farföräldrar och började själv tidigt 
att samla. Det var både innehållet och den 
konstnärliga utstyrseln i form av bokban-
den som intresserade honom. Målsättning-
en för esteten Pousar, med konsthistoria 
som huvudämne, var att samla på böcker i 
ursprungligt skick. Under 1800-talet ökade 
antalet förlagsband betydligt på grund av 
att förlagen utvecklades i kommersiell rikt-
ning. Med förlagsband menas att bokban-
det tillkommit på förläggarens initiativ och 
att det utfördes maskinellt i större mängder 
– ett led i industrialiseringen av bokproduk-
tionen. Tidigare var privatband och han-
delsband det brukliga och dessa utfördes av 
bokbindarna manuellt. Pousars bokbands-
historiska samling är särskilt intressant 
därför att den innehåller en så pass hög an-
del förlagsband från 1800-talet, något som 
är åtråvärt för dagens forskare och biblio-
filer. Offentliga bibliotek fick under denna 
tid sina exemplar häftade och band in dem 
i enhetliga biblioteksband, vilket gjorde att 
kringmaterialet (t ex originalomslag med 
illustrationer och förlagsreklam), som för-
laget försåg sina produkter med ofta sprät-
tades bort och slängdes. 

Anna Peräläs syfte med sin genomgång 
av Jarl Pousars bokbandshistoriska samling 
är att öka kunskaperna om böckernas fysis-
ka egenskaper till nytta för forskare i littera-
tur-, lärdoms- och idéhistoria. Hennes stu-
die är synnerligen grundlig och innehåller 
förutom en presentation av samlaren och 
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samlingen ett kapitel om bokbandshistoria 
från medeltiden till industrialismens tide-
varv. Här diskuteras olika bandtyper och 
även bandens sociala implikationer. Tre 
kortare kapitel tar upp pärmar i pergament 
och skinn, olika aspekter på materialet pap-
per samt böcker klädda i siden, sammet och 
klot samt skyddsomslagen. Utvecklingen 
från ornamentala till illustrativa bokband 
– ett fenomen som Kristina Lundblad ana-
lyserat på ett så skarpsinnigt sätt – får ett 
relativt stort utrymme. Perälä relaterar 
strövis till sina bokhistoriska kollegor, men 
har inte mäktat att helt och hållet integrera 
deras rön.

Nästan halva boken utgör en genom-
gång av bokband från Finland. Läsaren får 
sig därigenom en finsk bokhistoria till livs 
i mycket koncentrerad form. Och det är en 
historia som till stora delar är en del av den 
rikssvenska idéhistorien. Här bör man upp-
märksamma att det så sent som 1850 fanns 
en bestämmelse som förbjöd att på finska ge 
ut något annat än litteratur av ekonomiskt 
eller religiöst slag. Det svenska språkets do-
minans inom den lärda och vittra världen 
var fortfarande i det närmaste total. Något 
som man kanske kan sakna i detta sam-
manhang är några belysande exempel på 
litterära kontakter som odlades mellan Sve-
rige och Finland. Jag tänker på viktiga namn 
som Adolph Ivar Arfwidsson och Gustaf 
Henrik Mellin – båda bördiga från Finland. 
Utbytet av kunskaper och idéer kunde även 
ske på en praktisk och teknisk nivå då bok-
bindare migrerade och förkovrade sig på 
olika håll. Här är kontakterna österut tyd-
liga när man granskar förteckningen över 
de inhemska bokbindarna. 

Dessa invändningar skymmer inte sikten 
för att Peräläs bok framstår som en bragd 
eftersom den lyfter fram den finska bok-
bandshistorien i ljuset genom en annars 
dold samling. Boken är därtill vackert form-
given och försedd med utsökta illustratio-
ner. 

Gunnel Furuland
bibliotekarie och fil. dr i litteraturvetenskap

christer Hermansson
det är jag som är chefen! om det 
subjektiva chefskapet
BTJ förlag, 2011 

I våra reflektioner 
kring ledarskap har 
min ledningsgrupp på 
Stadsbiblioteket i Mal-
mö emellanåt berört 
några av den danske 
filosofen Søren Kier-
kegaards existentiella 
tankar. Vi har återkom-
mande talat om det 

kända Kierkegaardska begreppet ”att träda 
i karaktär”. 

Det är ett begrepp som vi spontant har 
haft svårt att hitta en adekvat svensk över-
sättning av. Kanske för att det speglar en 
ytterst individuell företeelse som kan upp-
fattas stå i ett motsatsförhållande till en kol-
lektiv konsensuskultur? 

”Att träda i karaktär” är kort och gott ett 
uttryck för att som människa hitta sig själv 
genom livet, att klargöra för sig själv vem 
man egentligen är och vill vara. Vidare 
handlar det klart och tydligt om att stå fast 
vid den uppfattning man kommer fram till, 
att kunna ge plats åt både de ljusa och de 
mörka sidorna och att möta världen med 
hela sitt jag. Därmed kan man vara en au-
tentisk människa som kan ha autentiska 
möten med andra autentiska människor, 
utan så många filter och fagert tal. Här finns 
snarare närhet, kontakt, respekt och liv. 

I boken Det är jag som är chefen träder 
Christer Hermansson i karaktär som ledare 
och människa. Han konstruerar begreppet 
”Det subjektiva chefskapet” och är intres-
serad av att undersöka hur man kan ”lösa 
sitt eget och verksamhetens uppdrag på 
bästa möjliga sätt genom att verkligen vara 
personlig eller subjektiv”.

Hermansson har själv inte mycket till 
övers för litteratur om management och 
ledarskap i största allmänhet. Han karak-
teriserar den som ”banal och ointressant” 
fylld med ”förnumstigheter och självklar-
heter”. Till det vill jag säga att han har läst 
fel böcker, men det får jag utveckla vid ett 
annat tillfälle. Nu publicerar han sitt per-

sonliga alternativ som stammar från en 
lång ledarpraxis inom biblioteks- och kul-
turområdet. Och vad har läsaren att hämta 
i det? 

Det beror nog mycket på vem läsaren är 
och vad hon eller han söker. Boken är kort, 
lättläst och kryddad med de välkända finur-
liga Hermanssonska betraktelserna och 
humoristiska infallen. Han citerar också 
sig själv flera gånger med passager från sina 
tidigare publikationer. Att döma av texten 
kan det vara både underhållande och sti-
mulerande att bli utsatt för detta specifika, 
subjektiva ledarskap. Men kanske kan det 
bli lite tröttande i längden. Det är en evig 
balansakt mellan humoristiska infall och 
ett anspråk på seriositet. Det sistnämnda 
gör mig osäker; menar han allvar med re-
flektionerna om ledarskap eller är det bara 
en stor bluff? 

Boken har skrivits på kort tid och det är 
dess stora svaghet, eftersom tankar och 
uppmaningar förblir antaganden när de 
inte underbyggs och utvecklas mer. Det blir 
mer en fråga om att ”take it or leave it”, om 
personligt temperament och preferenser. 
Men icke desto mindre kan den både inspi-
rera och sätta igång nya tankar.

Utöver Hermanssons trofasta läsarskara 
vänder sig boken först och främst till ledare 
och blivande ledare på mindre arbetsplat-
ser. Jag saknar reflektioner kring ledarskap 
genom andra, i och tillsammans med led-
ningsgrupper, och om ledarskap i en allt 
komplexare värld. 

Trots invändningarna ska vi välkomna 
Hermanssons bok, för den presenterar 
ledar skap som ett väsentligt ämne vi bör 
ägna oss mer ingående åt. 

Elsebeth Tank, 
Stadsbibliotekarie,  

Stadsbiblioteket i Malmö
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Notiser

Akademien 
nobbar inte 
Wordfeud
Svenska Akademien har inte alls 
nobbat det populära mobilspelet 
Wordfeud, som spelets utveck
lare nyligen hävdade. Det hävdar 
akademiens ständige sekreterare 
Peter Englund. Enligt en TTinter
vju ska Wordfeuds spelutvecklare 
Håkon Bertheusson ha hävdat 
att man skickat en förfrågan om 
att få använda Svenska Akade
miens Ordlista (SAOL) utan att få 
svar från akademien. 

Ungefär 360 000 svenskar 
spelar mobilspelet Wordfeud 
som påminner om klassiska Alfa
pet, enligt en färsk undersökning 
från Novus.

Peter Englund bloggar om att 
han känner sig falskt anklagad 
för att nobba Wordfeud. Han me
nar att samma dag som intervjun 
gjordes så skickades en förfrågan 
från spelutvecklaren om att få 
använda SAOL. En fråga som i 
vanlig ordning hänvisades vidare. 
Peter Englund är själv en hän
given Alfapetspelare och skulle 
gärna se att SAOL kan användas i 
ordspelet Wordfeud. ”Vi har enkla 
standardavtal redo. Allt till lekens 
och rättstavningens fromma”, 
skriver han på sin blogg. ÅE

Biblioteket  
skänker böcker – igen

Förra årets lässtafett i Nynäshamn fortsätter även i år. Tanken är att 
få fler låntagare och öka läslusten genom att skänka bort pocket
böcker. 

Förra året skänkte biblioteket bort 300 pocketböcker till de Nynäs
hamnsbor som ville ha. Av dessa böcker var det bara 60 som hittade 
tillbaka till biblioteket. Helena Ahlin, bibliotekarien som dragit igång 
projektet, säger att det hela varit lyckat eftersom det inneburit att fler 
människor har läst en bok. Till eventuella kritiker som ogillar att bib
lioteket skänker bort böcker säger hon:

– Vi har fått massor av positiv respons på detta initiativ och är 
övertygade om att biblioteket därför fått bra PR samtidigt som vi 
ökat läsintresset i kommunen. Mervärdet är att fler hittat in till oss på 
biblioteket och kanske blivit lockade att läsa en ny bok, säger Helena 
Ahlin. 

Precis som förra året delas pocketböcker från olika förlag ut, dock 
något färre än förra året – 250 böcker. Det rör sig om faktaböcker, 
deckare, romaner, biografier och ungdomsromaner. Det handlar om 
både klassiker och noveller av exempelvis Alice Munroe samt fakta
böcker som Ddagen av Antony Beevor och Gilla läget! av Barbara Eh
renreich. Tanken är att den som läst sin bok skriver en kommentar och 
lämnar boken vidare till ny läsare. Att låta läsarna skriva i böckerna ser 
Helena Ahlin inte som ett helgerån. Tvärtom. Och hennes chef, Helen 
Amborn, håller med.

– Lässtafetten är ett roligt och unikt grepp för att nå dem som i 
vanliga fall kanske inte läser eller lånar böcker på biblioteket. Vi tror 
att den som lämnar över boken till grannen eller kollegan också pratar 
om innehållet. På så vis ökar förhoppningsvis samtalen om böcker, 
säger Helen Amborn.

Startskottet för stafetten gick i september och avslutas 6 decem
ber med en fest på biblioteket. Tanken är då att en författare till en 
av böckerna ska finnas på plats och att de bästa kommentarerna då 
ska läsas upp. Helena Ahlin berättar att i vissa böcker från den förra 
stafetten stod endast namnet på läsaren medan det i andra böcker 
förts utvecklande samtal om bokens innehåll. 

– En läsare ansåg att Émile Ajars roman Med livet framför sig var ”all
deles för pratig” medan en annan läsare tyckte att romanen ”var både 
sorglig och rolig på samma gång” och en tredje läsare höll med om den 
sistnämnda kommentaren. 

– En av de roligare kommentarerna stod skrivet i John Steinbecks 
Vredens druvor. Pust!, löd omdömet.

ÅE

Helena Ahlin och Helen Amborn.
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BHS släpper 
app för mobilt 
lärande

Högskolan i Borås är bland 
de första lärosätena i landet 
som satsar på att ta fram en 
webbapplikation för mobilt 
och flexibelt lärande. Det är 
Institutionen Biblioteks och 
informationsvetenskap/Bib
liotekshögskolan som ligger 
bakom initiativet för det flexibla 
lärandet. Tanken är att distans
studenter på ett enkelt sätt ska 
kunna ta del av föreläsningar och 
kommunicera med lärarna via 
mobiltelefonen.

– Eftersom Bibliotekshög
skolan har stor erfarenhet av 
nationell rekrytering har vi lagt 
mycket kraft på utvecklingen 
av distansutbildningar. Nu tar 
vi nästa steg inom det flexibla 
lärandet och ger studenter 
möjligheten att ännu lättare följa 
undervisningen på valfri plats, 
säger Margareta Lundberg  
Rodin, prefekt vid institutionen.

Projektets initiativtagare Rolf 
Hasslöw, Ingrid Johansson och 
Carina Waldén har inspirerats av 
trenden att lägga kursmaterial 
utanför de traditionella läro
plattformarna och använda sig 
av mobiltelefoner, laptops och 
läsplattor. Arbetet med att ta 
fram en egen app påbörjades i 
januari 2011. Under hösten testas 
appen av studenter på den första 
pilotkursen Patent, varumärke och 
design – information som inspira
tion, en distansutbildning som 
ger 10 högskolepoäng.

Förhoppningen är att flera 
kurser i framtiden kommer att 
finnas tillgängliga via mobilen, 
till exempel Bloggens teori och 
praktik och Bilddigitalisering av 
kulturarvet.

ÅE
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Landets första läsambassadör

Författaren, illustratören, manusförfat
taren och serietecknaren Johan Unenge är 
utsedd till landets första läsambassadör. Hans 
uppdrag blir att skapa en ökad medvetenhet 
om litteraturens betydelse för de unga. Fram
för allt kommer han att rikta in sig på att nå 
föräldrar. På så sätt hoppas Johan Unenge att 
barnen ska lockas till att läsa mer. Kulturrådet 
och Författarcentrum finansierar och admini
strerar ambassadörsuppdraget.

Läsambassadören ska under två års tid med
verka på mässor, bokfestivaler, konferenser 
och andra offentliga arenor runt om i Sverige 
för att prata om läsning och litteratur för unga. Det är viktigt att läsambassadören 
vill delta i det offentliga samtalet och driva debatt. Flera undersökningar bland an
nat från Medierådet visar att ungas attityder till läsande förändrats eftersom allt 
färre läser på fritiden. Dessutom har läsförståelsen bland 15åringarna försämrats 
de senaste åren.

– Det är lätt för dagens unga människor att missa böckernas värld när så mycket 
annat pockar på uppmärksamhet. Jag tror att det är viktigt att hjälpa dem att 
hitta dit, säger Johan Unenge som ofta är ute i skolor och pratar med unga.

Johan Unenge är skapare till ett trettiotal böcker. Han är kanske mest känd 
för bland annat Eva & Adam, Gyllene Knorren och Livet enligt Rosa, som han skapat 
tillsammans med Måns Gahrton.

– Att läsa böcker är underhållning, vardagsflykt och kunskap. Läsning ger också 
större förståelse för andra människor och empati behövs idag, säger Sveriges 
första läsambassadör som sitter på stol nummer 9 i Barnboksakademin men på 
fritiden föredrar att stå på skateboardbrädan.

2013 är det tvååriga uppdraget slut och då utses en ny läsambassadör. ÅE
Urhundenplaketterna 
utdelade

På Bok & Bibliotek delades i vanlig ordning Serie
främjandets Urhundenplaketter ut – i år för 25:e gången.

2011 års pris för 2010 års bästa originalsvenska serie
album gick till Om någon vrålar i skogen av Malin Biller 
(Optimal press). Ur juryns motivering: ”En bok som 
engagerar, berör och lämnar ett bestående intryck hos 
läsaren.”  

Priset för bästa till svenska översatta seriealbum gick 
till Ankomsten av australiensaren Shaun Tan (Kabusa 
böcker). Ur juryns motivering: ”Med fantastiskt vackra 
teckningar och ett närmast unikt bildspråk ger denna 
ordlösa berättelse en personlig, allegorisk och allmän
mänsklig bild av utvandringens orsaker, hopp och våndor.” 

Specialpriset Unghunden för främjande av barn och 
ungdomsserier i Sverige går, som BBL kunde berätta 
redan i förra numret, till Positiv förlag som ger ut barn
serie tidningen Tivoli med vänner. 

Priserna delades ut av historikern och serievännen Dick 
Harrison.

Seriefrämjandets pris Urhunden delas sedan 1987 ut 
årligen till föregående års bästa svenska respektive över
satta seriealbum. 

Priset är uppkallat efter en klassisk svensk seriefigur 
från sekelskiftet av Oskar Andersson, signaturen OA. 
Sedan 1994 delas också Unghunden ut för insatser för 
barn och ungdomsserier i Sverige.  HZ

Sverige i fokus i Bologna

Sverige är hedersgäst vid barnboksmässan i Bologna i Italien i mars 2013. 
Bland annat ges tillfälle att visa en stor utställning om samtida svenska 
illustratörer och även att anordna seminarier med svenska författare och 
illustratörer. 

– Vi ansvarar för världens största barn och ungdomslitteraturpris 
(ALMA) och nu får vi ytterligare en möjlighet att främja svensk litteratur 
samt barns och ungdomars läsning. Vi är mycket glada över att vara 
hedersgäst vid Bolognamässan, säger Kennet Johansson, generaldirektör 
på Kulturrådet, den myndighet som ansvarar för Sveriges deltagande.

Satsningen inleds redan under nästa års Bolognamässa, då Litteratur
priset till Astrid Lindgrens minne delas ut för tionde gången och firas med 
en jubileumsutställning. Då tillkännages också 2012 års mottagare av 
ALMApriset.

Roberta Chinni, ansvarig för Bolognamässan:
– Vi ser fram emot ett utökat samarbete med Kulturrådet. Tillkänna

givandet av pristagare har varit en av mässans höjdpunkter. Vi är mycket 
förväntansfulla inför 2013 års program då vi får möjlighet att se och lära 
oss mer om den svenska barn och ungdomslitteraturen.

Barnboksmässan i Bologna är världens viktigaste internationella arena 
för barn och ungdomsböcker.  ÅE

Notiser
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Joel Sommerfeldt har utsetts till ny vd för Axiell 
Group AB. Han tillträder den 1 januari 2012 och 
efterträder Jerk Sintorn, som fortsätter på annan 
position inom bolaget.

Om namnet Joel Sommerfeldt klingar bekant 
är det inte så konstigt. Den minnesgode kom
mer ihåg att det var han som tog plats som vd för 
BTJ när 2000talet var sprillans nytt. Då kom han 
närmast från porslinsföretaget Fyrklövern – en del 
i Alf Tönnessons direktförsäljningsimperium IMP 
(International Masters Publishers AB). Sommerfeldt 
bytte glas och kosmetika mot bibliotek och skälen 
var flera: ”Jag tittade på siffrorna för BTJ och såg ett 
företag som har växt men samtidigt har lönsam
heten gått ned. Den stundande börsintroduktionen 
är intressant, personkemin med Börje Fors och 
Joneta Belfrage stämde…”, berättade Sommerfeldt i 
en längre intervju med undertecknad.

Just det: det var på den tiden BTJ ägdes av KF 
Media (vd Börje Fors) och SAB (ordf Joneta Belfrage) 
och på en bolagsstämma året innan slogs den stra
tegi fast som skulle göra BTJ i skick för börsintro
duktion år 2003: tillväxt och förbättrad lönsamhet. 
Det var där Sommerfeldt kom in i bilden. 

Och vad har detta med Axiell att göra, undrar nu 
kanske någon. Vi letar lite i minnet igen. Ett år efter 
att Joel Sommerfeldt tillträtt som vd för BTJ dekla
rerar man att man ämnar bilda bolag med Axiell 
Bibliotekssystem AB. Det nya företaget heter Axiell 
BookIT AB och all verksamhet i BTJ Systems AB (bl a 
BookIT) förläggs till det nya bolaget, som kom
mer att stå under Axiells ledning. På ren svenska: 
man sålde till Axiell… Under Joel Sommerfeldts 
tid lämnade KF sitt ägande i BTJ helt och Svensk 
Biblioteksförening minskade sitt. Majoritetsägare 
blev riskkapitalbolaget Litorina Kapital och senare 
Ratos.

I slutet av februari 2004, efter fyra år på posten 
som vd för BTJ, avgick Joel Sommerfeldt oväntat. 
Varken Sommerfeldt eller BTJ:s styrelse ville kom
mentera skälen närmare men styrelsens ord

förande Örjan Håkansson menade att företaget 
hade ”behov av förnyelse”. Exit Joel Sommerfeldt, 
entré Fredrik Åkerman och Sophie Persson – och 
sedan dess har det ju flutit en del vatten under 
broarna åtminstone vad BTJ anbelangar.

Och Joel Sommerfeldt återgick till att vara ”en 
industriknutte i mörk kostym” som vd för Kelva AB 
– ett företag som ”erbjuder produkter för en mängd 
olika applikationer inom förpackningsindustrin 
och den grafiska industrin”. Men han har hela tiden 
behållit en fot i branschen om än en inte lika fram
trädande som den i BTJ:s turbulenta rampljus – som 
styrelsemedlem sedan 2002 i Axiell Group AB. 

Entré Sommerfeldt. Igen.
HZ

Notiser

Ny vd för Axiell
– och en liten tillbakablick

Ny kanslichef 
för ALMA

Helen Sigeland, handläggare 
på Kulturrådet, blir från och med 
1 januari 2012 ny kanslichef för 
ALMA – Litteraturpriset till Astrid 
Lindgrens minne. Fram till dess 
fortsätter Rebecka Svensén att 
fungera som ställföreträdande 
kanslichef för ALMApriset.

Helen Sigeland har arbetat 
med internationellt utbyte och 
samarbete på litteraturområdet 
på Kulturrådet sedan 2008, 
då verksamheten flyttades 
över från Svenska Institutet. 
På Svenska institutet har hon 
arbetat med litteraturfrågor 
sedan 1994. Helen Sigeland är 
litteraturvetare i botten med 
bred erfarenhet, inte bara från 
Svenska Institutet, utan även 
från universitetet i Linköping och 
undervisning i England.

Någon efterträdare till Helen 
Sigeland har ännu inte utsetts. 

HZ

Ny överbibliotekarie i Linköping

Den 1 augusti tillträdde Margaretha Grahn som ny överbibliotekarie vid Linköpings universitet. 
Marga  retha Grahn har arbetat vid LiU sedan 1977 då hon började som universitetsadjunkt i musikens 
metodik inom lärarutbildningen. Under årens lopp har hon haft många olika roller. Bland annat har hon 
arbetat som studierektor, utbildningsledare vid den filosofiska fakulteten mellan åren 1996 och 1998 
och prefekt för den Estetiska institutionen 1998–2007. De senaste åren har hon varit kanslichef för den 
Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Margaretha Grahn disputerade 2005 i pedagogik. 

Utbildning och undervisning ligger Margaretha Grahn varmt om hjärtat, men även att arbeta för att 
behålla universitetsbibliotekets starka roll vid universitetet. Erfarenheterna från olika ledaruppdrag men 
även från en lång lärargärning och åren som doktorand är de delar som hon, enligt ett pressmeddelande, 
ser som viktiga att ha med sig in i sitt nya uppdrag.   HZ
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Upphandling i Eskilstuna?

Moderaterna i Eskilstuna vill att kommunen ska utreda 
möjligheten att upphandla bibliotekstjänster. Mode
raten Jari Puustinen skriver i en motion att ”genom att 
upphandla tjänsten bibliotek kommer det att utveckla 
biblioteken till något bättre”. 

Jari Puustinen, som sitter som andre vice ordförande i 
barn och utbildningsnämnden i Eskilstuna, understryker 
att syftet inte är att spara pengar. Kultur och fritids
nämnden föreslår att motionen avslås eftersom man 
anser att det inte finns något behov av att upphandla bib
liotekstjänster. Moderaterna och Sverigedemokraterna 
reserverade sig mot beslutet. Ärendet skickas nu vidare 
till kultur och fritidsnämnden i Torshälla för yttrande i 
frågan. Slutdatum är satt till den 20 januari 2012 innan 
frågan avgörs i kommunfullmäktige och kommunstyrel
sen.

ÅE

Lättläst i Strängnäs

Strängnäs bibliotek är Årets bästa lättlästa 
bibliotek. Centrum för Lättläst har för tredje 
gången delat ut ett pris till det bibliotek som 
på ett förtjänstfullt sätt lyft fram lättläst litte
ratur, lättlästa tidningar och lättläst samhälls
information. Priset består av 10 000 kronor 
som ska användas till läsfrämjande aktiviteter. 

– Vårt medvetna och framgångsrika 
arbete med litteraturen fortsätter. Strängnäs 
bibliotek når allt fler människor med hjälp 
av lättläst. Det handlar om demokrati. För 
prispengarna ska vi ordna en litteraturfestival, 
säger Christer Hermansson, biblioteks och 
kulturchef i Strängnäs.

Strängnäs prisas för att biblioteket genom
för så stora satsningar för grupper som behö
ver extra stöd för att få tillgång till litteratur, 
nyheter och information. 

”Utmärkande för Strängnäs bibliotek är 
förmågan att arbeta med utåtriktade aktivite
ter som uppmärksammas både i och utanför 
kommunen. Projektet Vi har boken, är ett bra 
exempel på vad man kan åstadkomma med 
engagemang och bra samarbeten. I Sträng
näs lyckas biblioteket nå fram med lättläst 
till många olika grupper, även de som kanske 
inte själva söker sig dit. Inte minst har man 
lyckats öka utlåningen av lättlästa böcker på 
biblioteket”, skriver Centrum för Lättläst i ett 
pressmeddelande. Övriga nominerade biblio
tek var Göteborgs stadsbibliotek, Karlskrona 
bibliotek, Stockholms stadsbibliotek, Ydre 
bibliotek och Lärcentrum i Trollhättan.  ÅE

I tvättstugan i Jordbro i Haninge kommun kan man numera läsa annat 
än tvättinstruktionerna på tvättmaskinerna. Två tvättstugebibliotek 
invigdes i början av september på Höglundavägen. Uppemot 700 boende 
i de fyra höghusen kan låna böcker, tidskrifter, spel och filmer medan de 
väntar på att tvätten ska bli klar. Bakom satsningen står Jordbro bibliotek 
och bostadsrättsföreningen Mejsgarn. Tanken är att de boende får låna 
på förtroendebasis, berättar Kerstin Sandin Löfqvist, filialchef på bibliote
ket i Jordbro. Både politiker, personal och de boende i området är positiva 
till satsningen på de nya minibiblioteken. Folkbiblioteket har även haft 
stort stöd av HSBordföranden i området, Gunnar Essing. Rent historiskt 
finns en gammal tvätteritradition i Haninge kommun så det är kanske 
inte helt ologiskt med ett tvättstugebibliotek i just Jordbro. 

– Ända fram inpå 1920talet tvättades det kläder här åt de finare fa
miljerna i hela länet. Något som naturligtvis även finns beskrivet i boken 
Luskokarungen av Gunilla Cullemark som nu finns att låna i tvättstugebib
lioteket, berättar Kerstin Sandin Löfqvist. 

Hon understryker vikten av bibliotekets uppsökande verksamhet. 
Tvättstugebiblioteken är en fortsättning på den satsning som Jordbro 
bibliotek inlett med att flytta ut delar av bokbeståndet till andra platser 
än den fysiska bibliotekslokalen. Sedan i våras finns ett minibibliotek på 
Åhléns lager som är en av de större arbetsplatserna i Jordbro industri
område. Eftersom nästan samtliga arbetsplatsbibliotek i industriom
rådet lades ner under 1990talet så fyller minibiblioteket en funktion. 
Kerstin Sandin Löfqvist berättar att man samarbetar med fackförbundet 
Handels. Christer Ersson är den som dagligen ansvarar för boksnurran i 
restaurangen på Åhléns. Ljudböcker är populära att låna och det fung
erar bra med förtroendelånen på arbetsplatsen. Kerstin Sandin Löfqvist 
är övertygad om att det även kommer att fungera bra i tvättstugan. 

– I bostadsrättsföreningen bor också många äldre människor som 
sällan kommer iväg till biblioteket – det här är en bra service för dem. Det 
hela handlar om ett slags minibibliotek på platser där många människor 
befinner sig. 

Och något som kommer att få fler människor att upptäcka bibliote
kets bokskatt. 

ÅE

Satsning på  minibibliotek i Jordbro
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Besserwisser Anders Mathlein

Läst

 när Stig claeSSon gick bort 2008 lämnade 
han efter sig ett omfattande författarskap, 
närmare 90 böcker och ett konstnärskap 
som rymmer oräkneliga teckningar och 

målningar. Han var söderkisen och resenären med ett 
alldeles eget förhållande till den svenska landsbygden. 
Han blev folkkär och han blev ”Slas” med svenska fol-
ket men aldrig inför sig själv. Inte för Niklas Rådström 
heller, för honom var den 25 år äldre författarkollegan 
”Stig” och ingenting annat. Därför är det helt följdrik-
tigt att hans minnesbok där han tecknar ett personligt 
porträtt av vännen, författaren och konstnären, kort 
och gott heter Stig.

Det är en kärleksfull men osentimental bok i det min-
dre formatet och man kan säga att den återställer balan-
sen. På flera sätt. 

Året efter Stig Claessons död utkom sonen Nils med 
en bok om fadern, Blåbärsmaskinen, som effektivt svär-
tade – eller ska man säga nyanserade – bilden av den 
bohemiske folkhemsikonen med kepsen käckt på svaj. 
Här berättas om det periodvisa missbruket av alkohol 
och tabletter som höll familjen i ett slags känslomäs-
sig fångenskap. Personen bakom varumärket ”Slas” 
skildras som narcissistisk, arrogant, självömkande och 
manipulativ men också som enormt disciplinerad i sitt 
arbete. 

Niklas Rådström går inte i dialog med Blåbärsmaski-
nen – mer än att han berättar att Stig Claesson roman-
tiserade missbruket, såg det som den känsliga män-
niskans krigsblessyr, det pris man måste betala för ett 
fullödigt liv. Själv bestämde sig Niklas Rådström tidigt 
för att träffa vännen bara när denne var nykter. När Stig 
drack tog umgänget paus en stund.

Stig, som är dedicerad till Nils och hans syskon, är 
ingen motbok. Den vill någonting annat, den vill ge en 
bild av en människa som var ”en av dem som det var 
något med”. Framför allt vill han stävja likplundringen 
av Stig Claesson, den som går i förenklingarnas tecken 
och krymper en komplicerad och mångbottnad män-
niska till en karikatyr eller seriefigur, en ”kulturlivets 
Tuffa Viktor”; en ”skön snubbe” med förmåga att skriva 

böcker med lokalfärg, en illustratör och tillfällighets-
artist med charm. Inte författare. Inte konstnär.

Rådström berättar om en vänskap som odlades un-
der regelbundna luncher (med Ramlösa i glasen), under 
bastusittningarna på Hotell Reisen i Gamla Stan vars la-
var Stig hade tillgång till genom ett – ursäkta uttrycket 
– mycket Slaskt kompisarrangemang. Rådström skriver 
också om Stig Claessons kärlek till Finland: 

”Stig älskade Finland. Kanske fanns det något i den 
finska krigserfarenheten och utsattheten mellan det 
kalla krigets bägge maktblock som gjorde att han kände 
sig hemma, och säkert hade den finska spritkulturen en 
gång bidragit till förälskelsen”. 

I början av 1980-talet hade Stig Claesson ett tre må-
nader långt arbetsstipendium på Sveaborg där en av 
hans mest beundrade förebilder fanns närvarande: 
tecknaren, konstteoretikern och officeren Carl August 
Ehrensvärd. Av vistelsen på Sveaborg blev en bok med 
text och med teckningar: Sveaborg eller Rock happy. Far 
och son Ehrensvärd spelar inte en helt obetydlig roll i 
den.

I Stig återger Niklas Rådström vännernas samtal om 
livet och skrivandet, och deras gemensamma Egypten-
resa, Stig ska teckna, Niklas ska skriva. Det är ovärder-
liga inblickar i hur Stig Claesson arbetade: med kepsen, 
inte som en poserande attiralj utan som ett arbetsred-
skap med vilken han måttade linjen mellan motiv och 
block i sitt tecknande – ett sätt att kompensera att han 
praktiskt taget var enögd. Bakom den skenbara lätt-
heten i såväl texterna som i teckningarna fanns den hårt 
arbetande konstnären som leddes av en gammaldags 
pliktkänsla, en disciplin och en flit som man idag ser allt 
mindre av. 

Och bakom plikten och fliten fanns den nyfikna 
blicken som drivkraft eller som Niklas Rådström så fint 
skriver om sin vän: ”Hans budskap var att livet finns 
överallt och är värt att upptäckas överallt, var du vill och 
av vem som helst närhelst du önskar och har du inte fat-
tat det så har du inte fattat någonting. Det var en av de 
saker som jag beundrade och högaktade hos Stig.”

Henriette Zorn

Stig.
Niklas Rådström
Albert Bonniers 
förlag
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Föreningsnytt

Material till föreningsnytt mailas till: 
mp@biblioteksforeningen.org

Mingel på Bok & Bibliotek

Svensk Biblioteksförening höll sitt årliga mingel på Bok 
& Biblioteksmässan. Tillställningen var lika välbesökt 
som alltid med kollegor, medlemmar och branschfolk 
bland gästerna. 

Föreningens informationschef Peter Axelsson, som nu går vidare 
till annat uppdrag, samt Torkel Edenborg.

Ordförande i föreningen Inga Lundén.

Riksbibliotekarie Gunnar Sahlin med Agneta Ohlsson överbib-
liotekarie Göteborgs universitetsbibliotek

Biblioteksdagarna 2012

Biblioteksdagarna 2012 äger rum i Norrköping i 
maj nästa år. Boka in en tur redan nu och observera 
att vi på grund av lokalskäl denna gång genomför 
arrangemanget måndag till onsdag 7–9 maj.

Skolinspektionens 
PM om skolbibliotek

Skolinspektionen har kommit ut med en 
promemoria där de inför sitt kommande 
tillsynsarbete redogör för vilka krav de stäl-
ler för att elever ska anses ha tillgång till 
skolbibliotek, enligt den nya skollagen.

I den nya skollagen slås det fast att elev-
erna, i såväl kommunala skolor som i frisko-
lor, ska ha tillgång till skolbibliotek, inte 
bara i grund- och gymnasieskolan utan 
även i grundsärskolan, specialskolan, sam-
eskolan och gymnasiesärskolan. Kravet gäl-
ler även för fristående huvudmän.

Sammanfattningsvis ställer Skolinspek-
tionen följande krav för att eleverna ska 
anses ha tillgång till skolbibliotek:

1. Eleverna har tillgång till ett skolbiblio-
tek i den egna skolenhetens lokaler eller i 
anslutning till dessa.

2. Biblioteket används kontinuerligt som 
en del av elevernas utbildning för att bidra 
till att nå målen för denna.

3. Biblioteket har litteratur och annan 
information för detta syfte.

4. Biblioteket omfattar såväl böcker som 
informationsteknik och andra medier.

5. Biblioteket innehåller både facklitteratur 
och skönlitteratur för att fylla sina olika 
funktioner.

6. Biblioteket är anpassat till elevernas be-
hov och till funktionshindrades, invandra-
res och andra minoriteters särskilda behov.

Mia

Ny 
arbetsgrupp

Föreningen har bildat en 
arbetsgrupp tillsammans med 
Statens medieråd. Medierådet 
har fått i uppdrag att stärka 
barn och unga som medvetna 
medieanvändare och skydda 
dem från skadlig mediepåver-
kan. Rådet söker i sitt arbete 
kontakt med yrkesgrupper som 
möter barn när de använder 
medier och har därför hört av 
sig till föreningen. Gruppen ska 
arbeta med frågor om internet 
och digitala medier. 

Arbetsgruppens 
medlemmar:
Pia Borrman, Utvecklings-
ledare barn och unga, Region-
bibliotek Stockholm
Katarina Dorbell, Barnens 
bibliotek, Kultur i Väst
Ida Eriksson, ungdoms-
bibliotekarie, Vaggeryd
Lena Jonsson, barnbiblio-
tekarie, Borås stadsbibliotek
Hanna Lidström, barnbib-
liotekarie, Eskilstuna stads-
bibliotek
Amanda Stenberg, TioTret-
ton, Kulturhuset Stockholm
Anna Kåring Wagman, 
Svensk Biblioteksförenings 
kansli
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Prisade författare under Bok & Bibliotek!

Under Bok & Biblioteksmässan i Göteborg delade Svensk Biblioteksförening ut hela sju priser. 
Dels var det föreningens fyra litterära priser, dels de mer biblioteksinriktade priserna.

Aniara-priset delades ut till Kristian Lundberg, 
Malmö, för sitt samlade författarskap. Aniara-priset 
delas årligen ut till en svenskspråkig författare av skön-
litteratur för vuxna och består av en skulptur av Linnèa 
Jörpeland samt en prissumma på 50 000 kronor. 

Juryns motivering: ”Kristian Lundberg är en av sin ge-
nerations främsta svenska poeter och har på senare tid 
givit ut två betydande självbiografiska romaner, Yarden 
och Och allt ska vara kärlek. Läsaren får här följa huvud-
personens kamp för att finna sanningen om sig själv. 
Utan någon som helst självömkan försöker denne mo-
tivera sina olika handlingar.

Den tunga uppväxten, med en far som sviker familjen 
och en mor som blir schizofren, varvas med ögonblicks-
bilder från nuet. Här beskrivs utsattheten för männi-
skorna på den rättslösa arbetsplatsen Yarden, liksom 
den kärleksrelation huvudpersonen förstörde genom 
att försvinna in i droger och självdestruktivitet. Det ges 
minnesbilder av vännerna liksom av det utanförskap 
han alltid kommer att dela med dem. Efter vandringen 
ner i denna avgrund föds emellertid nytt hopp.

Lundbergs böcker fascinerar genom sitt repetitiva 
men vackra språk som ger vardagsdetaljerna poetiskt 
liv. Beskrivningar av händelser och platser blir till all-
mängiltiga reflektioner som binder ihop nuet med det 
förflutna.”

Aniara-priset togs emot av Kristian Lundberg, här med skulpturen av Linnéa 
Jörpenland. 

Elsa Beskow-plaketten samt 25 000 kr tilldelas författa-
ren och illustratören Lena Sjöberg för boken Tänk om…. 

Juryns motivering: ”Lena Sjöberg ger med sina djupa, 
klara färger hos bilderna i Tänk om… en inbjudan att gå in 
i texten. Där möter en närhet med motsatser mellan det 
mjuka, kärleksfulla och det hotande, farliga. Uppmaning-
en ”tänk om” öppnar för såväl fantasi som empati vilket 
ger en speciell dialog där det gäller att lyssna på varandra. 
Det handlar också om relationer i vardagsnära kompis-
skap. Den lyriskt utformade texten är dekorativt inramad 
och bilderna är vackra, spännande och detaljrika. Dessut-
om ger perspektivet den sceniska överblick som är typisk 
för en god bilderbok. Man tar emot, njuter och blir glad av 
Lena Sjöbergs konstnärlighet.”

Mårten Melin tog emot Nils Holgersson-plaketten samt 
25 000 kr för boken Som trolleri. 

Juryns motivering: ”Mårten Melin lotsar oss med berät-
telsen i Som trolleri in i den svenska skogsbygdens som-
marlovsliv där naturen bildar bakgrund till och förstärker 
den kärlekssaga som växer fram mellan två unga varelser, 
en människa och ett troll. Det är vackert, spännande och 
mycket dramatiskt. Språket som uttrycker den unga flick-
ans tankar är obesvärat och ger flyt i läsningen. Man kan 
läsa texten på olika nivåer, där på ett plan frigörelsen från 
vuxenvärlden och inträdet i puberteten är det bärande 
temat. Samtidigt fängslas man av den nordiska folktron, 
trollens mytiska tillvaro och känslan av att helt enkelt vara 

Tre pristagare och tre priser:
Från vänster Lena Sjöberg, pristagare av Elsa Beskow-plaketten, Karin Berg-
qvist pristagare av Carl von Linné-plaketten. Nils Holgersson-plaketten gick 
till Mårten Melin. 
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Bengt Hjelmqvists pris för framstående insatser på 
folkbiblioteksområdet gick i år till projektledaren Karin 
Johansson, Malmö för projektet Godnattsagor inifrån. 
Priset instiftades 1964 och består av ett stipendium på 
25 000 kronor. 

Juryns motivering: ”När bibliotekarierna söker sig 
utanför bibliotekets väggar visar de vilken skillnad de 
kan göra i enskilda människors liv. Malmö stadsbiblio-
tek har genom projektledaren och bibliotekarien Karin 
Johansson i projektet Godnattsagor inifrån framgångs-
rikt utvecklat sin uppsökande verksamhet för att nå 
fram till läsovana grupper.

Projektet Godnattsagor inifrån har gjort det möjligt 
för frihetsberövade föräldrar att vara delaktiga i familje-
livet och stärka banden till sina barn. Men det är inte 
biblioteket eller föräldrarna som har stått i fokus – det är 
barnen. Projektet synliggör läsandets och berättandets 
kraft för människors utveckling.

Vi ser i projektledaren Karin Johansson en mycket 
värdig pristagare av Bengt Hjelmqvists pris för framstå-
ende insatser på folkbiblioteksområdet 2011.” 

Svensk Biblioteksförenings Greta Renborgs pris för 
marknadsföring 2011 delades ut till Regionbibliotek 
Halland för projektet Synliggör biblioteket. Juryns mo-
tivering: ”Greta Renborgs pris 2011 tilldelas projektet 
”Synliggör biblioteket – Identitet, image och profil” som 
genomfördes av Regionbibliotek Halland tillsammans 
med halländska bibliotek åren 2009 och 2010. Inspire-
rad av bl a Greta Renborgs syn på PR-funktionens hu-
vuduppgift: att kommunicera inåt och utåt bibliotekens 
hela verksamhet, har man gjort ett grundligt arbete på 
flera nivåer – inte minst internt – och åstadkommit en 

stärkt identitet, ökad självkänsla och målmedvetenhet 
på halländska bibliotek.” Priset utgörs av ett diplom och 
en prissumma på 25 000 kr.

Collijnpriset för bästa magisteruppsats gick till Peter 
Andersson och Josephine Edh för uppsatsen Konsten att 
klicka rätt – en undersökning av sjukgymnaststudenters 
användning av Medicinska fakultetsbibliotekets webbplats. 
Uppsatsen har lagts fram inom ABM-masterprogram-
met vid Lunds universitet med Birgitta Olander som 
handledare. Priset består av ett stipendium på 25 000 
kronor.

Juryns motivering: ”Utifrån webbplatsen vid Medicin-
ska fakultetsbiblioteket, Lunds universitet, undersöks 
sjukgymnaststudenternas inställning till och använd-
ning av webbplatsen och dess resurser. Genom olika 
metodiska anslag visar uppsatsförfattarna bland annat 
på vikten av att bibliotekarier i rollen som webbredak-
törer är insatta i studenternas informationsbehov och 
beteende. Vidare påtalas den centrala roll som Google 
har i studenters informationsbeteende och den nega-
tiva påverkan det kan ha för deras färdigheter i att söka 
i andra informationskällor. Uppsatsen är välstruktu-
rerad och skriven på ett lättillgängligt språk. Den kan 
tjäna som inspiration för bibliotek som har för avsikt att 
utvärdera sin webbplats.”

Regionbibliotek Hal-
land prisades med 
Greta Renborgs pris 
för marknadsförings-
projektet ”Synliggör 
biblioteket – Identitet, 
image och profil”.

”bergtagen”. Väljer flickan rätt väg? Eller är det ”som 
trolleri”? Det låter Mårten Melin läsaren avgöra och 
bekräftar därmed den enskilda individens valmöjlighet 
och ansvar för sitt eget liv.”

Carl von Linné-plaketten för bästa faktabok för barn 
och ungdomar gick till Karin Bergqvist för Så doftar 
blomman. 

Juryns motivering: ”I Så doftar blomman (Alfabeta för-
lag) har Karin Bergqvist med sin gedigna faktakunskap 
och genom att använda Gitte Spees välkomponerade 
bilder skapat en mycket tilltalande bok. Texten berättar 
om hur blomman växer fram och talar till omgivningen 
med sitt eget språk och lockar olika insekter genom att 
variera sin doft. Kretsloppet i det lilla formatet fram-
ställs genom årscykeln som pekar mot den ständiga för-
nyelsen. Såväl barn som vuxna ges tillträde till naturens 
under och det dramatiska framställs enkelt så att barn-
läsaren kan känna sig trygg i sitt förhållande till natu-
ren.  Den avslutande faktasidan är en extra bonus. ”

Svensk Biblioteksförenings barnboksplaketter består 
av en glasplakett samt stipendier på 25 000 kronor per 
pris.

Josephine Edh och
Peter Andersson tog
emot Collijnpriset.
Bengt Hjelmqvists pris
för framstående insat-
ser på folkbiblioteks-
området gick till Karin
Johansson, till höger
i bild.
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Kalendarium

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

19-20 oktober, BHS, Borås
Mötesplats Borås – Profession-Forskning
Temat för 2011 är Läget i BiblioteksSverige?!  
Mötesplats Borås – ProfessionForskning 2011 har 
i år ett bredare perspektiv än tidigare: det lokala, 
det regionala och det nationella. Syftet med årets 
Mötesplatskonferens är att ge företrädare från 
alla olika typer av verksamheter inom hela biblio
teks och informationsområdet möjlighet att träf
fas under två dagar med ett spännande program. 
Det blir allt viktigare med kontakt och erfarenhets
utbyte mellan utbildning och forskning och alla ty
per av bibliotek och biblioteksverksamheter. Kom 
och lyssna på företrädare för hur både formella 
organisationer och intresseföreningar beskriver 
läget i BiblioteksSverige ur olika perspektiv. Bland 
annat deltar riksbibliotekarie Gunnar Sahlin och 
Gunilla Herdenberg från KB, Calle Nathanson från 
SKL, samt representanter för Svensk Biblioteks
förening, SUHF, SFIS och flera andra. Den andra 
dagen kommer att innehålla olika tematiska spår 
som baseras på inskickade papers. Åsa Lindeborg, 
kulturchef på Aftonbladet, avslutar konferensen. 
Detaljerat program och information om call for 
papers, samt möjlighet att anmäla sig kommer att 
skickas ut inom kort. 
Arr: Bibliotekshögskolan i Borås, Borås stadsbib
liotek, Kultur i Väst och Kungliga biblioteket 
Mer info: www.hb.se/bhs/motesplatsboras

26-27 oktober, KB, Stockholm
Grundkurs i katalogisering av äldre tryck i 
LIBRIS
En grundkurs i katalogisering av äldre tryck i LI
BRIS. Kursen vänder sig till dig som har förkunska
per om LIBRISkatalogisering, till exempel genom 
att ha deltagit i KB:s grundkurs i detta ämne. Inga 
förkunskaper om katalogisering av äldre tryck 
krävs. Kursdeltagarna bör vara knutna till ett re
gistrerande LIBRISbibliotek, endast i mån av plats 
kan andra komma i fråga. Du som tidigare inte har 
gått någon KBkurs i äldre tryck har företräde. 
Arr: Kungliga biblioteket 
Mer info: www.kb.se

26 oktober, SFIS, Norrköping
På begäran
Att digitalisera on demand blir allt vanligare. Det 
ger organisationer och företag goda möjligheter 
till användarmedverkan och etablering av nya rela
tioner med både allmänhet, utbildning och forsk
ning. Vi vill i detta seminarium presentera några 
projekt från universitets och högskoleområdet 
som vi hoppas kan inspirera, väcka tankar och visa 
fram konkreta exempel. Medverkande organi
sationer: Umeå Universitetsbibliotek, Linköping 
University Electronic Press, Visualiseringscenter C i 
Norrköping och Malmö högskola. 
Arr: SFIS Utbildningsgrupp i samarbete med SFIS 
Lokalförening Mellansverige 
Mer info: www.sfis.nu

9 november, Hemslöjden, Linköping
Vision & Vilja – en halvdag om framtidens 
bibliotek och dess utmaningar
Under hösten ger sig Svensk Biblioteksförening 
ut på turné för att träffa medlemmar runt om 
i landet. Syftet är att öppna upp en diskussion 
om framtidsutmaningar för biblioteken och få 
veta mer om hur biblioteksanställda, chefer och 
beslutsfattare funderar kring biblioteksverk
samheten. Dagen avslutas med en gemensam 
workshop som kan ligga till grund för både eget 
förändringsarbete och Svensk Biblioteksförenings 
kommande arbete.
Mer info: www.biblioteksforeningen.org

9 november, KB, Stockholm
Seminarium om kompetensfrågor – 
Utvärdering för verksamhetsutveckling
Det här seminariet är tänkt att belysa möjlighe
terna för biblioteksorganisationer att självständigt 
använda utvärdering i verksamhetsutvecklande 
syfte. Lärande och utveckling står alltmer i fokus av 
verksamheten och utvärdering ses som ett av flera 
redskap i bibliotekens arbete med kvalitetsuppfölj
ning och verksamhetsutveckling. Lena Lindgren 
ger ett forskningsperspektiv på utvärdering inom 
offentlig verksamhet i allmänhet. Angela Zetter
lund ger ett forskningsperspektiv på utvärdering 
inom biblioteksverksamhet. Eftermiddagens 
föreläsningar tar upp metod och genomförande 
av utvärdering inom informations och biblioteks
sektorn. Margareta Nelke tar upp företags och 

forskningsbibliotek och Viveca Nyström tar upp 
folkbibliotek.
Arr: Expertgruppen för kompetensfrågor tillsam
mans med Expertgruppen för biblioteksstatistik, 
Kungliga biblioteket 
Mer info: www.kb.se

10-11 november, BHS, Borås
Workshop: Social media and 
Information practices
The workshop includes general sessions and three 
parallel tracks. The aim is to bring together resear
chers with similar interests from different insti
tutes and organizations to discuss research ideas 
and develop proposals for collaborative projects. 
Arr: Bibliotekshögskolan 
Mer info: etjanst.hb.se

10-11 november, Svenska DAISY-konsortiet och 
TPB, Stockholm
DAISY idag och i morgon!
En konferens om den senaste utvecklingen som rör 
anpassade medier. Konferensen innehåller föreläs
ningar om hur man gör produkter och tjänster till
gängliga för personer med funktionsnedsättning. 
Eftermiddagen den 11 november avslutas med ett 
årsmöte för SDK:s medlemmar. 
Arr: Svenska DAISYkonsortiet och Talboks och 
punktskriftsbiblioteket 
Mer info: www.tpb.se

10 november, Umeå 
Digitala utmaningar – att marknadsföra 
bibliotekens e-resurser
Många ser biblioteken som förvaltare av tryckta 
boksamlingar fast det digitala utbud vi tillhan
dahåller blir bara större och större. Hur kan vi 
sprida kännedom om eböcker, fulltextarkiv och 
databaser? Hur uppmuntrar vi övergången från 
tryckt till digitalt?
Konferensen presenterar både konkreta tips och 
marknadsföringsidéer i ett större perspektiv. Ur 
programmet:
Mattias Beijmo från konsultföretaget DUMA 
talar om funktionella webbsidor.  Ann Östman, 
Regionbibliotek Gävleborg Uppsala och Birgitta 
Hellman Magnusson, Mjölby bibliotek, uppmanar 
oss att gå utanför biblioteket och våga mera.  Hur 
fungerar sociala medier och låntagarutbildning 

Förut SAMKO, 
nu 1+3

Projektet saMko, som vi tidigare 
skrivit om i föreningsnytt har nu 
bytt namn till 1+3, samverkan 
mellan första och tredje 
sektorn som metod – hur vi når 
framgångsrikt arbete för ungas 
fritid?

I regeringens budgetproposition för 
2012 är beskedet att man ännu inte 
är klar med arbetet på biblioteks-
området. ”Den utvärdering av biblio-
tek s lagen (1996:1596) som regeringen 
under 2009 beslutade att genomföra 
färdigställdes under våren 2010 (dnr 
Ku2009/1518/kV). Inom Regerings-
kansliet bereds för närvarande en över-
syn av bibliotekslagen. Regeringen av-
ser att återkomma i frågan.” 

Vidare kan man läsa att nämnda 

utredning resulterat i att regeringen 
ser det som nödvändigt med en revi-
dering av lagen. Detta då bibliotek-
en idag hanterar många andra typer 
av medier än de tryckta och att även 
användarnas medievanor och biblio-
teksanvändning har förändrats. Man 
uttrycker sig också positivt om biblio-
teken som samarbetspartner i arbetet 
med digitalisering för att bevara och 
tillgängliggöra det nationella kultur-
arvet.

Den nya  biblioteks lagen
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som marknadsföringskanaler? Erfarenheter från 
Göteborgs stadsbibliotek och Sandvikens folkbib
liotek presenteras.  Hur arbetar forskningsbiblio
tek med marknadsföring – exempel från Umeå 
universitetsbibliotek. 
I samband med konferensen kallas till nätverks
träff för Svensk Biblioteksförenings nätverk för tid
skrifter på folkoch skolbibliotek Svensk Biblioteks
förenings nätverk för digitala bibliotekstjänster 
Arr: ILS Umeå, Umeå stadsbibliotek, Länsbibliote
ket i Västerbotten 

10 november, Svensk Biblioteksförening, Umeå
Nätverksträff, Svensk Biblioteksförenings 
tidskriftsnätverk
En  kombinerad konferens och nätverksträff. Kon
ferensen pågår kl 1016 och nätverksträffen kl 1517. 
Den sista föreläsningen på konferensen blir alltså 
det första inslaget på nätverksträffen. Nätverks
träffen är utan kostnad för nätverksmedlemmar.  
Arr: Svensk Biblioteksförenings nätverk för tid
skrifter på folk och skolbibliotek

10 november, Svensk Biblioteksförening, Umeå
Nätverksträff, Svensk Biblioteksförenings 
nätverk för digitala bibliotekstjänster
En  kombinerad konferens och nätverksträff. 
Konferensen pågår kl 1016 och nätverksträffen 
startar kl 17.  Nätverksträffen är utan kostnad för 
nätverksmedlemmar. 
Att diskutera:
 Hur ska vi arbeta med sociala medier (Facebook
grupp finns, twitterflöde skapat)
 – Hur kan de underlätta för oss att dela med oss av 
kunskaper och kompetens? 
Samarbete med lånecentralerna (WebbIT)? 
Digitala lärmiljöer i skolan 
Eboksfråganvad säger utredningen?
Arr: Svensk Biblioteksförenings nätverk för digi
tala bibliotekstjänster

10-11 november, Folkmusikens hus, Rättvik
Musikarkivens nätverksträff 
Träffen är ett forum för diskussion och erfarenhets
utbyte för små och stora instutioner och organisa
tioner med musikarkiv.     
Kontaktperson: Tommy Sjöberg, Folkmusikens 
hus, tommy.sjoberg@visarkiv.se.

11 november, Stockholm
SM i bokberättande för bibliotekarier
Svenskt Mästerskap i bokberättande vill upp
muntra bibliotekarier till att bli ännu bättre på att 
förmedla litteratur muntligt till vuxna och skapa 
ett lustfyllt årligt publikt arrangemang kring läs
ning och bibliotekens litteraturförmedling. 
Arr: Stockholms stadsbibliotek i samarbete med 
Regionbibliotek Stockholm, Biblioteksbladet, 
Bokcirklar.se, Sveriges Författarförbund m fl 
Mer info: www.regionbiblioteket.stockholm.se/

15 november, KB, Stockholm
Fortsättningskurs – Utbildning av handledare 
i kundanpassat bemötande
Den grundläggande kursen, som gick vid fem olika 
tillfällen hösten 2010 och två tillfällen under 2011, 
har fått mycket gott beröm av de som deltog. Det 
har framkommit att det finns ett stort behov av 
fortsatt stöd för de som redan gått den grundläg
gande utbildningen. KB har därför tagit initiativ till 
uppföljningsaktiviteter för dessa. Vi erbjuder detta 
i form av ett endagstillfälle för 20 deltagare. Det 
är en kursdag för vidareutveckling av utbildningen 
i kund och situationsanpassat bemötande för 
bibliotekarier. 
Arr: Kungliga biblioteket 
Mer info: www.kb.se

17 november, Svensk Biblioteksförening, Umeå
Vision & Vilja – en halvdag om framtidens 
bibliotek och dess utmaningar.
Under hösten ger sig Svensk Biblioteksförening 
ut på turné för att träffa medlemmar runt om 
i landet. Syftet är att öppna upp en diskussion 
om framtidsutmaningar för biblioteken och få 
veta mer om hur biblioteksanställda, chefer och 
beslutsfattare funderar kring biblioteksverk
samheten. Dagen avslutas med en gemensam 
workshop som kan ligga till grund för både eget 
förändringsarbete och Svensk Biblioteksförenings 
kommande arbete. 
Mer info: www.biblioteksforeningen.org

23-25 november, Riksdagsbiblioteket, 
Stockholm
Riksdagsarbetet och riksdagstrycket inkl. EU
Välkommen med ansökan till höstens biblioteka
riekurs på Riksdagsbiblioteket i Stockholm. Kursen 
vänder sig till yrkesverksamma bibliotekarier som 
vill lära sig mer om Riksdagens arbetsformer samt 
om dokumenten i lagstiftningsprocessen. Vid kurs
tillfället kan 25 deltagare erbjudas plats. Uttagning 
sker efter behov och kvalifikationer. Ansökningsti
den för höstens kurs gick ut den 25 september.  
Arr: Riksdagsbiblioteket 
Mer info: www.riksdagen.se

5-7 december, KB, Stockholm
Grundkurs i LIBRIS-katalogisering
Kursen vänder sig till personer som inte har 
katalogiserat i LIBRIS tidigare. Inga förkunskaper 
inom detta område krävs. Kursdeltagarna bör 
vara knutna till ett registrerande LIBRISbibliotek, 
endast i mån av plats kan andra komma i fråga.
Arr: Kungliga biblioteket 
Mer info: www.kb.se

8 december, Svensk Biblioteksförening, 
Stockholm
Vision & Vilja – en halvdag om framtidens 
bibliotek och dess utmaningar
Under hösten ger sig Svensk Biblioteksförening 
ut på turné för att träffa medlemmar runt om 
i landet. Syftet är att öppna upp en diskussion 
om framtidsutmaningar för biblioteken och få 
veta mer om hur biblioteksanställda, chefer och 
beslutsfattare funderar kring biblioteksverk
samheten. Dagen avslutas med en gemensam 
workshop som kan ligga till grund för både eget 
förändringsarbete och Svensk Biblioteksförenings 
kommande arbete. 
Mer info: www.biblioteksforeningen.org

16 december, Svensk Biblioteksförening, 
Stockholm
Nätverksträff, Svensk Biblioteksförenings 
IFLA-nätverk
Välkomna på möte med Svensk Biblioteksför
enings IFLAnätverk fredagen den 16 december i 
Stockholm (iställer för 10 oktober). Dagen kommer 
att inledas av Inga Lundén, Stockholms stadsbib
liotek, som kommer att berätta om sitt internatio
nella arbete i bl a IFLA och inspirera till varför man 
ska arbeta internationellt. Ni kommer att få höra 
berättelser från konferensen i Puerto Rico och om 
projektet Sister Library. Hur är det att arbeta som 
svensk bibliotekarie på ön Dominica i Västindien? 
Vad kan TPB bidra med i internationellt arbete? Hur 
kan vi svenskar som sitter med i olika sektioner 
arbeta över sektionsgränserna? Behövs något mer 
av IFLA:s dokument översättas till svenska? 
Detaljerat program med tid och plats presenteras 
under hösten via föreningens hemsida.

AFRIKAS HORN.
AKUT LÄGE.
MÄNNISkOR DÖR.

Sms:a LÄKARE till 
72 970 eller sätt in ditt 
bidrag på PG 90 06 03-2. 
Märk talongen med 
“akutfonden.” 
Ditt bidrag går i första 
hand till Afrikas horn, i 
andra hand till andra 
akuta kriser.

Varje gåva spelar roll.
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www.axiell.se

Sov gott!
Är du trött på att ta ansvar för TEKNIKEN? Då är du välkommen till 
Axiells serverhotell – en service för dig som har annat att göra.

Med ditt bibliotekssystem på Axiells driftscentral kan du lugnt ägna 
dig åt den VERKSAMHET som applikationen skall stödja. Axiell tar 
det heltäckande ansvaret för löpande översyn av hårdvara, 
processövervakning, backup och andra tekniska åtgärder som behövs 
för att garantera en säker drift.

Lösningen innebär också att det mesta som rör versionsuppgradering 
förenklas betydligt.

Intresset för serverhotellet har de senaste åren ökat enormt. Och 
snart räknar vi med att hysa nästan 35 procent av BOOK-IT-biblioteken 
och en starkt växande grupp bibliotek med LIBRA.SE. 
Men hos oss tar utrymmet aldrig slut.

Boka plats på hotellet i dag! 

Bibliotekssystemet på Axiells serverhotell
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