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 Nu jäklar är biblioteken på ta-
peten. På senaste tiden har det 
skrivits spaltkilometer. Bibliotek 
är inne, böcker är inne, alla talar 

om bibliotek och läsning. Men få läser och allt 
färre går på bibliotek? Är det därför bibliote-
ken är aktuella i debatten? Underligt. Dagstid-
ningarnas kultursidor har i alla fall med sed-

vanlig fingret-i-luften-precision yrvaket upptäckt 2.0 och att ”hm det 
där med bibliotek verkar va’ nåt, borde vi inte ha nåt om det?”

Man ska förstås inte underskatta Hermanssons läderbrallor och 
ivriga försvar för litteraturen och litteraturförmedlingen som bib-
liotekens kärnverksamhet. Hårda budskap i tuff förpackning har nog 
gjort sitt till. Säkert också Svensk Biblioteksförenings ivriga lobb-
ningsarbete för en nationell bibliotekspolitik. 

Det arbetet går nu inom kort, passande nog på Alla hjärtans dag, in 
i sin allra mest rosa fas när Library Lovers-kampanjen intensifieras. 
Tunga budskap i mjuk förpackning med det rosa hjärtat som symbol 
och ledstjärna. Nu ska politikerna och opinionsbildarna lära sig älska 
bibliotek. Ur djupet av sina hjärtan. Det gör de kanske redan – vem 
älskar inte bibliotek? – men nu ska det ske på riktigt, den till intet för-
pliktigande kärleken duger inte längre. Här talar vi om en love affair 
for the future som ska leda till bemannade och välutrustade skolbib-
liotek för alla elever i grund- och gymnasieskolan, reformerad biblio-
tekslag, ökad Open Access, nationella strategier för biblioteksverk-
samheten etc – ribban är högt satt och det är en kärlek som får kosta. 
Budgeten för hela kampanjperioden fram till valet 2010 är satt till tio 
miljoner kronor, bara utrymmet i köpt media, dvs dagstidningar, 
fackpress, utomhusannonsering i tunnelbanan och på bussar, radio 
går lös på fyra miljoner. Genomslaget förväntas bli stort. Det är bara 
att hoppas att kärleken blir besvarad, att flirten övergår i passion och 
på sikt leder till ett äktenskap av bestående karaktär. Det är inte lika 
kul att behöva satsa pengar på kristerapi. 

Små rosa hjärtan med budskap provocerar. I en artikel kommente-
rar Niclas Lindberg den ganska måttliga men dock spridda kritik som 
framförts mot kampanjmaterialet. Hur man kan arbeta läsfrämjande 
med barn belyses i en intervju med Malou Altergård – hon som utsågs 
till Årets barnbibliotekarie 2007. Om likheter och skillnader mellan 
att arbeta som bibliotekschef i Sverige och Papua Nya Guinea berät-
tar Kerstin Simberg i en intervju och MarieLouise Samuelsson gör en 
”vad-hände-sedan” och skriver om utvecklingen av Sambiblioteken. 

2008 lär inte bli händelsefattigt och då tänker jag inte bara på allt 
sus och dus kring Svensk Biblioteksförenings kampanj. Under 2008 
kommer en ny kulturpolitik att formeras. Vilka konsekvenser får den 
för biblioteken? Och vad kommer att hända på universitets- och hög-
skoleområdet? Blir universiteten färre och vilka konsekvenser får det 
i så fall för biblioteken? Forskningsbiblioteken kanske kommer att 
behöva särskilt mycket kärlek…

”Låt ditt hem dofta bibliotek!” var rubriken i en stockholmsbase-
rad lokaltidning i mitten av januari. Det finns en fransk doft som he-
ter Bibliothèque – en rumsdoft för hemmabruk. 

Bibliotek är inne. Säg inte annat.
Henriette Zorn
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 Startskottet för kampanjen gick 
i Almedalen 2007 men nu skruvas 
aktiviteterna upp. Syftet är att öka 
engagemanget för de offentligt finan-

sierade biblioteken. Ett av målen är bl a att få 
till stånd en nationell bibliotekspolitik. Och 
Svensk Biblioteksförenings generalsekre-
terare, Niclas Lindberg, tror att kampanjen 
kommer att lyckas.

– Ja, det tror jag faktiskt. Jag känner redan 
nu att vi har varit framgångsrika. En viktig 
milstolpe är det besked som regeringen har 
gett att man ska utvärdera bibliotekslagen. 
Och vi kan ju redan nu se att det är flera par-
tier i riksdagen som motionerar om en na-
tionell bibliotekspolitik. Så, ja, jag tror att vi 
kommer att lyckas. Kampanjen kan bli den 
knuff i rätt riktning som frågan behöver. 

För kampanjen har en egen hemsida ska-
pats, 15 volontärer från branschen har utbil-
dats och en assistent har projektanställts för 
att sköta allt det praktiska kring kampanjen. 
Den 14 februari blir det en branschintern 
kick-off där Svensk Biblioteksförening, dik 
Bibliotekarieförbundet, Sveriges Länsbiblio-
tekarier och Sveriges författareförbund i ett 
seminarium presenterar de åtta punkter som 
organisationerna gemensamt är överens om 
är nödvändiga i en nationell bibliotekspolitik. 

Det moderna biblioteket ska lyftas fram 
i kampanjen och moderna företeelser som 
databaser, informationssökningstjänster, ve-
tenskaplig informationsförsörjning och ljud-
böcker ska ges särskild plats för att visa bib-
liotekets möjligheter. Men hur, kan man fråga 
sig, gör man det konkret i en kampanj? Kan 
man göra mer än att bara tala för varan?

– Det är det som är utmaningen. Tyngd-
punkten i kampanjen ligger ju just i att skriva 
och prata om allt det här. Vi jobbar intensivt 
med att de bibliotek som är medlemmar i 
Svensk Biblioteksförening ska ha informa-
tion om kampanjen och förhoppningen är 
att biblioteken på olika sätt hjälper till att 
synliggöra alla de fantastiska möjligheter 
som de enskilda biblioteken har, säger Niclas 
Lindberg. 

Utöver det kommer föreningen att satsa 
pengar i några punktinsatser som just syftar 
till att synliggöra bibliotekens tjänster. 

I slutet av januari t ex  drog Bibliotekshög-
skolan i Borås, med ekonomiskt understöd 
från Svensk Biblioteksförening, igång en 
s k Delphi Study – en inventering av vilken 
forskning som behövs på området Bibliotek 
& Informationsvetenskap. Alla biblioteksty-
per kommer att tillfrågas i olika omgångar 
om vilken forskning man anser behövs, re-
sultaten kommer att sammanställas och må-
let är en tio-i-topp-lista över viktiga frågor 
som det bör forskas i. Tanken är att under-
laget ska kunna användas som stöd när man 
sedan söker pengar för forskning. Ansvarig 
för studien, som beräknas vara klar i januari 
2009, är Tom Wilson, gästprofessor på bhs.  

– Ett annat exempel på att vi gör något mer 
konkret och inte bara pratar är att vi kommer 
att lansera något som heter biblioteksmiljo-
nen. Det innebär att bibliotek eller besökare 
kan höra av sig till Svensk Biblioteksförening 
och be om ett bidrag från den här biblioteks-
miljonen för att göra någonting på det lokala 
planet. Vidare kommer vi att satsa pengar på 
olika typer av läsfrämjande insatser ute på 
biblioteken. Det finns alltså inslag i kampan-
jen där vi kommer att göra något också – inte 
bara prata, menar Niclas Lindberg. 

”Vi gör nåt’!” är också rubriken på ett av de 
tre spår som kampanjen bygger på. ”Vi” i det 
här fallet är Svensk Biblioteksförening och 
andemeningen är: vi väntar inte, vi gör nåt! 
Som till exempel Delphi-studien eller biblio-
teksmiljonen.

De andra två spåren har rubrikerna ”Gör 
nåt’” och ”Bra gjort!”

– Under rubriken Gör nåt’ vill vi försöka 
beskriva problem och utmaningar där in-
satser krävs från t ex Jan Björklund (Gör nåt’ 
Jan!) eller Lena Adelsohn Liljeroth (Gör nåt’ 
Lena!).  Under rubriken Bra gjort! vill vi lyfta 
fram goda exempel, t ex kommunala, där 
man har satsat på bra bibliotek. Luleå kan 
vara ett sådant exempel som man kan prata 
om och säga Bra gjort! Det finns fler.

BIBLIOTEK    POLITIK = SANT?

Till Alla hjärtans dag den 14 februari färgas – om inte världen – så 
i alla fall delar av Sverige rosa. Då drar Svensk Biblioteksförenings 
bibliotekskampanj Library Lovers igång på allvar. 
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Ett omfattande kampanjmaterial har tagits 
fram – varav en del har skickats till samtliga 
Svensk Biblioteksförenings institutionella 
medlemmar. Biblioteken runt om i landet 
fylls nu med knappar, dekaler, skyltställ och 
bokmärken – allt i kampanjfärgen rosa och 
med Library Lovers-hjärtat i centrum.  Första 
veckan i mars lanseras Library Lovers-bud-
skapen genom annonsering i dags- och fack-
press, i utemedia och i tunnelbanan. Ingen 
kommer att undgå kampanjens rosa hjärtan 
med texten Library Lovers. Men kärleken till 
kampanjmaterialet är inte besvarad från alla 
i branschen. Kritiska röster har opponerat 
sig mot att det är larvigt och oseriöst med 
rosa hjärtan och vidare har man kritiserat att 
Svensk Biblioteksförening använder sig av 
ett engelskt uttryck istället för att föregå med 
gott exempel och använda det svenska språ-
ket. Syrlig von oben-kritik levererar Inger 
Atlestam i ett inlägg i senaste numret av bis 
(4/2007) när hon skriver om de ”pinsamma” 
hjärtan som ledsagar kampanjen: ”Är det nå-
gon bakåtsträvande feminisering av biblio-
teksvärlden som hägrar? Vem förväntas vilja 
gå omkring med dessa små fåniga små knap-
par? Möjligtvis läsarna av Starlet, Julia eller 
Okej.” 

Ja, dessa röda hjärtan väcker uppenbar-
ligen starka känslor. Men att helt ogenerat 
blotta sin elitism genom att skåpa ut läsare av 
Starlet som mindre värda – är inte det mera 
pinsamt?

Men Niclas Lindberg tar kritiken med ro.
– Vi har prövat det här konceptet vid flera 

olika tillfällen 2007, i liten skala under politi-
kerveckan i Almedalen och under Bok & Bib-
liotek i Göteborg. Min och allas erfarenhet 
som har varit med och jobbat i den här ”rosa 
miljön” är att den fungerar väldigt väl som 
kommunikatör för dem man vill nå. Sedan är 
det så att våra budskap inte är vare sig särskilt 
rosa eller fluffiga – de handlar om nationell 
bibliotekspolitik, om hur Sverige ska utveck-
las som kunskapsnation och vilken roll bib-
lioteken ska spela för läsning och bildning. 
Jag tycker att vi ganska väl parerar ett glatt, 
vänligt och humoristiskt angreppssätt med 
ganska tunga och kärva budskap. Det fung-
erar. 

– Sedan är det en del som har hävdat att 
just för att vi är en biblioteksförening och för 
att det handlar om bibliotek ska vi hålla oss 
för goda för att använda utländska uttryck. 
Mot det vill jag bara säga: biblioteken är ju 
inga reservat för bara det svenska eller bara 
svenskar, säger Niclas Lindberg.

Men finns det ändå inte en risk för att det 
rosa upplägget och alla hjärtan skymmer sik-
ten för de tunga budskap man vill förmedla? 

– Nej, det tror jag inte alls. Man ska komma 
ihåg att allt det här är en del av kampanjen. 
Parallellt med den pågår föreningens ordina-
rie verksamhet där vi tar fram våra rapporter 
och undersökningar samt sammanställer 
statistik och det gör vi på det gamla vanliga 
och trygga sättet: i ett stramt och korrekt ut-
förande. 

Politiker och beslutsfattare, opinionsbil-
dare och media är tre prioriterade målgrup-
per för kampanjen.

Politiker ska bearbetas både på riksplanet 
och lokalt med rapporter och annat material 
som på olika sätt belyser bibliotekens situa-
tion. Men man kommer också att påverka 
lokalt. I slutet av januari deltog Svensk Bib-
lioteksförening på Kristdemokraternas kom-
mun- och landstingspolitiska konferens i 
Uppsala. I mars står moderaternas kommun-
dagar i Göteborg på tur och i april deltar man 
på Folkpartiets kommunala riksmöte. Al-
medalen på Gotland i juli och Bok & Bibliotek 
i Göteborg i september är andra arenor som 
föreningen kommer att verka på. 

Budgeten för hela kampanjperioden fram 
till valet 2010 ligger på tio miljoner kronor, 
nästan hälften av föreningens årsbudget för 
den ordinarie verksamheten. Enligt kam-
panjgeneralen Peter Axelsson, informations-
chef på Svensk Biblioteksförening, kommer 
hälften av kampanjbudgetens pengar att läg-
gas på opinionsbildande satsningar och den 
andra hälften på satsningar som kommer 
biblioteken till del. 

Library Lovers hör till en av de största sats-
ningar som gjorts från Svensk Biblioteks-
förenings sida och tio miljoner är mycket 
pengar men Niclas Lindberg tycker inte att 
det känns nervöst.

– Nej, inte nu längre. Nu när styrelsen har 
lagt fast målen och tagit ut färdriktningen 
och vi har bestämt oss för vilka huvuddelar 
kampanjen ska bestå av känns det faktiskt 
roligt och spännande. Men det är klart, i bör-
jan kändes det nervöst. Innan vi visste vad vi 
skulle göra...

Lyckas kampanjen har man i den bästa av 
världar nått allt det man föresatt sig: att bib-
liotekslagen utvärderas, att alla grundskole-
elever garanteras bemannade skolbibliotek, 
att antalet bokbussar och bokbilar ökar och 
slutligen att det etableras en nationell biblio-
tekspolitik.

– I den sämsta av världar blir det ”bara” en 
utvärdering av lagen – den är ju redan avise-
rad – och att man inte bryr sig om alla våra 
goda argument utan nöjer sig med det besked 
man redan gett, säger Niclas Lindberg.

Henriette Zorn

”’Vem förväntas vilja gå 
omkring med dessa små 
fåniga små knappar? 
Möjligtvis läsarna av Starlet, 
Julia eller Okej.’

Ja, dessa röda hjärtan 
väcker uppenbarligen 
starka känslor.”



Måste ett biblioteks-
system kosta skjortan?
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 I bibliotekslagen från 2004 heter 
det att ”bibliotek och bibliotekshuvud-
män inom det allmänna biblioteksvä-
sendet skall samverka”. 

Frågan är hur det efterföljs när det gäller 
samverkan mellan folkbibliotek och högsko-
lebibliotek, så kallade Sambibliotek.  

Ambitioner att skapa sådana har funnits i 
decennier och uppmaningen i bibliotekslag-
en är entydig. 

Ändå finns idag inte fler än två som kan 
sägas uppfylla kriterierna för Sambibliotek, 
Härnösand och Almedalsbiblioteket i Visby. 

De två är inte identiska när det gäller or-
ganisation. I Härnösand handlar det primärt 
om att befinna sig under samma tak, i Visby 
har de två biblioteksformerna blivit en, med 
gemensam chef och gemensam budget. 

Härnösandsbiblioteket hade medvind från 
början, medan det nya Almedalsbiblioteket 

föregicks av omfattande protester. Folkbib-
lioteket i Visby var då lokaliserat nära köp-
centrum och busstation – att istället behöva 
flytta till hamnområdet uppfattades som be-
svärligt, särskilt vintertid. 

– Men sedan biblioteket kom till har också 
mycket annat flyttat närmare hamnen, om-
rådet upplevs därför inte längre som lika av-
sides, säger Kerstin Simberg, bibliotekschef.

Också internt inom Almedalsbiblioteket 
har förändringar skett sedan invigningen 
2001. Den första chefen slutade med motive-
ringen att uppdraget var omöjligt. 

Hans efterträdare, Kerstin Simberg, kan ha 
förståelse för det – att det är svårt att ha ”hela 
stan emot sig” i debatten och att samtidigt 
jämka samman två olika bibliotekskulturer. 

Själv har hon en bakgrund i bägge kul-
turerna. Från Lärarhögskolan i Stockholm 
kom hon till det lilla folkbiblioteket i Slite 
på Gotland, varifrån hon rekryterades till Al-
medalsbiblioteket.  

Det första hon tog itu med var lönerna. 
Varje löneförhandling skulle ta hänsyn till 
skillnader mellan de två bibliotekariegrup-
perna, det vill säga att folkbibliotekariernas 
löner skulle höjas. Eftersom högskolans lö-
ner stiger fortare än kommunens innebär det 
inte den eftersläpning för högskolebibliote-
karierna som man kunde befara. 

– Det är snarare bibliotekarier vid Got-
lands folkbiblioteksfilialer som upplever det 
som orättvist, eftersom lönerna i exempelvis 
Roma och Hemse blir lägre än kollegernas 
vid Almedalsbiblioteket.

Än mer väsentligt än löneutjämning var, 
enligt Kerstin Simberg, det gemensamma 
arbetstidsavtalet som kom till 2004. 

Vidare satsade man redan från början på 
”generalism”, alla skulle kunna göra allt, 
inom Sambiblioteket. 

Men Kerstin Simberg har börjat omvär-
dera den ambitionen.

– Jag tror att jag drev generalismen för 
långt, nu har jag någon idé om att vi måste 
specialisera oss mera. Det är visserligen vik-

Sambiblioteket – ett förlegat koncept?

Interiör från Sambiblioteket i Härnösand. Universitetsbibliotek och stadsbibliotek finns i samma lokaler under 
samma tak.

Den optimala lösningen för samverkan mellan olika bibliotekstyper? En omöjlig ekvation när två biblio-
tekskulturer möts eller helt enkelt en förlegad tanke? MarieLouise Samuelsson skriver om utvecklingen av 
Sambiblioteket i Härnösand och Almedalsbiblioteket i Visby.
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tigt för sammanhållningen att alla sysslar 
med allt men det är samtidigt viktigt att se 
till att uppehålla specialistkompetensen och 
jag är rädd att högskolegruppen inte riktigt 
får tid till det. 

Samtidigt väntar annat nytänkande i och 
med att Högskolan på Gotland planerar 
omorientering. Redan 2009 startar ett pilot-
projekt efter usa-modell med inriktning på 
liberal art education, som Kerstin Simberg 
förklarar som ”en rundare kompetens”. 

– I examen byggs det in ämnen som gör att 
man växer som människa, vilket går hand i 
hand med folkbibliotekstanken. 

Kerstin Simberg är optimist, men det inne-
bär inte att hon är helt nöjd med hur sambib-
liotekstanken har utvecklats på Gotland.

– Den psykologiska sidan har vi inte job-
bat med, sådant som hur viktigt det är att bli 
respekterad för vilken biblioteksbana man 
har valt, antingen det nu är folkbibliotek el-
ler högskolebibliotek.

I Härnösand, som också invigdes 2001, sat-
sade man inte lika mycket på ”generalismen”. 
Här betyder Sambibliotek att universitets-
bibliotek och stadsbibliotek finns i samma 
lokaler. Elsa Goméz, tidigare bibliotekschef 
och djupt involverad i uppbyggnaden av 
Sambiblioteket i Härnösand, säger att det 
förstås alltid är turbulent att flytta och när 
nya rutiner ska skapas. 

– Men integreringen fungerade ännu bätt-
re än vad jag trott, med bibehållen ömsesidig 
respekt. Vi hade också allmänheten, kommu-
nen och universitetsledningen med oss. 

Själva placeringen uppfattades som opti-
mal, det fanns en tomt mellan campus och 
centrum. Det vill säga ett av tre campus, 

Mittuniversitet är ett nätverksuniversitet, 
förutom i Härnösand finns campus i Öster-
sund och Sundsvall, som i sin tur har var sitt 
universitetsbibliotek. Överbibliotekarie är 
Morgan Palmqvist, som har valt att arbeta i 
Härnösand och därmed i Sambiblioteket.  

Härnösandsbiblioteket har från start an-
setts vara ett paradexempel vilket knappast 
är samma sak som att allt är problemfritt. 
Mittuniversitet har de senaste åren haft om-
fattande sparprogram. Ett resultat av den 
fortfarande skakiga ekonomin är att man 
sagt upp sitt hyresavtal gällande biblioteket 
i Härnösand. Vilket nyligen fick en bekymrad 
kommunstyrelse att skriva brev till universi-
tetsledningen med frågan om man avsåg att 
lämna sin del av biblioteket.  

– Nej, vi tänker inte flytta, vi säger upp av-
talet för att vi vill omförhandla och på sikt 
använda mindre lokalyta. Vi har exempelvis 
bara tjugo procent av mediebeståndet men 
femtio procent av lokalkostnaden, säger 
Morgan Palmqvist. 

 Att folkbiblioteket skulle ha råd att överta 
universitetsbibliotekets ytor och kostnader 
är knappast troligt. Snarare tror Morgan 
Palmqvist att annan verksamhet kommer in 
i huset.  

– Samtidigt är byggnaden skapad för bib-
lioteksverksamhet och man kan inte förfula 
den genom något slags inre kåkstad med 
vilka verksamheter som helst.

Mittuniversitetet är inte ensamt, inom 
hela högskolesektorn gäller bantning och 
sparpaket, ett slags återtåg från 1990-talets 
expansion, då Sambibliotekstanken slog ige-
nom. 

I dag talar tunga aktörer (som universi-

tetskansler Anders Flodström) snarare om 
”koncentration”, alltså lika med färre hög-
skolor, och framförallt om att koncentrera 
forskningen till ett fåtal lärosäten. Och om 
en högskola blir av med forskningen förlorar 
högskolebiblioteket den del av sitt uppdrag 
som handlar om service till forskare. 

Tomas Lidman, numera chef för Riks-
arkivet, tidigare kb, har lång erfarenhet av 
sambiblioteksfrågan. Han var förespråkare 
för Sambibliotek redan på 1980-talet, då som 
bibliotekshandläggare i dfi, Delegationen 
för vetenskaplig informationsöverföring. 

– Jag gav aldrig upp tanken på samarbete 
mellan folkbibliotek och forskningsbib-
liotek, men det dröjde till 1994 då fick vi ett 
ovanligt kraftfullt utbildningsdepartement, 
styrt av Carl Tham och hans statssekreterare 
Göran Löfdahl, innan det hände något. 

Tomas Lidman blev på Thams uppdrag 
biblioteksrepresentant i utredningarna om 
de nya högskolorna i Malmö och på Gotland. 
I Malmö var stadsbiblioteket slitet och beho-
vet av nybygge stort men det lokalpolitiska 
intresset för Sambibliotek svalt, främst be-
roende på avståndet mellan centrum och 
Malmös nya högskola. 

Man kan jämföra med dagsläget och debat-
ten om det nya stadsbiblioteket i Stockholm. 
Trots omfattande diskussioner har det aldrig 
varit frågan om att nybygget också skulle 
vara ett universitetsbibliotek. Att studenter 
är flitiga stadsbiblioteksbesökare uppväger 
inte avståndet till Frescati. 

Och när det gäller framtiden är sambiblio-
teksentusiasten Lidman ambivalent.  

– Man kommer inte ifrån att det är två 
sidor av biblioteksverksamheten som ska 
samsas, å ena sidan allmänhetens bibliotek 
med dess läsfrämjande roll, å andra sidan 
forskningsbiblioteket som ska stå för specia-
liserad informationsförsörjning. Och det har 
alltid funnits konkurrensförhållande mellan 
dessa sidor.

– Man kan framför allt inte bortse från 
att besökarantalet minskar, det gäller både 
folkbibliotek och forskningsbibliotek. Det 
är en naturlig följd av digitaliseringen, men 
det kommer högst sannolikt att innebära en 
dramatisk minskning av besökare under de 
kommande tio åren. 

– Därför är det knappast troligt att det 
kommer att byggas flera bibliotek, följakt-
ligen inte heller skapas några Sambibliotek. 
Kanske är det därför dags för nya former, att 
man tar konsekvenserna av digitalisering 
och sjunkande besökstal och istället skapar 
medborgarkontor med access till alla sorters 
bibliotek och till arkiven. 

MarieLouise Samuelsson

Exteriör Almedalsbiblioteket i Visby. Placeringen i hamnområdet upplevs inte längre som något problem.
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 Strax före jul kom det, Kulturde-
partementets regleringsbrev till Kul-
turrådet för budgetåret 2008. Årets 
brev är till omfånget något tunnare än 

2007 års men i fjol var regeringsskiftet ungt 
och i praktiken var man tvungen att köra på 
i redan upplöjda hjulspår. Det gör man min-
sann inte längre. I årets regleringsbrev skön-
jer man ett stramare grepp när det gäller mål 
och uppdrag, en del skrivningar har skärpts 
och återrapporterings- och redovisningskra-
ven är mer detaljerade. Däremot har Kultur-
rådet inte längre krav på sig att leverera köns-
uppdelad statistik i sina rapporter.

Läsfrämjande insatser på arbetsplatser är 
ett uppdrag som har försvunnit. Skapande 
skola-reformen är ett mål som tillkommit 
liksom Internationellt litteratursamarbete. 
Det sistnämnda är ett ansvar som Kulturrå-
det från 1 januari i år övertog från Svenska 
Institutet. Det handlar om att administrera 
svensk litteratur i översättning samt utbyte 
och samarbete på litteraturområdet. Nytt är 
att översättare kan söka stöd för översätt-
ningar av fackböcker, även bidrag för prov-
översättningar kan sökas. Vidare ska man 
satsa på att öka svenska författares synlighet 
utomlands, t ex i samband med boklanse-
ringar och då i samarbete med utländska för-
läggare. Helen Sigland, som tidigare arbeta-
de med dessa frågor på Svenska Institutet, är 
numera ansvarig för dem på Kulturrådet.

Till mitten av augusti i år ska Kulturrådet 
redovisa ”en långsiktig strategi för det inter-
nationella litteratursamarbetets utformning 
och synlighet”. En fördjupad rapport om 
satsningen Skapande skola ska lämnas till 
departementet i mitten av augusti 2009. 

Ett uppdrag som tillkom redan i 2007 års 
regleringsbrev och som finns med även i 
årets regleringsbrev går under rubriken Re-
gional konkurrenskraft, entreprenörskap och 
sysselsättning 2007–2013. Uppdraget innebär 
att man ska medverka till genomförandet av 
den nationella strategin på området. För Kul-
turrådets del handlar det om att i samarbete 
med nutek klura ut hur man ska göra för att 
utveckla företagande och entreprenörskap 
på kulturområdet men även komma med 
förslag på hur samarbeten mellan näringsliv 
och ”relevanta aktörer inom respektive myn-
dighets verksamhetsområde kan främjas på 
nationell och regional nivå”. Allt detta är sä-
kert en smal sak när nu expertis finns i rådets 
styrelse i form av entreprenören Johan Staël 
von Holstein, som f ö redan låtit höra om sig 
på ett sätt som gör att man kan förvänta sig 
att ordet kulturpolitik (eller ska man kalla det 
politisk kultur?) får nya och oväntade bety-
delser.

Andra nyheter i regleringsbrevet är att 
Kulturrådet ska utveckla den nationella sta-
tistiken på barn- och ungdomskulturområ-
det, bl a genom metodutveckling. Resultaten 
ska redovisas i en återrapportering till reger-
ingen.  Kulturrådet ska också utveckla mål, 
uppdrag och återrapporteringskrav för de re-
gionala konsulenterna inom de olika kultur-
områdena, däribland biblioteken. Särskild 
vikt ska läggas vid samverkansformer mel-
lan dels de olika konsulenterna, dels mellan 
konsulenterna och den regionala och lokala 
nivån, detta gäller särskilt kulturens roll i 
skolan.

Nytt i fråga om fördelningen av bidrag till 
regionala institutioner är att huvudmännens 

motprestation ska ligga på minst förra årets 
nivå för att oförändrat statsbidrag ska kunna 
lämnas. 

Tidigare har målen och återrapportering-
arna för verksamhetsgrenarna Information 
och kommunikation samt Kunskapsupp-
byggnad beskrivits separat. I årets regle-
ringsbrev har dessa slagits samman till en 
punkt under rubriken Verksamhetsgren Kun-
skapsuppbyggnad och kommunikation. Målen 
är tre, de skiljer sig inte så hemskt mycket 
från tidigare mål annat än i formuleringar 
(tydligare) och ordningsföljd: 1) Säkerställd 
och utökad kunskapsuppbyggnad inom Sta-
tens kulturråds ansvarsområde, 2) Effektiv 
information i syfte att öka intresset och kun-
skapen om kulturell verksamhet, 3) Utveck-
lad samverkan och dialog med kulturlivet, bl 
a huvudmän på regional och lokal nivå, för 
att tillgängliggöra kultur i hela landet.

– Jag har under mitt första år som kultur-
minister lagt grunden till en ny kulturpoli-
tik, skrev Lena Adelsohn Liljeroth i en artikel 
i Aftonbladet där hon presenterade sina ny-
årslöften för det kommande året.

Hur den grunden ser ut är dock ännu höljt 
i dunkel, däremot går det att göra sig vissa 
föreställningar om färdriktningen. Mot slu-
tet av året presenteras den ”genomgripande” 
kulturpolitiska översynen. Då går det möjli-
gen att säga något om hur den husgrund som 
det kulturpolitiska bygget ska vila på ser ut. 

I övrigt lovade kulturministern att 2008 
fullfölja det hon lovade inför 2007: vårda kul-
turarvet, prioritera barn och unga och arbeta 
för samarbeten mellan kultur och närings-
liv. 

Henriette Zorn

Kulturrådets regleringsbrev 2008
Nyheter och förändringar

Abonnera på LL-förlagets böcker! 
Nu även för Unga Läsare

Många behöver lättläst. Otränade läsare och nysvenskar,
äldre, dyslektiker eller personer med andra lässvårigheter
- LL-förlaget inspirerar till läsning både bland unga och vuxna!

Beställ på www.ll-forlaget.se/abonnemang2008



D I X I K O N
Utvald litteratur på originalspråk

”Inte en dag 
  för tidigt.”

                              Boccaccio

”Nämen va 
 roligt!”

                  Balzac

Äntligen!
En bokhandel på svenska med läsvärda böcker på originalspråk*. 
Utvalda av välkända skribenter, som alla skriver en kortfattad 
personlig text på svenska om böckerna. Du får tips om lättlästa 
titlar. Vår bokklubb ger dig nyheter och rabatt. Välkommen 
till www.dixikon.se.
* Italienska, franska, spanska, tyska, danska, finlandsvenska och norska.

”Bra jobbat!”
                            Cervantes
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 Personalen på Vinbergs Förskola  
 utanför Falkenberg hälsar glatt på  
 barnbibliotekarie Malou Altergård.  
 Det sista året har de haft ett nära 

samarbete och för tillfället har Vinbergs För-
skola lånat tre av Malou Altergårds så kallade 
inspirationsväskor: ”Genus”, ”Utevistelse” 
och ”Läsa och berätta”. Varje väska innehåller 
både barnböcker och facklitteratur till perso-
nalen.

– Framförallt är det skönt att slippa tänka 
själv, säger förskoleläraren Ulla-Marie Nils-
son och skrattar.

– Nu får man allt serverat. Det finns lite av 
varje i väskorna. Det finns både böcker för oss 
vuxna och sagor för barnen.

Hennes kollega Bodil Gustafsson håller 
med.

– Jag har jobbat länge nu och då är det bra 

att få tips om nya böcker. Sedan kan vi själva 
köpa in de böcker vi gillar. Vi får en del tips 
genom Tidningen Förskolan, men vi har inte 
alls samma kunskap som Malou.

I höstas hade de ett naturprojekt på försko-
lan och då beställde de genast inspirations-
väskan ”Utevistelse”. I den finns till exempel 
bokförlaget Prismas naturboksserie för små-
barn Blommor, Djurspår, Fåglar och Smådjur, 
barnböcker som Ellens blombok och Snigel Blå 
samt faktaböckerna Småbarns utevistelse och 
Runt i Naturen till personalen. Dessa böcker 
ska användas som komplement till de andra 
aktiviteterna i naturprojektet. 

Det är en klar höstdag med strålande sol 
och förskolebarnen på Vinbergs förskola är 
ute på gården och leker. Så fort Ulla-Marie 
Nilsson och Bodil Gustafsson plockar fram 
böckerna ur den karakteristiska mörkblå in-

Årets barnbibliotekarie 2007:

Möter barnen med fantasi och energi

Malou Altergård läser för barnen vid Vinbergs förskola som i höst har ett naturprojekt.
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Malou Altergård har i många år 
arbetat med att göra biblioteket 
mer tillgängligt för barn. För det 
utsågs hon till Årets barnbibliote-
karie 2007.

Ett av hennes projekt är att 
erbjuda färdigpaketerade inspi-
rationsväskor till alla yrkesgrup-
per som möter barn i sin vardag. 
Biblioteksbladet följde med när 
hon besökte en förskola.
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spirationsväskan kommer de fram till oss. De 
bläddrar ivrigt i de spännande faktaböckerna 
och tittar bara upp från böckerna för att fråga 
vad alla småkryp heter. Det råder ingen brist 
på läslust.

En annan inspirationsväska som persona-
len på Vinbergs Förskola har haft nytta av är 
den om genus.

– Det är svårt att arbeta med genus. Det blir 
väldigt personligt och det är lätt att hamna i 
klyschor som att pojkar ska få ha på sig rosa 
kläder. Men det handlar inte om sådant, det 
handlar om att alla ska få utveckla sin egen 
person oavsett kön. De här böckerna hjälper 
oss att komma igång med diskussionerna, sä-
ger Ulla-Marie Nilsson.

Det är dags för lunch på Vinbergs Förskola 
och vi åker tillbaka in till huvudbiblioteket 
i centrala Falkenberg. Malou Altergårds ar-
betsrum är överbelamrat av barnlitteratur 
och längs med väggarna står de mörkblå in-
spirationsväskorna staplade. Diplomet för 
Årets barnbibliotekarie trängs med en packe 
informationsaffischer överst i bokhyllan.

– Det är en väldig ära. Jag har ägnat ett 
långt arbetsliv åt detta. Men man blir lätt 
hemmablind och jobbar bara på. Man ser inte 
vilket bra jobb man egentligen utför. Då är 
det roligt att det kommer någon utifrån och 
uppmärksammar det man gör, säger Malou 
Altergård.

Den första inspirationsväskan samman-
ställdes i slutet av februari 2007. Nu finns det 
35 stycken riktade till personalgrupper som 
kommer i kontakt med barn i sitt arbete.

– Meningen med väskorna är att de ska sti-
mulera, ge fördjupning och också att mark-
nadsföra biblioteket. De är till för barnom-
sorgspersonal, pedagoger, barnpsykologer 
och så vidare. På sikt ska väskorna genomsyra 
hela Falkenberg kommuns arbete. Alla som 
arbetar med barn ska ha tillgång till dem.

Den bakomliggande tanken är att utnyttja 
bibliotekspersonalens unika och översiktliga 
kunskap om tillgänglig litteratur inom olika 
ämnesområden. Istället för att vänta på att 
någon kommer till biblioteket och efterfrå-
gar kunskapen söker man upp de yrkesgrup-
per som är i behov av den. Dagens yrkesliv 
är ofta så pass tidspressat att den enskilde 
arbetaren på till exempel barnavårdscentra-
len inte hinner hänga med i utgivningen av 
ny litteratur eller har svårt för att vaska fram 
guldkornen i bokfloden.

– Jag tror mycket på det här konceptet. Folk 
har inte tid och ork idag, det är så mycket som 
man ska hinna med. Men vi kan visa bredden 
i det som finns. Sedan kan det användas av 
dem som har specialistkunskap.

Förutom förskolor är det främst barna-

vårdscentraler som har utnyttjat väskorna. 
De har lånat väskorna ”Nybliven förälder”, 
”Olika familjebildningar” och ”Barn: Mat och 
hälsa”.

– Personalen på bvc träffar alla slags för-
äldrar med olika frågor och problem. Det kan 
vara att deras barn har ett funktionshinder, 
att de vill ge barnet vegetarisk mat, att det är 
oroligt i familjen eller vad som helst. Då kan 
sköterskan ta fram en lämplig bok och tipsa 
om den eller prata om problemen med stöd 
i den.

Alla föräldrar som kommer till bvc ska få 
ta del av väskan ”Nybliven förälder”. I den ska 
de förhoppningsvis upptäcka att det finns 
bra litteratur både till dem själva och till bar-
nen på biblioteken. På det sättet kan väskorna 
vara en ingång till biblioteket.

En annan fördel med Malou Altergårds in-
spirationsväskor är att de kan användas som 
stöd av bibliotekarier som inte är experter på 
barnlitteratur.

– Väskan ”Barn och sorg” används inte så 
ofta. Men när den väl behövs, om ett barn till 
exempel har förlorat en förälder eller ett sys-
kon, är den desto viktigare. I vanliga fall får 
vi springa runt och leta i hyllorna. Jag som 
barnbibliotekarie har kanske det mesta i hu-
vudet, men inte alla andra som jobbar här. Då 
är det bra att redan ha en väska färdig.

Malou Altergård har fått mycket upp-
märksamhet för sina inspirationsväskor. Det 
har blivit en hel del föreläsningar runt om i 
Sverige och nyligen fick Falkenbergs biblio-
tek 200 000 kronor av Kulturrådet för att ut-
veckla projektet.

De pengarna ska användas för att köpa in 
fler böcker till inspirationsväskorna men 
framförallt till att sprida information. En 
projekttjänst på 25 procent ska tillsättas som 
i första hand ska beta av kommunens samt-
liga förskolor, barnavårdscentraler och soci-
alförvaltningen och visa väskorna för perso-
nalen där.

– A och O när man startar något nytt är att 
folk får reda på det. Man måste prata om det, 
ge ut broschyrer och hålla det levande.

Priset Årets barnbibliotekarie fick Malou 
Altergård dock inte i första hand för inspira-
tionsväskorna. Istället är det hennes samlade 

insats under sina 20 år på Falkenbergs biblio-
tek som premieras. Ett projekt som särskilt 
nämns är ”Alfons öppnar dörren” där man 
såg till att barn med andra modersmål än 
svenska dels fick tillgång till barnlitteratur 
på sitt eget språk, dels fick lära sig svenska 
genom böcker.

– Ett litet barn som till exempel läser böck-
erna om Alfons kan genom det närma sig det 
svenska samhället. Och genom boken kan de 

diskutera det med sina föräldrar.
Projektet pågick mellan 2001 och 2003 och 

var så pass framgångsrikt att det påverkade 
den fasta verksamheten. Malou Altergård 
visar stolt runt i den digra samlingen barn-
böcker på andra språk i Falkenbergs biblio-
tek och påpekar att hela barnavdelningen har 
fått en framskjuten position på biblioteket.

– Jag tycker att det är viktigt att man inte 
sätter barn i skymundan. Barnavdelningen 
hamnar annars ofta vid sidan av i ett bib-
liotek. Det är också viktigt att det är estetiskt 
och fint på barnavdelningen. Därför har vi 
köpt in konst till barnavdelningen.

Priset för Årets barnbibliotekarie är en 
resa till den internationella barnboksmässan 
i Bologna i vinter.

– Det ser jag fram emot. Där får man en 
överblick över hur det ser ut i hela världen. 
Det är intressant att se skillnaden i resurser 
mellan olika länder. Det ger perspektiv och 
det är väldigt lärorikt.

Carl-Magnus Höglund
frilansjournalist

Årets barnbibliotekarie 2007

Ur juryns motivering:
Malou Altergård har arbetat som engagerad barnbib-
liotekarie i Falkenberg ända sedan 1986. Hon har lagt 
ner fantasi och energi på att möta barn med särskilda 
behov, såväl barn som har sina rötter i andra kulturer 
än den svenska som barn med något funktionshinder. 
Malou har genom olika projekt gjort att alla känt sig 
välkomna till biblioteket och har därmed hjälpt till att 
jämna vägen till boken och till litteraturen för många 
barn.

Malous Inspirationsväskor
Inspirationsväskorna ska ge tips och fördjupning till 
dem som möter barn i sitt arbete. De kan lånas av 
biblioteket.

I varje väska finns 6–10 böcker, både barnlitteratur 
och facklitteratur till vuxna.

Det finns 36 olika väskor. Till exempel Barn och sorg, 
Genus, Kulturmöten, Mattelekar, Nybliven förälder 
och Utevistelse.

Under hösten 2007 genomförde Falkenbergs 
bibliotek ett informationsarbete för att introducera 
inspirationsväskorna till all personal i kommunen.

Inspirationsväskorna på olika teman där 
bibliotekarien gör ett urval av böcker till både barnen 
och personalen.
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 Dagarna är gråa och korta, solen  
 lyser med sin frånvaro och män- 
 niskorna hukar sig i det för års - 
 tiden så typiska eviga mörkret. 

Strax står Lucia för dörren och julen… Det 
är bara ett par veckor sedan Kerstin Simberg 
kom hem efter att ha bott och arbetat på Pa-
pua Nya Guinea i ett och ett halvt år. Efter att 
ha varit tjänstledig är hon nu tillbaka som 
chef för Almedalsbiblioteket på Gotland. 
Bara en aning har hon hunnit landa i sin ny-

gamla vardag, upplevelserna från tiden som 
bibliotekschef på ett universitet i staden Lae 
på Papua Nya Guineas ostkust är fortfarande 
väldigt närvarande – liksom en typisk svensk 
senhöstförkylning. Men det är småsaker. 
Kerstin Simberg bekräftar bilden av att från-
varo kan göra en väldigt närvarande, man ser 
det välkända och bekanta med nya ögon. Man 
jämför.

– Ända sedan jag kom hem går jag som i 
ett ständigt lyckligt rus. Det är så vackert här, 

och vi har så bra personal, vi är så kunniga 
och vi har ett mycket mer målmedvetet sätt 
att arbeta. Vi vet varför vi är här, vi vet vad vi 
ska göra och vi tycker att det vi gör är väldigt 
viktigt – och det är härligt. Sedan är det så 
fint här, så estetiskt och rent – och helt! All-
ting fungerar och gör det inte det vet vi vart 
vi kan ringa och då kommer det någon och 
fixar det hela och det går fort, det tar inte flera 
veckor…

Tiden som bibliotekschef på  
Papua Nya Guinea gav nya perspektiv

Efter att ha tjänstgjort som bibliotekschef i Papua Nya Guinea är 
Kerstin Simberg hemma i Sverige igen – lite mer ödmjuk, kanske 
lite mer lyhörd och därtill full av berättelser om livet på andra sidan 
jordklotet. 

Kerstin Simberg, tredje från höger, arbetade i ett och ett halvt år som bibliotekschef i staden Lae på Papua Nya Guinea. Här tillsammans med bibliotekets personal.
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Strömmen har varit försvunnen i två dygn. Bakgrunden 
är att markägarna i det område där kraftverket ligger 
inte anser att de fått den kompensation de ska ha av  
regeringen. De bröt sig in, tog personalen som gisslan 
och stängde av strömmen. Regeringen skickade en de-
legation som lyckades övertala markägarna att tills vi-
dare sätta på strömmen. Men så gott som varje dag har 
vi tillfälliga strömavbrott på någon timme. 
Ur Kerstin och Claes Simbergs resedagbok 
12.8.2006

papua nya guinea är en stat på östra 
halvan av ön Nya Guinea i Stilla havet. Lan-
det, som idag har cirka sex miljoner invå-
nare, bildades av tidigare tyska och brittiska 
kolonier. Efter andra världskriget förvaltades 
det av Australien men 1975 blev Papua Nya 
Guinea en självständig stat. Huvudstaden he-
ter Port Moresby och har cirka 284 000 invå-
nare. Lae, där Kerstin Simberg tjänstgjorde, 
är landets andra stad, utskeppningsstad för 
landets exportprodukter och ett industriellt 
centrum med drygt 120 000 invånare. Från 
huvudstaden mätt ligger Lae tvärs över lan-
det, norrut på ostkusten – Papua Nya Guineas 
Göteborg om man skulle göra en jämförelse. 
Mellan huvudstaden och Lae finns ingen väg, 
överhuvudtaget tycks Papua Nya Guinea vara 
ett till stora delar väglöst land. Ska man t ex ta 
sig till huvudstaden är det flyget som gäller, 
enligt Kerstin Simberg. 

Vägen från Sverige till Papua Nya Guinea 
var lång – inte bara geografiskt. Totalt tog det 
nio år från det att Kerstin Simberg anmält sitt 
intresse för jobbet till dess att hon landade på 
ort och ställe.

– Det har varit en jättelång process. När 
jag arbetade på Lärarhögskolan var jag enga-
gerad i ett Sida-projekt som varade i många 
år. När projektet led mot sitt slut var det en 
annan person i projektet som sa: Nu finns 
det jobb för både dig och mig i Papua Nya 
Guinea, ska vi söka? Så gjorde vi det men 
sedan hörde vi ingenting. Under tiden hann 
jag flytta till Gotland, börja ett nytt jobb på 

Almedalsbiblioteket och glömde bort hela 
saken. Det hann gå sju år innan de hörde av 
sig från Papua Nya Guinea. Tid bestämdes för 
anställningsintervju per telefon men det tog 
ytterligare ett år innan de ringde och sedan 
hann ännu ett år gå innan jag var på plats, be-
rättar Kerstin Simberg. 

Universitet, Unitech, som hon tjänstgjorde 
vid, är ett tekniskt universitet med handels-
högskola. På campus – där både studenter 
och lärare bor – finns cirka 4 000 studenter. 
Och biblioteket hon kom till var stort och 
såg bra ut. Åtminstone på ytan. Visserligen 
läckte det in från taket och halva biblioteket 
var angripet av mögel, men det fanns en om-
fattande samling, det fanns datorer och ge-
nom fn:s försorg också databaser som gav 
tillgång till många tidskrifter on-line. Men 
eftersom Internet fungerade dåligt kunde 
man i praktiken inte utnyttja det omfattande 
utbudet. 

Också budgeten såg till förstone bra ut – 
mer pengar än vad Kerstin Simberg hade att 
röra sig med hemma. Men budgeten visade 
sig vara en ren pappersprodukt – den fanns 
där men den följdes inte av den enkla anled-
ningen att det inte fanns några pengar. Något 
som den nytillträdda bibliotekschefen först 
så småningom blev varse.

– Jag började köpa hej vilt när jag först 
kom till biblioteket men de räkningarna var 
fortfarande obetalda när jag åkte hem till 
Sverige för det fanns inga pengar – inte till 
någonting. Och när det gäller böckerna – det 
fanns mycket böcker men de var gamla, från 

1970- och 1980-talen, före självständigheten 
och när det fortfarande fanns pengar. Över-
huvudtaget är det som om ingenting har 
hänt på tjugo år, allt har snarare försämrats, 
berättar Kerstin Simberg. 

På biblioteket har en del förändringar faktiskt skett. Det 
berömda taket som läckt i alla år, som gjort att de flesta 
böcker ser ut som om de legat i ett badkar, är lagat. Dvs. 
det var egentligen ingen läcka i taket , det var hängrän-
norna som var för små och inte klarade av att föra bort 
den stora mängden vatten som samlas på det platta taket 
när det regnar. Nu har vi i alla fall fått nya hängrännor 
och stuprör. Nästa problem är att få bort möglet i taket. 
Vi har också fått fem nya datorer och två skrivare 
till biblioteket samt nya stolar till hela personalen. 
Det nya datarummet som är sponsrat av Taiwan har 
fungerat bra, vi utbildar lärare både från Unitech och 
andra skolor, bibliotekspersonal och studenter. Ricky, 
den taiwanesiske koordinatorn som jobbat med cen-
tret blev rånad och knivhuggen förra veckan på väg 
hem från Unitech så han åker tyvärr hem till Taiwan 
i morgon.
(Ur resedagboken, 10.9.2006)

när jag ber Kerstin Simberg försöka 
plocka ut eller sätta ord på de största skill-
naderna börjar hon istället tala om likheter – 
åtminstone när det gäller det som berör arbe-
tet på biblioteket. Samma biblioteksproblem 
där som här.

– Ja, det är förvånansvärt vad lika det är, 
samma diskussioner som vi för här hemma: 
Ska kursböckerna stå separat eller ska de stå 
bakom disken? Ska vi ha ett eget kursbiblio-

Utanför biblioteket. Universitetet Unitech, där Kerstin Simberg tjänstgjorde, är ett tekniskt universitet med 
handelshögskola. På campus finns cirka 4 000 studenter.
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tek eller ska vi ställa kursböckerna bland alla 
andra böcker? Hur länge ska studenterna få 
låna dem? Ska vi ha nattlån? Har vi för myck-
et öppet eller har vi för lite öppet? Diskus-
sioner kring schemaläggning och kvälls- och 
helgöppet eller huruvida biblioteket tillhör 
den akademiska delen av universitetet eller 
den administrativa delen? Det är ju en fråga 
som många kämpar med också här hemma, 
att man inte riktigt vet var man hör hemma i 
högskole- eller universitetssystemet.

– Väldigt mycket var otroligt lika men på 
samma gång var skillnaderna så stora att det 
nästan inte går att beskriva.

Den ”melanesiska segheten”, dvs ingen-
ting händer eller så går det i varje fall väldigt 
långsamt samt det minst sagt tänjbara för-
hållandet till tid var, enligt Kerstin Simberg, 
svårt att anpassa sig till. Personalen förhöll 
sig t ex väldigt flexibelt till bibliotekets öp-
pettider beroende på dagsform, väder och 
vind – vilket ju i sin tur äventyrar hela idén 
om bibliotekets tillgänglighet. 

”I väntan på” tycks för övrigt vara ett av de 

vanligaste tillstånden i Papua Nya Guinea, skri-
ver Kerstin och Claes Simberg, nyanlända på 
Papua Nya Guinea, i sin dagbok från Lae den 
23 juli 2006.

Men det flytande förhållandet till tid är 
också förknippat med bestående positiva 
erfarenheter och dem återkommer Kerstin 
Simberg till gång på gång – erfarenheterna 
från en kultur där man ser sin nästa och där 
man har nära till känslorna.

– Vänligheten och omtänksamheten, det 
var den allra största skillnaden för mig per-
sonligen och som chef. Det är inte det att den 
inte finns i Sverige men den var så mycket 
tydligare på Papua Nya Guinea. Där avsätter 
man hur mycket tid som helst för att stödja 
någon som mår dåligt, man tar verkligen reda 
på hur människor mår och man ger sig tid 
att prata och hjälpa. Man gråter och skrattar 
mera – det är ett mycket öppnare klimat. Ti-
den är inte fylld av sådant som när man öpp-
nar och stänger biblioteket utan den är fylld 
av medmänskliga kontakter.

– Det tror jag är det viktigaste jag har lärt 

mig på Papua Nya Guinea och det som jag 
hoppas att jag har tagit med mig hem: att 
stanna upp och faktiskt försöka se medarbe-
tarna mer, vara mera lyhörd och inte rusa på 
som vi har en tendens att göra på våra bredd-
grader.

Kerstin Simberg berättar levande och de-
taljrikt om tiden i ”de temporära lösning-
arnas land”. Ändå är det svårt att föreställa 
sig ett land där det regnar motsvarande fem 
meter om året, där fukten och värmen gör att 
allt – minsta kvist – som man sätter i jorden 
växer så snabbt att man varnar för att ställa 
sopkvasten upp och ner eftersom den då kan 
slå rot över natten. När Kerstin Simberg och 
hennes man Claes lämnade sin trädgård i 
Papua Nya Guinea fanns där över sextio ana-
nasplantor, sju eller åtta bananträd, citron-
träd, kokosträd, papaya…

Det är också svårt att föreställa sig ett land 
där det talas över 800 lokala språk, riktiga 
språk, inte dialekter. Officiella språk är eng-
elska, hiri motu och tok pisin, ett slags pid-
ginengelska. 

Det finns tre folkbibliotek i Papua Nya Guinea. I Goroka ligger ett av dem. 
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Livet på Papua Nya Guinea levs till största 
delen i byar utan spår av den civilisation som 
finns i huvudstaden Port Moresby och i Lae.

– Även om man jobbar i staden på univer-
sitetet eller i affär eller som statstjänsteman 
så bor man i byarna. Dit återvänder man över 
en helg om byn inte ligger för långt borta eller 
vid längre ledigheter och när man kommer 
hem lever man byliv. Där bär man inga klä-
der och där sover man på marken – där lever 
man så som man alltid har gjort och som om 
det moderna liv som finns i staden aldrig har 
hänt. 

– Tänk dig vilken omställning dessa män-
niskor går igenom när de kastas mellan dessa 
två världar – det måste ju vara som att leva i 
två kulturer samtidigt, funderar Kerstin Sim-
berg högt.

På biblioteket händer det saker just nu. Studenterna har 
sommarlov över jul och nästa termin börjar i mitten av 
februari. Under lovet möblerar vi om, bygger ett litet 
bokcafé, startar ett resurscentrum mm.

Rena, en av de kvinnliga bibliotekarierna, har varit 
borta några veckor för att övervara sin fars begravning. 
Hon kommer från New Ireland som är en större ö några 
timmars flygresa härifrån. 3000 personer kom till be-
gravningsceremonin, man stekte 26 grisar i momo, 
jordugnar, man byggde 12 dasshål i marken. De flesta 
sov över i byn, många stannade flera dagar. Renas pap-
pa var ingen högt uppsatt person, det var enligt Rena 
inte alls någon ovanlig begravning.
(Ur resedagboken, 14.11.2006)

människorna färdas inte bara mellan 
olika miljöer utan även mellan olika värde-
ringar eftersom alla byar har sin egen tradi-
tion. En del är matriarkat, andra är patriar-
kat. 

– Det kunde ju hända att en kvinna på 
universitet, själv uppvuxen i ett matriarkat 
blev kär i en man som var uppvuxen i ett pa-
triarkat. Då tog patriarkatet över, mannen 
bestämde, men om de kom hem till hennes 
by var det de traditioner som genomsyrar ett 
matriarkatiskt samhälle som tog över.

Kerstin Simberg berättar om kvinnorna 
som föder barn så länge de är fertila, åtta till 
tio barn är lika vanligt som att en man har 
flera fruar. Att vara mamma, mormor eller 
farmor gör ingen skillnad, hela livet har man 
som kvinna ansvar för barn, först sköter man 
de egna barnen och när de är vuxna tar man 
hand om barnbarnen.

Man skaffar många barn som ett slags pen-
sionsförsäkring, för att kunna bli omhänder-
tagen när man blir gammal. Att inte få leva 
och dö bland sina anhöriga är ungefär det 
värsta man kan föreställa sig.

– Jag hade tjejer i biblioteket som fick barn 

medan jag var där. De var borta två veckor 
sedan var de tillbaka på jobbet igen. Barnet 
lämnades till någon släkting som kunde gå 
med barnet till biblioteket när det var dags 
att amma. 

Exotiskt paradis tänker man mer än en gång 
när man hör Kerstin Simberg berätta. Men det 
finns baksidor som är mera svårhanterliga än 
kulturella krockar. En är malarian. Papua Nya 
Guinea hör till världens mest malariaangrip-
na områden och myggorna är resistenta mot 
många av de vacciner som finns.

– Min man fick malaria tolv gånger. Till slut 
var han tvungen att åka hem för han klarade 
inte av medicineringen. Själv hade jag mala-
ria sju gånger. Döden är väldigt närvarande, 
många dör i malaria – jag har aldrig varit med 
om att så många har dött runt omkring mig. 

– När någon dör skriker och gråter man 
högt. Man blir inbjuden till s k House cry 
där man sitter och gråter tillsammans – det 
handlar inte alls om att prata om den döde, 
om varför, hur eller om det kunde ha förhin-
drats utan det handlar om att gråta. Och vet 
du vad begravning heter på pidgin-engelska? 
Man säger att man ska ”plant a body”, plan-
tera en kropp, är det inte fantastiskt, en sådan 
fin beskrivning av döden. Man har ett väldigt 
avslappnat förhållande till döden: någon 
dog, sedan planterade man kroppen och se-
dan var man ledsen ett par dagar och sedan 
var det bra med det.

En annan baksida är kriminaliteten, vål-
det och de många vapen som är i omlopp. 
Rån är vanligt liksom skottlossning. Kerstin 
Simberg och hennes man undgick att bli be-
skjutna men råkade ut för flera obehagliga 
incidenter, bland annat på campus.  

– Det hände flera gånger att det sköts i när-
heten eller alldeles invid oss, berättar hon.

Den omfattande korruptionen var också 
problematisk att bevittna. Korruptionen, 
sjukdomarna och våldet gör att människor 
från andra länder som har sökt sig till Papua 
Nya Guinea ofta lämnar landet i förtid. 

Anledningen till att så många åker härifrån är framför 
allt korruptionen. Pengar som ska gå till universitetet 
försvinner, nykomlingar får inga hus att bo i osv. Under 
flera veckor har universitetet inte haft några pengar 
alls. Förra veckan stängdes alla telefoner av för att 
räkningarna inte betalats och lönerna betalades ut en 
vecka för sent. Nu har vi inte haft Internetuppkoppling 
på fem dagar och ingen vet varför eller när den fungerar 
igen.
(Ur resedagboken, 7.7 2007)

makteliten har väldigt mycket pengar 
och vältrar sig i lyx medan det för det stora 
flertalet inte finns någonting. 

– I ett större perspektiv hör det nog till 
det värsta med Papua Nya Guinea. Och det 
var väldigt svårt att se eftersom det finns så 
mycket lidande, så många sjuka men inga 
sjukhus, inga vägar, ingen infrastruktur… 
Man har haft det bättre men fått det sämre, 
sedan självständigheten tycks allt ha avstan-
nat eller snarare kan man se en tillbakagång, 
ingen utveckling.

Kerstin Simberg säger att vistelsen i Papua 
Nya Guinea på många sätt förändrat henne i 
grunden. 

– Och det handlar om synen på livet, sättet 
att ta hand om varandra, det som vi har tap-
pat. Jag tror att jag kommer att vara mycket 
mera öppen för hur människor har det. Kan-
ske har jag blivit lite ödmjukare, det låter 
som en klyscha men det är faktiskt det som 
händer när man kommer hem igen. 

Henriette Zorn

Inga problem med BookView!

/pT[H�PUZWPYH[PVU�Wr�=pZ[HY]L[Z�ÄUH�
portal www.vastarvet.se. Där kan du 
bläddra i “Frökatalog” från 1896 eller 

titta i “Pehr Kalms Wästgötha och 
Bahusländska resa” från 1746. 

Ring 054 22 14 55, så berättar vi mer. 
Eller surfa in på www.devo.se 

Kulturskatterna åt folket! 
Drar ditt bibliotek  

sitt strå till stacken?

Annonser till BBL 2008 från WAGNER Form AB     080128.

Annons 1 o 2  (olika) = 2 st olika annonser för införande i alla nr utom nr 6. 

Annons 3  = 4 st annonser för insättning endast i BBL nr 6 inför Bok & bibliotek 2008. 
nytt utseende och ett monternr i denna annons innan manusstop 20 aug)

Mått annons: 59 x 30 mm    (OBS! Ingen svart ruta runt annonsen)

(3)

(1)

www.wagnerform.se

 Bok & Bibliotek 2008 

Digital BiblioteksGUIDE

www.wagnerform.se



16 biblioteksbladet [1:2008]

 Eftersom ruth Lundström har  
 lite svårt att gå varnar hon mig för  
 de isiga vägarna som slingrar sig  
 uppför Kyrkberget till Roggebib-

lioteket i Strängnäs, där hon arbetar som en-
hetschef. 

– I den här stan måste man memorera var 
de ansvariga har sandat gatorna. Det gäller 
att veta exakt var de sju sandkornen ligger. 
Därför rekommenderar jag dig att ta taxi och 
inte gå om du är rädd för att halka, säger hon 
på bred stockholmska i telefon. 

Hon får åtminstone mig att skratta. Hu-
morn och skärpan är också det första jag 
slås av när jag möter henne i Roggeborgen 
intill den gamla domkyrkan vid Mälaren. 
Den gamla tegelbyggnaden där biblioteket i 
dag håller till byggdes under biskop Rogges 

tid i slutet av 1400-talet. Från 1636 fram till 
1930-talet huserade stadens gymnasium i lo-
kalerna och då uppstod även det gamla stifts- 
och läroverksbiblioteket som sedan 1968 hör 
till Kungl. biblioteket. Ungefär 70 000 voly-
mer från sex sekel finns bevarade i Roggebib-
lioteket som är en enhet inom avdelningen 
Samlingarna på kb. Verksamheten består, 
utöver vården av de egna samlingarna, av ett 
bokbinderi, ett tryckeri och en fotosektion. 
När kb övertog samlingen inrättades en 
arkiv arbetscentral för restaurering och reno-
vering av samlingen. 

Ruth Lundström firade 35-årsjubileum 
den sista veckan i november förra året. Hon 
är stockholmskan som tog språnget till den 
gamla regementsstaden och biskopssätet 
Strängnäs och blev kvar. Innan hon som tret-
tioåring kom till staden hade hon bland an-
nat arbetat en tid på Stockholms universitet 
vid institutionen för klassiska språk – hon 
behärskar både latin och grekiska – vikarierat 
som lärare på gymnasiet och arbetat som för-
lagsredaktör på Bonniers. Ruth Lundström 

funderade ett tag på att bli journalist. Men 
så fick hon syn på annonsen om jobbet som 
föreståndare för en kontorsarbetscentral på 
Roggebiblioteket.  

– Eftersom jag hade en skiftande yrkesbak-
grund insåg jag att här kunde jag kombinera 
två intressen. Jag lockades av möjligheten att 
få jobba med både böcker och människor.

Dessutom blev Ruth Lundström betagen 
av omgivningen kring Roggebiblioteket, den 
vackra platsen intill domkyrkan på höjden 
intill sjön, inramad av kullerstensgator och 
vackra trä- och stenhus. I ett av husen, Pau-
linska huset, trycktes Sveriges första tidning 
som finns bevarad på kb. 

De flesta av de fjorton anställda på Rogge-
biblioteket har någon form av lönebidrags-
anställning och i början av sin anställning 
hade den nya föreståndaren mycket att göra 
med personalen vid Länsarbetsnämnden. 

– Det fanns en väldig kompetens där. För 
mig som kom från universitetsvärlden var 
det en trygghet att veta att bakom den grå 
tjänstemannafasaden fanns varma och vid-
synta människor med livserfarenhet som 
välkomnade mig fullt ut, säger hon plötsligt 
med tydlig adress till kb. 

Det var även statusfyllt att få arbeta på en 
avdelning som tillhörde Kungl. biblioteket 
även om böckerna var det som framför allt 
lockade Ruth Lundström. 

– För mig som läst klassiska språk var det 
fascinerande bara att få röra vid dessa fan-
tastiska böcker av Vergilius, gamla, grekiska 
böcker, matematikböcker… Det var ett sen-
suellt möte med vackra böcker – bara detta 
att röra vid pappret, höra hur det låter, känna 
doften…      

Under vår vandring i huset berättar Ruth 
Lundström att det nog blev en del missun-
samt knorrande när hon 1977 tillfrågades av 
den dåvarande riksbibliotekarien Uno Wil-
lers om hon ville bli förste bibliotekarie på 
Roggebiblioteket. Men hon accepterade glatt 
och har inte ångrat sig. Som chef har hon för-
sökt arbeta efter det faktum att hon skapats 
med två öron och en mun. Hon har försökt 
hålla tillbaka orden och istället lyssna för att 
vara en bättre chef. Samtidigt har hon inte 
varit rädd för att slå näven i bordet om det har 
behövts. Och för det har hon också uppmärk-
sammats. Bland annat har hon belönats med 

Farväl till böckerna i borgen

– Eftersom jag hade en skiftande yrkesbakgrund insåg jag att på Roggebiblioteket kunde jag kombinera två 
intressen: böcker och människor, säger Ruth Lundström. 

Fo
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Efter 35 år i Roggebibliotekets 
tjänst har det blivit dags för Ruth 
Lundström att lämna kollegorna 
och böckerna.
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Strängnäs Konstnärsakademis kulturstipen-
dium för sina uttalanden mot andra myndig-
heters bristande förståelse för kulturfrågor. 

I bokbinderiet i Roggeborgen görs så kal-
lade enklare inbindningar. Här konverteras 
även gamla katalogskort till libris. Enligt 
en översyn av Roggebiblioteket som nyligen 
gjorts av Barbro Thomas på kb konstateras 
att arbetsplatsen är kostnadseffektiv. Hälften 
av alla bindningar av F-band och G-band som 
görs vid kb står Roggebibliotekets bokbind-
eri för. Utredningen föreslår bl a att 80 pro-
cent av alla inbindningar av F- och G-band 
skulle kunna göras i Strängnäs. 

– Det är ett erkännande för oss att kb vill 
att vi ska göra ännu fler, konstaterar Ruth 
Lundström. 

Vi tar hissen upp till Rikssalen där böcker 
ligger travade på borden. Böckerna donera-
des till biblioteket av friherrinnan Wrangel 
år 2006. Samlingen består av en stor mängd 
böcker från 1500-talet fram till idag. Själv 
fastnar jag för den klassiska rysaren om Pelle 
Snygg och barnen i Snaskeby. Ottilia Adel-
borg skrev boken 1896 och delar med sig av 
avskräckande exempel för att barnen ska lära 
sig att hålla sig rena. 

– Det är väl rätt oväntat att vi har så många 
barnböcker, från indianböcker, fabler, djur-
böcker, gamla abc-böcker till uppfostrande 
sagor om hur barn ska vara. Naturligtvis 
finns även de religionsmoraliserande böck-
erna här. 

Det sägs att Gustav Vasa kröntes till kung i 
just denna sal där biblioteket ligger. Här har 
biblioteket även haft specialvisningar och 
utställningar, till och med teater har spelats i 
rummet. Ruth Lundström tycker att det har 
varit bra för kreativiteten att jobba med ut-
ställningar och guidade turer i Roggeborgen. 
Hon har själv sammanställt utställningar om 
blomman i boken och även läst sagor av Os-
car Wilde. Vi bläddrar försiktigt i en gammal 
vacker pergamentsinbunden bok från 1529. 
Det är Nya testamentet skriven på både latin 
och grekiska med vackra illustrationer och sir-
liga anteckningar gjorda i marginalen. Ruth 
Lundström översätter några av de grekiska 
raderna ur Johannesevangeliet till svenska. 

Vi vandrar vidare till forskarrummet. 
Ruth Lundström berättar att det framför 
allt är forskare som använder sig av biblio-

teket, lokalhistoriker, teologer och idé- och 
lärdomshistoriker i synnerhet. Även släkt-
forskare har hittat till biblioteket. Eftersom 
beståndet hela tiden funnits i staden är det en 
mestadels intakt samling som finns bevarad 
här. En stor del av beståndet har skänkts till 
biblioteket. Ruth Lundström berättar att hon 
själv, nästan utan undantag, tagit emot alla 
bokdonationer. 

– Jag har haft svårt för att säga nej när folk 
släpat hit böcker i allt från lastbilar till neces-
särer. Hellre för mycket än för lite har varit 
mitt motto.   

Det är tydligt att Ruth Lundström har en 
relation till böckerna. 

– Här finns en känsla av tidlöshet med alla 
dessa bokryggar. Här finns en hel värld att 
botanisera i, det är lätt att glömma samtiden 
ibland. 

Under åren som gått tycker hon sig se att 
boksyntheten försvunnit från kb vilket hon 
beklagar. 

 – Rationaliseringar har fått ta överhanden 
och det blir lite fantasilöst emellanåt. Å andra 
sidan saknar jag inte heller den gamla lär-
domshögfärden som tidigare rådde på kb. 

Ruth Lundström talar om all kunskap i 
hyllorna, inte bara innehållet i böckerna 
utan även all den kunskap som manifesteras 
i formgivning och material som skinn, pap-
per, bläck etc. 

– Lite historisk känsla för helheten kan 
man väl ändå ha. En öppenhet för tingen. 

66-åriga Ruth Lundström kommer na-
turligtvis att sakna denna miljö men också 
kolleg orna när hon slutar. Däremot kommer 
hon inte att sakna det administrativa arbe-
tet. 

– Innan jag slutar ska jag försöka rensa 
ut efter bästa förmåga. Även om jag kanske 
skulle behöva en astralkropp för att genom-
föra det. Så jag blir nog kvar och spökar här i 
Roggeborgen ett tag till, avslutar hon.  

Åsa Ekström

Ungefär 70 000 volymer från sex sekel finns bevarade i Roggebiblioteket, som hör till Kungl. biblioteket.
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Ändra reglerna!

I bbl 2007:10 efterlyses fler nomineringar till 
de priser som delas ut i biblioteksvärlden. 
Det är tydligen ett problem att det kommer 
in för få nomineringar, vilket naturligtvis är 
beklagligt, och jag hoppas att uppropet får 
avsedd effekt!

Men när det gäller ett av priserna, nämli-
gen dik:s utmärkelse Årets bibliotek, är det 
enligt min, och andras, mening fel på själva 
urvalsförfarandet. Bland de anmälda biblio-
teken väljs där ut tre bibliotek, som nomine-
ras och vars namn offentliggörs. Endast ett av 
biblioteken väljs förstås till Årets bibliotek, 
men i och med offentliggörandet av alla tre 
namnen omöjliggör man ju för de två övriga 
att komma i fråga för priset senare. Ingen vill 
väl föreslå ett bibliotek som har blivit bort-
valt en gång! Ändå är ju dessa bibliotek bland 
de allra bästa i Sverige, annars hade de inte 
blivit nominerade. 

Det är dessutom en tråkig situation att 
vara nominerad men inte veta om man ska 
satsa på stor närvaro vid utdelningen eller 
inte. Valet är nämligen hemligt in i det sista 
även för de nominerade. Det är inte alla bib-
liotek som har de ekonomiska möjligheterna 
att chansa och beställa tågbiljetter och ho-
tellrum i förväg för hela personalen och ev. 
andra berörda.

Reglerna borde alltså ändras! 
Lena Lundgren

Regionbibliotek Stockholm

Bibliotekens roll

Det är tråkigt att Inga Lundén (SvD 9/1) väljer 
att inte svara på kärnfrågan i Christer Her-
manssons artikel. Varför håller de svenska 
bibliotekarierna på att frånsäga sig sitt intel-
lektuella ansvar?

Istället för att fördjupa sig i resonemang 
om vilken medieform vi använder när vi läser 
borde hon fråga sig vad det är vi läser. Spelar 
det någon roll om det är Liza M. eller Franz 
K.?

Ges dagens bibliotekarier förutsättningar 
att påverka valet av litteratur? Eller ska vi en-
bart snegla på besöks- och utlåningssiffror 
och satsa på säkra kort? Den gamla frågan 
om kvantitet eller kvalitet således.

Det handlar egentligen inte om 2.0 eller 
inte, utan om innehållet. Man måste komma 
ihåg att i bibliotekssammanhanget motsva-
ras en interaktiv 2.0-katalog av en fysisk rea-
litet, dvs medierna där de flesta fortfarande 
är böcker. Hermansson har emellertid en 
poäng i att utformningen av bibliotek 2.0 
är förledande likt en Internetbokhandels. 
Varför står vi inte upp för de givna kvaliteter 
som förknippas med det urstarka varumär-
ket Bibliotek?

Det handlar inte heller om att bibliotekari-
erna ska ha någon sorts ensamrätt till littera-
turen som Lundén raljerar över, utan snarare 
om att ta ett professionellt ansvar för littera-
turen och biblioteken.

Det handlar om att stå upp och värna kva-
litetslitteraturen som behöver allt stöd den 
kan få i en tid när en del av landets biblioteks-
koncept alltmer närmar sig ett populistiskt 
efterfrågansstyrt upplevelsecentrum. Är det 
verkligen det vi vill använda skattemedlen 
till?

Den nuvarande organisationen, Låna, 
Lära, Läsa, som Inga Lundén nämner i sin ar-
tikel är just ett exempel på det intellektuella 
haveri som Hermansson varnar för. När den 
infördes fick vi veta att vi dittills varit alltför 
”fokuserade på våra samlingar”. Nu skulle 
fokus läggas någon annanstans, på barn, på 
ungdom, på utåtriktad verksamhet, på ”lära 
för livet” och på ”bemötande” för att nu bara 
nämna några parametrar.

Samtidigt avskaffade man det organisa-
toriska ansvaret för det fysiska rummet på 

Stadsbiblioteket. Barnavdelningen finns 
inte längre i organisationen eftersom den 
förväntas vara en integrerad del i den fram-
tida vuxenverksamheten. Inte heller vuxen-
avdelningen eller tidskriftsrummet finns 
som organisatoriska enheter. Däremot finns 
de ännu så länge kvar som fysiska storheter, 
dock utan något specifikt ansvar för att de 
sköts. 

Låter det snurrigt? Det tycker de flesta bib-
liotekarier också. 

Samlingarna av böcker, som ju fortfarande 
är en del av bibliotekets kärnverksamhet hur 
gärna man än skulle önska att dessa snarast 
transformerades till ett virtuellt 2.0-koncept, 
ska vi inte längre ägna så mycket tid. Tiden 
för en bibliotekarie att bevaka sina ämnes-
områden skärs ner samtidigt som områdena 
utvidgas och utgivningen ökar. Ämnesbe-
vakning innebär att följa med i utgivningen, 
göra inköp, kompletteringar och gallra. 
Högst tre timmar i veckan är det sagt att vi 
ska ägna oss åt detta.

En annan av Stadsbibliotekets absoluta 
tillgångar är just annars dess kompetenta 
personal. Här finns en genuin resurs av ve-
tande och kunskap till allmänhetens förfo-
gande. Det säger sig självt att de samlingar 
som byggts upp under lång tid vore tämligen 
värdelösa om det inte fanns utbildad perso-
nal som vet att organisera och hitta i detta 
utbud samt i utbudet av databaser och andra 
medier som vi tillhandahåller. Detta arbete 
prioriteras inte längre och frågan är vad som 
händer med samlingarna när personalens 
kunskap om dessa på sikt urholkas. Vad är 
det egentligen vi ska torgföra om vi inte be-
sitter kunskapen? 

Självklart ska vi ha en ökad verksamhet 
med författarträffar, läsecirklar, program 
och utställningar. Men för att detta ska fung-
era måste basverksamheten också fungera. 
Det finns ett märkligt självförakt i en kun-
skapsorganisation vars ledning går ut och 
meddelar personalen att varken deras äm-
neskunskaper eller deras formella utbild-
ningar är viktiga. Sånt skapar knappast det 
självförtroende som Christer Hermansson 
efterlyser.

Tomas Lidbeck
Bibliotekarie på Stockholms Stadsbibliotek 
och författare, senast aktuell med De bort-

glömda författarnas bibliotek (2007)

Debatt och kommentar

Ny katalog!
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Kommissionen  
accepterar biblioteks-
ersättningen 
sedan 2004 har diskussionerna pågått och 
i december samma år tog eu-kommissionen 
det första steget i en rättsprocess med sikte på 
EG-domstolen. Kommissionen ansåg nämli-
gen att den svenska biblioteksersättningen 
innebär direkt eller indirekt diskriminering 
eftersom ”ersättningen beviljas endast na-
tionella upphovsmän eller upphovsmän som 
bor i särskilt område” (se även bbl nr 8/2004 
och nr 3/2005). 

Sverige lämnade, med starkt principiellt 
stöd av hela kulturutskottet, sitt svar i mars 
2005. I svaret avvisades kommissionens 
ståndpunkt, samtidigt som ersättningsord-
ningens kulturpolitiska grund och ändamål 
att främja konstnärlig utveckling och vär-
nande av det svenska språket tydligt under-
ströks. Efter tre år meddelade kommissionen 
i slutet av december förra året att ärendet 
mot Sverige avskrivits.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth 
kommenterade det hela i ett pressmedde-
lande:

– Det är ytterst glädjande att den svenska 
modellen för biblioteksersättning nu fredats 
genom att kommissionen avskrivit ärendet. 
Grunderna för vår modell kan nu upprätthål-
las och utvecklas. Detta innebär att vi även 
framöver inom en kulturpolitisk ram, kan 
garantera och värna bibliotekens fria utlå-
ning, utvecklingen av konstnärskap och det 
svenska språket.

Biblioteksersättning betalas ut till förfat-
tare och andra upphovsmän vid hemlån av 
litterära verk från folk- och skolbibliotek. För 
att vara berättigad till ersättning, ska upp-
hovsmannen enligt de svenska bestämmel-
serna, antingen ha skrivit på svenska eller ha 
sin vanliga vistelseort i Sverige.

Det är Sveriges Författarfond som dispo-
nerar och fördelar biblioteksersättningen. År 
2007 uppgick det totala beloppet som förfat-
tarfonden disponerar till 119,5 miljoner kro-
nor. Ersättningen till författarfonden räknas 
ut med hjälp av ett grundbelopp och på detta 
baserade öretal per hemlån från folk- och skol-
biblioteken och per referensexemplar. Grund-
beloppet fastställs efter förhandlingar mellan 
en av regeringen utsedd förhandlare och Sve-
riges Författarförbund, Föreningen Svenska 
Tecknare samt Svenska Fotografers förbund.

Grundbeloppet för biblioteksersättningen 
2008 är 126 öre (jmf med 2007: 122 öre). 2009 
höjs beloppet med 3 öre till 129 öre.  HZ 
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Biblioteket – inte ett  
vardagsrum som hemma!

Foto: Anna-Karin Drugge
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 Då man pratar om folkbiblioteken  
 använder man sig ofta av scha- 
 blonartade beskrivningar som  
 ”mötesplatser” och ”vardagsrum” 

– beskrivningar som ofta går igen i svensk 
planeringskultur då man pratar om det of-
fentliga rummet. Jag har funderat mycket 
på varför man använder vardagsrummet 
som metafor. Varför använder man en bild så 
tydligt hämtad från hemmets sfär – en pri-
vat sfär? Utmärkande för talet om offentliga 
rum som vardagsrum verkar vara att ”mötet” 
i första hand framstår som ett igenkännande 
av likar och en ömsesidig bekräftelse. Bilden 
man tycks måla upp, avsiktligen eller inte, 
speglar ett homogent samhälle där demokra-
ti är detsamma som konsensus – ett entydigt 
och överblickbart samhälle präglat av sam-
förstånd. Bilden tycks inte rymma olikheter, 
skillnader och konflikter. Liksom talet om 
gemenskap och trivsel ofta gör, präglas talet 
om ”vardagsrum” av en domesticering av det 
offentliga.

Författaren John Berger konstaterade i 
mitten av sjuttiotalet att olika processer av 
differentiering och individualisering för-
satt den moderna människan i en perma-
nent identitetskris som han beskriver som 
ett fördjupat tillstånd av ”hemlöshet”. Detta 
tillstånd är svårt att bära och framkallar nos-
talgiska känslor av att ”vara hemma” i sam-
hället. I en annan bok, ”Och likt fotografier, 
min älskade, våra ansikten snabbt förbleknar”, 
fortsätter han att prata om betydelsen av 
hemmet. Dess ursprungliga betydelse, säger 
han, är att det betecknar det centrum vari-
från man orienterade sig. Det var platsen där 
världen grundades. Genom hemmet upprät-
tades gränser utåt mot det okända och främ-
mande. Världen utanför hemmets gränser 
”är en förlorad och förvirrad värld av skärvor 
och fragment”. Hemmet bestämmer inte 
bara centrum och periferi utan även normalt 
och avvikande. Man kan prata om vad som är 

välbekant och hemlikt och vad som är främ-
mande och hemskt. Det som inte hör hemma 
avvisas. Om man ser på hemmet på det här 
sättet behöver det inte ha med bostaden att 
göra.

Det enorma utbudet av inredningsmaga-
sin och TV-program som handlar om hur vi 
ska inreda och förbättra våra hem kan ses 
som tecken på ett närmast obegränsat stort 
intresse för hemmet. Temat för 2008 års 
ikea-katalog, ”Hemma är världens viktigas-
te plats”, säger något om hur vi idag ser på 
denna plats, denna känsla eller upplevelse av 
hemhörighet. Man vill inte känna sig ”borta”, 
som en ovälkommen främling, en besökare. 
Hemmet är en insida som man kan designa, 
forma, omforma och kontrollera. Man kan 
också kontrollera vem som släpps in och vem 
som stängs ute. Sociologen Georg Simmel 
beskriver i en essä dörren som en symbol för 
människans frihet. Den kan både öppnas och 
stängas, den står för både makt och kontroll, 
den kan bestämma både gemenskap och ge-
nerositet. Dörren representerar människans 
behov av att själv sätta gränser.

Begreppet ”skyddande kokong” har myn-
tats för att försöka beskriva hur man skapar 
trygghet och trivsel genom att stänga ute och 
filtrera bort omvärldens hot för att på så vis 
skapa en trygg privat insida som svar på en 
hotfull offentlig utsida. Men det stannar inte 
vid det. Man vill även trygga det offentliga 
rummet.  I det vidtas många olika åtgärder 
för att ”rensa upp” och framställa det som 
trivsamt och säkert. Dessa åtgärder ger ofta 
uttryck för ägandeskap och revir. Även om 
det som betraktas som privat och offentligt, 
hem och allmän plats, bra stadsliv och min-
dre bra stadsliv förändras, finns det något 
som är konstant i staden. Det är oundvikligen 
en plats där främlingar kommer i kontakt 
med varandra. Stadslivet levs av främlingar 
bland främlingar. Och det är detta man med 
konstlade medel vill kontrollera med ägande, 

gränser, klyftor, övervakning och segrege-
ring. Trivseln tycks förutsätta att olikheter 
förnekas. Ambitionen att det offentliga rum-
met skall vara trivselskapande är säkert god 
på många sätt, men man bör nog fråga sig vil-
ka de politiska, sociala och ekonomiska vill-
koren är för en sådan samtidigt innestäng-
ande och utestängande trivsel. Risken är att 
ju längre man går i sin strävan efter socialt 
homogena (vardags)rum desto svårare blir 
det att hantera ett liv utanför den skyddande 
kokongen. Det blir svårare att interagera med 
dem som inte tänker, känner och pratar som 
man själv gör. Och det är inte otroligt att man 
skapar en ond cirkel där sökandet efter trygg-
het skapar ännu mer rädsla och osäkerhet.

Den starka betoningen på insidans bety-
delse och inkapslingen av funktioner som 
tidigare varit offentliga och allmänna har be-
skrivits som en arkitektur utan fasader. Att 
det privata och slutna tilldelas en privilegie-
rad betydelse görs tydligt av avskärmade bo-
stadsområden och stadsdelar, inglasningar 
av förortscentran och alla nya inomhusgal-
lerior och stora köpcentrum etc. Dessa visar 
även hur idén om en offentlighet urholkas 
då den skapas som en insida. Jag tror att det 
är viktigt att behålla tanken om utsidan som 
olikheternas och politikens plats, vilket man 
kan göra genom att värna distinktionen mel-
lan privat och offentligt. Gränsen är aldrig 
fixerad eller fastlagd, men kategorierna be-
hövs för en kritisk demokratisk diskussion 
utan konsensuskrav. Offentliga rum får alltså 
inte omvandlas till någons eller någras hem 
och vardagsrum – rum som du eller jag kan 
möblera efter eget behag och välja att bjuda 
in vissa till, men samtidigt stänga dörren i 
ansiktet på andra. Istället behövs offentliga 
rum där dörrarna står öppna för alla och där 
alla känner sig välkomna – men inte som äga-
re utan som ständiga besökare.

Nick Jones 
Enhetschef Forumbiblioteket Nacka

Det behövs offentliga rum där dörrarna står öppna för alla och där alla känner sig välkomna – men  
inte som ägare utan som ständiga besökare, skriver Nick Jones som värjer sig mot domesticeringen av  
det offentliga.
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DANMARK

Strategisk utveckling
Biblioteksstyrelsen och Mediesekretariatet 
ska slås samman enligt kulturminister Brian 
Mikkelsens beslut. Media av olika slag häng-
er mer och mer samman. Det framgår också 
av den utredning som startats om framtida 
offentligt stöd till media. Genom samman-
slagningen samlas Mediesekretariatets och 
Biblioteksstyrelsens expertis på ett ställe till 
gagn för en långsiktig strategisk utveckling 
på medieområdet.

Redan nu samarbetar de båda institution-
erna när det gäller stöd till lokalradio, tv, 
tidningar, tidskrifter och kultur- och medie-
statistik.
(www.bs.dk)

Biblioteksavgiften räddad

För tre år sedan meddelade eu-kommis-
sionen den danska regeringen att man ansåg 
att den danska ”biblioteksafgiftsordningen” 
stred mot eu-traktatens förbud mot diskri-
minering på grund av nationalitet.

Den danska avgiftsordningen ger årligen 
150 miljoner kronor till författare och andra 
upphovsmän som har böcker, musik etc 
stående på biblioteken. Det faktum att bara 
författare som skriver på danska omfattas av 
ordningen ogillades.

Den danska regeringen besvarade kritiken 
bl a med att det danska språket är ett helt 
avgörande element i dansk kultur och att 
avgiftsordningen är ett kulturstöd och inte 
diskriminerande. För övrigt hade eu-kom-
missionen redan år 1992 gett klartecken och 
ansett att biblioteksavgiftsordningen inte 
stred mot eu-reglerna.

Nu har eu-kommissionen beslutat att 
lägga ner ärendet.
(www.dbf.dk)

NORGE

Ny inköpsordning för 
kulturtidskrifter

Norska kulturrådet testar under året en ny 
inköpsordning (kulturstöd) som gäller all-
männa kulturtidskrifter. Femton kulturtid-
skrifter ska sändas ut till folkbibliotek över 
hela landet. De femton utvalda är Samtiden, 
Vinduet, Vagant, Syn og Segn, Kultmag, 
Marg, Norsk Shakespeare- og teatertids-
skrift, Bokvennen, Kunsthåndverk, Z, Nytt 
Norsk Tidsskrift, Arr, Fett, Levende Historie 
och Historie. Biblioteken anmodas att inte 
använda sig av försöket för att skära ner i sin 
ordinarie tidskriftsbudget.

Den nya inköpsordningen debatteras 
och meningarna är delade. Debatten har 
också utvidgats till att omfatta hela inköps-
ordningen, e-tidskrifter kontra de tryckta, 
biblio tekens roll och bibliotekarieyrkets 
innehåll. ”Internetfundamentalister” anser 
att kulturtidskrifter på papper är föråldrade 
och borde ersättas helt av e-tidskrifter. Andra 
tycker att det är chockerande hur få bibliotek 
som prenumererar på de bästa kulturtid-
skrifterna, och att man nu borde förbättra 
förmedlingsarbetet. En del menar att tid-
skriftsstödet kunde utformas på annat sätt 
och att man tvingas ta hand om material som 
snedvrider sammansättningen av beståndet 
och som inte efterfrågas. 

Men visst finns det positiva röster också. 
Stödet till de femton tidskrifterna är ju för 
övrigt avsett som ett stöd till fortsatt utgiv-
ning och för att få nya läsare, inte som ett 
tillskott till bibliotekens budget. 

Bakom många inlägg skymtar en sårad 
yrkesstolthet och en känsla av att omyndig-
förklaras. Staten tar genom Norsk kulturråd 
över beståndsurvalet, och den professionella 
planeringen reduceras gradvis genom ett 
växande antal inköpsordningar, menar man. 
Många efterlyser en analys av hela stödsys-
temet för litteratur. Kulturtidskriftsstödet 
kommer att utvärderas i slutet av året.
(www.abm-utvikling.no, www.norskbibliotekforening.no)

STORBRITANNIEN

Reklam i böcker?

Ska nu även biblioteken också dras in i den 
kommersiella världen? Ska medborgarna 
inte ha kvar en enda fredad zon fri från 
affärsreklam? Enligt ett förslag ska biblio-
teken i Essex, Somerset, Bromely, Leeds och 
Southend lägga in tusentals annonsbilagor i 
låneböckerna, skriver The Guardian. Upp till 
500 000 inlagor per månad ska man hinna 
med.

Direktreklamföretaget Howse Jacksons 
affärsutvecklingschef Mark Jackson ser gylle-
ne tider framför sig, och är mycket stolt över 
vad han beskriver som ”a brand new channel” 
för direktreklam. Idén är att under de när-
maste åren sprida systemet över hela landet. 
Det möter motstånd från biblioteksorganisa-
tionen cilip:s informationschef Guy Danies. 
Han manar till försiktighet och pekar på både 
praktiska och ideologiska problem.

CHILE/PERU

Krigsbyte åter

Vem äger vad och hur lång tid ska det gå 
innan krigsbyte och stöldgods kan betraktas 
som lagligen ägt? Runtom i världen ställs 
krav på återlämning av gamla rövade skat-
ter. Chiles regering lämnade t ex tillbaka en 
samling krigsbyten till Peru i november 2007. 
Samlingen består av 3 788 böcker, antika tex-
ter och artefakter, en del ända från 1500-talet. 
De stals från Limas nationalbibliotek under 
det så kallade Salpeterkriget 1879-1883. Att 
samlingen kunde lämnas tillbaka var resul-
tatet av en fyra år lång genomgång av katalo-
ger både i Chiles Nationalbibliotek i Santiago 
och i Santiago Severin Library i Valparaiso.
(Santiago Times/American Libraries 2007:dec)

usa

fbi varnar ”whistleblower”

Vid American Library Associations stora 
”Midwinter Meeting” i Philadelphia i januari 

av Tottie Lönn
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var fokus på användarnas integritet, censur, 
ny teknologi och finansiering, och hur man 
försvarar rätten till tillgång till information. 
Diskussionen skulle också gälla National Se-
curity Letters i lagen Patriot Act.

Konferensens 13 600 deltagare hade fler än 
800 möten och över 500 utställare att välja 
bland, förutom alla andra evenemang.

Bland inbjudna föredragshållare fanns 
fbi-agenten Bassem Youssef. Han anses 
vara den mest erfarna och kunniga experten 
på terroristbekämpning i Mellanöstern och 
talar flytande arabiska. Han hade först fått 
tillstånd av fbi att tala, men efter att ha sett 
ala:s pressmeddelande som gav detaljer 
om programmet varnade fbi honom för att 
hålla föredraget och därmed avslöja hemliga 
detaljer om fbi:s arbete. Bassem Youssef fick 
också ett flersidigt dokument som fastställer 
fbi:s olika regler och han förbjöds dessutom 
att visa detta dokument. Även ala varnades 
för att ställa frågor som kunde innebära att 
Bassem Youssef bröt mot fbi-reglerna. 

Trots dessa varningar från sina överord-
nade kom Youssef, med sin advokat i följe, 
till konferensen och förklarade i försiktiga 
ordalag sitt dilemma och svarade på frågor 
om problemen med fbi:s program för terro-
ristbekämpning.

Till saken hör att han sedan 2002 har va-
rit en ”whistleblower”, d v s avslöjat brister 
inom sin byrå till chefen för fbi och chefen 
för Kongressen och därmed till media.
(www.ala.org)

Gud och Harry Potter

Harry Potter-serien förorsakar fortfarande 
mycket bråk och många egenartade och mot-
stridiga reaktioner. En präst i en katolsk skola 
i Wakefield i Massachusetts fick skolbibliote-
ket att ta bort Harry Potter-serien från sina 
hyllor med motiveringen att den innehåller 
svartkonst. Catholic Regional Junior High 
School i Nashua erbjuder däremot sina elev-
er en kurs som heter ”Searching for God in 
Harry Potter” uppger ”Censorchip Watch” i 
American Libraries decembernummer.

 Sten g. lindberg, tidigare chef för 
Kungl. bibliotekets bokvårdsavdel-
ning, avled den 29 december 2007, 
93 år gammal. Hans karriär på kb 

inleddes 1946 då han som nybliven licen-
tiat i idé- och lärdomshistoria påbörjade en 
provtjänstgöring. Platsen för debuten var 
inte slumpmässig – Sten hade en fast över-
tygelse om att hans bana var bibliotekariens 
och hans historiska intresse var grundmurat. 
1947 antogs han som förste amanuens och 
1959 avslutades hans befordringsgång med 
titeln förste bibliotekarie. 

Redan 1953 hade dåvarande riksbibliote-
karien Uno Willers lagt ansvaret för kb:s 
bokvård i Sten G. Lindbergs händer. Han 
inledde sitt utvecklingsarbete med att an-
tal studiebesök vid utländska bibliotek och 
byggde efterhand upp ett vittförgrenat in-
ternationellt kontaktnät med tyngdpunkt i 
den anglosaxiska världen. Insikter i rationell 
bokbindning, förvärvade i samband med en 
resa till usa 1956, omsattes på hemmaplan 
vid framtagandet av standardiserade bandty-
per för biblioteksband. Den grund som Sten 
därmed lade för nybindningen påverkar än i 
dag kb:s bevarandearbete. 

Som bokbandsforskare blev Sten G. Lind-
berg internationellt ryktbar och efterhand 
en aktad ledamot av L’Association Interna-
tionale de Bibliophilie. Själv ville han ogärna 
kallas ”bibliofil”, eftersom begreppet kunde 
leda tanken till bokens samlarvärde och pe-
kuniära värde. Stens intresse gällde i stället 
boken som vittnesbörd om sin egen histo-
ria, funktion och användning och i jakten 

på rara tryck riktade han uppmärksamheten 
mot innehållslig, sociologisk, illustrativ och 
bokteknisk betydelse liksom på bokbandets 
utseende. 

Sten G. Lindberg var inte en kammarlärd 
som ruvade på sitt vetande utan en estradör, 
som njöt av att dela med sig av sina kunska-
per och som på kb skapade något, som ett 
par av hans framgångsrika elever kallat en 
akademi på biblioteket. Kunskaperna spreds 
såväl genom muntlig undervisning som ge-
nom rekommendationer om lämplig läsning 
och den teoretiska inriktningen gick hand 
i hand med den praktiska. Sten var en sann 
linnean, inte bara genom denna kontakt-
skapande förmåga i bildningens tjänst utan 
också genom att vara en person som älskade 
sinnevärlden i dess mångfald och njöt av att 
systematisera sina iakttagelser till en logisk 
helhet. Åke Lilliestams bibliografi över hans 
tryckta skrifter visar på spännvidden i hans 
gärning. Merparten utgörs av artiklar och ett 
fåtal av dem samlades till Stens åttioårsdag i 
Boktryckare och banbrytare (1994). 

Den muntliga förmedlingen av kunskap 
kan bli en allvarlig konkurrent till den skrift-
liga. När jag besökte den åldrade Sten G. 
Lindberg, hade han gett upp hoppet om att 
hinna fullfölja sina planer på en svensk bok-
bandshistoria och hans önskan var, att en be-
gåvad forskare i en yngre generation skulle 
fullborda hans verk. Forskningsmaterialet 
finns bevarat, bland annat i form av ”avriv-
ningar” från bokband, och förvaras på kb 
tillsammans med Sten G. Lindbergs övriga 
arkiv. 

Magdalena Gram
Kungl. biblioteket

Im memoriam 
Sten G. Lindberg

T v Sten G. Lindberg 1973 i samspråk med tecknaren 
Bertil Kumlien vid invigningen av kb:s utställning Bild 
och form i Bertil Kumliens produktion. I bakgrunden 
Bengt Dahlbäck, senare chef för Nationalmuseum.
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Christer Hermansson
Varför har inte fler bibliotekarier 
läderbyxor?

Tusculum förlag

Medan jag läste Chris-
ter Hermanssons Varför 
har inte fler biblioteka-
rier läderbyxor? råkade 
jag, mindre på grund av 
boken än av andra om-
ständigheter, somna. Jag 
drömde då om något 
oerhört intelligent jag 
skulle säga om den, som 

jag nu inte kan återfinna. Är det ett exempel 
på bristande informationskompetens? Jag 
antar att Hermansson, som gärna återkom-
mer till sin hatkärlek till detta ord, hade kun-
nat skriva en krönika om saken. En sådan 
som Biblioteksbladets läsare redan är vana 
vid att förtjusas och förfasas över.

Dessa krönikor och andra texter skrivna 
”med ett aggressivt gott humör” har Her-
mansson (författare, bibliotekarie och nume-
ra kulturchef i Strängnäs) nu samlat i en bok 
med den nämnda slagkraftiga titeln. Bokens 
tyngsta parti utgörs av kulturpolitiska de-
battartiklar. En god bild av deras inriktning 
får man av titlarna: ”Gallring är en mycket 
svår konst.” ”Bibliotekariernas besserwis-
serattityd och censuriver.” ”Bibliotekarierna 
och självförtroendet.” ”Varför vill inte folk-
biblioteken ta emot kvalitetslitteraturen?” 
”Socialdemokratisk kulturpolitik saknar 
visioner.” ”Olaga förfall: allt fler kommuner 
bryter medvetet mot bibliotekslagen.” ”Bib-
liotek är en god sak.”

Debattören Hermansson riktar sig både 
utåt, mot kulturpolitiker och övrig omvärld, 
och inåt, mot biblioteksvärlden. Utåt påmin-
ner han om konsensus: Alla gillar faktiskt 
bibliotek, och vi bör därför gynna dem. Inåt 
försöker han snarare bryta konsensus: Det 
räcker inte med att i största allmänhet vara för 
bibliotek; bibliotekarier borde tala högre både 
om vad de gillar och inte gillar, även om det då 
finns en risk att de visar sig tycka olika. 

Vad beträffar Hermanssons egna åsikter 
är det lätt för mig som läsande och skrivan-
de biblioteksbesökare att sympatisera med 
hans kamp för kvalitetslitteraturen och mot 
det populistiska fluffet. Men det är alltså inte 
bara åsikterna som är poängen med denna 
bok, utan också sättet som de framförs på.

Vid sidan av allvaret, som sällan blir trå-
kigt, utmärker sig boken exempelvis även 
genom sina obeskrivligt usla vitsar. (Flera av 
dessa har tidigare publicerats i tidskriften 
Ikoner, vilken Hermansson också helt logiskt 
beskriver som ”dödande tråkig att läsa”.) Om 
de skrämmer bort någon läsare är det fullt 
naturligt, men ändå kanske olyckligt. Lik-
som allt annat i denna bok tjänar de nämligen 
som en medvetet provokativ påminnelse om 
att bibliotekarier inte försynt måste smälta 
in i bakgrunden. De får ha både åsikter och 
läderbyxor. De får skämta, med eller utan god 
smak. De får till och med vara intellektuella.

Varför har inte fler bibliotekarier läderbyxor? 
är utgiven som pocket i ett praktiskt format 
som lätt går i de flesta kavajfickor eller mot-
svarande. Den som har för tajta kläder för 
att få plats med den, behöver den antagligen 
inte.

Malte Persson
Författare och litteraturkritiker

Richard Ohlsson 
Etiken och biblioteken

BTJ förlag, 2007

Etiken och biblioteken är 
den första svenska bo-
ken om etikfrågor inom 
bibliotekarieyrket. Ric-
hard Ohlsson arbetar 
som skolbibliotekarie, 
och syftet med boken är 
att presentera en verk-
tygslåda med teorier, 
principer och begrepp 

som kan vara bra att ha med sig om man vill 
förstå när, hur och varför etiken kommer in 
i bibliotekariens vardag. Målgruppen är yr-

kesverksamma bibliotekarier och studenter 
på de biblioteks- och informationsveten-
skapliga utbildningarna.

Boken inleds med en teoretisk introduk-
tion, där grundläggande etiska teorier och 
traditioner, som konsekvensetik, pliktetik 
och dygdetik, beskrivs och analyseras. Där-
efter följer ett avsnitt om vad yrkesetik är och 
som bland annat tar upp de svenska yrkes-
etiska riktlinjerna, antagna av dik Bibliote-
karieförbundet. Avslutningsvis presenterar 
författaren en modell för att hantera och 
analysera yrkesrelaterade etiska konflikter. 
Framställningen är resonerande och analy-
tisk med konkreta exempel som på ett bra 
sätt kopplar samman teori och praktik. Det 
finns en utförlig litteraturförteckning och 
många bilagor som ger möjlighet till ytter-
ligare fördjupning. Bland annat medföljer 
ett antal diskussionsfrågor med praktikfall, 
som kan vara till hjälp för den som vill träna 
sig i yrkesetiska överväganden. 

En aspekt som saknas i boken är den bred-
dade arbetsmarknaden för bibliotekarier. Eti-
ken och biblioteken ingår i btj förlags serie av 
idé- och metodböcker som riktar sig till folk-
bibliotek och skolor. Samtidigt har boken ett 
tydligt fokus på bibliotekarieprofessionens 
yrkesetik. Det hade därför varit intressant 
med ett avsnitt om och för de bibliotekarier 
som inte arbetar på traditionella bibliotek, 
liksom en diskussion om relationen mellan 
yrkesetik och arbetsplatsetik. 

Sammantaget är dock boken en bra intro-
duktion till etik för bibliotekarier. Den är 
välskriven och lättläst och det märks att för-
fattaren är engagerad i sitt ämne. Som läsare 
stimuleras jag till egna reflektioner, och bo-
ken uppmuntrar till diskussion och debatt. 
Det här är en bok som kommer att fungera 
utmärkt som kurslitteratur på de biblioteks- 
och informationsvetenskapliga utbildning-
arna. På biblioteken bör den kunna inspi-
rera till yrkesetiska diskussioner bland de 
anställda, och samtidigt vara ett bra stöd om 
det skulle uppstå etiska tveksamheter i den 
dagliga verksamheten.

Helena Vallo
Bibliotekarie, Länsrätten i Göteborg

recensioner
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Inblick Åsa Jenslin
Den är röd

 För några veckor sedan kom det 
fram en student till mig i kundtjäns-
ten som var på jakt efter en kursbok 
men han kom varken ihåg titel eller 

författare. Det han däremot kom ihåg var att 
bokomslaget var rött och att boken behand-
lade ämnet omvårdnad. Den röda färgen 
på boken var ju som bekant inte mycket till 
hjälp men efter lite om och men lyckades vi 
med gemensamma ansträngningar klura ut 
vilken bok han, var ute efter. Vi gjorde det 
gamla vanliga d v s att avgränsa sökningen 
till kursböcker, att publiceringsspråket var 
engelska, MeSH-termen nursing och så drog 
han sig till minnes att ordet nursing nog 
förekom i titeln också. 

Just den här situationen har jag varit med 
om oräkneliga gånger på alla de bibliotek 
som jag har jobbat på och jag är övertygad 
om att samma situation utspelar sig dagli-
gen på bibliotek runt om i landet eller till och 
med runt om i världen. När jag för ca tio år 
sedan jobbade som bokuppsättare på ett uni-
versitetsbibliotek hände det dagligen att stu-
denter kom fram till mig och frågade:

– Var står den stora gröna ekonomiboken?
Situationen är alltså välbekant och varje 

gång det har hänt har jag tänkt för mig själv 
– so what, det går ju inte att söka på vilken 
färg boken har i katalogen och inte har man 
koll på alla gröna eller röda böcker som finns 
i biblioteket.

Men just den här gången tänkte jag under-
ligt nog inte so what utan istället: Varför kan 
man inte söka efter vilken färg boken har?!

Det är inte speciellt konstigt att våra an-

vändare kommer till oss och bara minns vil-
ken färg boken har som de vill låna. Vi kom-
mer ihåg saker på olika sätt, en del har lätt för 
att komma ihåg namn och en del är mästare 
i att minnas ansikten. Samma sak tycks gälla 
för böcker, en del lägger bokens färg på min-
net och andra lyckas memorera såväl långa 
titlar som krångliga författarnamn.

Våra bibliotekskataloger passar som hand 
i handske för de personer som faktiskt lägger 
titlar på minnet men fungerar inte alls för de 
ganska många av oss som kanske bara kom-
mer ihåg färgen.

Ju mer jag tänker på det desto mer obe-
gripligt tycker jag det är att vi inte gör något 
mer för att stödja möjligheten att söka i vårt 
material på annat än bibliografiska uppgif-
ter. Ibland kommer man bara ihåg att boken 
var röd, grön, stor, liten, tjock eller smal och 
författarnamnet är som bortblåst.

Eller är det kanske helt orimligt att lägga till 
ett fält som gör det möjligt? En hel del annat 
har ju hänt när det gäller bibliotekskataloger 
de senaste tio åren så som rättstavningsfunk-
tioner, möjlighet att se liknande träffar och 
till och med bilder på bokomslagen.

Tänk om vi skulle anpassa oss lite efter 
verkligheten och utveckla bibliotekskatalo-
ger som även stödjer sökning efter hur män-
niskor minns saker.

Då hade studenten och jag kunnat söka 
efter röda kursböcker som handlade om om-
vårdnad, vore inte det något?

Åsa Jenslin
Karolinska Institutets bibliotek

Nättidskrifter  
får statligt stöd 

kulturrådet har för första gången 
delat ut 250 000 kronor i ekonomiskt stöd 
till nätbaserade tidskrifter på webben. Sex 
tidskrifter av totalt 19 sökande valdes ut. Den 
kultur- och samhällspolitiska tidskriften   
Alba.nu fick mest, totalt 75 000 kronor. Tid-
skriften om samtidskonst Konsten.net och 
Omkonst.se fick vardera 50 000 kronor. Den 
oberoende kurdiska nättidskriften Beyan, 
Poesizinet Ett lysande namn och webmagasi-
net Komika (med och om tecknade serier) fick 
25 000 kronor var. I efterhand har det även be-
slutats att Danstidningen och Tromb får ett 
bidrag på 40 000 kr respektive 25 000 kronor. 
Beslutet dröjde eftersom det i dessa fall även 
finns tryckta versioner av tidskrifterna. Kul-
turrådet anser att nättidskrifterna är så pass 
självständiga och fristående att de får stöd.

Enligt Kulturrådets referensgrupp har 
dessa tidskrifter, förutom ambition och kon-
tinuitet, även en hög nivå i texterna och det 
redaktionella arbetet. Tidskrifterna bevakar 
ämnen som inte alltid bevakas i annan media 
och de presenterar eget, unikt material, en-
ligt Kulturrådet.   ÅE

Unga dataspelare super 
och stressar mindre 

dataspelande ungdomar mellan 16 
och 25 år dricker mindre alkohol än de som 
aldrig spelar. De stressar också mindre och 
idrottar i lika hög grad som andra ungdomar. 
Det visar en studie som Ungdomsstyrelsen 
har gjort. Uppemot 3 000 unga har  tillfrågats 
om sina dator- och tv-spelsvanor. Resultatet 
ger en positiv bild av spelandet som annars 
beskylls för att ge upphov till slöa och vålds-
benägna ungdomar.

– De allra flesta unga som spelar datorspel 
är som andra ungdomar. Vi kan inte se några 
samband mellan dataspel och sämre hälsa, 
säger Per Nilsson, generaldirektör på Ung-
domsstyrelsen. 

Sju av tio ungdomar uppger att de spelar 
datorspel. Tre av tio gör det varje vecka eller 
oftare och killar spelar i större utsträckning 
än tjejer. Studien visar också att dataspelan-
det är stort även högre upp i åldrarna. Det är 
inte enbart ett barn- och tonårsfenomen ef-
tersom var femte tjugofemåring spelar minst 
en gång i veckan. ÅE

foto: ulf sirborn
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Vem är du? 
– Jag är 29 år och uppväxt i däckfabrikens och 
vårdskandalens Gislaved. Mina föräldrar var 
kristna socialister. Som trettonåring skicka-
de de mig till dåvarande Sovjetunionen och 
som femtonåring solidaritetsarbetade jag på 
Kuba. Därefter har jag alltid varit politiskt 
aktiv i inom- och utomparlamentariska sam-
manhang. I dag ligger feminismen och miljö-
rörelsen mig varmt om hjärtat. Har studerat 
fristående kurser på universitetet under sex 
års tid. Jag har skrivit kandidatuppsats i so-
ciologi om tonårsmammor och en magis-
teruppsats i b&i om kontroll av barns och 
ungas Internetanvändning. Har två döttrar: 
Edith 11 år och Embla 5 år. Jag tycker även om 
att springa, simma, läsa och skriva. 

Hur beskriver vänner och kollegor dig? 
– Många pekar väl på att jag är intellektuell 
i den meningen att jag gillar att läsa akade-
miska avhandlingar, diskutera etc. En vän 
kallade mig ”skarp” och det omdömet gillar 
jag. Min man säger att jag har en ”fin moral”, 
dvs har bra tankar om människor, djur och 
samhälle. Låter banalt men det är ju jättevik-
tigt. På jobbet har väl chefen sagt att jag ska 
ta det lugnare och inte ständigt vara aktiv. Jag 
har ofta blivit tillsagd att le mera och sluta 
vara inåtvänd och butter... Själv tycker jag att 
jag liknar George i Seinfeldt.

Varför blev du barnbibliotekarie? 
– Jag arbetar som barnbibliotekarie därför att 
det är fantastiskt kul att stärka yngre använ-
dares möjlighet att uttrycka sig. Jag tycker om 
att stödja och interagera med barn och unga 
när de skaffar sig nya verktyg för att förstå 
och förändra sin omgivning. Biblioteks- och 
informationsvetare bör vara bra på att arbeta 
enligt fn:s barnkonvention och öka de ungas 
möjligheter att göra sin röst hörd – i sina dag-
liga kontakter och i samhället. Att jag blev 
biblioteks- och informationsvetare beror på 
att jag är intresserad av politiska aspekter på 
informationstillgänglighet.

Vad betyder böcker och tidskrifter för dig? 
– Politiska tidskrifter är min livsluft. Barnlit-

teratur är ett måste – ett kommunikations-
medel mellan barn- och vuxenvärlden. I öv-
rigt läser jag mest facklitteratur om allt möj-
ligt som intresserar mig men när jag väl får 
tag i en bra skönlitterär bok blir jag lyrisk.

Vad är interaktivitet för dig? 
– Gemenskap, demokrati och tillit. 

Vad är ett bibliotek? 
– Ett socialt forum, en plats för lärande, mö-
ten och nyfikenhet.

Kan ett bibliotek vara rum utan böcker?
– Javisst. Biblioteket blir till genom använd-
ningen av det, inte genom dess artefakter. 
Bibliotekarien och användarna skapar verk-
samheten, inte böckerna i sig. Ett bokrum är 
inte ett bibliotek. Ett sjukhus blir inte till en 
plats för vård genom att de har ett förråd med 
sprutor och plåster. Lika lite är ett par bok-

hyllor eller en webbplats ett bibliotek bara 
för att där finns information eller kultur i oli-
ka former. Ett bibliotek skapas och återska-
pas genom varje besök, möte och händelse – t 
ex genom sagostunder och ungdomskvällar. 
Genom att vara ett nav som kan samla och 
förmedla kultur, information och gränsö-
verskridande möten skapas biblioteket... Ett 
bra exempel på bibliotek är den plats där man 
kan ”låna en fördom” och ett dåligt exempel 
på bibliotek är ett magasin med böcker. 

– Pratar vi om högskole- eller företagsbiblio-
tek är vi återigen tillbaka i professionen som 
kännetecknande för om ett bibliotek existerar 
eller ej: En bokdepå eller en samling databa-
ser blir inget bibliotek utan en vägledare som 
samarbetar med studenter och lärare...

Är det viktigt att bibliotek har datorer? 
– Javisst är det viktigt! Det ska även finnas fri 
uppkoppling för dem som har egna burkar 

Nyfiken på…

Lina Ydrefelt, vikarierande 
barn- och ungdomsbibliotekarie 
i Bromölla, där man släckte ner 
Facebook i slutet av förra året.  
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Årets stöd till kulturtidskrifter 

Färre kulturtidskrifter får dela på årets produktionsstöd från Kulturrådet. I år får 105 tidskrif-
ter dela på drygt 16,3 miljoner kronor. Totalt sökte 147 tidskrifter stöd för 2008, vilket kan jäm-
föras med 165 sökande till stödet 2007. Av dem beviljades 119 tidskrifter stöd. Vid tilldelningen 
för 2008 är det åtta tidskrifter som inte haft produktionsstöd under 2007: Dituria, Habari, 
Häften för kritiska studier, Ondskan, Subaltern, Tidskrift för litteraturvetenskap, Venue och 
Vägen ut. Tidskrifter som förlorat sitt stöd helt och hållet är: Balder, Desh-Bidesh, Heterogé-
nesis, jmm, Kurdistan Studies Journal, La Hoja Latinoamericana, Nova science fiction, Parik-
krama, Svarta Fanor och Sirwan. 

Bang, Glänta och Karavan ligger i topp av dem som får mest pengar, 600 000 kronor vardera. 
17 tidskrifter får höjda stöd jämfört med föregående år. Teatertidningen (400 000:-), Tidskrif-
ten Scoop (125 000:-) och Re: Public Service (175 000:-) är några exempel på tidskrifter som nu 
får höjda bidrag för att de håller en hög kvalitet och har en regelbunden utgivning.

ÅE

Debatt kring kulturtidskriftsstödet

med sig. Kulturella, kommunikativa och lit-
terära upplevelser förmedlas idag i lika hög 
grad (eller högre) via datorer som via tryckt 
media. Vi måste arbeta med kultur- och in-
formationsförmedlande via såväl virtuella 
som fysiska artefakter och platser. Bibliote-
kariers kunskaper att ledsaga och bedöma 
informationsresurser är en lysande tillgång 
för surfande användare. 

– Datortätheten på biblioteken behöver 
bli betydligt högre och mer integrerad i den 
övriga verksamheten. Låt oss tillsammans 
sudda bort konstruerade gränser!

Finns det en risk att biblioteken riskerar att bli 
utslätade tv- och dataspelsnöjescentrum istället 
för just bibliotek?  
– Biblioteket bör vara en rolig, stimulerande 
och inspirerande plats att besöka. Där bör 
finnas utrymme för såväl högljudda arran-
gemang, stojande barn och tysthetstörs-
tande stressmedborgare. TV- och dataspel är 
mångfacetterade i fråga om berättelse, bild 
och upplevelse. I spelen finns dramatik, mys-
tik, våld, vardagsrealism och kärlek. Liksom 
annan media bör vi beskåda, bedöma och er-
bjuda även denna kulturform. Bibliotek som 
nöjescentrum? Jag skulle definitivt vara gla-
dare om biblioteket jämfördes med Liseberg 
än med ett maosoleum.

Hur ser drömbiblioteket ut? 
– Det fysiska drömbiblioteket är välbeman-
nat med ”inkännande” bibliotekarier, har ett 
stort mediebestånd och arbetar med använd-
arna. Rummet är öppet och välkomnande 
och det finns inga gränser i form av infor-
mationsdiskar eller larmbågar. Det fysiska 
biblioteket smälter samman med de digitala 
forumen och alla bibliotekarier har avatarer 
som är lätt igenkännbara för användarna.

Är det möjligt att alla kan bli Library Lovers?
– Ja. Alla behöver bibliotek och biblioteken 
behöver alla. 

Vad gör du om tio år? 
– Om tio år skriver jag en bok om mina per-
sonliga upplevelser, genomsyrat av ett sam-
hällskritiskt tänkande där ålder, klass, kön, 
hälsa och ohälsa är viktiga begrepp. Boken 
kommer att vara ett manifest för de ungas 
rättigheter. En dröm är också att få jobba po-
litiskt på heltid.

Åsa Ekström

i samband med årets tilldelning har Kul-
turrådets referensgrupp för tidskrifter (råd-
givande instans till Kulturrådets styrelse) 
ånyo – det har hänt flera gånger tidigare – 
anklagats för jäv och vänskapskorruption av 
tidskrifter som fått sina stöd indragna eller 
sänkta. Dessutom, vilket framgår av Kultur-
rådets beslut, bordlades tidskriften Manas 
ansökan på grund av oenighet i såväl refe-
rensgrupp som styrelse. 

I ett protokoll från referensgruppens 
möte i början av november förra året fram-
går att en ledamot i referensgruppen – Dilsa 
Demirbag-Sten – reserverade sig mot att be-
vilja tidskriften stöd med hänvisning till att 
”tidskriften inte har tillräckligt hög kvalitet 
då den innehåller en uppskruvad retorik och 
glider mellan Israelkritik och antisemitism”. 
Majoriteten av referensgruppens ledamöter 
delade inte den åsikten utan ansåg att tid-
skriften bör beviljas stöd men ett sänkt bi-
drag på grund av en viss försämring av den 
allmänna kvalitén.

När Kulturrådets avgående styrelse skulle 
fatta beslut i december reserverade sig fem av 
styrelsens åtta närvarande ledamöter mot re-
ferensgruppens förslag om att bevilja Mana 
bidrag med motiveringen: ”För deras ned-
värderande syn på kvinnor, för onyanserad 
politisk analys och debatt och ofta bristande 
faktakunskap som leder till en förvrängd 

tolkning av verkligheten. För de antidemo-
kratiska, antisemitiska och intoleranta, på 
gränsen till rasistiska, toner och undertoner 
som ofta återkommer i deras texter”.

Saken uppmärksammades stort i media 
där man bl a kritiserade myndighetens håll-
ning och menade att man censurerade på 
grund av politiska skäl. Föreningen Sveriges 
Kulturtidskrifter uttryckte i ett pressmedde-
lande en oro för att politisk hållning tycks ha 
blivit en del av kvalitetsvärderingen av vilka 
kulturtidskrifter: ”Kulturrådets granskning 
av tidskriften Mana visar att den på grund av 
politiska åsikter kan bli fråntagen sitt pro-
duktionsstöd”, skriver man bland annat. 

FSK menade att den demokratiska debat-
ten och yttrandefriheten kan ta stor skada 
om Kulturrådet börjar ägna sig åt politisk 
censur, när uppgiften är att främja mångfald 
och kvalitet. 

I protest tackade också Tidskriften Tromb 
nej till sina beviljade 75 000 kronor från Kul-
turrådet. 

Kulturrådets nya styrelse beslutade i slu-
tet av januari, efter en egen granskning, att 
bevilja tidskriften Mana stöd med 225 000 
kronor 2008 – en sänkning med 25 000 kro-
nor jämfört med 2007. Två styrelsemedlem-
mar reserverade sig mot beslutet: Ljiljana 
Dufgran och Johan Staël von Holstein.

HZ
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Forskning om forskarbloggar
grattis, birgitta olander vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, 
som har fått 470 000 kr från Erik Philip-Sörensens Stiftelse för att undersöka forskarbloggar. 

– Det är jätteroligt att man satsar på något nytt. I dessa sammanhang kan det ju ibland fin-
nas en viss konservatism vad gäller dylika satsningar. Det är även en uppmuntran att det är så 
mycket pengar, vi kan verkligen göra en rejäl insats, säger Birgitta Olander till bbl. 

Pengarna ska gå till ett nio månaders-projekt som Forskningspolitiska institutet och Av-
delningen för biblioteks- och informationsvetenskaperna samarbetar kring. Fyra heltids-
tjänster kommer att undersöka forskarsamhällets interna kommunikationsmönster och dess 
kommunikation med omvärlden, bland annat i form av bloggar. Birgitta Olander kommer 
att forska kring bloggandet på individnivå. Också Sara Källberg kommer att undersöka indi-
vidnivån men även tekniknivån. Fredrik Åström forskar kring den övergripande nivån och 
Gustav Holmberg ser över den samhällsinriktade nivån. På frågan om de själva har någon 
erfarenhet av att blogga svarar Birgitta Olander att åtminstone två av dem har det. 

– Men jag tror att det bara är Gustav Holmberg som bloggar aktivt i dag. Sara har nog slutat 
blogga, tror Birgitta Olander.

ÅE

Nyord i tiden 
i januari registrerades det nya ordet 
Minnig. Det är ett motsatsord till glömsk och 
är ett gammalt svenskt ord som återuppta-
gits. Men generellt när det gäller nyorden är 
de oftast uppfunna av användarna. Förra året 
tillkom en mängd nya ord som numera finns 
registrerade av Språkrådet. Här är några av 
dem: 

Nyhetsbok är en bok som behandlar en 
alldeles färsk medieuppmärksammad hän-
delse. 
Nyfriskjobb är en anställning för långtids-
sjuka som subventioneras av staten. 
Skajpar gör den som ringer upp via nätet 
med programmet Skype.
Spelnykter är någon som blivit fri från 
spelberoende.
Klimatmat är mat av varor som är skon-
samt producerade med tanke på en hotande 
klimatförsämring. 
Kulturkofta är den skämtsamma (?) be-
nämningen på den kvinnliga kulturkonsu-
menten klädd i kofta. 
Betalvärd är en person som kontrollerar att 
resenärer inte smiter undan betalning. 
Reinfeldtare är en omläggning av ett par-
tis politik som gör att det närmar sig mot-
ståndarnas politik.
Givomat är en kortautomat för välgören-
het. 
Förortare är någon bosatt i förorten, i syn-
nerhet miljonprogramsområden.  

Källa: Språkrådet ÅE

Sverigebiblioteket  
för alla 

nu inleds arbetet med att skapa och 
utveckla Sverigebiblioteket som har använ-
daren i fokus (se även bbl nr 10/2007).

Ambitionen är bland annat en gemensam 
ingång på webben till de flesta biblioteksre-
surser som är viktiga för både låntagare och 
studerande. Användaren ska enkelt kunna 
hitta det hon eller han söker utan att behöva 
veta om det är ett forsknings-, special- eller 
folkbibliotek som ger informationen. Sam-
arbetet är ett initiativ från Kulturrådet och 
Kungliga Biblioteket (kb). 2007 tecknade 
Kulturrådet och kb ett samarbetsavtal men 
man kommer även att diskutera aktuella frå-
gor om upphovsrätt, internationell standar-
disering, digitala resurser och statistik.

– Tanken är att varje institution eller orga-
nisation, utifrån sitt eget uppdrag, tillsam-
mans med andra i bibliotekssamrådet ska ut-
veckla svensk biblioteksväsende, säger Mats 
Hansson, handläggare på Kulturrådet.

I Sverigebiblioteket ingår bland annat 
företrädare för Svensk Biblioteksförening, 
Myndigheten för nätverk och samarbete 
inom högre utbildning, (nshu), Kungl. Bib-
lioteket (kb), Statens kulturråd, Talboks- och 
punktskriftsbiblioteket (tpb), utbildningar-
na i biblioteks- och informationsvetenskap, 
högskolebiblioteken, folkbiblioteken, speci-
albiblioteken, Sveriges universitets- och hög-
skoleförbund, (suhf) samt Svensk förening 
för informationsspecialister, (sfis).

ÅE

Kulturrådets  
nya styrelse

att kulturrådet förblir en styrelsemyn-
dighet stod klart på senhösten. Alldeles före 
jul stod det också klart att det blir en styrelse 
med fullt ansvar och att styrelsen formellt får 
ett utökat ansvar eftersom det är den som ska 
leda myndighetens arbete. Den nye general-
direktören för Kulturrådet, Kennet Johans-
son, är myndighetschef.

Ansvarsfördelningen mellan styrelsen och 
den nya chefen Kennet Johansson regleras i 
myndighetens arbetsordning. Av de ledamö-
ter i Kulturrådets styrelse som fått förordnan-
de perioden 1 januari 2008 till den 31 december 
2010, är fyra nya: Alejandra Fuentes (projektle-
dare), Johan Stäel von Holstein (entreprenör), 
Mats Wallenius (generalsekreterare förening-
en Norden) samt Mats Svegfors (landshövding 
Västmanlands län) som också kommer att 
fungera som styrelsens ordförande.

Övriga ledamöter i Kulturrådets styrelse är 
Sture Carlsson (Verkställande direktör i Gö-
teborg), Ljiljana Dufgran (kulturskribent), 
Marianne Lindberg De Geer (konstnär), Karin 
Helander (professor). Kulturrådets nye chef, 
Kennet Johansson, är självskriven ledamot i 
styrelsen. HZ

Elmätare till utlån
nuförtiden kan man nästan låna vad 
som helst på bibblan – allt från gåstavar, 
cyklar och paraplyer till fördomar och tid. I 
kommunerna Flen och Bromölla har man nu 
infört en ny produkt att låna ut på bibliote-
ket, nämligen elmätare. Det är Energirådgi-
varna i Skåne och Flen som kläckt idén med 
att låta biblioteket låna ut elmätare till dem 
som vill se över sin vardagliga elförbrukning. 
Syftet är att få ner elkonsumtionen bland 
kommuninvånarna. Allmänheten kan alltså 
enkelt koppla mätaren till en vanlig apparat 
som har en vanlig stickkontakt och därmed få 
vetskap om hur mycket el hushållsapparater 
som mikrovågsugn, frys och dator förbrukar. 
I Flen var man först, under hela förra året har 
man haft en elmätare till utlån. Men vad säger 
låntagarna då? Ibland kan det ju vara enklare 
att hitta alla andra möjliga prylar utom just 
boken man söker… Enligt de biblioteksmed-
arbetare som bbl talat med har det inte varit 
någon direkt rusning men mätaren i Flen har 
lånats ut åtta gånger under året som gått ÅE
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Åklagare i fildelningsmål                
JO-anmäld
den 18 december inleddes en rättegång mot en 31-årig man 
i Linköping som misstänks för brott mot upphovsrätten efter 
att ha gjort musik och film tillgängligt för nedladdning. Men nu 
har åklagaren i målet anmälts till Justitieombudsmannen (jo) 
efter att det har avslöjats att företrädare för den svenska musik-
industrin, Antipiratbyrån, varit med när polisen undersökt den 
misstänktes dator. Antipiratbyrån kan därmed vara inblandad 
i utredningen på ett otillbörligt sätt. Det var kammaråklagare 
Britt-Louise Viklund som tillät Antipirat byrån assistera polisen 
när mannens hårddisk undersöktes.

– Det är de som är experter på vad som är upphovsrättsskyd-
dat, och om materialet på hårddiskarna är sådant som företagen 
de företräder har rätten till, det är ju inte så lätt för en annan att 
svara på, säger hon till tt.

Enligt åklagaren ska mannen ha gjort drygt 23 000 musikfiler 
och 30 filmer tillgängliga för nedladdning via Internet.

Det är Piratpartiet som har anmält Britt-Louise Viklund till 
jo.

– Så här får det absolut inte gå till. En hårddisk kan innehålla 
väldigt mycket personlig och integritetskänslig information, 
mejl som man har skickat i förtroende, historik över vilka webb-
sajter man har besökt, privata fotografier, företagshemligheter 
och så vidare. Det här är oförsvarbart både ur lagligt och etiskt 
perspektiv, säger Piratpartiets ordförande Rickard Falkvinge.

ÅE

Expertgrupp för  
kompetensutveckling
som stöd för Kungl. bibliotekets utbildningssamordning 
har kb inrättat en expertgrupp för kompetensfrågor. Gruppen 
består av representanter från högskolebibliotek, specialbiblio-
tek, folk- och länsbibliotek, biblioteksutbildningarna, kb och 
Svensk Biblioteksförening, inalles tretton personer. Ordförande 
är Catharina Isberg, platschef Alnarpsbiblioteket och biträdan-
de överbibliotekarie för biblioteken inom Sveriges lantbruksu-
niversitet. Sekreterare i Expertgruppen är Eva Lunneborg, kb:s 
utbildningssamordnare. Svensk Biblioteksförening företräds av 
Christina Adrial Jönsson, högskolan i Kristianstad och från ut-
bildningarna kommer Anders Stenström, Bibliotekshögskolan i 
Borås.

För ett år sedan inrättade kb en ny tjänst som utbildningssam-
ordnare. Utbildningssamordnaren Eva Lunneborg har i uppdrag 
att i samarbete med andra aktörer just samordna delar av den 
svenska vidareutbildningen för bibliotekarier. Det uppdraget 
får nu förstärkning med en expertgrupp som bl a ska påverka 
och höja medvetandet om vikten av kompetensutveckling men 
också identifiera nuvarande och kommande behov av kompe-
tensutveckling för de bibliotek som ligger inom kb:s uppdrag. 
Gruppens mandatperiod sträcker sig från den 5 september 2007 
till sista december 2009. Målsättningar under mandatperioden 
är bl a att bidra till att biblioteken skapar kompetensutvecklings-
planer samt att genomföra konkreta aktiviteter inom området 
kompetensutveckling.

HZ
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ÅRETS BIBLIOTEK 2008 

Kreativt, framåtsyftande, välorganiserat, användar-
vänligt och välanvänt. Är det en beskrivning av ett 
bibliotek nära dig? Anmäl det då till tävlingen Årets 
Bibliotek. Alla slags bibliotek är välkomna.

Anmäl på www.dik.se/AretsBibliotek.  
Senast den 29 februari 2008.

Priset delas ut av DIK och vinnaren utses i början av 
hösten. Prisutdelning sker i samband med Bok- och 
biblioteksmässan i Göteborg. Priset är ett stipendium 
på 20 000 kronor, ett konstverk och ett diplom. 

Frågor? Kontakta Karin Nørby, projektledare, via  
e-post karin.norby@dik.se eller ring 0703-55 71 70. 

Vinnare de senaste fem åren:
2007 Karolinska institutets universitetsbibliotek 
2006 Afrikainstitutets bibliotek, Uppsala 
2005 Högskolebiblioteket, Jönköping
2004 Skolbiblioteksforum, Växjö
2003 Malmö stadsbibliotek

DIK är fackförbundet för oss  
som jobbar med Dokumentation, 
Information och Kultur

Anmäl nu! 
www.dik.se/AretsBibliotek
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Maija Berndtson  
prisbelönas

biblioteksdirektören vid Helsingfors 
stadsbibliotek, Maija Berndtson, belönas 
med biblioteksbranschens Knut-pris år 2008. 
Priset får hon för sin insats inom biblioteks-
branschen där hon med sina visioner påver-
kat utvecklingen och fungerat som interna-
tionell attitydskapare. 

Knut-priset delas årligen ut av btj Finland 
som erkänsla för synligt arbete till förmån för 
biblioteksanvändare och bibliotekstjänster. 
Prissumman är 2 000 euro (cirka 18 700 SEK).

”Förutom att vara visionär har Berndtson 
påverkat diskussionen om biblioteket som 
ett föränderligt socialt, fysiskt och virtuellt 
rum och hon har varit med i arkitekturju-
ryn för stadsbiblioteken i såväl Torneå som 
Stockholm. De åtskilliga experimenten vid 
biblioteken i Helsingfors, som till exempel 
träffpunkten i Glaspalatset och Kirjasto 10, 
har påverkat hela biblioteksväsendet i Fin-
land. Hon är också känd för att vara en oför-
truten drivkraft för centrumbiblioteket i 
Helsingfors”, säger jurymedlemmen Inkeri 
Näätsaari, biblioteksdirektör vid Åbo stads-
bibliotek.

Övriga medlemmar i juryn var inspektö-
ren för bildningsväsendet på länsstyrelsen i 
Västra Finlands län, Päivi Almgren, samt av-
delningschef Olli Tuuteri och vd Kari Heik-
kinen från btj.

HZ

Föreningens  
fastighet såld

på självaste Luciadagen blev affären klar. 
Då såldes Svensk Biblioteksförenings fastig-
het på Saltmätargatan 3A i Stockholm för 
25,1 miljoner kronor. År 2003 köpte Svensk 
Biblioteksförening fastigheten för 11 miljo-
ner kronor. 

De som köpt fastigheten är dess hyresgäs-
ter som nu planerar att genomföra de genom-
gripande renoveringar som huset är i behov 
av.

Från 1993 fram till oktober 2007 hade 
Svensk Biblioteksförening sitt kansli i lokal-
erna på Saltmätargatan. Numera finns fören-
ingens kansli i World Trade Center i Stock-
holm där man hyr lokaler. 

HZ

Access: 5,3 miljoner till 
biblioteken

ytterligare 73 miljoner kronor har 
fördelats till sysselsättningsskapande åtgär-
der inom kulturområdet. Drygt 5,3 miljoner 
går till biblioteken.

Det är inom ramen för det så kallade 
Access-projektet som Kulturrådet har förde-
lat stöd till 138 projekt varav 16 finns på bib-
lioteksområdet. I årets budgetproposition 
avsattes ytterligare 75 miljoner kr varav mer-
parten fördelades i början av januari.

Samtliga projekt som nu fått stöd inled-
des 2006 och 2007 och har fått accesspengar 
tidigare. 

Verksamhetsområdet bibliotek får drygt 
5,3 miljoner kronor, mest går till Kungl. 
biblioteket (drygt 1,9 miljoner), bland annat 
till digitalisering av svenska klassiker. Jämt-
lands läns bibliotek, Regionbibliotek Kalmar 
samt Stockholms universitets bibliotek får 
samtliga den näst högsta bidragssumman på 
biblioteksområdet, 360 000 kronor. 

Enligt regelverket beviljas bidrag med 
högst 30 000 kronor (inklusive sociala avgif-
ter) per månad och anställd.

2008 års fördelning väntas totalt skapa 
jobb motsvarande 200 årsverken. 

HZ

Östgötabiblioteken 
samlade

låna böcker och skivor i Norrköping 
och lämna tillbaks dem i Linköping! 

Biblioteken i Östergötland har numera en 
gemensam webbplats där man kan använda 
sig av bibliotekens alla e-tjänster. En praktisk 
servicefunktion som underlättar för alla som 
till exempel pendlar till och från jobb och 
skola i länet. Det innebär att man kan välja 
bland nästan två miljoner böcker plus en 
massa musik, film och andra medier. Tanken 
bakom webbplatsen är naturligtvis att sätta 
användaren i centrum och ge alla östgötar en 
likvärdig tillgång till biblioteksservice, oav-
sett var man bor i regionen, skriver man i ett 
pressmeddelande. Sedan början av december 
har en testversion funnits på webben. Alla 
östgötar som har ett lånekort på ett östgö-
tabibliotek kommer åt tjänsterna. Har man 
inte lånekort kan man beställa ett på nätet. 
På webbplatsen har man även samlat fakta 
om länets författare, boktips, lokalhistoria 
och annat matnyttigt. Bakom den nya webb-
platsen står Länsbibliotek Östergötland, 
som är en del av Regionförbundet Östsam, i 
samarbete med kommun- och gymnasiebib-
lioteken i regionen. Även Linköpings univer-
sitetsbibliotek är med i samarbetet.

Länk : http://www.ostgotabibliotek.se/
ÅE

AGNER Form AB     080128.

 = 2 st olika annonser för införande i alla nr utom nr 6. 

= 4 st annonser för insättning endast i BBL nr 6 inför Bok & bibliotek 2008. (vi återkommer med
nytt utseende och ett monternr i denna annons innan manusstop 20 aug)

Mått annons: 59 x 30 mm    (OBS! Ingen svart ruta runt annonsen)

(2)

(4 st annonser (lika) endast i BBL nr 6)

(2 st annonser
(olika) i BBL 
nr 1,2,3,4
5,7,8,9,10)

www.wagnerform.se

Pedagogisk OrienteringsBILD

WWW.BIKETJANST.SE

ERGONOMiSK
& EKOLOGiSK
BOKVAGN
DiREKT FRÅN DiREKT FRÅN 
Småland

WWW.BIKETJANST.SE
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i huvudstaden minskar deckarna i po-
pularitet och i hela landet märks det att den 
svenska litteraturen frodas. 

Stockholms stadsbiblioteks lista över de 
hundra mest utlånade vuxenböckerna 2007 
visar att deckarna har minskat i popularitet. 
I topp ligger tre böcker skrivna av kvinnor 
som i roman- och biografiform skildrar kvin-
noliv. Susanna Alakoskis Svinalängorna var 
mest utlånad (1 578 gånger) följt av Margareta 
Strömstedts Natten innan de hängde Ruth Ellis 
(1 243 gånger) och Linda Olssons Nu vill jag 
sjunga dig milda sånger (1 171 gånger). 

– Det är en tydlig trend att kriminalroman-
erna minskar i popularitet. Av topp-tio i bib-
liotekens utlån 2007 är bara hälften kriminal-
romaner, vilket är mindre än förra året, säger 
Berit Engdahl, bibliotekarie på Stadsbiblio-
teket. 

Även bland barnböckerna har deckarna 
minskat i popularitet. Istället dominerar 
bilderböckerna. Men det är traditionellt så 
det förslår eftersom det är Astrid Lindgrens 
60-åriga klassiker Känner du Pippi Långstrump 
som toppar listan efter att ha lånats ut 1 348 
gånger. Därefter följer två böcker av Gunilla 
Bergström: Hur långt når Alfons? Och Näpp! sa 
Alfons Åberg.

Intressant är också att den svenska littera-
turen frodas. Av de 25 mest utlånade titlarna 
är 21 skrivna av svenska författare.

På Göteborgs stadsbibliotek syns inte alls 
samma tendens som i huvudstaden förutom 
att det är de kvinnliga författarna som toppar 
listan. Och det är uppenbart vilken genre som 
dominerar i Göteborg: Nio av de tio mest ut-
lånade vuxenböckerna förra året var deckare. 
Camilla Läckbergs Tyskungen lånades ut 1 102 
gånger följt av en av hennes andra romaner 

Olycksfågeln (utlånad 1 099 gånger). På tredje 
plats hamnade Alakoskis Svinalängorna (1 032 
utlån). När det gäller barnlitteraturen toppas 
listan av Martin Widmark: Saffransmyste-
riet utlånad 1 386 gånger, Tidningsmysteriet 
1 172 gånger och Skolmysteriet lånades ut 1 141 
gånger. Astrid Lindgren knep åttondeplat-
sen med Känner du Pippi Långstrump? När det 
gäller de mest utlånade ungdomsböckerna 
toppas listan av Johanna Thydells I taket lyser 
stjärnorna, utlånad 651 gånger. 

Också i Luleå är det deckartätt med Åsa 
Larssons Svart stig i topp följt av Stieg Lars-
sons Flickan som lekte med elden. Men även i 
Luleå innehar Susanna Alakoski tredjeplat-
sen. Bland barnböckerna var deckare i majo-
ritet med tre böcker av Martin Widmark. 

Även i Malmö är deckarna i topp. Stieg 
Larsson toppar listan med Luftslottet som 
sprängdes. På barnsidan dominerar Martin 
Widmark helt eftersom de tio mest utlånade 
böckerna enbart består av hans böcker.

När det gäller utlån av tv- och dataspel i 
Malmö 2007 ser listan ut på följande sätt:  

1.  Singstar svenska hits Playstation 2  
(utlånad 176 gånger)

2.  Tillbehör mikrofoner psp 2
3.  Buzzkontroller psp 2
4.  Sagan om konungens återkomst –  

härskarringen psp 2
5. Spiderman 2 
6. Tillbehör Eyeto-kamera
7. Simpsons-Hit and run
8. Star Wars Episode III
9. Shadow of the colossus
10. Peter Jackson’s King Kong

ÅE

2007 års mest utlånade böcker

Läslust i Borås 
nu satsar biblioteket i högskolan i 
Borås på att erbjuda pocketböcker till stu-
denterna. Satsningen på den riktigt breda 
populärlitteraturen i Bibliotek & Lärande-
resurser på högskolan handlar helt enkelt 
om att få studenterna att ta nyttiga avbrott i 
pluggandet och få dem att läsa skönlitteratur. 
Satsningen heter Läslust och erbjuder bred 
litteratur som finns på topplistorna oavsett 
om de fått bra eller dåliga recensioner.

– Det här är en enkel och kul satsning som 
vi gör för att vi vill att studenterna inte ska 
glömma nöjesläsningen under allt pluggan-
de. Vi tror att det är nyttigt för studenterna 
att nöjesläsa för att få andra intryck och tan-
kar under studietiden, säger Martin Borg, av-
delningschef och bibliotekarie på Bibliotek & 
Läranderesurser. 

Kostnaden för satsningen är låg eftersom 
det handlar om pocketböcker. Enligt Mar-
tin Borg plastar man heller inte in böckerna 
utan slänger dem helt enkelt när de blivit för 
slitna. Flertalet av böckerna är på svenska 
men man har också köpt in några engelska 
exemplar med tanke på framför allt utbytes-
studenterna.

– I två månader har 113 pocketböcker fun-
nits till utlån och redan har det varit 168 utlån 
på böckerna, så nog är det här lyckat, konsta-
terar Martin Borg.

Och kanske lyckas biblioteket slå två flu-
gor i en smäll: dels lyckas studenterna för-
hoppningsvis prestera bättre under studie-
tiden när de läser, dels kan det innebära att 
de blivande bibliotekarierna faktiskt läser 
skönlitteratur…

ÅE
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På nytt jobb
håbos prisbelönta bibliotekschef Malin Ögland lämnar sitt nuvarande jobb för att istället 
bli utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm. Malin Ögland säger till bbl att hon har 
arbetat på biblioteket i kommunen sedan 1994  och tycker att det nu är dags att byta bana. 

– Efter att ha arbetat som bibliotekschef i över fem år känns det lockande att få arbeta kon-
kret och fördjupa sig i forskning och praktik. Det ska bli jätteintressant. 

Tjänsten som utvecklingsledare är helt ny och det är inte riktigt klart vad den konkret ska 
innehålla. Men Malin Ögland är säker på att hon kommer att kunna bidra med sin erfaren-
het. 

– Jag har jobbat som chef i lokala projekt och tror att jag kan tillföra en hel del vad gäller just 
det lokala perspektivet. 

Malin Ögland börjar sitt nya jobb den 11 februari i år. ÅE
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www.librarylovers.se

Sverige behöver en 
nationell bibliotekspolitik!

Bra skol bibliotek 
förbättrar elevens 

läskunnighet

450 000 elever saknar skolbibliotek

91 procent av svenskarna anser att bibliotek är viktiga för att samhället ska fungera. 68 procent av svenskarna är beredda att betala högre kommunalskatt om pengarna går till bibliotek.  
Över 80 procent av svenskarna har stort eller mycket stort förtroende för biblioteken. Biblioteken är älskade – och hotade. 400 folkbibliotek har lagts ned, skolbibliotek saknas och 

bokbussarna blir färre. Antalet böcker krymper, boklånen minskar och läsförståelsen sjunker. Sverige behöver en nationell bibliotekspolitik! Älska och utveckla biblioteken!
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Vikariestopp i Malmö
malmö stadsbibliotek drar in alla vikariat under en tvåårs-
period och kommer inte att ersätta några av de anställda som går i 
pension. Det blir verkligheten om inte politikerna sätter stopp för 
planerna genom att skjuta till extra pengar och finansiera biblioteks-
verksamheten bättre. Orsaken till neddragningen är ett beslut om be-
sparingskrav på två miljoner kronor som fattades 2006. Totalt finns 
cirka 140 biblioteksanställda i staden och för närvarande är cirka tio 
av dem vikarier. Malmös nya stadsbibliotekarie Elsebeth Tank med-
ger att starten på hennes nya jobb kunde ha inletts bättre. 

– Det blev en mycket tråkig start eftersom det här sparkravet var 
okänt för mig när jag började mitt nya jobb i början av året. 

Samtidigt understryker stadsbibliotekarien att det blir förhållan-
devis marginella besparingar eftersom själva biblioteksarbetet effek-
tiviserats genom bland annat tre nya återlämningsstationer och en ny 
sorteringsmaskin – ett system som kostat totalt nio miljoner kronor 
men som å andra sidan innebär en minskad arbetsbörda för persona-
len. Man kommer helt enkelt att klara sig med mindre personal. 

– Det innebär ingen försämring av verksamheten eftersom vi inte 
kommer att dra ner på öppettider eller minska vår ambition att vara 
ett levande bibliotek med hög aktivitetsnivå. 

Stadsbibliotekarien Elsebeth Tank utesluter inte en förändring av 
organisationen:

– Det är fullt möjligt eftersom vi har en tio år gammal organisation.  
Målet är att vi ska ha en så modern verksamhet som möjligt. 

Bibliotekarien Sofia Murray som representerar dik säger till bbl 
att facket inte har någon avvikande åsikt i frågan gentemot arbets-
givarsidan.  

ÅE

TPB får pris
talboks- och punktskriftsbiblioteket, tpb, har tilldelats priset 
Mellon Awards for Technology Collaboration (matc) för sitt arbete 
med öppen källkod. Priset, som delas ut av den amerikanska stiftel-
sen Mellon Foundation, får tpb för sin ledande roll i daisy Consor-
tium och i utvecklingen av daisy-standarden som används för att 
göra texter tillgängliga för personer med läshandikapp. En viktig del i 
framgången är principen med öppen källkod. Den har gjort att många 
organisationer och enskilda jorden runt har kunnat bidra till utveck-
landet av standarden.

Priset Mellon Awards for Technology Collaboration, matc, delas 
årligen ut till just organisationer som har utmärkt sig för utveck-
lingsarbete av mjukvara med öppen källkod.   

Priset som är på 50 000 dollar (cirka 320 000 kronor) gör det möj-
ligt för tpb att fortsätta utvecklingsarbetet tillsammans med daisy 
Consortium. Priset delades ut under konferensen Coalition for Net-
worked Information som hölls i Washington dc i mitten av decem-
ber.

I det internationella daisy-konsortiet ingår 100 organisationer 
och företag i 35 länder. Konsortiets syfte är att utveckla teknik och 
verktyg för att göra information tillgänglig för personer med läshan-
dikapp.

HZ

DAGS ATT SÖKA BIDRAG FÖR 
LÄSFRÄMJANDE INSATSER

Kulturrådet disponerar ca 35 miljoner kronor till 
inköpsstöd och bidrag till läsfrämjande insatser 
2008. Bidragen syftar till att främja intresse för 
läsning och litteratur och till att utveckla nya 
former för läsfrämjande.

Kulturrådet har i uppdrag att öka barns och ungdomars 
möjligheter till inflytande och delaktighet i kulturlivet. 
Därför efterlyser Kulturrådet läsfrämjandeprojekt som 
ge möjlighet till delaktighet och eget skapande. 

Inköpsstödet kan endast sökas av kommuner. 
Kulturrådet prioriterar kommuner vars läsfrämjandeplan 
anknyter till biblioteksplanen, och kommuner som har
ett väl utvecklat samarbete med skolan. 

Sista ansökningsdag för bidragen är 1 april.

Läs mer på Kulturrådets webbplats www.kulturradet.se 
under bidrag, bibliotek, läsfrämjande (eller inköpsstöd).

annons.indd   1 08-01-25   09.46.47

Google är inte allt.
Upptäck Länkkatalogen!  
20 000 utvalda länkar. På nätet sedan 1995.

bibliotek.molndal.se/webbkatalog

hus utan tak
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i bromölla är besvikelsen stor efter det 
att kommunen i mitten av januari beslutade 
om en enmansutredning gällande bibliote-
kets närvaro på mötesplatserna Facebook 
och Myspace. 

– Det är en gåta varför inte kommunen 
låter biblioteket vara med i utredningen. Vi 
har ju spetskompetens i denna fråga. Vår 
barn- och ungdomsbibliotekarie Lina Ydre-
felt, initiativtagare till bibliotekets närvaro 
på Facebook, skulle kunna vara till stor hjälp 
för kommunen, säger kultur- och biblioteks-
chefen Mia Persson Fröjd.

Det var sent i höstas som kommunen be-
slöt att biblioteket måste släcka ner med-
lemssidorna på de digitala mötesplatserna 
Facebook och Myspace. I artikeln ”Inga bib-
liotek på webben, tack!” i bbl nr 10/2007 be-
skrevs bakgrunden till varför Bromölla kom-
muns it-grupp, e24, stoppade bibliotekets 
närvaro på webben. Patrik Öhman, samord-
nare för e24-gruppen, menar att bibliotekets 
närvaro på Facebook och Myspace inte är för-
enlig med de lagar som gäller i dag. En kom-
mun kan helt enkelt inte vara medlem i ett 
socialt nätverk. Man ska också utreda om det 

är möjligt eller lämpligt för en enskild tjäns-
teman att stå som ansvarig utgivare. Så har 
man nämligen löst det på andra bibliotek i 
landet. När Patrik Öhman intervjuades i bbl 
underströk han att det inte var e24- grup-
pen som släckt ner bibliotekets sidor utan 
biblioteksledningen. Något som han efter 
publiceringen nekar till att ha sagt vilket har 
fått biblioteksmedarbetarna att reagera. När 
bbl ringer upp Patrik Öhman låter det nu an-
norlunda. 

– Ja, men det var naturligtvis inte vi som 
tryckte på knappen … rent fysiskt, säger han 
och skrattar.

Mia Persson Fröjd:  
– Kritiken mot e24-gruppens beslut har 

varit omfattande men man måste kunna stå 
för sina beslut – även om de inte är populära. 
Det var e24-gruppen som stoppade våra si-
dor på Facebook och Myspace och ingen an-
nan.  

Till saken hör också att biblioteket hade 
bett om att få ha sina konton kvar tills utred-
ningen var klar men fått blankt nej. 

En ambitiös, nitisk och ung tjänsteman 
som gärna leker med ord ska nu få leda en-

mansutredningen – Patrik Öhman. Det är 
oklart när han kommer att presentera den. 
Kultur- och bibliotekschefen Mia Persson 
Fröjd är trots alla tillrop och upprop besvi-
ken:

– Den här nedsläckningen är förödande för 
verksamheten. Vi har tappat fart. Så mycket 
jobb hade lagts ned, det känns motigt att 
starta från noll igen.

Åsa Ekström

Besvikelse i Bromölla

Rättelse 

efter påpekande från kollegan Anders 
Schmidt vill jag gärna införa en rättelse till 
min artikel om Stockholms stadsbibliotek 
i bbl 2007:9. Ulf Dittmer, som var chef för 
ssb 1978-86, var aktiv inom Folkpartiet, inte 
socialdemokraterna, och det är ju en väsent-
lig skillnad. Tack för denna upplysning, An-
ders. 

Mats Myrstener
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Besserwisser av Anders Mathlein

 Livets efterrätt, kallas de  
 små liven – barnbarnen –  
 och de ska inmundigas ofta,  
 med stor aptit och ett oför-

trutet engagemang i stort som smått, 
oavsett om man har ork, lust eller tid. 
När föräldraskapet förvandlas till ett 
livsstilsprojekt kommer inte far- och 
morföräldrarna undan. 

Den bullbakande mormodern el-
ler den plättstekande farmodern är 
kanske inte längre så vanligt förekom-
mande: hon fotvandrar, jobbar långt 
över pensionsåldern och går på yoga 
– men föreställningarna om henne är 
djupt rotade. Inte minst hos barnbar-
nens föräldrar. 

Merete Mazzarellas farmorskap har 
också en annan komplikation – hon är 
farmor på distans. Barnbarnen Amelia 
och Jacob bor i usa, hon bor i Sverige 
och Finland. Umgänget med barnen 
begränsas till ett par ynka veckor om 
året, dyrbara och laddade med förvänt-
ningar, ingenting får gå snett. Det gäl-
ler att bli ihågkommen på rätt sätt. Var-
dagstjafs och synpunkter får vackert sväljas, 
absolut inte formuleras. På den korta tiden 
konsumeras glass, godis, restaurangmat och 
upplevelser som en farmor normalt skulle 
bjuda på under ett helt år.

Merete Mazzarellas essäbok om barnbarn 
handlar också om att vara svärmor, att i re-
lationen till den amerikanska svärdottern 
bli någon man inte vill vara, handfallen och 

försagd, den frusna gäddan, grå, trist och 
småsint, oförmögen till värme och sponta-
nitet. Mest av allt handlar det ändå om barn-
barnen: Amelia och Jacob. Här finns många 
fina iakttagelser och ömsinta skildringar av 
deras olika personligheter, om längtan efter 
dem men också om lättnaden när de åkt och 
de vardagliga rutinerna återinträder. Det 
är klarsynt, osentimentalt, personligt och 
– modigt! Mazzarella väjer inte för de svåra 

tankarna och de mindre vackra si-
dorna hon identifierar hos sig själv. 
Tonläget är allvarligare, mer sårbart 
och med tunga stråk av sorg än den 
spirituella lätthet som annars bru-
kar utmärka Merete Mazzarella. 

I vanlig ordning strösslar hon 
med anekdoter och läsfrukter, hon 
resonerar och samtalar sig fram och 
skapar sammanhang kring ämnet, 
också bortom det personliga. En 
viktig tråd i boken är hur barnbar-
nen väcker de egna minnena av alla 
vuxna och gamla människor som 
befolkade barndomens landskap 
när farmor var ung. 

När vi spelade Afrikas stjärna kom-
mer att provocera vissa men stärka 
andra. Alla far- och morföräldrar 
borde läsa den, men framför allt de-
ras barn.

Henriette Zorn

Merete Mazzarella
När vi spelade Afrikas stjärna. En bok om 
barnbarn.
Forum

”If we don’t believe in freedom 
of expression for people we 
despise, we don’t believe in it 
at all.”

Noam Chomsky i brittisk TV 1992
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Föreningsnytt
Material till föreningsnytt mailas till: 
pax@biblioteksforeningen.org

Till alla medlemmar i Svensk Biblioteksförening

Kallelse till

Årsmöte 14 maj
I enlighet med Svensk Biblioteksförenings stadgar 

paragraf 5 kallas alla medlemmar till årsmöte 
onsdagen den 14 maj, klockan 15.00. 

Plats: Kulturens Hus, Luleå. 

Valberedningen tar emot förslag på nya 
styrelseledamöter. Valberedningens ordförande 

Roland Tiger träffas på telefon 0611 - 865 51 
eller e-post roland.tiger@ylb.se 

Sista motionsdag 19 mars
Sista motionsdag är onsdagen den 19 mars 2008.  
Medlem eller grupp som önskar att viss fråga tas 
upp till beslut på årsmötet har att senast utsatt 

sista motionsdag skriftligt anmäla detta till 
kansliet: Svensk Biblioteksförening, Box 70380, 

107 24 STOCKHOLM.

Styrelsen

Sverige behöver en 
nationell bibliotekspolitik
Välkommen 14 februari

Sverige är det enda land i Norden som inte har någon 
nationell bibliotekspolitik. Invånarna får därmed 
inte tillgång till den fulla potential som Sveriges 
högtstående bibliotekssystem skulle kunna erbjuda.

Universitets- och högskolebiblioteken utvecklas starkt. 
De elektroniska tjänsterna och de virtuella biblioteksmiljöerna 
blir viktigare. Datorerna blir fler. Men samtidigt har avsaknaden 
av ett samlat politiskt ställningstagande för biblioteken lett till 
en alarmerande situation. 400 lokala folkbibliotek har lagts ned, 
450 000 elever saknar bemannade skolbibliotek. Besökarna blir 
färre, boklånen minskar och läsförståelsen sjunker.

Sverige bör sträva efter att skapa ett i hela landet omfattande 
bibliotekssystem som kan bidra till att utveckla ett långsiktigt 
hållbart kunskapssamhälle för alla invånare i landet.

Förslag till bibliotekspolitik för framtiden 
Torsdagen den 14 februari kl 15.00 arrangerar Svensk Biblioteks-
förening, DIK, Sveriges Länsbibliotekarier och Sveriges Författar-
förbund en träff för att presentera de punkter som organisatio-
nerna menar är nödvändiga i en nationell bibliotekspolitik.

Organisationerna har under hela hösten arbetat fram ett  gemen-
samt åttapunktsprogram som kommer att vara ett gemensamt 
mål i vårt fortsatta opinionsbildningsarbete.

Arrangemanget den 14 februari är öppet för alla intresserade. 
Program och anmälningstalong finns på föreningens hemsida 
www.biblioteksforeningen.org

Utbildning för mäss- och montermedarbetare 

I slutet av förra året efterlyste föreningen intresserade medlemmar 
villiga att arbeta som volontärer i Svensk Biblioteksförenings kampanj 
Library Lovers. I början av januari samlades ett femtontal personer 
från olika delar av bibliotekssverige till en gemensam utbildningsdag. 
Niclas Lindberg pratade om Svensk Biblioteksförenings politiska ar-
bete och Åsa Dahlqvist från Mässguru berättade om hur man lyckas 
som montermedarbetare. 

Under 2008 kommer Svensk Biblioteksförening att medverka som 
utställare vid en rad olika arrangemang. Det handlar t ex om Almeda-
len, Bok & Biblioteksmässan samt flera partiers kommun- och lands-
tingspolitiska dagar.  PAx Vid mäss- och moterutbildningen deltog Margareta Engstrand, Norrtälje, Maja 

Markhouss, Stockholm, Christine Wennerholm, Gävle, Eva Fridlund, Lund, 
Catharina Fogelström, Vallentuna, Gunilla Brinck, Umeå, Catharina Haqvins-
son, Kungälv, Kerstin Gerén, Järfälla, Anette Mjöberg, Malmö, Karin Sundén, 
Kristianstad, Lotta Davidson-Bask, Lund och Gunilla Hultsjö, Bomhus.
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Svensk Biblioteksförening och 
Bibliotekshögskolan i Borås 
inleder forskningssamarbete

Bibliotekshögskolan i Borås genomför i samarbete med Svensk 
Biblioteksförening en sk Delphi-studie. Syftet är att med hjälp av de 
yrkesverksamma bibliotekarierna ta reda på vilka områden som be-
höver utforskas ytterligare inom området biblioteks- och informa-
tionsvetenskap. Svensk Biblioteksförening satsar 300 000 kronor för 
att studien ska kunna genomföras. Samarbetet presenterades vid en 
träff i Borås i mitten av januari.

– Mer kunskap och nya perspektiv på bibliotek är viktigt för att 
biblioteken ska utvecklas och ha en fortsatt viktig roll i kunskaps-
samhället, säger Svensk Biblioteksförenings ordförande Britta Lejon. 
Delphi-studien gör att bibliotekariernas ovärderliga erfarenheter om 
verksamheterna och användarna korsbefruktas med forskarnas mer 
teoretiska perspektiv. 

Forskningsgruppen består av professor Tom Wilson, universi-
tetslektor Elena Maceviciute, universitetsadjunkt Inga Lalloo och 
universitets adjunkt Maria Lindh, samtliga verksamma vid Biblioteks-
högskolan i Borås. Studien vänder sig till samtliga bibliotekarier, vilka 
kommer att få formulera sina önskemål både skriftligt och vid olika 
seminarier. Studien kommer att resultera i en förteckning över rele-
vanta och forskningsbara ämnen, som sedan kommer att användas 
vid forskningsansökningar. Delphi-studien kommer att pågå under 
hela 2008 och vara klar vid årsskiftet 2008/2009.

Under 2008 genomför Svensk Biblioteksförening en stor kampanj för 
en nationell bibliotekspolitik. Ett av de områden som måste utvecklas 
är biblioteksforskningen som bör ges ökad uppmärksamhet i rege-
ringens forskningspolitik. Men Svensk Biblioteksförening ställer inte 
bara krav på politikerna utan gör även egna satsningar varav Delphi-
studien är en viktig del. Läs mer på www.librarylovers.se 

PAx

Föreningen fortsätter att växa

Svensk Biblioteksförening växer. Vid årsskiftet var 3639 enskilda 
och institutioner  medlemmar i Svensk Biblioteksförening. Totalt net-
toökade föreningen med 80 medlemmar under 2007. Antalet enskilda 
medlemmar har under året ökat från 3005 till 3100. PAx

Dags för vårens kampanj för en 
nationell bibliotekspolitik

Den 14 februari går startskottet för Svensk Biblioteksförenings 
kampanj för en nationell bibliotekspolitik. Alla institutionella med-
lemmar har fått speciella kampanjpaket innehållande bl a Library 
Lovers-knappar, skyltställ, broschyrer, bokmärken och dekaler. 

Kampanjen inleds med en träff den 14 februari där Svensk Biblio-
teksförening tillsammans med DIK, Sveriges Författarförbund och 
Föreningen Sveriges Länsbibliotekarier presenterar de punkter orga-
nisationerna gemensamt anser vara nödvändiga inslag i en nationell 
bibliotekspolitik.

Samtidigt får bl a ansvariga ministrar, politiker och andra opinions-
bildare ett utskick där behovet av en nationell bibliotekspolitik förkla-
ras mer ingående.

För att ytterligare öka trycket i biblioteksdebatten kommer före-
ningen att i början av mars annonsera i tidningar som t ex DN, SvD och 
Metro men även på utomhuspelare och i lokaltrafiken i Stockholm.

En viktig informationskanal är den speciella kampanjhemsidan 
www.librarylovers.se. Där finns argument, fakta och en speciell Li-
brary Lovers-butik. Föreningen medverkar även vid flera politiska par-
tiers kommunpolitiska dagar under våren för att direktinformera om 
bibliotekspolitiska frågor.

Totalt har över 600 000 Library Lovers-knappar beställts och kan 
komma att bli en tydlig signal till politiker på olika nivåer om vikten av 
ett engagemang för biblioteksutveckling.

PAx

Tom Wilson och Britta Lejon.
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Nominera till 
Greta Renborgs-pris!

Greta Renborgs pris delas varje år ut till ett bibliotek eller en en-
skild biblioteksanställd som utmärkt sig på ett speciellt sätt inom 
marknadsföringsområdet. Priset ska premiera god marknadsföring. 

Marknadsföringen kan vara riktad utåt till olika grupper i omvärl-
den, kan till exempel stimulera läsglädje och kunskapssökande, gärna 
gentemot barn- och ungdomar. Marknadsföringen kan även vara in-
tern eller riktad mot kommunala förtroendemän. Nomineringarna be-
döms efter fem kriterier: mål, målgrupp(er), metoder, genomförande 
samt resultat.

Juryn efterlyser nu förslag på lämpliga kandidater. Nomineringar-
na, inklusive utförlig motivering och presentation, skickas till Svensk 
Biblioteksförenings kansli före den 1 mars. Adress: Box 703 80, 107 24 
STOCKHOLM eller per e-post ww@biblioteksforeningen.org. Märk bre-
vet ”Nominering Greta Renborgs pris”.

PAx

Nominera de bästa 
barn- och ungdomsböckerna!
Svensk Biblioteksförening delar varje år ut tre priser till de bästa 
svenska barn- och ungdomsböckerna. Nu kan du vara med och påver-
ka genom att nominera dina favoriter bland 2007 års utgivning. 

Du kan föreslå en eller flera böcker i de tre olika kategorierna: 
Nils Holgersson-plaketten som delas ut till bästa barn/ungdoms-
bok, Elsa Beskow-plaketten som delas ut till bästa illustratör samt 
Carl von Linné-plaketten som delas ut till bästa faktabok.

Böckerna ska vara svenska originalutgåvor. Nils Holgersson-plaketten 
och Elsa Beskow-plaketten delas endast ut till författare och illustra-
törer som inte har fått priset tidigare. På biblioteksföreningens hem-
sida www.biblioteksforeningen.org finns en förteckning över tidigare 
pristagare. 

Skicka dina nomineringar senast den 15 april till e-post: 
ww@biblioteksforeningen.org eller per brev till Svensk Biblioteks-
förening, Att: Wiviann Wilhelmsson, Box 70380, 107 24 STOCKHOLM. 
Fax 08-545 132 31. 

Plaketterna delas ut i samband med Bok & Biblioteksmässan i Gö-
teborg. 

Ingrid Källström Nilsson, juryordförande

Våra konferenser

14 februari, Stockholm
Sverige behöver en nationell bibliotekspolitik

11–12 mars, Umeå
Informationen anfaller
Nationell konferens om informationsflöden i en föränderlig värld

13 mars, Stockholm
Läsfrämjande – förnyelse behövs!
Att arbeta med grafisk litteratur

7 april, Stockholm
Framtidens barnbibliotek: 2010 – är du redo?

15 april, Stockholm
Forskardag:
Om folkbibliotekens uppdrag

24 april, Göteborg
Läsfrämjande – förnyelse behövs!
Den osynliga handen eller det aktiva föredömet – att arbeta 
utåtriktat med skönlitteratur

14–16 maj, Luleå
Bibliotek i rörelse
Biblioteksdagarna 
Nordisk bokbussfestival

Mer information och anmälan på vår hemsida 
www.biblioteksforeningen.org

Medlemsutlottning! 
Bland alla medlemmar som hade betalt medlemsavgiften senast 
den 10 januari lottades det fram tio vinnare som får fri deltagaravgift 
till Biblioteksdagarna 14-16 maj i Luleå.

Enskilda medlemmar 
Marie Gustavsson, Kungsholmens bibliotek, Stockholm
Benita Hoogland, Halmstads stadsbibliotek
Marianne Hök, Saab AB, Linköping
Leif Larsson, Gävle stadsbibliotek
Ewa Schuitema-Marklund, Kramfors kommunbibliotek
Eva Nilsson Sjöquist, Linköpings stadsbibliotek
Caroline Stockman Strömberg, Stockholms stad

Institutionella medlemmar 
Kungl Akademien för de fria konsterna, Stockholm
Landskrona stadsbibliotek
Lindesbergs stadsbibliotek

Samtliga vinnare är underrättade per mail. Vinsten går ej att byta till 
kontanter och avser en deltagaravgift till årets Biblioteksdagar.
Svensk Biblioteksförening gratulerar vinnarna! PAx

Bibliotek i rörelse
Luleå 14–16 maj

Under tre dagar i maj vill vi lyfta fram det samlade svenska biblio-
teksväsendets styrkor och otroliga möjligheter i kunskapssamhället. 
Programmet för Biblioteksdagarna och den Nordiska Bokbussfestiva-
len finns presenterat på föreningens hemsida. Bland föreläsarna finns 
framtidsanalytiker Troed Troedson, och IFLA:s President-elect Ellen 
Tise från Sydafrika. Under fredagen blir det ett stort antal seminarier.

Luleå är bara på en lunchrasts avstånd med flyget eller en natt på 
tåget. Vill du boka till lägsta pris ringer du NEX Resebyrå i Luleå på 
telefon 0920-753 30.   Välkommen till Luleå!
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14 februari, Stockholm
Sverige behöver en nationell 
bibliotekspolitik
Sverige är det enda land i Norden 
som inte har någon nationell 
bibliotekspolitik. Invånarna får 
därmed inte tillgång till den fulla 
potential som Sveriges högtstående 
bibliotekssystem skulle kunna 
erbjuda. 

Sverige bör sträva efter att skapa 
ett i hela landet omfattande 
bibliotekssystem som kan bidra 
till att utveckla ett långsiktigt 
hållbart kunskapssamhälle för 
alla invånare i landet. Torsdagen 
den 14 februari kl 15.00 arrangerar 
Svensk Biblioteksförening, DIK, 
Sveriges Länsbibliotekarier och 
Sveriges Författarförbund en träff 
för att presentera de punkter som 
organisationerna gemensamt 
menar är nödvändiga i en nationell 
bibliotekspolitik. Kaffe serveras 
från 14.30 – Presentationen 
startar 15.00. Anmäl dig till info@
biblioteksforeningen.org
Arr: Svensk Biblioteksförening m fl
Mer info: www.biblioteksforeningen.
org/konferens
 
25–26 februari, Lokomotivet, 
Munktellstaden, Eskilstuna
Lever ABM? Javisst! Men hur?
En konferens om praktiskt samarbete 
på lokal nivå mellan Arkiv, Bibliotek 
och Museer. Målgrupp: Politiker, 
tjänstemän och andra utövare. 
Fortlöpande information kommer att 
presenteras på eskilstuna.se/ABM Vill 
du ingå i ett nybildat ABM-nätverk 
så anmäl dig till bjorn.lindwall@
eskilstuna.se
Arr: ABM Alingsås och ABM 
Eskilstuna i samarbete med 
Framtidens Kultur,
Mer info: www.eskilstuna.se/ABM

3–4 mars, Stockholm
Sätt biblioteket på kartan!
Åtta kända biblioteksprofiler lämnar 
sina recept för framgång.
Arr: Sveriges Kommuner och 
Landsting och Capsula Information.

4 mars, Linköpings stadsbibliotek, 
Hörsalen, Östgötagatan 5, 
Linköping
Temadag Bibliotek, organisation 
och ledarskap
I samband med Regionföreningens 
för Östergötland och Jönköpings 
län årsmöte 4 mars arrangeras en 

temadag med rubriken Bibliotek, 
organisation och ledarskap. 
Föreläsare kommer att vara Gunilla 
Lilie Bauer, Riksdagsbiblioteket, 
Elisabeth Aldstedt, Helsingborgs 
stadsbibliotek, Catta Torhell, Bibliotek 
och läranderesurser vid Högskolan i 
Borås och Peter Åström, Linköpings 
stadsbibliotek
Arr: Svensk Biblioteksförening, 
Regionföreningen för Östergötland 
och Jönköpings län

7–9 mars, Mariehamn, Åland
Mariehamns Litteraturdagar 2008
”Det är ingen konst att vara modig om 
man inte är rädd”, har Tove Jansson 
sagt en gång. Temat för Mariehamns 
litteraturdagar 2008 är MOD. Den 
årliga litterära festhelgen fylls 
traditionsenligt av författarmöten, 
samtal, debatter, musik och 
teatermonologer. Välkomna!
Arr: Mariehamns stad, 
Stadsbiblioteket
Mer info: www.litteraturdagarna.ax

11–12 mars, Umeå
Informationen anfaller!
Nationell konferens i Umeå om 
informationsflöden i en föränderlig 
värld. Konferensen presenterar 
en kritisk överblick över de 
senaste lösningarna för att sprida 
information, elektroniskt och digitalt. 
Inom biblioteksområdet står vi inför 
flera vägval, som alla lovar ökad 
tillgänglighet för våra kunder. Vilka 
ska vi satsa på och vilka ska vi lägga 
åt sidan?
Arr: Bibliotek 24, Länsbiblioteket 
i Västerbotten, Informations- 
och lånecentralen Umeå, Umeå 
universitetsbibliotek, Svensk 
Biblioteksförening och Regionförening 
Västerbotten

2–4 april, Halmstad
Halmstadskonferensen 2008
Arr: Arbetsgruppen för 
Halmstadskonferensen

7 april, Stockholm, World Trade 
Center, lokal: New York
Framtidens barnbibliotek : 2010 – 
är du redo?
Om två år ska biblioteken vara 
helt inkluderande för barn med 
funktionsnedsättningar. Kommer 
biblioteken att ha lokaler, medier 
och ett bemötande som motsvarar 
barnens behov? Kom och bli 
inspirerad av en dag fylld av kunskap, 
möjligheter och goda exempel. Tid: 

måndag 7 april 2008 kl 9.30–16.00
Arr: Svensk Biblioteksförening

14–15 april, Göteborg
Nätverksträff: bibliotek som 
arbetar med lärarutbildningar
Boka redan nu i kalendrarna! 2008 
års nätverksträff arrangeras av 
Pedagogiska biblioteket vid Göteborgs 
UB, 14–15/4. Vi håller för fullt med 
planeringen och återkommer med 
det fullständiga programmet och 
anmälningsmöjligheter.
Arr: Göteborgs UB

21–23 april, Lund
Fourth Nordic Conference on 
Scholarly Communication 2008
Lunds Universitets Bibliotek inbjuder 
forskare, förläggare, utgivare, 
försäljare, redaktörer, bibliotekarier 
och andra intresserade att delta i 
diskussion och analys av de problem 
och utmaningar som möter den 
vetenskapliga kommunikationen. Den 
fjärde Nordic Conference on Scholarly 
Communication äger rum 21–23 april 
2008 i Lund. Konferensen äger rum 
vartannat år och har ambitionen 
att vara ett viktigt bidrag i debatten 
och i utvecklingen av vetenskaplig 
kommunikation i de nordiska 
länderna.
Arr: Lunds Universitets Bibliotek
Mer info: www.lub.lu.se/ncsc

14–16 maj, Luleå
Bibliotek i rörelse – 
Biblioteksdagarna 2008 och 
Nordisk Bokbussfestival
Det samlade svenska 
biblioteksväsendet befinner sig i en 
samtid och ett sammanhang – allt 
i ständig rörelse. Vi rör oss i ett 
samhälle med ett oändligt behov av 
kunskap och bildning samt ett allt 
snabbare växande informationsflöde. 
Vi rör oss i livsrummet mellan vaggan 
och graven. För Sveriges invånare 
finns ett bibliotek för alla skeenden 
i livet. En kulturinstitution och en 
ungdomsgård. Ett kunskapsnav och en 
informationscentral. En boksamling 
och ett kommunikationscentrum. 
Biblioteket i rörelse befinner sig 
mitt i detta och i ständigt samspel 
med användarna. Detta bibliotek 
ser sammanhanget och behoven 
för tillfället och i en föränderlig 
värld. Under Biblioteksdagarna i 
Luleå vill vi lyfta fram det samlade 
svenska biblioteksväsendets 
styrkor och otroliga möjligheter i 
kunskapssamhället. Vi ger oss ut i 
världen och tar bl a en titt på IFLA.
Nya metoder i vårt arbete i rummet 
och i det virtuella kan leda oss mot 
nya insikter. Hands on, släpp det 
du har för stunden och prova på det 
okända. Bokbussarna – bibliotek i 
ständig rörelse – uppmärksammas i 
en nordisk bokbussfestival.
Arr: Svensk Biblioteksförening

16–20 juni, Bergen, Norge
NordINFOLIT:s sommarskola
Arr: NordINFOLIT

29 juni–2 juli, Stockholm
WALTIC-Writers’ and Literary 
Translators’ Interna. Congress
Den 29 juni 2008 inviger Sveriges 
Författarförbund den internationella 
kongressen WALTIC – Writers’ and 
Literary Translators’ International 
Congress. Under fyra fullspäckade 
dagar kommer tusen författare och 
litterära översättare från hela världen 
att mötas på Folkets Hus i Stockholm. 
WALTIC är den första litterära 
världskongressen i sitt slag.
Arr: Sveriges Författarförbund
Mer info: www.waltic.com/

10–15 augusti, Québec, Canada
IFLA 2008 – 74th IFLA General 
Conference and Council
Libraries without borders: Navigating 
towards global understanding
Arr: IFLA
Mer info: www.ifla.org/IV/ifla74/
index.htm

25–28 september, Svenska Mässan, 
Göteborg
Bok & Bibliotek
Arr: Bok & Bibliotek i Norden AB
Mer info: www.bok-bibliotek.se

6–8 oktober, Vår Gård i 
Saltsjöbaden
Nordisk Fjärrlånekonferens
From Discovery to Delivery : Building 
a Resource Sharing Service for the 
Future. The 8th Nordic ILL Conference 
”From Discovery to Delivery : Building 
a Resource Sharing Service for the 
Future” will be held 6–8 October 2008 
at Vår gård, Saltsjöbaden. This is a 
preliminary announcement to make 
it possible for you to book the dates 
already now. A programme planning 
committee is at the moment working 
on the practical details. The final 
programme with information about 
registration etc is planned to go out in 
April – so remember to watch for this 
in your mailbox! Please also observe 
that the conference this time will 
begin on a Monday (previously Sunday 
has been the kick off day).
Arr: Svensk Biblioteksförening

15–16 oktober, Borås
Mötesplats inför framtiden
”Mötesplatskonferensen” i Borås har 
kommit att fylla en viktig funktion 
för erfarenhetsutbyte och kontakt 
mellan utbildning, forskning och alla 
typer av biblioteksverksamhet. Vårt 
mål är att fortsätta att hålla dialogen 
levande mellan personer från skilda 
verksamheter inom hela biblioteks- 
och informationsområdet.
Arr: Borås Stadsbibliotek och 
Bibliotekshögskolan i Borås
Mer info: www.hb.se/bhs/
motesplats/

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



Lund 046 270 04 00
Göteborg 031 710 29 50
Stockholm 08 705 80 17

www.axiell.se

 FreeLib ökar med 75%!

Under 2007 ökade antalet kommuner som valt FreeLib med 75%! Vi hälsar våra nya FreeLib-
kunder hjärtligt välkomna och önskar er lycka till med skolbiblioteksutvecklingen.
 
FreeLib är ett pedagogiskt verktyg, ett webbaserat och komplett skolbibliotekssystem som hela 
tiden utvecklas med skolans behov och önskemål för ögonen:

Källkritiskt tänkande. I FreeLib söker eleverna information och fakta som de behöver i sitt 
skolarbete. FreeLib sorterar material från hela skolan – och hela världen. Eleverna kan 
med hjälp av pedagoger och bibliotekspersonal och med FreeLib som stöd, utveckla ett 
reflekterande förhållande till materialet.
Stimulering av läsutveckling. Genom FreeLib är det lätt för eleverna att hitta skönlitterära 
böcker som väcker läsglädje och inspirerar till läsutveckling. I FreeLib är både skol- och 
kommunbibliotekets böcker sökbara för alla elever och därmed får de tillgång till ett 
varierat och stort utbud av titlar.
Samarbete. FreeLib har tillgång till kommunbibliotekets resurser och kompetens genom 
kopplingen till systemen BOOK-IT eller LIBRA.SE. En rationell samverkan i kommunen!

FreeLib-kommuner:  
Alingsås, Avesta, Bjuv, Botkyrka, Burlöv, Falkenberg, Falun, Gnosjö, Haninge, Heby, Helsingborg, Huddinge, Härryda, 
Hässleholm, Höganäs, Hörby, Järfälla, Kiruna, Kramfors, Kristinehamn, Kungsbacka, Laxå, Lerum, Lindesberg, Lund, 
Mjölby, Munkedal, Mölndal, Mörbylånga, Nacka, Nynäshamn, Olofström, Partille, Salem, Sigtuna, Skurup, Smedjeback-
en, Sollentuna, Staffanstorp, Stenungsund, Sundsvall, Sunne, Svedala, Söderhamn, Söderköping, Tjörn, Tyresö, Udde-
valla, Varberg, Vilhelmina, Vänersborg, Värnamo, Västerås, Ystad, Åstorp, Älvkarleby, Ängelholm och Östersund.


