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Profilering av bibliotek

Yra i Åre
Kvinnors kamp för kunskap

Eftertanke: Ett folkbiblioteksdilemma



”Ska vi nöja oss med andligt och kulturellt lör-
dagsgodis eller ska vi bli kompetenta medspe-
lare i demokratin?” Frågan är retorisk, svaret
givet: Klart att biblioteken ska vara något mer
än andligt och kulturellt lullull. Det är Carsten
Flink från Guldborgsunds bibliotek i Dan-
mark som i detta nummer skriver en artikel
om bibliotekens möjligheter i den danska
kommunsammanslagningens kölvatten. 275

kommuner har bantats till 98, 13 så kallade amt (jmf med landsting) har
ersatts av fem storregioner. Guldborgsunds kommun bildades vid års-
skiftet genom en sammanslagning av sex kommuner. Huvudorten he-
ter Nykøbing Falster och kommunen hör till den nybildade Region Själ-
land. Man hade kunnat tänka sig en utveckling där man med kommun-
reformen som förevändning hade reducerat antalet filialer i kommu-
nen till hälften. Istället har man i Guldborgsund valt en annan väg: I
folkbildningens tjänst ska biblioteken samt bokbussen fylla rollen som
”aktiva förmedlingscentra”. Personligen har jag svårt för sådana där till
intet förpliktigande uttryck som förmedlingscentra – vad står det
egentligen för? Så fort biblioteken ska utvecklas, söka nya vägar eller
nya roller ska detta prompt kläs i eufemismer. Man undrar vad det är för
fel på ordet bibliotek. Nå, Carsten Flink har emellertid ett ärende och lä-
ser man hans artikel förstår man bättre vad han menar med aktiva för-
medlingscentra som han ställer i motsats till det passiva biblioteket,
det som står till förfogande men inget mer. Ytterst handlar det om det
som man till viss del är på väg att genomföra i Nacka kommun i Sverige:
profilering för att bättre anpassa kommunens bibliotek till de behov
som finns i de områden de verkar i. 

Guldborgsund har cirka 64 000 invånare, sex bibliotek och en bok-
buss. Nacka har cirka 78 000 invånare och sju bibliotek. I detta num-
mer finns också ett antal artiklar om Nacka: det handlar om profilering
och om ett nyligen genomfört stort gemensamt projekt som syftar till
att synliggöra bibliotekens digitala resurser. Och så handlar det förstås
om Dieselverkstadens fortsatta öde och huruvida kommunen bryter
mot lagen när man utan en offentlig upphandling beslutat att låta per-
sonalen fortsätta driva biblioteket i egen regi i ytterligare två år.

*
Kan folkbibliotekens verksamhet utgöra en social kraft och spela en
roll i samhället i stort? Den frågan ställer sig Nick Jones i en Eftertanke
där han tar upp något som han kallar ett folkbiblioteksdilemma: viljan
att nå och vara tillgänglig för alla. Men alla kanske inte kan eller vill bli
nådda eftersom de inte har villkoren för att vilja ha det som erbjuds.
Hur ska man hantera den legitima kulturens välvillighet? 

*
Detta nummer utkommer dagen efter den internationella kvinnodag-
en. I Sverige har kvinnors kamp för kunskap kantats av motstånd, bak-
slag och besvikelser. Framgångarna har inte varit lättköpta och vi står
i stor tacksamhetsskuld till pionjärerna, de som i ett fientligt klimat
trots allt bröt ny mark och erövrade de akademiska arenor som varit
männen förbehållna. Denna kamp speglas i en ny portal som Kvinno-
historiska samlingarna vid Göteborgs universitet nu lanserat.

*
En avslutande fråga: I Sverige har vi än så länge 290 kommuner och 21
landsting/regioner. I Ansvarsutredningens förslag föreslås 6–9 stor-
regioner. Om förslaget går igenom, får bibliotek fortsätta heta biblio-
tek då? Eller? Henriette Zorn
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Personalen vid Dieselverkstadens 
bibliotek har på försök drivit verk-
samheten som ett personalkoope-
rativ under år 2006. Eftersom det

var en försöksverksamhet som var begränsad
till ett år behövde kommunen inte göra en
upphandling. Men efter försöksåret ska, en-
ligt lagen om offentlig upphandling, en re-
gelrätt upphandling göras om verksamheten
fortsättningsvis ska drivas i privat regi. Men
kultur- och utbildningsdirektören i Nacka,
Lena Dahlstedt, anser att kommunen är be-
rättigad till ett undantag.

– I kommunen pågår ett intensivt föränd-
ringsarbete med profilering av de sex biblio-
teken. Vi vill inte störa det arbetet med en
upphandling, detta med hänsyn till både
bibliotek och kommuninvånarna, säger Lena
Dahlstedt. 

Den förklaringen håller inte, enligt det lo-
kala partiet Nackalistan som har två mandat i
kommunfullmäktige och en ledamot i kul-
turnämnden:

– Jag kan inte se varför man ska göra ett
undantag från en allmän regel som handlar
om sunda regler i ett upphandlingsförfaran-
de. Man har ju fått ett undantag för det första
året vilket var ok. Jag tycker att man inte ska
lägga ut denna del av biblioteksdriften på an-
bud överhuvudtaget om man inte tänker föl-
ja reglerna, säger Christina Ståldal, ordfö-
rande för Nackalistan och även biblioteks-
chef i grannkommunen Värmdö. 

Nackalistan föddes ur ett missnöje med
den lokala demokratin och ilska över skevhe-
ten i satsningar i kommunens olika områ-
den. I partiet finns både politiska nybörjare
men även avhoppare från andra partier som
moderaterna och miljöpartiet. Christina
Ståldal har tidigare varit socialdemokratiskt
oppositionsråd. 

Kommunen vill betala Dieselverkstadens
ekonomiska förening 5 640 000 kronor för att
de ska driva verksamheten i år. Det är ungefär
1,7 miljoner kronor mer än förra året. Men
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Nacka kommun 
bryter mot lagen 

Kulturnämnden har bifallit kommunledningens förslag om att låta
Dieselverkstadens bibliotek fortsätta drivas som kooperativ i ytterligare
två år – utan att störas av en upphandling. Men enligt tillsynsmyndig-
heten ska verksamheten konkurrensutsättas. 
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”Nämnden för offentlig upphandling, nou, har upprepade gånger uttalat att 
en upphandlande enhet inte får tilldela en avknoppad verksamhet ett kontrakt
utan en föregående 
upphandling. 
Upphandlingen måste 
konkurrensutsättas.”

kommunens controller Kristina Heuman
menar att Dieselverkstaden enbart fick betalt
för nio månader förra året så egentligen rör
det sig bara om en miljon kronor mer i år.   

– Vi kallar det inte försök längre, utan vi
skriver avtal med alla bibliotek på samma
villkor och enligt samma prestationsersätt-
ning. Detta innebär för Dieselverkstadens
bibliotek en högre ersättning eftersom de har
en generösare öppettider, många besök och
en högre utlåning än tidigare år, menar Lena
Dahlstedt. 

Nämnden för offentlig upphandling,
nou, har upprepade gånger uttalat att en
upphandlande enhet inte får tilldela en av-
knoppad verksamhet ett kontrakt utan en fö-
regående upphandling. Upphandlingen
måste konkurrensutsättas. Samtidigt är till-
synsmyndighetens lag rätt tandlös eftersom
nou inte har några rättsliga befogenheter att
ta till om lagen inte efterlevs. Annan leveran-
tör kan dock gå till Länsrätten om man anser
sig felbehandlad. 

Nackas stadsdirektör, Lennart Jonasson,
var den som beslutade att inte konkurrensut-
sätta Dieselverkstaden.

– Min bedömning är att det är av godo att
avvakta med att upphandla samtliga biblio-
tek i Nacka till dess förutsättningarna och
villkoren har blivit tydliga för personalen på
biblioteken och att vi försäkrat oss om att det
också finns andra aktörer, företag, koopera-
tiv eller föreningar, som kan vara intressera-
de av att driva bibliotek.

Nackalistans representanter är positiva till
olika driftsformer av samhällsnyttigheter
men det ska inte på något sätt urholka välfär-
den. 

– En förutsättning för det är att det finns
en reell mångfald, att det finns verksamhet
som drivs både offentligt och privat. Inte
bara det ena alternativet, menar Christina
Ståldal. 

Samtidigt konstaterar hon att samhälls-
nyttigheter som bibliotek lever under speci-
ella villkor. De har uppgifter som i hög grad

går ut på samverkan med en rad andra aktö-
rer i den egna kommunen såväl som i landet i
övrigt. Biblioteket ska även erbjuda hög till-
gänglighet för funktionshindrade och erbju-
da sina medier till andra bibliotek som vill
låna.

– En förening eller privat anordnare ska i
hög grad erbjuda något extra som man inte
med egna offentliga medel har kunnat erbju-
da. I fallet Dieselverkstan är jag ganska tvek-
sam till om det har funnits med i bedöm-
ningen.

Dieselverkstaden ligger i ett kulturhus
med biograf, fik, teaterföreställningar och
konserter etc, intill ett av Stockholms största
och mest välbesökta affärscentrum vilket in-
nebär att det både är stockholmare och Nack-
abor som besöker Dieselverkstaden. När bbl
talar med ordförande för den ekonomiska
föreningen på biblioteket, Margareta Svane-
lid, säger hon att bibliotekskooperativet inte
hade haft något emot att konkurrensutsät-
tas.

– Försöksåret har ju gått över förväntan,
snabbare processer och snabba beslut där vi
alla känt oss delaktiga. Vi har även kunnat
samarbeta med kommersiella aktörer utan
att riskera mutbrott. Vi har haft kundfokus
och satsat ordentligt på öppenhet. Men jag
förstår hur kommunen resonerat kring en
upphandling. Det dräller ju inte av konkur-
renter direkt, säger hon. 

Margareta Svanelid konstaterar också att
hon inte har stött på några problem vad gäl-
ler kontakten med de övriga biblioteken i
kommunen sedan Dieselverkstaden knoppa-
des av. Samverkan med de övriga biblioteken
i kommunen har fungerat bra trots att hon
inte längre deltar på kommunens enhets-
chefsmöten.

– Eftersom vi kör eget nu så finns ingen an-
ledning att vi är med där. Däremot har vi en
representant med på de möten där det beslu-
tas om större bibliotekskampanjer och andra
gemensamma frågor, avslutar Margareta
Svanelid Åsa Ekström
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Nackaborna har de senaste
åren lagt sin röst på ett borgerligt
alternativ och kommunen har se-
dan några år styrts av politiker

som satsat hårt på att lägga ut det mesta av
kommunens verksamhet på entreprenad. Sist
ut är kulturen. Nacka kommun har sex biblio-
tek varav ett – biblioteket i Dieselverkstaden –
sedan förra året drivs av ett personalkoopera-
tiv. Kommunen välkomnar att fler bibliotek
knoppas av. Sedan årsskiftet har man infört
ett nytt finansieringssystem och ett nytt kul-
turbidragssystem där förskolor och skolor
själva köper den kulturverksamhet de vill ha.
Det ställer stora kunskapskrav på skolperso-
nalen. För bibliotekens del innebär det att
man måste vara mer på hugget för att sälja
sina tjänster till exempelvis skolorna. 

– Det kommer att bli mer och bättre kultur.
Tidigare har kulturbidragen hanterats av sex
olika nämnder – det nya systemet är ju enkla-
re för alla inblandade. Nacka gör en medve-
ten satsning på just kulturverksamhet. Bara i
år satsas fem miljoner kronor extra, säger

Lena Dahlstedt, kultur- och utbildningsdi-
rektör i kommunen. 

I biblioteksavtalen med kommunen finns
en belöningsbonus på 25 000 kronor inbak-
ad. Varje bibliotek som överstiger målet med
10 % vad gäller antal utlån, besökare och öp-
pettimmar får bonuspengarna. För t ex Die-
selverkstadens bibliotek gäller det att uppnå
minst 72 560 utlån per år, ha minst 175 380 be-
sökare varje år och ha öppet minst 2 090 tim-
mar om året. Understiger biblioteket den av-
talade nivån reduceras ersättningen. Det-
samma gäller för samtliga bibliotek i kom-
munen. 

Politiker som Mattias Qvarsell (s) som sit-
ter i kulturnämnden är skeptisk till hela sys-
temet. 

– Idag ersätts kulturaktörerna efter presta-
tion och inte efter behov. De kommersiella
aktörerna är ju starka i dag men motvikten
saknas. Det lär inte bli bättre med detta sys-
tem, menar han.

Vem behöver biblioteken? Var behövs bib-
lioteken? Lösningen på detta kanske kan

vara kommunens profilering av biblioteken.
Orminge bibliotek profilerar sig mot barn
och unga – med fokus på läs- och skrivsvår-
igheter. Forumbiblioteket satsar på Lär-
forum och det livslånga lärandet, Älta bib-
liotek satsar på att vara en aktiv resurs i det
lokala kultur- och föreningslivet och Diesel-
verkstaden profilerar sig mot unga och ny
teknik. Nacka är en kommun med drygt
78 000 kommuninvånare men områdena
skiljer sig demografiskt från varandra. I
Fisksätra bor t ex många människor med
rötter i andra kulturer och som har lägre in-
komster jämfört med boende i Saltsjöbaden.
I Fisksätra har man valt att vara en arena för
demokrati medan man i Saltsjöbaden väljer
att fokusera på skönlitteratur. Biblioteket i
Saltsjöbaden har kommit fram till behovs-
profilen genom en enkät till låntagarna, ge-
nom samtal med den mycket aktiva för-
eningen Bibliotekets vänner i Saltsjöbaden
och med hjälp av statistik. 

– Tillbaka till lägerelden och berättandet!,
säger enhetschefen Laine Sleiers. 
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Profileringen av Nackabiblioteken 

Behov och prestation i fokus



Hon menar att det är en utmaning att för-
söka vända den nationella trenden med färre
utlån av skönlitteratur. 

– Här har vi en stabil grund med många
läsande låntagare och vi vill slå ett slag för
bokens makt och betydelse för läslust och
skaparkraft. Vi kommer att erbjuda mängder
av möjligheter för låntagarna – läsecirklar,
författarbesök och bokprat på olika tema.
Däremot kommer biblioteket i Saltsjöbaden
inte att satsa på den senaste tekniken i form
av häftiga spel eftersom det inte är högsta
prioritet här, menar hon.

Enhetschefen för biblioteket i Fisksätra,
Barbro Bolonassos, är även hon mycket posi-
tiv till profileringen eftersom den är anpas-
sad efter de behov som faktiskt finns.

– Vi satsar på att vara en arena för demo-
krati – med särskild betoning på språk och
samhälle. Här har vi böcker på många olika
språk. Det är en sporre att få det ansvaret
och vara med på banan och visa att vi är duk-
tiga, att vi har idéer som är genomförbara,
som är ett verkligt stöd men som också in-

nebär möjligheter till låntagarna, konstate-
rar hon. 

Nacka kommun har även lovat att samtliga
bibliotek ska ha rfid-chippat samlingarna
senast år 2008 vilket innebär förbättringar.
Även på biblioteket i Orminge ser man posi-
tivt på profileringen.

– Vi kommer att satsa på ett språkotek som
aktivt ska jobba med språkhinder. daisy och
ll-böcker ingår i den satsningen. På biblio-
teket ska även föräldrar lätt kunna hitta litte-
ratur om läs- och skrivsvårigheter. Dessutom
vill vi jobba på att bli en resurs för kollegorna
i kommunen, menar enhetschefen Helena
Torsslow Nelander. 

Med den nya profilen hoppas man att bib-
lioteket ska lyckas fånga upp barnen men
inte på bekostnad av seniorerna, menar en-
hetschefen. De äldre som vill ha talböcker ska
få samma service som tidigare. 

– Det handlar väl mer om att få in ett tänk
kring profilen. Att lära sig gå igenom anslag-
et och fördelningen så att det stämmer. Det
blir nog tydligare, tror Helena Torsslow Ne-

lander samtidigt som hon påpekar: mycket
kan gå rätt detta första år, men också fel. 

– Det är en utmaning att tänka och formu-
lera sig mer strategiskt för att få mer pengar.
Men ingenting är ju statiskt. Även det nya er-
sättningssystemet kan förändras om man
upptäcker att det inte fungerar som tänkt.
Beräkningssättet tar ju t ex inte hänsyn till
antalet invånare. 

Orminge har 27 000 invånare vilket inne-
bär att man inte tillhör de områden som
kommer att slås samman under en enda en-
hetschef. Älta och Forumbiblioteket får dela
på en enhetschef, liksom Fisksätra och Salt-
sjöbaden. Barbro Bolonassos är skeptisk till
att dagens sex enhetschefer ska bantas till
tre.  

– Jag kommer definitivt inte att söka job-
bet som enhetschef för både Fisksätra och
Saltsjöbadens bibliotek. En gemensam chef
för båda områdena verkar övermäktigt. Det
är tillräckligt arbetsintensivt att i dagsläget
vara chef för ett bibliotek, avslutar hon.

Åsa Ekström
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För att öka allmänhetens 
kännedom om och intresse för
Nackabibliotekens digitala 
resurser har sedan november 
förra året kampanjen Digitala
veckor pågått. 

Kampanjen är ett led i projektet 
Synliggöra Digitala Medier (sdm) 
där också personalen genomgått en 
omfattande internutbildning – allt

för att kunna förmedla kunskaper till all-
mänheten om Nackas betaldatabaser, opac
och självservice, e-böcker, webbmusik och
daisy-talböcker.

Upprinnelsen till kampanjen ligger så
långt tillbaka som 2004 när frågan lyftes
inom Nacka bibliotek och man enades om att
det var viktigt att dels höja den egna kun-
skapsnivån, dels informera och få kommun-
invånarna att förstå vilka digitala resurser
som finns. Under 2005 pågick ett kartlägg-
ningsarbete men först under 2006 tog 
sdm-projektet form under ledning av Jean
Christian Jacobsen.

Han är konsult som av och till
sedan 2001 har arbetat med upp-
drag för Nacka kommun. I februari
förra året anställdes han på halvtid
som utvecklingsledare.

– Ett av mina första uppdrag var att pro-
jektleda och bygga upp processen kring att
synliggöra digitala medier. Sedan har jag
också anfört profileringsarbetet – vi har ju
sex profilerade bibliotek – och det har vi lagt
ner jättemycket möda på. Dieselverkstaden
var ju redan tidigare rätt profilerat och nu har
de andra fem biblioteken fått lite luft under
vingarna. Jag har i det arbetet fungerat som
coach och ledare, varit ute på biblioteken och
peppat och jobbat med idéer, berättar Jean
Christian Jacobsen.

Inom ramen för sdm-projektet har tre
kampanjomgångar på vardera två veckor ge-
nomförts: i november 2006 handlade kam-
panjen om databaser, i januari 2007 visade
man på möjligheterna med opac och själv-
service och i början av februari avslutade
man med daisy och e-böcker. 

– Så här i efterhand kan jag tycka att tre
kampanjer var en kampanj för mycket. Det
har varit svårt att hålla trycket uppe. Vi skul-
le kanske ha begränsat oss till två kampanjer
och kört båda under hösten 2006 istället för
att dra ut det på tre omgångar, menar Jean
Christian Jacobsen.

Det är ingen hemlighet att det varit stökigt
i organisationen i Nacka. Profileringsarbetet

och sdm-projektet har haft positi-
va effekter, inte minst internt, en-
ligt Jacobsen. Alla medarbetare på

Nacka bibliotek har under
hösten deltagit i inte 

mindre än tolv utbildningstillfällen och fått
undervisning i databaser, språk- och musik-
webb, talböcker etc.

– Det jag många gånger får höra är att man
tycker att det har varit så kul att få möjlighet
att träffas och att tillsammans göra någon-
ting som är synkroniserat på alla sex biblio-
teken. Det har stimulerat medarbetarna och
det känns som om vi har en helt annan platt-
form att stå på nu.

Till projektet producerade man ett mark-
nadsföringsmaterial, man tryckte bl a upp
tröjor som personalen fick bära under kam-
panjveckorna och man skyltade upp i biblio-
teken. Trots god respons på kampanjen tyck-
er Jean Christian Jacobsen att genomslaget
kanske ändå inte var det förväntade. 

– Vi tycker att vi har gjort ett jättehäftigt
projekt tillsammans och det har varit viktigt
och nödvändigt men jag som kommer ut-
ifrån kan ju se att det finns massor kvar att
göra – inte minst när det gäller marknadsfö-
ring och kundbemötande. Det är lärdomar vi
drar av det här projektet, säger han.

Men det positiva överväger och man har
nu bestämt att man ska köra ett gemensamt
projekt varje år. Följden av sdm-projektet
blir troligen att man under 2007 gör ett pro-
jekt som kretsar kring marknadsföring och
bemötande.

– Genom sdm-projektet har vi visat att det
finns en gemensam vilja från de här sex bib-
lioteken att driva de här frågorna, att stötta
och peppa varandra. Den andra delen i detta
är uppdraget med den profilerade verksam-
heten. Under 2006 har vi alltså både jobbat
med fokus på det vi har gemensamt och på
att alla biblioteken ska få det lyft som Diesel-
verkstaden tidigare har fått med en peppad
personal, klara och tydliga mål, att man för-
mår att titta lite längre fram i tiden än vad
man tidigare har gjort… Det känns som om vi
har lyckats med båda spåren. Sedan återstår
att se hur långt det bär under det här året, sä-
ger Jean Christian Jacobsen.

Henriette Zorn
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Synliggöra digitala medier
– Nackabibliotekens gemensamma projekt

Under kampanjveckorna marknadsförde bibliotekspersonalen i Nacka projektet med bl a speciella tröjor.
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Det var yra i Åre i februari. I två 
och halv vecka var inget sig likt 
när Alpina vm 2007 gick av sta-
peln. Det var stort i byn och för

kommunen, där det bor cirka 10 000 invåna-
re. Järpen heter centralorten, där bor cirka
1 500 invånare och där ligger också huvud-
biblioteket. Men det är i Åredalen och Åre by
som stora investeringar har gjorts – främst
inom turistnäringen och för att klara att här-
bärgera Sveriges genom tiderna största vin-
tersportevenemang. Sedan förra året har de
kommersiella ytorna fördubblats, från 9 000
till 17 000 kvadratmeter. Lite har satsningar-
na också spillt över på kulturen, närmare be-
stämt cirka en miljon kronor – en skitsumma
i vm-sammanhang – men det är i alla fall no-
tan för nya Åre bibliotek. Ut ur skuggan och
in i ljuset – så skulle man kunna beskriva den
lyckade flytten till nya lokaler i vilka man inte
bara sammanbor utan i högsta grad också
samarbetar med turistbyrån. Svenska Turist-
föreningen finns också i samma lokaler. Flyt-
ten, från skolan mitt i byn där filialen tidiga-
re hade sin hemvist, till Station Åre, det nya
stationshuset nere vid järnvägen, har ökat
trycket på biblioteket. Under vm blev det än
påtagligare och bibliotekets funktion som
informationsnav förstärktes ytterligare av
att polisen tillfälligt flyttade in sin reception
i lokalerna. 

– Ja, det är faktiskt ett väldigt tryck, vi har
många stug- och lägenhetsägare som ofta är i
Åre och de har ju upptäckt bibblan nu när vi
har bytt lokal och har generösare öppettider.
Också på de andra filialerna har vi märkt ett
nytt tryck inte minst från kommuninvånarna,
berättar Kerstin Örbo, bibliotekschef på Åre
bibliotek och turistbyrå som det numera he-
ter.

En av orsakerna är det attraktiva kommun-
kortet – ett kombinerat låne- och förmåns-
kort för alla som är skrivna i kommunen. Det
infördes 2004 och ger rabatt på bland annat
äventyrsbadet, taxi och i vissa butiker. Inför
vm gick kommunen och vm-arrangören (Al-
pina vm 2007) samman och bjöd alla med
kommunkort på fritt inträde till tävlingarna
under en dag.

– Det har varit rusning till biblioteket ef-
tersom många inte hunnit hämta ut sina kort
eller nyinflyttade som inte hunnit beställa
kortet, säger Kerstin Örbo. 

Under vm samarbetade man också med
arrangörerna och Interpress kring dagstid-
ningar. På biblioteket, på presscentret och på
de vm-anläggningar där de flesta bodde er-
bjöds dagstidningar från de största vm-län-
derna som fanns representerade i Åre. En ser-
vice som uppskattades mycket. 

– Överhuvudtaget kan man säga att ända
sedan vi flyttade in i våra nya lokaler har vi
fått oändligt mycket besök och vi har ökat ut-
låningen något alldeles otroligt. Vi har lagt in
många nya låntagare i systemet, både orts-
bor och tillfälliga besökare. ”Äntligen finns
det något att göra när man inte åker skidor”,
säger besökarna förtjust. Och folk bara ÄR
här, skruttar runt, läser tidning, sitter med
barnen i barnhörnan, lånar datorn – biblio-
teksverksamheten har fått helt nya dimen-
sioner, säger Kerstin Örbo. 

Det var i slutet av oktober förra året som
biblioteket flyttade in i de nya lokalerna. In-
nan dess fanns man i Åreskolan och många
som bott i byn hela livet visste inte var biblio-
teket låg. 

– Det var många som inte hittade dit, det
var knepigt att ta sig dit, det var svårt med
parkeringar och så hade vi normala filial-

öppettider, dvs två och en halv dag i veckan,
berättar Kerstin Örbo.

Det är framför allt två saker som utmärker
det nya modena biblioteket i Åre: läget och
satsningen på självbetjäning som gör att bib-
lioteket är tillgängligt också när ingen bib-
liotekarie är på plats. Nu är biblioteket öppet
sju dagar i veckan. Bibliotekspersonal be-
mannar måndag-fredag. Också lördagar,
söndagar och helgdagar är dörrarna öppna
för besökare som kan låna och återlämna ge-
nom självserviceautomaten utrustad med
rfid-teknik.

Station Åre ligger strategiskt, inte bara för
att alla tågen stannar i närheten. Det är även
en knutpunkt för busstrafiken. I närheten lig-
ger också Holiday Club, det stora hotellet där
äventyrsbadet finns. I stationshuset finns en
mängd butiker, inte minst ICA livsmedels-
hall. Dagligen är det ett flöde av människor
som passerar genom huset. Många kombine-
rar matinköpen med ett besök på biblioteket. 

Omkring 700 000 kronor har man satsat i
tekniska investeringar på biblioteket. Alla
böcker och andra medier har försetts med ett
datachip som gör att låntagaren själv kan
hantera allt material i biblioteket. En auto-
mat gör det möjligt för bibliotekskunder att
låna och återlämna böcker själva. Som lånta-
gare kan man, väl inlagd i datasystemet, själv
boka och logga in på bibliotekets datorer.
rfid-tekniken underlättar också vid inven-
teringen genom att man enkelt kan gå förbi
bokhyllorna med en bärbar handscanner.

Ännu har man inte trådlöst nätverk men
det är på gång, enligt Kerstin Örbo.

Även inredningen är ny. På den har man
satsat omkring 300 000 kronor och det har
blivit en ren och sober inredning som går i
varma, inbjudande färger. 
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Åre möter framtiden med 
nytt bibliotek och nya besökare

Ett nytt modernt bibliotek med hög grad av självbetjäning och utökad service genom att man delar lokaler
med turistbyrån. Under Alpina VM var trycket stort på biblioteket/turistbyrån men också utan VM är Åre
bibliotek en succé. 



En hel del av inredningen har speciellt ut-
formats för Åre bibliotek och överhuvudta-
get är Kerstin Örbo helt lyrisk över samarbe-
tet med det Umeåbaserade företaget Sweco
Avista som vann upphandlingen.

– De har varit med oss på den här resan
hela tiden och gjort ett fantastiskt jobb, vi är
jättenöjda. Planeringen har pågått i tre år och
vi har levt med de här ritningarna sedan det
första pennstrecket sattes. Vi har i väldigt
stor utsträckning kunnat påverka utform-
ningen av lokalen. 

Biblioteket och Turistbyrån har en gemen-
sam reception (specialritad). I så stor ut-
sträckning som möjligt ska man kunna ta
hand om varandras kunder. Personalen har
gått på kurs för att lära sig mer om bibliotek-
ets respektive turistbyråns verksamhet.

– Vi har lärt oss varandras datasystem och
sökvägar. Både för turistbyrån och för oss
handlar det om att söka information och veta
var man kan söka den. Det är klart att vi aldrig
kommer att erövra varandras yrkeskunska-
per fullt ut men vi kan komma en bit på vä-

gen. Det har visat sig att vi ofta kompletterar
varandra och vi bollar frågor mellan oss i stor
utsträckning. Det är praktiskt i vardagen och
det känns som om vi ger en högre kvalitet till
kunden, säger Kerstin Örbo. 

Enligt henne har det positiva gensvaret
från besökarna varit stort, oavsett vilken av
funktionerna man har sökt. 

– Det kan komma någon som i första hand
är ute efter en turistbroschyr men sedan vi-
sar det sig att man är intresserade av historik
och då kan vi slussa vidare till Jämtlands-
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I det nya stationshuset nere vid järnvägen delar biblioteket lokaler med turistbyrån. I samma hus ryms också flera butiker och inte minst ICA-affären. Många väljer att kombine-
ra matinköpen med ett besök på biblioteket.
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avdelningen där de kan låna lite böcker. Det
blir ett ständigt flöde mellan verksamheterna
som är mycket givande.

På fem år har Åres befolkning ökat med
drygt 400 personer. Orten har blivit populär
som fritidsboende för stockholmare, göte-
borgare och norrmän. Många som besöker
biblioteket är ”nya” stug- och lägenhetsägare
som vill skaffa lånekort och få tillgång till
bokningssystemet för Internetdatorerna.
Det frågas mycket efter lokal litteratur, folk
tycker det är spännande att läsa på om histo-
riken och det område de har flyttat till. 

På biblioteket är man nu i färd med att
bygga upp en egen avdelning med friluftsre-

laterat material, som är mycket efterfrågat.
Också utbudet av tidskrifter har man anpas-
sat till vad som efterfrågas. Numera har man
t ex både svenska och utländska tidskrifter
som handlar om klättring. 

Kerstin Örbo har svårt att komma på nå-
gonting som inte känns bra med nya Åre bib-
liotek. Men om hon ändå ska peka på någon-
ting så är det medieanslaget. 

– Vi har fortfarande ett medieanslag som
är ett filialanslag och det känns ju nu som om
vi skulle behöva det dubbla för att fylla kosty-
men, säger hon.

På senare år har man gjort stora satsningar
på alla kommunens bibliotek när det gäller
inköp av ljudböcker och dvd-filmer, kost-
nadskrävande men samtidigt en värdefull
prioritering eftersom man når nya användar-
grupper. 

– Först var det flytten och det är hektiskt
för nu vill alla vara i Åre och sedan ska man
överleva vm också, men fram i vår måste vi
kanske se över prioriteringarna mellan hu-
vudbiblioteket och Åre bibliotek inom ra-
men för årets budget.

Henriette Zorn

Nya Åre bibliotek

Medieanslag: 55 000:-
Personal: 1,5 tjänster fördelade på fyra personer
(bibliotekspersonalen totalt i kommunen är 11 personer
varav 2 är plusarbetare)
Datorer: 6 publika, 1 sökdator för Opac, 1 webbok-
ningsdator där man kan boka de publika datorerna. 
Utlån 2006: 7 449
Aktiva låntagare: 2 532
Antal nya låntagare, perioden 2005-10-25 t o m
2006-02-14: 104
Antal nya låntagare, perioden 2006-10-25 t o m
2007-02-14: 622
Teknik: Bokningsprogram från Idavall och trådlöst
nätverk för de publika datorerna.
Tekniska nyinvesteringar: 3M Svenska AB
Inredning: Sweco Avista, Umeå
Övrigt: Plasmaskärm på väggen bakom receptionen
där information, kortfilm och reklam rullar, detta i
samarbete med Förlagett. Biblioteket kommer också
att vara ett av pilotbiblioteken för mediajukeboxen.
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Henriette Sandell vid Åre bibliotek hjälper till vid datorn.

Bus i bibliotekets barnhörna.
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Biblioteket i Broby har anmälts till 
Justitieombudsmannen, jo, efter 
att ha blockerat möjligheten att be-
söka mötesplatsen Qruiser via bib-

lioteksdatorerna. Anmälaren är en man som
anser att han diskrimineras när han stoppas
från att använda Qruiser – en möteplats för
homo-, bi- och transpersoner – som nås via
qx.se. 

Biblioteket i Broby beslöt att blockera saj-
ten efter att biblioteksbesökare klagat över
grova nakenbilder. Enligt bibliotekschef-
en Maria Ehrenberg började problemen
för ungefär ett halvt år sedan. 

– Det är en ödets ironi att det är just vi
som råkar ut för detta. Här har vi annars
jobbat bort ett gammalt system. Vi har
verkligen aktivt plockat bort alla onödiga
förbud som funnits i biblioteket, säger bib-
liotekschefen.

Biblioteket i Broby håller till i små lokaler
vilket innebär att både unga och gamla delar
på utrymmet. Så det gäller att samsas om
rummet. Samtidigt florerar det ju mängder
av nakna kvinnor på olika sidor. Varför har då
inte heterosexuella sajter stängts ner? 

– Tidigare har det räckt med påpekanden
om olämpligheten i att titta på sådant mate-
rial i en publik dator i en offentlig miljö, sä-
ger Maria Ehrenberg. 

På min fråga om vilka besökarna egentli-
gen är – kanske av den konservativa sort som
ibland i hårda ordalag kan fördöma andra
människors sätt att leva och vara – så konsta-
terar hon att så inte är fallet. 

– Det är både feminister och småbarns-
pappor som klagar och det som de har ge-
mensamt är att de är unga. En pappa påpeka-
de t ex att han ”minsann valt bort affärer som
inte har s k herrtidningar i boxar – jag vill
inte att mina barn skall mötas av sådana bil-
der när vi går och handlar tillsammans. Skall
jag nu behöva välja bort biblioteket på sam-
ma grund?” 

När klagomålen framfördes så svarade
mannen bara att det var en mänsklig rättig-
het att få besöka dessa sidor och enligt Maria
Ehrenberg vägrade han ta någon hänsyn till
andra. För att komma åt materialet på Qrui-
ser krävs att man är medlem. På mötesplat-
sen finns framför allt kontaktannonser med

porträttfoton på folk som söker kontakt med
andra men där finns även bilder som är av
sexuell karaktär. Ända sedan i augusti har
biblioteket haft kontakt med Qx.se som till-
handahåller sajten för att få höra deras syn-
punkter kring innehållet och hur ett biblio-
tek ska agera. Deras rekommendation har va-
rit att erbjuda mannen att klicka bort själva
bilderna för att komma åt materialet. I janua-
ri blev konflikten med mannen på biblioteket
ohållbar och kommunen beslöt då att block-

era Qruiser från biblioteksdatorerna under
en och halv vecka. Tidigt insåg Maria Ehren-
berg att hon så snabbt som möjligt ville kun-
na erbjuda sidan igen, men i ett tillstånd som
inte skrämde iväg andra biblioteksbesökare.
Hon kontaktade då Qx.se. 

– De har varit otroligt tillmötesgående och
verkligen hjälp oss på alla sätt. Bland annat
har deras tekniker i samarbete med våra it-
tekniker kunnat blockera så att medlemmen
inte kunnat titta på bilderna via de offentliga
datorerna i biblioteket, berättar Maria
Ehrenberg. 

– Jag vill understryka att vårt samarbete
med Qruiser varit det bästa och vi är mer än
ledsna om en sådan utomordentlig sajt som
Qx.se får negativa reaktioner p g a att en enda
av deras användare inte vill respektera det of-
fentliga rummet. 

Frågan är väl vilka moraliska och etiska
överväganden som gjorts när man beslutat
att stoppa just denna medlemssida? Det
finns ju andra sidor med heterosexuella sex-
bilder...

– Det här är en ren trivselfråga. En besöka-
re kan ju inte styra över alla andra. Man ska
inte göra det här till en fråga som det inte är,
säger kommundirektör Jan Dahlqvist i Östra
Göinge till bbl . 

Maria Ehrenberg medger dock att det hade
kunnat bli ett mardrömscenario och hon
medger också att hon haft ett stort ansvar.
Hon har noga vägt sina ord och noggrant för-

klarat för politikerna i kulturnämnden att
”detta är en extra ordinär åtgärd och att inget
bibliotek i världen önskar stänga åtkomsten
för användarna”.

– Jag var mest rädd för de positiva reaktio-
nerna som skulle komma efter beslutet om
blockering. Det hade varit ett mardrömscen-
ario om folk hade tyckt att det var bra att si-
dan stängdes eftersom den bland annat har
ett homosexuellt innehåll. Det finns ju alltid
intoleranta människor som vill dra nytta av

en konflikt som denna. Den stormen
uteblev eftersom alla, som visat uppskatt-
ning för att sajten stängdes, verkligen har
betonat att konflikten framför allt handlat
om ett rum för alla. Ingen har haft åsikter
om själva inriktningen på sidan utan på
bildernas lämplighet i en offentlig lokal,

konstaterar Maria Ehrenberg.
Den ansvarige utgivaren och chefredaktö-

ren för Qx.se, Jon Voss, säger att han har full
förståelse för biblioteket samtidigt som han
understryker hur viktig mötesplatsen är för
hbt-personer.  

– Vi vill ju verkligen att alla ska ha tillgång
till Qruiser och hoppas därför att biblioteket
är konsekvent om det händer någon mer
gång. 

– Jag förutsätter att man resonerar på sam-
ma sätt för alla människor oavsett sexuell
läggning. Om det är homoerotiken på bilder-
na som skulle vara problemet hoppas jag att
jo tar med det i sin bedömning av ärendet. 

Åsa Ekström
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Biblioteket i Broby JO-anmält  
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Redan när skynket föll och de sex 
finalisterna avslöjades poängtera-
des att dessa förslag troligtvis inte 
kommer att ha samma form i sin

slutgiltiga skepnad. Under året ska förslagen
bearbetas ytterligare och i november ska en
slutgiltig vinnare presenteras. 

Vilka arkitekter som står bakom förslagen
avslöjades inte men det spekulerades vilt. Ju-
ryn består bland annat av arkitekten Kjetil
Thorsen, som bl a står bakom byggandet av
biblioteket i Alexandria, juryordförande Gö-
ran Långsved och stadsbibliotekarien Inga
Lundén. Hon höll ett tal där hon bland annat
underströk vikten av tre ledord; öppenhet,
djärvhet och att det ska vara genomförbart.
Ett ljust och välkomnande bibliotek med
rum för alla och med generösa öppettider
året runt. 

– Jag ska även sammankalla en grupp med
biblioteksfolk som ska komma med värde-
fulla synpunkter och åsikter så att det ska bli
ett så bra slutresultat som möjligt, säger Inga
Lundén till bbl.

Dagen till ära så kunde hon också berätta

att nytt besöksrekord slagits på Stockholms
stadsbibliotek. Drygt 6,3 miljoner besökare –
både fysiska besökare och webbesökare – re-
gistrerades under 2006.

Bibliotek är populära institutioner och
Stadsarkitekten Per Kallstenius tror att det är
en av förklaringarna till att just biblioteks-
byggen blivit så populärt bland arkitekter.

– För några år sedan diskuterades det om
man överhuvudtaget behövde bygga biblio-
tek... Men nu inser man att det är en stor ut-
maning att skapa dessa nya viktiga rum. Dag-
ens bibliotek är motsvarigheten till de nya
kulturhusen som fransmännen lanserade på
1970-talet, säger Per Kallstenius.

Kjetil Thorsen tog i desto mer när han häv-
dade att biblioteket är själva förutsättningen
för staden. Naturligtvis handlar det väl även
om prestige eftersom det gäller stora offent-
liga byggen med stor budget. Under press-
konferensen hördes också kritiska röster mot
stora arkitekttävlingar som denna där alltför
många unga arkitekter under lång tid sliter
hårt för presentera en idé som sedan drunk-
nar i det väldiga utbudet. 

Från den 8 februari kan man beskåda de bi-
drag som juryn valt ut på Farsta bibliotek,
Kulturhuset, Rinkeby bibliotek, Stadsbiblio-
teket och Tekniska nämndhuset. Från den 14
februari finns bidragen även på Arkitektur-
museet och Stadsmuseet. Inga Lundén och
Per Kallstenius kommer att svara på frågor
om juryns arbete samt berätta om finalister-
nas förslag på Farsta bibliotek, kl 18 den 13
mars. 

Åsa Ekström

Länk: http://www.arkitekt.se  
19–20 april kl 9.30–16.00 hålls en internationell konfe-
rens på temat Stadsutveckling och bibliotek. Se mer på
www.arkitekturmuseet.se
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Sex förslag till nytt stadsbibliotek 

Av de 1200 bidragen till byggandet av Stockholms stadsbibliotek har sex förslag nu valts ut. Finalisterna är:
Blanket, The Book Hill, Cut, Delphinium, Dikthörnan och Nosce te ipsum. 

Delphinium. Cut. Blanket.

Nosce te ipsum. The Book Hill. Dikthörnan.

Idag.
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Delphinium. Enkelt och minimalistiskt.
Ett cirkulärt inne/uterum skapas och det
finns även en förbindelse till Asplunds-
huset. Fungerar både som bakgrund till det
nuvarande biblioteket och som komposi-
tion till det. Även om biblioteksfunktions-
mässigheten idag är något svag så har det-
ta förslag stor potential.  

Cut. Ying och Yang nämndes. Ett nytt
huvudområde skapas eftersom Asplund-
byggnaden och annexen bevaras men sätts
i ett helt nytt sammanhang. Huvudingång-
en längst in i parken. Enkel men komplex
eftersom den trots sin platthet sväljer en
enorm volym.

Blanket. Känsligt poetiskt samtidigt som
den verkligen invaderar. En slags urban
hybrid mellan landskap och byggnad som
saknar motsvarighet. Ett biblioteksrum i
terrasser, intimt och öppet på samma gång. 

Nosce te ipsum. En Asplundsampling kal-
lade Kjetil Thorsen bidraget. Det framhäver
det redan existerande stadsbiblioteket.
Respektfullt med byggnader bakom annex-
en och som förstärker Asplundhusets
uttryck. 

The Book Hill. Ett öppet och ljust biblio-
tek som är öppet dygnet runt.  Framtidsin-
riktat och en självständig organism. Urbant
utan det traditionella torget. Binds ihop
med Asplundhuset både inne och ute med
slingrande genvägar och taklandskap.

Dikthörnan. Det minst bearbetade för-
slaget. Kullen får fasader mot både Oden-
gatan och Sveavägen. Det ger en vacker
bakgrund till Asplundbyggnaden samtidigt
som parken får nya kvaliteter med gång-
vägar på mellannivå. 



Låntagarna försvinner just nu från 
biblioteken i Danmark: Barnen och 
de unga går hem till sina playsta-
tionspel och dvd-filmer, föräldrarna

till hemarbetet eller till den bärbara datorn;
pensionärerna försvinner ut på golfbanan
och därefter hem till tv:n. Kvar på biblioteket
blir nördarna, de välutbildade och de litterära.

Annars har det varit roligt att vara biblio-
tekarie de senaste tjugofem åren. På mitt lilla

bibliotek på Falster har det surrat av liv under
ett vanligt utlåningspass en torsdagskväll.
”Har du något om hur jorden kom till?” ”Har
du någon bra högläsningsbok till familjens
mys-stund?” ”Hur fungerar våg-energi?”
Dessutom alla de som enbart har velat ha
vägledning till en bra roman. Barn och vuxna
från alla samhällsklasser har stått i kö.

Men så är det tyvärr inte längre. Världen
förändras, och danskarna har nog av gratis-

tidningar, tecknade filmer, plattformsspel
och den lätta underhållningen. Eller? I en
globaliserad värld där vi skall konkurrera
med kunskap, kreativitet och demokratiska
lösningar, kan vi väl inte bara kasta vårt nor-
diska folkbildningssamhälles kärnvärde-
ringar över bord och frossa i andligt och kul-
turellt lördagsgodis året runt? Vi har väl fort-
farande behov av kunskap som gräver lite
djupare, behov av att ge våra barn grundläg-
gande kulturella värderingar och normer, att
utveckla vår fantasi och kreativitet och utbil-
da oss till kompetenta medspelare i demo-
kratin? Med andra ord allt det som biblioteket
är svaret på.

Det finns två lösningar på bibliotekens
kris. Antingen kan man göra den förestående
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Snövit och de sju dvärgarna
– eller sagan om biblioteken som löste upp hårknutarna

Carsten Flink är bibliotekarie och projektledare vid
Guldborgsunds bibliotek. 
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Ska vi nöja oss med andligt och kulturellt lördagsgodis eller ska vi bli
kompetenta medspelare i demokratin? Carsten Flink, Guldborgsunds
bibliotek i Danmark, leder ett projekt där man i kommunsammanslag-
ningens kölvatten vill göra biblioteken till aktiva förmedlingscentra.



kommunsammanslagningen till en rationa-
liseringsvinst och stänga hälften av biblio-
teken – men det är nog få nyktra demokrater
som kan gå in för en sådan lösning. Eller så
kan man tänka nytt och annorlunda i förhål-
lande till begreppet förmedling. I Guldborg-
sund har vi valt det senare i förvissningen om
att behovet av folkupplysning är lika aktuellt
som någonsin, det är bara sättet det serveras
på som måste förnyas. Den ’väluppfostrade’,
passiva förmedlingen där biblioteken ”stäl-
ler till förfogande” som det står i bibliotek-
slagen, måste omformas till att göra biblio-
teken till aktiva förmedlingscentra som ska-
par förståelse.

Kommunreformen, som trädde i kraft vid
årsskiftet, blir nu som högsta vinsten för

Guldborgsunds bibliotek genom att den nya
kommunstrukturen skapar sju ganska lika
filialbibliotek och ett markant större huvud-
bibliotek. Denna struktur ger möjlighet att
starta ett biblioteksutvecklingsprojekt där
utåtriktad förmedling och nätverkssamarbe-
te är nyckelorden. Likheten mellan filialbib-
lioteken skall brytas mot att varje enhet får
sin egen förmedlingsprofil. Det lokala biblio-
teket skall vara ett förmedlingscentrum för
sitt eget ämnesområde och utifrån det – i
samarbete med externa samarbetspartners –
arbeta offensivt mot brukarna. Det enskilda
filialbiblioteket visar alltså sin karaktär ex-
ternt och internt. Kompetensutveckling i
förhållande till förmedlingsstrategier blir i
den processen därför ett nyckelord.

Med inspiration från sagan om Snövit och
de sju dvärgarna, från muserna i den grekiska
mytologin, Howard Gardners många intelli-
genser samt filialbibliotekens olika kompe-
tenser, har vi därför ställt upp en rad profiler,
som varje filialbibliotek skall ha som under-
rubrik och vidareutveckla. Med sju filialer
passade antalet och konceptet så vackert till
bröderna Grimms saga, men en av filialerna
föll tyvärr av gungan, så nu är det sex dvärgar
kvar. Detta förändrar dock inte projektets
grundläggande idé och det faktum att sagan
ger projektet en lätt igenkännlig och slående
bild som är användbar för att marknadsföra
profilerna med. Nykøbing, huvudbibliote-
ket, är naturligtvis Snövit – hon, som har allt,
kan allt och får prinsen och halva kungariket
till slut. Världsalltet så att säga.

”Skall våra bibliotek inte längre vara rikti-
ga bibliotek?” var det en del låntagare som
frågade. Jo, varje lokalbibliotek skall fortsatt
vara ett fullödigt folkbibliotek med alla kärn-
uppgifter intakta. Profilerna har sin uppgift i
sammanhanget med den utåtriktade för-
medlingen. Med profilen som arbetstitel får
biblioteken ett redskap för att markera sig i
kulturutbudsvimlet och skapa sig ett ansikte
i närsamhället. Profilen kan vara av fysisk,
materiell art och av offensiv/förmedlings-
mässig/ut-ur-huset-karaktär. Det sistnämn-
da kan skapa en grund för samarbete på tvärs
med andra aktörer på den kulturförmedlan-
de arenan. De sju dvärgarna är – som det för-
hoppningsvis framgår av översikten i slutet
av artikeln – ett lekfullt sätt att dela upp vår
omvärldsförståelse på.

Det finns fyra övergripande mål med pro-
jektet:
• Att skapa en dynamisk, kommunikativ pro-
fil för det enskilda lokalbiblioteket som kan
utgöra en plattform för den enskilde medar-
betarens vidareutveckling av kompetens
och fackkunskaper i förhållande till för-
medlingsaspekten.

• Att skapa ramar för ett samarbete mellan
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Nysted bibliotek, förmedlingscentrum för bilder, konst och kreativitet är passande nog beläget i ett gammalt packhus.



biblioteken genom att gränserna mellan de
olika fackbiblioteken naturligtvis är lätt fly-
tande. I synnerhet starten av projektet krä-
ver ett intensivt samarbete kring hela för-
medlingsidén.

• Att skapa ett offensivt förmedlande samt
originella och annorlunda bibliotek som det
viktigaste målet.

• Att öppna för möjligheter för en lokalt för-
ankrad medborgarservice/fritidsförvaltning.

Till varje ”dvärgs profil” finns det en refe-
rensgrupp bestående av resurspersoner från
det samlade biblioteksväsendet. Till dessa
förmedlingsenheters uppgifter hör att skapa
nätverk i det kulturella landskapet i hela stor-
kommunen kring profilen. På det sättet ut-
nyttjas den samlade medarbetarstabens in-
tressen och kompetens optimalt, samtidigt
som biblioteken agerar utåtriktat. Visionen
är att gå från den övervägande passiva för-
medlingen där biblioteken ställer till förfo-
gande, till en utåtriktad, aktiv förmedling
där biblioteken med nedsläppt hår leder dan-
sen i kulturförmedling och folkupplysning.
Vilt, varmt och böljande i drottningriket!

Carsten Flink 
bibliotekarie och projektledare

Guldborgsunds-biblioteken, Danmark
Översättning: Ann-Christin Magnusson 

Redigering: Henriette Zorn
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Sakskøbing bibliotek
Bibliotek för musikalisk förmedling
Aktiviteter: Konserter, utlåning av musikinstrument,
projekt ”Unga köper och recenserar”, ljudlaboratori-
um, gatumusikanter, amatörmusiker-dejting.
Samarbetspartners: Musikskolan, lokala band, elev-
råd, ungdomsutbildningar m fl.

Væggerløse bibliotek
Förmedlingscentrum för sång, lek, drama
och rörelse
Aktiviteter: Teater, musikalisk lekstuga, gymnastik-
och karateuppvisningar, sportaktiviteter, pulsmät-
ning, motionscykel, allsångskvällar.
Samarbetspartners: Lokala teatergrupper, musiksko-
lan, gymnastik- och idrottsföreningar, dansskolor,
studieförbund.

Nørre Alslev bibliotek
Förmedlingscentrum för muntligt berät-
tande och en god historia
Aktiviteter: Uppsökande historieberättande,
kringresande kulturförmedlare, läsecirklar, bokprat i
skolor, lästips i lokalradion och tidningen, ”Opening
the book”-aktiviteter, berättarkurser.
Samarbetspartners: Amatörteatergrupper, lokala för-
medlare, institutioner, skolor, fritidsföreningar,
lokaltidningar, regionalradion.

Nysted bibliotek
Förmedlingscentrum för bilder, konst och
kreativitet
Aktiviteter: Biblioteksgalleri, hobbyutställningar,
hobbyverkstäder, målarverkstäder för barn, konst-
föredrag.
Samarbetspartners: Konstföreningen, gallerier, lokala
konstnärer, bildskolor.

Væggerløse bibliotek
Förmedlingscentrum för naturvetenskap
Aktiviteter: Naturupplevelser, matematik-/fysik-akti-
viteter, experimentarium, arrangera utflykter, stjärn-
skådning, akvarium, sunt levnadssätt, ekologi, för-
nyelsebar kontra traditionell energi, teknik.
Samarbetspartners: Jakt- och fiskeföreningar, ornitolo-
gisk förening, scouter, schackklubb.

Stubbekøbing bibliotek
Arkiv och förmedlingscentrum för rötter,
kulturarv och historia
Aktiviteter: Arkiv, lokalhistoriska utställningar, histo-
riska arrangemang, datorns historia, utlåning av me-
talldetektorer.
Samarbetspartners: Lantbruksorganisationer, lokalhis-
toriska föreningar, pensionärsföreningar, museer,
skolor.

Bokbussen
Värderings- och språkförmedling på hjul
Aktiviteter: Språk- och leksamling, bilderböcker, före-
drag för föräldrar om språkstimulans, språkläger, bib-
lioteksklubb, skrivartävlingar, film och teater.
Samarbetspartners: Kyrkan, de politiska partiernas lo-
kalavdelningar, språkkonsulent, institutioner, skolor,
fritidsföreningar.

För mer information:
flink@guldborgsund.dk



En framgångssaga eller en 
mörk och tragisk berättelse om
motstånd, hinder, bakslag och
ständiga besvikelser? Döm 
själva! Kvinnohistoriska sam-
lingarna vid Göteborgs universi-
tet har nu lanserat en ny portal
där kvinnornas utbildnings-
historia i Sverige och kvinnors
kamp för kunskap skildras.

Först kom portalen Kärlek, makt
och systerskap – 30 år av kvinnokamp.
Den följdes förra året upp av Kvinnors
kamp för rösträtt och i år har portalen

Kvinnors kamp för kunskap lanserats. Ytterlig-
are en pusselbit är lagd i det som på sikt pla-
neras bli en sammanhängande historik över
kvinnorörelsen på webben. Och allt bygger
på det rika material som härbärgeras på
Kvinnohistoriska samlingarna vid Göte-
borgs universitet. 

1842 infördes obligatorisk folkskola för
kvinnor och män i Sverige, 1870 fick kvinnor
möjlighet att ta studentexamen men endast
som privatister och först 1873 var det möjligt
för kvinnor att avlägga akademisk examen i
alla ämnen bortsett från juridik och teologi.
Men det skulle dröja ända till 1970 innan jäm-
ställdhet skrevs in i läroplanen och så sent
som 1980 avskaffades den s k Äktamakepröv-
ning för studiemedel. 

Kvinnorna fick slåss hårt för att bryta män-
nens monopol på kunskap, det framgår av
den historik skriven av Christina Florin, pro-
fessor i kvinnohistoria, som finns publicerad
på portalen. Argumenten mot kvinnliga aka-
demiker har skiftat genom decennierna. På
1800-talet dominerade religiösa och moralis-

ka argument, på allvar hävdades t ex att lärda
kvinnor inte var förenligt med Guds vilja och
Skapelseordningen. I början av 1900-talet tog
man biologiska argument till hjälp: kvinnor
ansågs vara för bräckliga för högre studier.
På 1920-talet argumenterade man för att
kvinnor inte hade tillräcklig auktoritet och
disciplin nog för att klara högre studier och
höga poster i staten. De som trots allt mot-
stånd ändå utnyttjade sin rätt att få studera
mötte senare, som disputerade, stora svårig-
heter i sitt fortsatta yrkesliv eftersom de aka-
demiska tjänsterna vid universiteten var
männen förbehållna. Inte sällan fick den
kvinnliga akademikern sin könsidentitet
ifrågasatt, hon betraktades som ett könsmäs-
sigt neutrum och en avvikare, helt enkelt inte
normal. 

Vad det innebar att motarbetas ger den tra-
giska biografin om Elsa Eschelsson vid han-
den. 1882 tog hon studenten som privatist i
Wallinska skolan i Stockholm. 1885 avlade
hon en fil kand och 1887 disputerade hon som
första kvinna i Sverige i juridik. Hon ut-
nämndes till docent i civilrätt vid Uppsala
universitet och blev därmed Sveriges första
universitetslärare. 1898 föreslog juridiska fa-
kulteten henne till professor i civilrätt och

året därefter till professor i processrätt. Uni-
versitetets ledning stoppade båda utnäm-
ningarna med hänvisning till regeringsfor-
men. Striden fortsatte i många år. En grund-
lagsändring 1909 gav kvinnor rätt att inneha
professorsämbeten men 1911 uttalade sig
”större akademiska konsistoriet” vid Uppsa-
la universitet för att professuren i civilrätt
skulle undantas från detta och därmed även i
fortsättningen vara förbehållen män. Ett par
dagar efter konsistoriets beslut tog Elsa
Eschelsson livet av sig med hjälp av en över-
dos sömnmedel.

Även kvinnors rätt att få bära studentmös-
sa var en strid som måste utkämpas. Stu-
dentmössan sågs som en manlig symbol som
inte var passande för flickor att bära, särskilt
inte utomhus. Just den saken skildras allde-
les utmärkt i Yvonne Hirdmans fascinerande
bok Det tänkande hjärtat: boken om Alva Myr-
dal. I den framgår det hur Gunnar Myrdal,
när paret var unga och nyträffade, motsatte
sig tanken att Alva skulle bära studentmös-
san efter avlagd examen. Han ansåg det
okvinnligt och om hon absolut ändå var
tvungen så åtminstone inte utomhus och de-
finitivt inte samman med honom.

Berith Backlund, bibliotekarie vid Göte-
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När kvinnorna tog makten över kunskapen

Betty Pettersson (1838–1885), Sveriges första kvinnliga
student, 1871, och första kvinnan som tog akademisk
examen.

Karolina Widerström,
(1856–1949), Sveriges 
första med.lic. och första
legitimerade kvinnliga
läkare, ordförande i 
Akademiskt bildade 
kvinnors förening (senare
Kvinnliga akademikers
förening) 1910–1918.

Sonja Kovalevsky,
1850–1891, författare och
matematiker. 1889 blev
hon Sveriges första
kvinnliga professor i
matematik.
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borgs universitetsbibliotek/ Kvinnohistoris-
ka samlingar, är en av dem som har arbetat
med materialet och portalen. Jag frågar hen-
ne om det är något särskilt som överraskat el-
ler förvånat henne i arbetet med Kvinnors
kamp för kunskap. 

– Att de första kvinnliga akademikerna
motarbetades på universiteten – i Elsa
Eschelssons fall ledde det till självmord – och
senare i yrkeslivet var väl väntat. Vad som
däremot förvånat oss är hur begränsade de-
ras liv var. De fick inte besöka rektorn eller
nationen utan att ha en manlig släkting med
sig, kunde inte visa sig på gatorna och
knappt gå på föreläsningarna utan ”förklä-
de”. De var utestängda från studentlivet, med
nationsfester och universitetshögtider, och
de kunde inte delta i andra aktiviteter än
föreläsningar och seminarier, berättar Berith
Backlund.

Det är 135 år sedan de kvinnliga pionjärer-
na tog steget in på lärosätena och på lika vill-
kor som männen tog del av den högre utbild-
ning som erbjöds. En hel del har hänt under
årens lopp som förbättrat villkoren för kvin-
nor med akademiska ambitioner men som
Christina Florin mycket riktigt påpekar i sin
historik: det finns fortfarande glastak och
stora svårigheter som möter kvinnliga aka-
demiker i karriären. Diskrimineringen är
alltjämt omfattande och svår att komma till-
rätta med eftersom den verkar subtilt. 

Portalen erbjuder utöver historiken, bio-
grafier över föregångskvinnor och pionjärer,
en sammanställning av viktiga årtal, offent-
liga tryck, material kring den kvinnliga med-
borgarskolan vid Fogelstad, material från
Kvinnliga akademikers förening och en hel
del annat intressant. Portalen nås på 
www.ub.gu.se/kvinn/portaler.

Enligt Berith Backlund kommer det att bli
ännu en portal. Den har än så länge arbets-
namnet ”Kvinnor och arbete” och ska be-
handla kvinnors kamp för att få utöva akade-
miska yrken, att inneha statliga tjänster och
kampen för bättre arbetsvillkor, m m. 

– Utgångspunkten är som vanligt material
i våra arkiv. I det här fallet har vi arkiv från
kaf (Kvinnliga akademikers förening), Yr-
keskvinnors klubb, Tobaksmonopolets fa-
brik i Stockholm och Kerstin Hesselgren,
som arbetade som yrkesinspektris. Vi plane-
rar också en avdelning om kvinnors ideella
arbete. Här har vi arkivet från Föreningen för
uppmuntran av öm och sedlig modersvård.
Vi är än så länge precis i början av arbetet
med den här portalen, som ska vara klar om
ungefär ett år.

Henriette Zorn
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www.ebsco.com

Oavsett var du befinner dig…

EBSCO kan hjälpa dig!

Inget är viktigare för EBSCO än att kunna erbjuda kvalitativ 
och personlig service. Därför finns lokala representanter 
stationerade i de nordiska länderna – väl utrustade att hjälpa 
er att möta alla utmaningar ni ställs inför i dagens 
informationssamhälle. 

Tack vare ett pålitligt och globalt nätverk kan din lokala 
EBSCO-representant erbjuda de mest avancerade 
elektroniska tjänsterna samt försäkra att de bästa 
förlagserbjudandena kommer er till godo.

Med vår expertis kan vi hjälpa dig. 
Kontakta din lokala EBSCO-representant idag:
Anna Lundén; tel: 073-663 02 41, e-post: alunden@ebsco.com



Ien hall invid entrén till barnbiblio-
teket och vuxenavdelningen på Med-
borgarplatsens bibliotek i Stockholm 
visas utställningen ”Fri att vara sig

själv?” Barnbibliotekarierna Monika Baruch
och Sara Dahlin står bakom utställningen. 

– Redan i dag är det många av låntagarna
som har en medvetenhet om de här frågorna
och efterlyser böcker som inte är så köns-
stereotypa, säger Monika Baruch. 

– Det gäller att tydliggöra hur de manliga
respektive kvinnliga förebilderna ser ut i
böckerna, vilka egenskaper som könet till-
skrivs, säger Sara Dahlin. 

De bägge bibliotekarierna har samman-
ställt utställningen med stöd av en entusias-
tisk enhetsassistent och förstående kollegor.
Det har varit resurskrävande för två halvtids-
arbetande att få i ordning utställningen och
att sammanställa boklistor. Det har även ta-
git en hel del tid att få loss bilder från förla-
gen p g a upphovsrättsliga frågor. När de valt
böcker har de medvetet valt bort självklara
figurer som Pippi och Ronja och fokuserat på
mindre kända böcker och barnbokskaraktä-
rer. 

– Men Alfons är med och vi har ”nyupp-
täckt” Inger och Lasse Sandbergs fantastiska

böcker. Där har vi fått uppslag till en annan
utställning som ska handla om just deras
böcker som tidigt tog upp frågeställningar
som fortfarande är aktuella, konstaterar
Monika Baruch. 

Förr hade man tydliga pojk- och flickböck-
er som Biggles och Kulla-Gulla. Idag finns ett
större utbud med böcker om pojkflickor och
flickpojkar. Men trots det lär sig barn tidigt
att läsa in kön. Forskning visar att när barnen
läser böcker där det saknas ett tydligt han och
hon läser de oftare in ett ”han” än ett ”hon”.
Ylva Elvin-Nowak och Heléne Thomsson
som skrivit boken Att göra kön: om vårt våld-
samma behov av att vara kvinnor och män, me-
nar att detta bland annat bottnar i en rädsla
för att förkvinnliga manligheten, som har
högre status. Det förklarar väl också att köns-
maktsordningen spelar in på ett sätt som gör
att det är mer accepterat med pojkflickor än
med flickpojkar. 

– Ibland kan det ju vara befriande med ka-
raktärer som saknar attribut och egenskaper
kopplade till kön. Det kan ju ge större utrym-
me för fantasin att slippa det ständiga kate-
goriserandet, säger Sara Dahlin. 

Som exempel kan nämnas böcker där hu-
vudpersonerna är djur som är förmänskliga-

de. Ibland kan det även vara ett sätt att kom-
ma från heta ämnen som kön, klass och etni-
citet. 

– Det kan bli mer tillåtande roller och bar-
nen kan få större perspektiv. Det handlar ju
om identifikation och det kan vara befriande
att inse att man inte behöver vara på ett visst
sätt på grund av sitt kön, säger Monika Ba-
ruch. 

Samtidigt är könskonventionerna starka
och tar tid att förändra. Fortfarande är det
vanligare att flickor kan läsa böcker med poj-
kar i huvudrollen än det omvända.  I Per Gus-
tavssons böcker spelar prinsessan ishockey.
Men frågar man en grupp 7-åriga flickor som
läst boken, om prinsessor kan spela ishockey,
skriker de unisont: NEJ!, konstaterar de bäg-
ge bibliotekarierna. 

– Som bibliotekarie kan jag ju välja vilka
böcker som jag vill ta upp i bokprat. I det val-
et kan bibliotekarier kanske vara mer aktiva
och medvetna, menar Sara Dahlin. 

Samtidigt understryker de att alla sorters
böcker behövs. Det finns ju även en ängslan
för att vara politiskt korrekt på så sätt att man
anser att t ex Jan Lööfs böcker är för pojkiga
och det är att gå för långt. 

– Vi vill inte ställa böcker mot varandra.
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”Fri att vara sig själv?”
En utställning om genusperspektiv i barnlitteraturen 

– Vi vill inte ställa böcker mot varandra. Det ska vara en tillåtande och stimulerande atmosfär. Barnen ska bli peppa-
de, stärkta och fria av att läsa om olika sorters flickor och pojkar, säger Sara Dahlin och Monika Baruch.
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Kan bibliotekarierna ha genus-
perspektiv? Svaret är ja. 
– Det är bra för oss alla om man
använder genusglasögonen lite
oftare, säger de bägge barnbib-
liotekarierna som sammanställt
utställningen om flick- och pojk-
roller i barnlitteraturen. 



Det ska vara en tillåtande och stimulerande
atmosfär. Barnen ska bli peppade, stärkta
och fria av att läsa om olika sorters flickor
och pojkar, säger Sara Dahlin. 

Responsen på utställningen har varit posi-
tiv. Nu hoppas de också att få igång diskus-
sioner om genusperspektiv i barnlitteratur-
en. De ska bland annat bjuda in författare och
illustratörer för samtal i ämnet. Behovet av
böcker att spegla sig i är stort. Redan nu
skönjer de en ny trend.

– Idag är det många som frågar efter böck-
er om så kallade regnbågsfamiljer. De få
böcker som finns om barn som växer upp
med två mammor eller pappor är ständigt ut-
lånade, avslutar Sara Dahlin.

Åsa Ekström

Boktips för 2-6 år (urval)
Amanda Eriksson: Mitt rosa liv (2005) 
Lena Landström: Fyra hönor och en tupp
(2004)
Helena Willis: Olga kastar lasso (2006)

Boktips för 6-9 år (urval)
Moni Nilsson: Brännström Salmiak och Hed-
da (2006)
Christine Nöstlinger: Frans spelar fotboll
(2002)
Frida Nilsson: Hedvig och Max-Olov (2006)

Boktips 10-12 år (urval)
Petter Lidbeck: Den döda hunden (2006)
Maj Bylock: Drakskeppet (1997) 
Katarina Ros: Elin – sol och sorg (2005)

Utställningen ”Fri att vara sig själv?” om genusperspek-
tiv i barnlitteraturen visas, på plan 1, fram till 25 mars.
Medborgarplatsens bibliotek
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Här är en del av 
naturens under.

Bör finnas i alla bibliotek!
Prenumerera på Nationalnyckeln 

till lägsta pris (f-pris)

200:-/bok!
Beställ på www.nationalnyckeln.se 

eller ring 018-67 15 00
NATIONALNYCKELN TILL SVERIGES FLORA OCH FAUNA är ett unikt 
kunskapsprojekt – inget annat land har gjort något liknande. Alla svenska väx-
ter, svampar och djur inventerade, dokumenterade och samlade i ett bokverk! 

Böckerna ges ut utan vinstintresse av ArtDatabanken vid SLU i Uppsala på 
uppdrag av Sveriges riksdag. Linnés arbete går vidare!

Här är en annan! 

ArtDatabanken SLU  Box 7007  750 07 Uppsala



Att arkivmaterial och referens-
verk ska finnas i digital form, 
gärna på Internet, anses nog av 
de flesta som en självklarhet idag.

I allmänhet tar man för givet att det finns mer
sådant att hämta än vad som i själva verket är
möjligt. Bibliotekskataloger, uppslagsverk
och ”kyrkböcker” är exempel på vad som re-
dan finns. Alla inser att databaserad sökning
förenklar användningen av arkivens sam-
lingar, samtidigt som bostadsort eller insti-
tutioners öppettider inte längre begränsar
åtkomligheten. Egentligen är detta en demo-
kratifråga.

Arbetet med att föra över mer arkivmateri-
al till digital form pågår därför redan inom en
rad nya områden. Men ännu har inget digita-
liseringsprojekt ägnats de svenska dagstid-
ningarna, även om en del förberedelser har
gjorts. Här måste man fortfarande rulla mik-
rofilm och slå i tidningslägg. Vill man läsa
dagstidningar via dator finns än så länge bara
ett urval artiklar samt den färskvara som re-
spektive tidnings nätupplaga utgör.

Den digitala referensdatabasen Svenska
Tidningsartiklar sträcker sig från slutet av
1970–talet och framåt. För referenser längre
bakåt i tiden är man hänvisad till kataloger i
bok- eller häftesform. Innehållet i Svenska
Tidningsartiklar är dessutom begränsat till
kulturartiklar, skönlitterära alster samt re-
censioner. Man kan alltså inte via nätet söka
igenom en dagstidnings hela innehåll, göra
historiska genomgångar av nyhetsbevak-
ningen eller studera annonseringen över oli-
ka tidsperioder.

Medvetenhet om dessa problem finns, och
debatt i frågan förekommer. En statlig utred-
ning föreslår åtgärder (kb – ett nav i kun-
skapssamhället, 2003). I en artikel av Lina
Kalmteg (Dagens Nyheter, 050510) uttalar sig
Kungliga bibliotekets chef Gunnar Sahlin
och ger beskedet att man från Nationalbib-
liotekets sida har ambitionen att bland
mycket annat även lägga ut samtliga svenska
dagstidningar på nätet. Men det är kostnads-

krävande och måste i så fall knytas till något
eu-projekt.

I en artikel i Biblis (nr 36, vintern 2006/07)
skriver Johan Mannerheim att Kungliga bib-
lioteket redan idag: “satsar på tillgänglighet
genom digitalisering”. Men det handlar om
punktvisa insatser med inriktning på ensta-
ka ämnesområden eller enskilda bokverk.
Detsamma gäller i grannlandet Finland. I
Hufvudstadsbladet (060219) skriver Erik
Wahlström om bevarandeproblemet för det
tryckta svenska materialet, däribland dags-
tidningarna. Även i Helsingfors räcker resur-
serna bara till punktinsatser finansierade av
privata donationer.

Sammantaget kan man konstatera att bib-
lioteks- och arkivvärlden har insikt om vär-
det av digitala och nätbaserade versioner av
sina samlingar, inklusive dagstidningarna.
Problemet är snarare pedagogiskt gentemot
anslagsbeviljande myndigheter. Såväl natio-
nellt som mellanstatligt har inte tillräckligt
gjorts för att sjösätta önskade projekt. Viljan
och verktygen finns, men pengarna saknas.
Det är ändå med stor tillförsikt jag ser framti-
den an. Som presumtiv användare hoppas
jag att verkligheten inte ska göra mig besvi-
ken därvidlag.

Krister Gustavsson
bibliotekarie, Uppsala Stadsbibliotek
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debatt och kommentar

Varför finns inte äldre dagstidningar på nätet?
Krister Gustavsson har suttit på Carolina Rediviva i Uppsala och letat sig igenom 
mikrofilmade dagstidningar i jakt på över 120 recensioner av Willy Granqvists böcker. 
Ett uråldrigt slitgöra i dessa Internettider, konstaterar han.

Piratjägare 
kan få agera polis

justitiedepartementet arbetar just nu
med en utredning kring ett eu-direktiv som
ska ge branschorganisationer ökade polisbe-
fogenheter. Det kan innebära att ifpi och
Antipiratbyrån kan gå direkt till domstol och
få tillgång till integritetskänsliga uppgifter
som ip-adresser när de misstänker olaglig
fildelning. Det är ett privilegium som idag
endast är förbehållet åklagare och polis. Re-
presentanter för intresseorganisationer som
Antipiratbyrån och ifpi, som företräder
film-, musik- och multimediebranschen,
kan alltså få ta över polisens uppgift att ut-
reda upphovsrättsbrott som sker via fildel-
ning. I dag har Internetleverantören tyst-
nadsplikt om ip-adresser eftersom de inne-
håller personuppgifter. Tidigare har bransch-
organisationerna fått gå till polisen som inte
prioriterar fildelningsmål och processerna
har dragit ut på tiden. Företrädare för Antipi-
ratbyrån menar att domstolsprövningen gör
att rättssäkerheten garanteras. Kritiker me-
nar att rättssäkerheten och den personliga
integriteten ställs åt sidan till förmån för sto-
ra privata bolagsintressen. 

I ipred-direktivet om immaterialrätt
(bland annat upphovsrätt) står att den som
tillhandahållit tjänster som gör att intrång i
immaterialrätten kan tvingas lämna ut infor-
mation om vem som gjort intrånget till den
som drabbats. Justitiedepartementet disku-
terar nu om detta kan gälla Internetoperatö-
rer. När departementet presenterat sitt för-
slag kan det komma upp i lagrådet och i riks-
dagen till hösten. 

ÅE

Nova Terminalbord
Säljkontor tel: 0910-72 59 39

www.sscskelleftea.se
fora@sscef.se

Möbler för information och inspiration 

Fora biblioteksmöbler: 
Här presenterar vi Nova 
terminalbord, en arbets-
plats som kan kombine-
ras i olika formationer.



Sfis beskriver sig som en intresse-
organisation för dem som arbetar 
professionellt med informations-
försörjning och informationshan-

tering. I dag har man drygt 1 000 medlem-
mar, men medlemsantalet har varit ”svagt vi-
kande” de senaste åren. 

– Medelåldern i yrket är ju ganska hög, och
som förening känner vi av pensionsavgång-
arna. Men vi jobbar hårt just nu med att re-
krytera nya medlemmar, särskilt studenter,
säger Margareta Nelke.

Hur medlemmarna fördelar sig framgår av
diagrammet. Till gruppen ”företag” räknas
också anställda vid medie- och informations-
leverantörer. Några kanske förvånas över att
gruppen läns- och folkbibliotek är så pass
stor som 7 %.

– Det är framför allt personal vid de större
folkbiblioteken som är medlemmar hos oss,
till exempel de som har egna avdelningar för
teknik och naturvetenskap eller som har
företagsservice.

Föreningen, som först hette Tekniska lit-
teraturföreningen och som sedan döptes om
till Tekniska litteratursällskapet (tls), grun-
dades således 1936. Den föddes ur de tankar
och de behov som förts fram ända sedan ti-
den för första världskriget, nämligen att Sve-
rige borde inrätta ett statligt centralbibliotek
för teknisk dokumentation. Ingenjörsveten-
skapsakademien (iva) konstaterade redan
1921 att för näringslivets och försvarsmak-
tens viktiga forskning var det nödvändigt att
ha ”tillgång till ett välutrustat tekniskt central-
bibliotek i landet såsom basen för en snabb och ef-
fektiv litteraturtjänst”. 

Från början var föreningen en tämligen ex-
klusiv herrklubb (först 1963 blev antalet kvin-
nor fler än antalet män) med frågor som in-
dexering av teknisk litteratur, uppbyggnad
av en teknisk litteraturtjänst, klassificering
och teknisk språkvård på dagordningen. Un-

der och efter andra världskriget blev indust-
rin mer och mer intresserad av frågorna, del-
vis som en följd av den isolering som kriget
innebar. Enligt en minnesskrift, som utgavs
vid föreningens 50-årsjubileum, hade prak-
tiskt taget alla större företag inrättat ett bib-
liotek vid krigets slut. Att bläddra igenom
minnesskriften blir därmed också en svensk
industrihistorisk kavalkad, med företag som
Svenska Diamantbergborrnings ab, asea,
aga, Stora Kopparberg, Atlas Diesel, Astra
och många andra.

En historisk parallell till Sveriges Allmän-
na Biblioteksförening är att tls under
många år var aktiva inom klassifikationsom-
rådet. Men i stället för sab-systemet så an-
svarade tls för de svenska utgåvorna av udk
(Universella Decimalklassifikationen).

I början på 2000-talet lämnade föreningen
det gamla namnet Tekniska Litteratursäll-
skapet – tls.

Varför bytte ni namn? TLS var väl ett väl inar-
betat varumärke?

– Jo, men det var svårt att förklara för ut-
omstående vad vi egentligen stod för, förkla-
rar Margareta Nelke. 

– För vi var ju inte bara ”tekniska”, och or-
det litteratur leder tankarna till böcker. 

Vad ägnar sig då SFIS åt i dag?
– Föreningen har tre ben. Vi har till att bör-

ja med en omfattande kurs- och seminarie-
verksamhet, både centralt och hos våra fem
lokalavdelningar. Det andra benet är vår om-
världsbevakning och att vi ger medlemmar-
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Exklusiv herrklubb blev förening 
för informationsspecialister

– Bilden av bibliotek innebär för många människor
”böcker” – och böcker läser man sällan på företag. Det
är lättare om man använder ord som ’intelligence’,
’omvärldsbevakning’ eller liknande, säger Margareta
Nelke, ordförande i SFIS.
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– Det är skandal att anställda bibliotekarier och informationsspecialis-
ter tvingas betala medlemsavgiften i branschföreningar ur egen ficka.
Billigare kompetensutveckling finns inte. Det säger Margareta Nelke,
ordförande i sfis – Svensk förening för informationsspecialister, som
i höstas firade 70-årsjubileum.
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na en chans att hänga med i allt som händer.
Vi ger ut tidskriften Infotrend och det elektro-
niska nyhetsbrevet InfoBrief. Det tredje benet
är själva nätverket medlemmarna emellan.
Många arbetar ensamma som informations-
specialister i sina organisationer, och det kla-
rar man inte utan ett starkt kollegialt nät-
verk. Man behöver någon att fråga, någon att
träffa för att få råd och stöd, berättar Marga-
reta Nelke.

Margareta Nelke har själv arbetat under
många år på företagsbibliotek (AlfaLaval,
TetraPak) men konstaterar att trenden varit
negativ under lång tid:

– Företagsbiblioteket som enhet försvin-
ner mer och mer, även om några av de stora
företagen som Volvo och AstraZeneca, utgör
undantag. Samtidigt rekryterar man infor-
mationsspecialister på exempelvis mark-
nads- eller FoU-avdelningarna. Där kan man
arbeta mer integrerat i företagets verksam-
het.

Utvecklingen innebär både ett hot och en
möjlighet. Ett hot – eftersom risken är up-
penbar att företagen väljer personer med an-
nan bakgrund. Men också en möjlighet efter-
som informationsspecialister är generalister
och därmed användbara till mycket.

Jag frågar Margareta Nelke om hon tror att
ordet ”bibliotek” i ett examensbevis kan vara
en belastning om man söker arbete på ett fö-
retag.

– Det kan det vara även om det förstås va-
rierar mellan olika företag. Min personliga
erfarenhet är att det ger fel associationer. Bil-
den av bibliotek innebär för många männi-
skor ”böcker” – och böcker läser man sällan
på företag. Det är lättare om man använder
ord som ’intelligence’, ’omvärldsbevakning’
eller liknande.

Benämningarna på dem som hanterar lit-
teratur och information inom företag har
växlat med åren: Dokumentalister, litteratur-
ingenjörer, bibliotekarier. Nu vill sfis gärna
att fler ska kalla sig informationsspecialister.

– Det är mycket positivt att bhs kommer
att starta en treårig kandidatutbildning till
informationsspecialist, betonar Margareta
Nelke. 

Behöver då lilla Sverige två olika biblio-
teksföreningar? Var det aldrig aktuellt för

tls att göra gemensam sak med sab och sbs
när dessa gick ihop och bildade Svensk Bib-
lioteksförening?

– Det fanns en intern diskussion om detta,
berättar Margareta Nelke. 

– Visst kunde det finnas fördelar men vi
ville värna om vår position med fokus på in-
formationshantering. Sedan finns det ju all-
tid risker när en liten förening går ihop med
en stor. Men vi samarbetar gärna med Svensk
Biblioteksförening. Ett konkret exempel var
att vi, tillsammans med dik-förbundet,
uppvaktade Näringsdepartementet gemen-
samt om nedläggningen av Arbetslivsbiblio-
teket.

På Island har numera alla biblioteksför-
eningar gått ihop till en samlad förening
(”Uplysing”). Och i England gick Library As-
sociation 2002 ihop med Institute of Infor-
mation Scientists och bildade gemensamt
cilip. Åter igen: behöver Sverige verkligen
ha två separata föreningar? 

– Ja, jag tror det, svarar Margareta Nelke
efter en lång stunds eftertanke. 

– De två föreningarna har olika perspektiv.
sfis attraherar ju inte bara bibliotekarier,
utan också ekonomer, webbredaktörer, om-
världsbevakare och it-experter. Däremot ar-
betar inte sfis lika uttalat med lobbying. Vi
svarar visserligen på viktiga remisser, exem-
pelvis om upphovsrätt eller om Open Access,
och försöker då föra fram näringslivssyn-
punkter, som ofta lätt kommer bort i debat-
ten.

Att sfis har en koppling till näringslivet
märks också på att man har ett visst statligt
stöd. Cirka en tredjedel av föreningens intäk-
ter kommer i form av ett bidrag från staten.
Tidigare betalades bidraget ut av Näringsde-
partementet men har från och med i år över-
förts till nutek.

På den internationella arenan är sfis med-
lemmar i ifla och man har en hel del samar-
bete med sina nordiska systerorganisationer. 

– Glöm inte att skriva att vi i juni är värd
för den 13:e Nordiska IoD-konferensen, av-
slutar Margareta Nelke.  

Jakob Harnesk
Bibliotekskonsult och skribent i bbl
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Personnytt
Margareta Rodin
Lundberg är från 1
februari ny prefekt på
Institutionen Biblio-
teks- och informa-
tionsvetenskap/Biblio-
tekshögskolan i Borås.
Hon efterträder
Katriina Byström som
lämnade sin tjänst för-
ra året för att återgå till att forska och under-
visa. Margareta Rodin Lundberg har tidigare
arbetat som förvaltningschef inom biblio-
tek, kultur och turism i Kungsbacka Kom-
mun. Närmast har hon varit verksam som
doktorand vid förvaltningshögskolan i Göte-
borg och bl a arbetat på en avhandling om
omgivningens krav och förväntningar på
förvaltningschefer. HZ

Helena Kettner Rudberg, som i många år
varit handläggare med biblioteksområdet
som specialitet på Kulturrådet, slutade sin
anställning på Kulturrådet i slutet av februa-
ri. Den 12 mars tillträder hon en tjänst som
ansvarig för sjukhusbiblioteksverksamheten
i Sörmland. 
Varför slutar du?
– Det var dags. Jag har varit på Kulturrådet i
över sju år. Jag har lust att pröva något nytt,
säger Helena Kettner Rudberg.

Innan hon kom till Kulturrådet arbetade
Helena Kettner Rudberg på Kungl. bibliotek-
et i elva år, de sista åren som informatör.

Den tjänst hon tillträder i mars är en nyin-
rättad tjänst som länsövergripande biblio-
tekschef med ansvar för fyra sjukhusbiblio-
tek. I arbetet kommer hon att rotera i länet
men sin fasta plats kommer hon att ha på
Forsknings- och utvecklingscentrum i Es-
kilstuna som inrättades för ett år sedan.

Mats Hansson, handläggare i biblio-
teksfrågor, vuxnas lärande och folkbiblio-
teksstatistiken samt Cay Corneliuson på Kul-
turrådet, hör till dem som tar över Helena
Kettner Rudbergs uppgifter. HZ

www. .se
Arkitekter  Design  Inredningar

Tel. 046-524 41

Vi ritar och inreder ert
bibliotek, som ni vill ha det!



Den i england verksamma biblio-
tekarien och biblioteksforskaren 
John Pateman menar att klassper-
spektivet överlag inte anses vara

relevant av folkbiblioteken. Social klass ses
som något politiskt medan biblioteken själva
anser sig vara neutrala. Bilden av att klyftor,
skillnader och fragmenteringar ökar i det här
samhället, att gränsdragningarna blir allt
svårare att överskrida och/eller forcera, fram-
träder allt tydligare i exempelvis scb:s rap-
porter från undersökningar av levnadsför-

hållanden (ulf) för åren 1980–98 där man
granskat 112 404 personer i åldrarna 20–84 år.
De välfärdsområden som man där tittat på är
arbetsmiljö, boende, ekonomi, hälsa, fritid,
materiella tillgångar, medborgerliga aktivi-
teter, sociala relationer, sysselsättning, ar-
betstider, transporter, kommunikationer,
trygghet, säkerhet samt utbildning. En an-
nan läsning som bekymrar men som jag re-
kommenderar är sou:n ”Välfärdsbokslut för
1990-talet”. Bilden ter sig så obestridlig –
även för dem som står politiskt till höger och

därmed förmodligen inte förespråkar en
klassanalys – i fråga om ”utanförskap” och
”klyftor”. Det är i detta sammanhang som vi
ska bedriva relevanta folkbiblioteksverksam-
heter, öppna för alla.

Det som jag här kallar ett folkbiblioteksdi-
lemma kan även beskrivas som ett kulturpo-
litiskt dilemma. bbl behandlade frågan om
det kulturpolitiska dilemmat i en artikel
2001, vilket jag minns att jag tyckte var väl-
digt positivt och välbehövligt. Jag har läst
tidskriften kontinuerligt sedan dess och
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Eftertanke Nick Jones, Vårby bibliotek
Ett folkbiblioteksdilemma

Foto: Linda Henriksson

Det finns ett behov hos en välutbildad ”demokratisk” elit att ge till andra vad de själva har. Ett dilemma
när de andra inte vill ha eftersom de inte har de villkor som förutsätter att de vill ha. Ett dilemma för folk-
biblioteken som ska vara öppna för alla oavsett bakgrund, kön och etnicitet med relevant verksamhet.
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tycker mig inte ha kunnat se att frågan be-
rörts i någon större utsträckning sedan dess.
Jag vill försöka råda bot på det. För att illu-
strera folkbiblioteksdilemmat ska jag främst
ta hjälp av kultursociologen Pierre Bourdieu.
I en av sina studier visar han upp ett svartvitt
fotografi på en äldre kvinnas ledbrutna hän-
der för människor som präglats av olika eko-
nomiska, sociala och kulturella förhållan-
den. Det som snart blir uppenbart är att de
utan högre utbildning och uttalat kulturin-
tresse i mötet med fotografiet sällan ger någ-
ra estetiska omdömen, snarare sociala. En
kommentar lyder: ”Den gamla kvinnan mås-
te verkligen ha haft ett hårt arbete.” Man talar
utifrån erfarenhet snarare än estetik. Bland
dem som haft en mer omfattande erfarenhet
av den etablerade kulturen såg svaren annor-
lunda ut. En man sa: ”Det påminner mig om
en tavla jag såg på en utställning med spans-
ka målningar.” Samma foto gestaltas genom
betraktarnas beskrivningar, utifrån deras
olika erfarenheter och upplevelser. Samma
foto men ändå olika bilder. En människas
förhållande till den legitima kulturen och
hennes utbildnings-, livsstils- och smakval
blir berättelser om vem hon är och varifrån
hon kommer. Det finns onekligen många så-
dana berättelser. Problemet är att dessa
många berättelser drabbas av en social
grupps intressen och smak, och att dess his-
toriskt specifika uttryck görs till något mer
eller mindre universellt giltigt. Jag talar om
den goda smakens självpåtagna roll som nor-
merande. Man gör den egna smaken till den
universellt goda kvalitén på bekostnad av de
Andras/de folkligas smak. Den görs till den
etablerade smakens motsats.

Det finns ett behov hos en välutbildad ”de-
mokratisk” elit att ge till andra vad de själva
har. 

Dilemmat kan beskrivas som så här: Det
finns en vilja att nå alla, även de lägre klasser-
na, med den legitima kulturens utbud och
med det ofta välvilliga syftet att skapa en
bättre samhällsmiljö och bidra till jämlikhet.
Men de lägre folkligare klasserna – de Andra
– vill inte nödvändigtvis ha denna legitima
kultur därför att de präglats av och lever un-
der andra villkor. Eller som kultursociologen
Mats Trondman uttryckt det: ”Den vill ge till
dem som inte har, men de som inte har vill
inte ha därför att de inte har villkoren för att
vilja ha.” 

Att ändra smak är uppenbarligen att ändra
liv. Närvaron av legitim kultur kan i vissa
miljöer snarare än något annat bidra till att
synliggöra sociala och kulturella distinktio-
ner och förstärka upplevelser av avstånd och
alienation. Ett exempel på detta utgör socio-

logen Paul Willis klassiska studie Fostran till
lönearbete som visar hur en grupp pojkar via
klädsel, skolk, rökning etc hämtar kraft i
gänget som motidentitet i förhållande till lä-
rarna och deras medelklassvärderingar. De
utvecklar en ”anti-skolkultur” där skolan är
för andra, inte för dem.

Återstår då bara individuella självförbätt-
ringsprojekt? Man har ju hört och läst berät-
telser om personer som på folkbiblioteket
lagt grunden för sina klassresor och idkat oli-
ka former av självförbättring. Jag skönjer en
röd tråd genom dessa berättelser som hand-
lar om att fly och överkomma sina livsvillkor.
En röd tråd som den mångsysslande författa-
ren Alan Bennett benämner ”The Theme of
Escape”. Man flyr sina omständigheter som
dock förblir desamma för dem som lämnas
kvar. Kan folkbiblioteket bara hjälpa de en-
skilda undantagen eller kan det med sin verk-
samhet utgöra en social kraft och spela en
roll i samhället i stort? Det tycks finnas oer-
hört lite forskning om hur ickeanvändaren
uppfattar folkbiblioteket. Biblioteksforska-
ren Dave Muddiman hävdar dock att folkbib-
liotekets sociala roll inte uppfattas som
särskilt stor. I en undersökning återges svå-
righeterna som både användare och ickean-
vändare av folkbiblioteket liksom biblioteks-
personal har när de ska försöka formulera sig
kring vad som är bibliotekets samhälleliga
och sociala roll utöver att tillgängliggöra lit-
teratur. Bilden av folkbiblioteket tycks vara
så cementerad att det är svårt att uttrycka al-
ternativa funktioner utöver de som finns
idag. Samtidigt beskrivs ett aktivt förhåll-
ningssätt till det omgivande samhället – ett
uppsökande arbete, en samverkan och en

dialog med olika lokala aktörer som fram-
gångsfaktorer i syfte att omformulera folk-
biblioteket och bilden av det. Andra fram-
gångsfaktorer presenterar biblioteksforska-
ren Kevin Harris när han betonar vikten av
lokalsamhällets upplevelse av att äga sitt
folkbibliotek, känna ansvar för det, känna
igen sig i det och att lokalsamhället avspeglas
i driften av det. 

Sociologen Iris Marion Youngs teorier
kring rättvisa och det hon kallar det ”goda li-
vet” hjälper till att synliggöra den stora bety-
delsen av människors möjligheter att påver-
ka sina liv och vara medskapande i dem. Hon
menar att klasser finns, att underordning
och dominans är varandras förutsättningar
och betonar med eftertryck delaktighetens
betydelse för människan. Ett ”gott liv” är i
hennes mening, när individen kan utveckla
och utöva sin egen kapacitet och får möjlig-
het att uttrycka en egen erfarenhet. Männi-
skor måste helt enkelt själva definiera sitt
goda liv. Det ställer krav på att individer kan
delta i sammanhang som har inflytande över
deras handlingar. För att kunna delta i sam-
manhang av sådan betydelse måste individ-
en känna sig fri och inte stå i beroendeförhål-
lande till välmenande grupper eller personer.
Rättvisan blir möjlig för människan först när
hon själv får representera sig själv. Av detta
följer att en majoritet inte kan besluta över de
Andra, minoriteten. Youngs sätt att ta rättvi-
sa som sin utgångspunkt och se på männi-
skor som skapande och påverkande har med-
fört att jag alltid upplevt hennes texter som
befriande. Jag tror att folkbiblioteket bör lära
och ta intryck av dessa befriande perspektiv
om man vill bli ett folkbibliotek för alla.
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Allt fler undertecknar upprop för Open Access

tyska vetenskapsrådet, Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, surf i
Nederländerna och en rad andra institutioner och organisationer står bakom en petition som
uppmanar eu-kommissionen att tydligt ta ställning för Open Access, dvs fri tillgång till of-
fentligt stödd forskning. Sedan den 17 januari har under en dryg månad 21 698 personer och
institutioner skrivit under petitionen. Från Sverige har bl a Kungl. biblioteket, Kungliga Vit-
terhetsakademien, Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet, Lunds
universitet, Uppsala universitetsbibliotek samt Sveriges universitets- och högskoleförbund
(suhf) och Svensk Förening för Informationsspecialisters (sfis) undertecknat uppropet.
Även Vara folkbibliotek har skrivit på. 

Europeiska forskningsrådet (European Research Advisory Board) som också tagit ställning
för Open Access rekommenderar kommissionen i en rapport (Scientific Publication: Policy
on Open Access) att besluta om att alla elektroniska publikationer ska göras tillgängliga ge-
nom Open Access senast sex månader efter publicering. Man uppmanar också kommissionen
att med emfas uppmuntra medlemsstaterna att stödja fri tillgång till offentligt stödd forsk-
ning. 

HZ



Fråga biblioteket startade som ett
ideellt projekt och finansierades med
stöd av Kulturrådet men efter en ut-
redning har nu frågetjänsten perma-

nentats. Sedan förra sommaren har lånecen-
tralerna i Malmö, Umeå och Stockholm an-
svaret för att driva och utveckla webbtjäns-
ten (bakgrund se bbl nr 10/2005 och bbl nr
4/2006). Linda Johansson, Lennart Kihlberg
och Anna-Stina Axelsson är samordnare för
de tre lånecentralerna bakom Fråga biblio-
teken. Man samarbetar även med universite-
tens och högskolornas informationstjänst
Jourhavande bibliotekarie, bland annat med
boktips och länktips till Kunskapskanalens
program. Ungefär 70 folkbibliotek runt om i
landet hjälper frågeställarna med bland an-
nat litteraturhänvisningar, länktips och an-
nan information. Även biblioteket på Åland
finns med i samarbetet. Tjänsten finns även
på engelska, spanska, polska, finska, serbis-
ka, kroatiska, bosniska och ryska. Snart ingår
också 20 forskningsbibliotek i tjänsten. Lin-
da Karlsson som arbetar i biblioteket vid Mal-

mö Högskola har under en tid arbetat med
referenstjänsten där. Alla fyra bibliotekarier
arbetar halvtid som samordnare. 

– För min del skulle det inte vara något
problem att jobba heltid enbart med fråge-
tjänsten. Ibland upplever jag att man inte rik-
tigt räcker till eftersom arbetsbördan är stor,
säger Anna-Stina Axelsson, lånecentralen i
Stockholm. 

De fyra samordnarna kompletterar varand-
ra på ett bra sätt eftersom de har olika yrkeser-
farenheter. Anna-Stina Axelsson har framför
allt arbetat barninriktat, Linda Johansson har
erfarenhet av företagande och vuxenstude-
rande, Lennart Kihlberg har specialiserat sig
på e-tjänster och Linda Karlsson har framför
allt arbetat med pedagogiska processer. Att
det blev just lånecentralerna som är huvud-
man för frågetjänsten kanske är naturligt ef-
tersom informationstjänster blivit en allt
större del av deras arbetsuppgifter. Ett tag var
ju lånecentralerna nedläggningshotade. Allt
fler använder sig av Fråga biblioteket. Från
årets början fram till 13 februari hade fråge-

tjänsten i snitt tagit emot cirka 23 chattfrågor
per dag och 25 e-postfrågor per dag.  Förra
året tog man totalt emot 8 042 frågor via både
e-post och chatt. 

– Vi kommer under våren att jobba aktivt
med att marknadsföra tjänsten och vår för-
hoppning är att öka antalet frågor inom Frå-
ga biblioteket, säger Linda Johansson. 

Jourhavande bibliotekaries e-post går till
de olika deltagande biblioteken och förra året
registrerades 7 886 frågor. Men även där dök
ett tusental frågor upp via chatt. Det gäller
också att få biblioteken att inse värdet av att
70 folkbibliotek och 20 forskningsbibliotek
kan komplettera varandra för att hjälpa an-
vändarna. 

– Det är en prioritering som biblioteken
bör göra. Det gäller att se helheten – att den-
na resurs förenklar för både användare och
personal, säger Linda Karlsson.

Enligt Lennart Kihlberg är chatt mest po-
pulär bland de unga. En undersökning som
har gjorts visar att 25 %  av dem som frågar är
under 16 år. 

– Alla frågor är viktiga. Mitt på dagen har
vi en topp, då är det skolelever som behöver
hjälp med litteraturval eller har olika pro-
blem med att hitta det de söker, säger han.

Ambitionen är att frågetjänsten ska vara
en välkänd tjänst som någorlunda snabbt ska
kunna svara på användarnas frågor. Men ef-
tersom det fortfarande är alltför många som
inte känner till tjänsten ska Fråga biblioteket
under våren marknadsföras på lokala webb-
sidor. Dessutom ska ett samarbete inledas
med Myndigheten för skolutveckling. Hur
ser man på andra frågetjänster då, som t ex
Expertsvar? 

– Vi kompletterar alla varandra på ett bra
sätt, svarar samordnarna.  

Åsa Ekström 

Den nya adressen för båda tjänsterna kommer att vara
www.fragabiblioteket.se
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Marknadsföring ska öka intresset 
för Fråga biblioteket 
Informationstjänsten Fråga biblioteket ska lanseras hårdare i år med en ordentlig satsning på marknads-
föring och en ny logga. En ny organisation och ny portal ska ge ett tätare samarbete mellan Fråga biblio-
teket och Jourhavande bibliotekarie.  

Gänget bakom Fråga biblioteket: Fr v Linda Johansson, Malmö, Linda Karlsson, Malmö, Lennart Kihlberg, Umeå och
Anna-Stina Axelsson, Stockholm. 
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Vad kommer man att komma ihåg
och vad kommer att finnas kvar när
jubileumsåret med alla jippon och
turistarrangemang är över? Sett med

biblioteksögon står kanske Linnean Society
of London för de mest bestående insatserna.
Där finns ju också lejonparten av Linnésam-
lingarna, som såldes av Linnés änka till säll-
skapets grundare James Edward Smith 1783,
och efter hans död vidare till sällskapet. De
omfattande samlingarna ska bli tillgängliga
via Internet på sällskapets hemsida, www.
linnean.org. Herbarieark, insekter, snäckor
och fiskar kommer att visas i hög upplös-
ning. Det gäller också Linnés eget bibliotek,
hans korrespondens och manuskript.

Ett annat av sällskapets stora projekt är
The Linnaeus Link Project – ett internatio-
nellt samarbete som ska utmynna i bl a en on-
line-bibliografi över Linné och hans lärjung-
ar samt beskrivningar av de Linnésamlingar
som finns spridda över världen.

I samarbete med London’s Natural History
Museum, ger sällskapet också ut Order out of
Chaos: Linnaean Plant Names and their Types av

Charlie Jarvis. Det är en guide till växtnamn
så som de beskrivs av Linné och som bygger
på 25 års forskning.

Linnean Society är för övrig inte ett musei-
sällskap som man kan frestas tro utan en mo-
dern vetenskaplig institution. Inom ramen
för den har man debatter och möten, bedri-
ver forskning och bokutgivning, ger ut tid-
skriften The Linnean m m. Dessutom vänder
man sig till unga blivande biologer i Storbri-
tannien som ”Living Forum for Biology”.
Sällskapet är öppet för både forskare och
amatörer från hela världen och har nu cirka
2 000 medlemmar. Man samarbetar natio-
nellt och internationellt med ett brett per-
spektiv. I invigningstalet till jubiléet fram-
höll ordföranden, professor David F. Cutler,
att året är ett unikt tillfälle att lyfta fram äm-
nen som klimatförändringar, biologisk
mångfald och förnyad taxonometri och sys-
tematik, förutom att ge bättre internationell
tillgång till de egna samlingarna.

Men de flesta arrangemang utomlands hör
självfallet samman med jubileumsåret. Lin-
néjubiléet firas naturligtvis främst i de län-
der som besökts av Linné och hans lärjungar.
American Swedish Historical Museum som
ligger i Philadelphia har under våren en ut-
ställning med anledning av jubiléet. Museet
framhäver det som förenar Linné med Ame-
rika. Det innebär att lyfta fram Linné-lär-
jungen Pehr Kalm (här kallad Peter Kalm) och
hans resor i Nordamerika: från Delaware Val-
ley till Kanada. Man pekar också på Benjamin
Franklins och Thomas Jeffersons idéer om
sambandet mellan nationell identitet och na-
turalhistoria, och varför Linnés idéer än idag
angår amerikanerna. 

Alla sällskap är nödvändigtvis inte koppla-
de till just ”blomsterkungen” Linné. I New
York t ex bildades The Linnaean Society of
New York 1878 av amatörer som ägnade sig åt
ornitologi och naturen i New Yorks omgiv-
ningar. Så gör man fortfarande och lockar

bl a med fågelpromenader ”Go birdwatching
in Central Park!” Sällskapet samarbetar med
National Audubon Society och sponsrar få-
gelskådare som rapporterar sina iakttagelser
om ovanliga fåglar som syns i och omkring
New York. Nu ska man också fira Linné i vår
och på sin webbplats efterlyser man frivilliga
krafter och fler idéer.

Nog kan man räkna med att arvet efter Lin-
né lever vidare och att intresset står sig även
efter jubileumsåret. Att den stora Linné-
samlingen befinner sig i London är ju snopet
men i Sverige har vi all anledning att vara
stolta över det stora bokprojektet National-
nyckeln till Sveriges flora och fauna! Må det
nu bara komma ut i snabbare takt. Det vore
ett passande sätt att fira Linné!

Tottie Lönn
Red för Utblick i BBL
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Carl von Linné 300 år

Jubileumsåret firas i hela världen

Staty av Carl von Linné vid Uppsala universitet. Även
Uppsala universitet kommer att fira att det i år är 300 år
sedan Linné föddes. Foto: Tommy Westberg

Linnéåret 2007 firas inte bara i Sverige utan även i många andra 
länder som Holland, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Japan och
usa. Linnésällskap finns det också imponerande många – alla med
olika syften och mål.

Arbetslivsbibliotekets
samlingar till
Stockholms universitet 
arbetslivsinstitutets samlingar av
böcker, rapporter och tidskrifter flyttar till
Stockholms universitet och Arbetsmiljöver-
ket förväntas ta över en del av kriterieverk-
samheten. Enligt planerna ska Arbetslivsin-
stitutets lokaler vara tömda innan juli må-
nad. Stockholms universitetsbibliotek kom-
mer dock inte att ta över den verksamhet som
Arbetslivsbiblioteket bedrivit. Arbetslivsin-
stitutet får använda totalt 60 miljoner kronor
av anslagsposten för bidrag till annan orga-
nisation för att underlätta övergången av
forskningsverksamheten till berörda läro-
säten. Stockholms universitet får tre miljo-
ner kronor i bidrag för att flytta över biblio-
tekets samlingar. ÅE



Tema: Bibliotekens värde

Vad är bibliotek värda? I högtids-
tal och vid kriser finns det inga gräns-
er för hur mycket biblioteken betyder
för ett samhälle, en nation, en kultur.

I samband med budgetarbetet och när det
ställs krav på satsningar för att vidareutveck-
la biblioteken blir det ofta andra tongångar.
När politiker och förvaltningar vill lägga ner
eller minska anslagen brukar ändå allmänhe-
ten stå upp för biblioteket och hävda dess
värde. Det gäller stora bibliotek som Storbri-
tanniens British Library och mindre som ex-
empelvis danska Åby bibliotek. Kanske be-
höver politiker och förvaltningar också kon-
kreta bevis på de vinster biblioteket genere-
rar för samhället i övrigt, en ekonomisk
värdering av vad biblioteket betyder. Det
hoppas man vid Fachhochschule Potsdam i
Tyskland, där man undersökt värdet av folk-
biblioteken i Berlins centrala förvaltningsdi-
strikt. 

Bibliotek ger också anseende. Varför skulle
annars amerikanska presidenter vara så an-
gelägna om att upprätta bibliotek som äre-
minne efter sig? I en helt annan värld lever
bibliotekspersonalen vid nationalbiblioteket
i Irak och där tvekar man inte om värdet. Där
riskerar man livet i sitt dagliga arbete.

DANMARK

Framgångsrikt försvar
Efter den stora kommunreformen som inne-
bar att antalet kommuner skars ned från 275
till 98 följer nu vad man kallar ”DenStoreBib-
lioteksMassakre”. Den övriga kultursektorn
har kunnat hävda sig bra men biblioteken
tappar stort. ”Kommunerne prioriterer kul-
tur højere end nogensinde før. Biblioteker-
nes værste konkurrenter er teatre, museer,
musikskoler osv”, skriver Søndag Aften i sitt
februarinummer.

Cirka 100 småfilialer kommer troligen att
försvinna. Om Dansk Biblioteksforenings
”Kommunalundersøgelse 2006” stämmer,

får biblioteken cirka 150 miljoner kronor
mindre 2007 än 2006. Att omoderna små fi-
lialer stängs var kanske väntat. Mycket värre
är dock att bibliotekens sammantagna resur-
ser också minskas. Vid en interpellationsde-
batt i folketinget den 11 januari lovordades
visserligen biblioteken men det kommunala
självstyret gäller och staten kan inte blanda
sig i det, var slutsatsen. 

Må så vara, men befolkningen kan ändå
försvara biblioteken och via opinion ändra
beslut. Ett exempel är Åby bibliotek. Lokal-
politikerna hade först tänkt spara genom att
stänga sju till åtta små filialer men beslöt se-
dan att lägga ner Åby bibliotek helt. Åby bib-
lioteks vänförening protesterade kraftfullt
med hjälp av sin hemsida, kampanjmärken,
vimplar och flaggor. Varje vecka lämnades
omfångsrika protestlistor fram, och vid varje
fullmäktigemöte närvarade man personli-
gen. Som final arrangerades ett fackeltåg
med 2 000 deltagare. Det gav resultat. Plöts-
ligt skulle det inte sparas en enda krona. I
Bibliotekspressen ironiserar redaktör Henrik
Hermann över hur flera lokalpolitiker efter
helomvändningen skamlöst tävlade i att ha
räddat biblioteket.

IRAK

Med livet som insats
De anställda vid Nationalbiblioteket i Irak
försvarar biblioteket med livet som insats.
Biblioteket har varit stängt i (åtminstone) två
omgångar. När detta skrivs fortsätter perso-
nalen att arbeta trots alla faror, och chefen
Saad Eskander skriver sin oregelbundna men
återkommande dagbok som genom e-post
och Internet är vida spridd. Sedan ett par må-
nader kan man också läsa den på British
Librarys webbplats (bl.uk/iraqdiary.html). I
skrivande stund är det senaste inlägget date-
rat 31 januari. Då skakade en kraftig explo-
sion biblioteksbyggnaden. Vid explosionen
utanför dödades eller skadades femton

oskyldiga personer. Varje dag innebär väx-
ande våld, dödshot, bilbomber, kidnapp-
ningar och dödande.

STORBRITANNIEN

Rör inte British Library! 
Kulturell vandalism! Protesterna är starka
inför finansdepartementets föreslagna ned-
skärningar på sju procent av British Librarys
budget, skriver The Guardian (29/1-2007).
Författare, artister, politiker, akademiker
och förläggare är upprörda. Författaren Mar-
garet Drabble kallar förslaget ”ett mycket
stort misstag ...” och Monty Python-stjärnan
Michael Palin menar att biblioteket istället
borde ”vårdas och värderas efter förtjänst”.

Biblioteksledningen har överlämnat en
sammanfattning av konsekvenserna till fi-
nansminister Gordon Brown. Tidigare gjorda
besparingar och de nu föreslagna nedskär-
ningarna skulle innebära att British Library
för första gången i bibliotekets historia
tvingas ta betalt för att använda läsrummen,
minska öppettiderna med en tredjedel, stop-
pa alla utställningar och all pedagogisk verk-
samhet, minska inköp av både böcker och
tidskrifter och begränsa sin nationella dags-
tidningssamling. ”Det är svårt att föreställa
sig andan i en regering som börjar ödelägga
en institution av världsklass” säger Lord Ave-
bury, en liberaldemokrat i House of Lords,
som vidarebefordrade sammanfattningen
till finansdepartementet.

Enligt The Guardian har en ”British Libra-
ry Readers Group” bildats inför hotet mot
British Library.

TYSKLAND

Biblioteken som vinstmaskiner
Varje investerad euro ger kommunen 5,60
euro tillbaka. Det blev sammanfattningen av
en undersökning där man mätte värdet av
folkbiblioteken i Berlins centrala förvalt-

30 biblioteksbladet [02:2007]

av Tottie Lönn



biblioteksbladet [02:2007] 31

ningsdistrikt (Bezirk mitte Berlin). Under-
sökningen är den första av sitt slag i Tyskland
och utfördes av Fachhochschule Potsdam
med samma typ av kostnads-nytto-analys
som tidigare använts bl a i Storbritannien
(British Library) och i Norge. ”När företags-
ekonomer, nationalekonomer och interna-
tionell praxis erkänner bibliotekens värde,
frågar man sig varför politik och förvaltning
i Tyskland inte kan följa efter”, skriver Hans-
Christoph Hobohm, professorn vid Fach-
hochschule Potsdam, indignerat i en artikel i
den tyska bibliotekstidskriften BuB Forum
Bibliothek und Information.

USA

Bibliotek som äreminne
Varje president i usa vill lämna ett eget bib-
liotek efter sig men många motståndare för-
söker uppenbarligen numera förhindra det.
President Clinton hade mångåriga svårighe-
ter, med juridiska överklaganden, innan
hans bibliotek kunde öppna 2004 – det tolfte
presidentbiblioteket i usa. Duke University
ville inte ha ett Nixonbibliotek av etiska skäl
och nu är det president Bush’s tur att möta
motstånd. Han förhandlar med Southern
Methodist University i Dallas om att få depo-
nera sina samlingar där, som “The George
Bush Library and Policy Institute”. 

Enligt American Library Association har
många professorer vid universitetet protes-
terat mot förslaget på grund av presidentens
politik. Nu har debatten vidgats ytterligare.
Man vill ha bort ”Executive Order 13233”, un-
dertecknad av presidenten i november 2001.
Förordningen tillåter att en tidigare eller sit-
tande president och deras arvingar kan hind-
ra att dokument blir tillgängliga efter de tolv
år som stipuleras i Presidental Records Act.
Då förordningen kom protesterade biblio-
teks- och arkivorganisationer mot denna in-
skränkning i allmänhetens lagliga rätt till åt-
komst. The Society of American Archivists

har nu uppmanat universitetet att avvisa
presidentens begäran om ett bibliotek om
inte förordningen dras tillbaka. Benjamin
Hofbauer vid Louisvilles universitet menar
att presidentbiblioteket skulle kunna vara en
värdefull resurs. Men om man inte får till-
gång till alla dokument blir det bara ett mu-
seum för politisk propaganda och inte ett
forskningsbibliotek.

Allmänheten biblioteksvänner
American Library Association vänder sig nu
allt oftare direkt till allmänheten i sitt lobb-
ningsarbete. Tidskriften American Libraries
firar sitt 100-årsjubileum med en ny giv. Det
är en webbplats med domännamnet ”ilove-
libraries.org”, helt utanför den egna yrkesin-
riktade webbplatsen www.ala.org. En proto-
typ startade i januari och skall med bästa
professionella hjälp så småningom förhopp-
ningsvis kunna attrahera miljontals besök-
are och engagera massor av nya aktiva sup-
portrar bland allmänheten.

KB:s nya enhetschefer

inte mindre än 18 personer fick nya jobb
på Kungliga biblioteket från den 1 februari i
år. I slutet av förra året tillsattes fem avdel-
ningschefer. Nu är det enhetschefer och sam-
ordnare som har tillsatts. Till dem som fått
nytt jobb hör bland andra Johannes Rudberg,
ordförande i dik Bibliotekarieförbundet till-
lika recensionsansvarig på denna tidning. Ti-
digare arbetade han med Svensk historisk
bibliografi (shb) – en databas över litteratur
om svensk historia som innehåller material
från 1977 och framåt. Sedan 1 februari är han
enhetschef för Utländsk litteratur som sorte-
rar under avdelningen för Samlingarna
(chef: Magdalena Gram). Andra nyutnäm-
ningar på avdelningen Samlingarna är:

Miriam Nauri, enhetschef Nationalbiblio-
grafin, Ingrid Svensson, enhetschef Hand-
skrifter, kartor och bilder, Marika Holmblad,
enhetschef Tidningar och okatalogiserat
tryck, Charlotte Ahlgren, enhetschef för Be-
varande och nybindning, Anders Cato, kata-
logchef och Isabelle Midy, samordnare ”Forsk-
ning och kunskapsuppbyggnad”.

På avdelningen för Digitala biblioteket där
Eva Müller är ny avdelningschef har Elisa-
beth Mannerfeldt utsetts till enhetschef för
Utvecklingspolen. Boel Larsson har fått ti-
teln pliktchef/teamledare Plikt och Jessica
Lund är teamledare för Foto.

På avdelningen Publik verksamhet, där
Agneta Holmenmark är ny avdelningschef
har Sara Gube Josefsson utsetts till enhets-
chef för Tillhandahållande. Roland Karlsson
är enhetschef för Teknik & Service, Anne
Kihlstedt har fått titeln Planerare, Elisabeth
Ahlqvist är processutvecklare på enheten
Tillhandahållande och Stefan Clevström är
ny fastighetschef.

Marie Kadesjö har utsetts till verksamhets-
samordnare på avdelningen libris-Nationel-
la system där Lisa Petersén är avdelningschef.  

Avdelningen för Nationell samordning
där Gunilla Herdenberg är ny avdelningschef
har fått en projektsamordnare och en utbild-
ningssamordnare: Anne Scherman respekti-
ve Eva Lunneborg.

HZ

Film om biblioteket 

på nordens största filmfestival visades
även en film om biblioteket. Göteborgs inter-
nationella filmfestival visade kortfilmen
”Biblioteket” av Karin Hård – en film om en
ung kvinna som arbetar sin första dag som
bibliotekarie. Folk hyssjar oupphörligt på
henne och stämningen är minst sagt skum.
Vad är det för en arbetsplats hon hamnat på?
Under den 30:e filmfestivalen, mellan 26 ja-
nuari – 5 februari, visades ungefär 450 filmer
från 60 länder för de  cirka 100 000 besökar-
na. 

ÅE

”Äntligen. Jätteroligt!”
Nu finns BBL på webben.
www.biblioteksforeningen.org,
i högerspalt finns vår löpsedel
som uppdateras kontinuerligt.



Ålder?
– Nybliven pensionär, alltså nyss fyllda 65.

Bakgrund?
– Jag växte upp i Arvika. Där tog jag studen-
ten efter avbrott för ett års High School- stu-
dier som AFS-student i Winona, Minnesota.
Sedan följde 15 månaders arbete som journa-
listvolontär vid Arvika Nyheter, studier i
engelsk och irländsk historia och litteratur
vid Trinity College i Dublin, fil.kand-examen
i Lund (i nordiska språk, nusvensk-stilistisk
alternativkurs, engelska språket, historia
samt konsthistoria), elevtjänstgöring vid
Malmö stadsbibliotek samt slutligen biblio-
tekarieexamen från Skolöverstyrelsens bib-
lioteksskola i Stockholm. 

Hur kom du in på bok- och biblioteksbanan?
– Min mamma, Martha Batie, var biblioteka-
rie. Mamma älskade sitt yrke och tyckte att
både jag och min bror skulle bli bibliotekari-
er. Jag blev det och hade sedan svårt att kom-
ma över att jag inte hade blivit något mer ori-
ginellt än det min egen mamma var. Fast
ganska snart kom jag över det och har också
älskat mitt yrke. Uppriktigt sagt tror jag att
min bror skulle ha blivit lyckligare om också
han blivit bibliotekarie!

Hur känns det att vara nybliven pensionär?
– Bra!

Vad är du mest nöjd med över att ha uträttat?
– Det är nog Värmlandsmontern på Bok &
Bibliotek i Göteborg och den värmländska
bokmässan i Karlstad. Inbiten värmlänning
som jag är har det varit ett otroligt privilegi-
um att få arbeta med att marknadsföra Värm-
landslitteraturen och Värmland.

Vad känner du att du har kvar att göra? Kommer
du att fortsätta din verksamhet i någon form?
– Massor! Jag kommer att arbeta ideellt för För-
eningen Värmlandslitteratur och Rackstad-
museet i Arvika, som är ett av Nordens vack-
raste konstmuseer. Res dit! Sedan kommer jag
att fortsätta att skriva om mat i Nya Werm-
lands-Tidningen och tidskriften Värmländsk
Kultur och förhoppningsvis också böcker. En
bit Racken. Kulinariska strövtåg i Rackenmålar-
nas fotspår är under arbete. Det ska bli härligt
att få arbeta med den i lugn och ro.

Värmlandsmontern har blivit ett begrepp i bok-
mässesammanhang. Hur länge har du arbetat
med den?
– Från 1987 var jag i viss mån engagerad i de
Värmlandsmontrar som genomfördes åren
1987–1995. Det, liksom de åtta år jag tidigare
arbetat med Färömontern, gav ovärderliga
erfarenheter som kom väl till pass när jag fick
huvudansvaret för Värmlandsmontern 1996.
Det var faktiskt den minimala men jättefina
Färömontern som ledde till att landstingets
kulturchef i Värmland, Kjell Arne Kamperin,
fick idén till en Värmlandsmonter. 

Varför tror du att den har blivit så uppmärksam-
mad?
– Att Värmlandsmontern och den värm-
ländska bokmässan blivit så uppmärksam-
made tror jag i hög grad beror på att det se-
dan elva år funnits en monter- och mässan-
svarig som kunnat ägna hela sin 3/4-tjänst åt
att planera och genomföra montern och mäs-
san. Det har varit möjligt att ägna sig åt det
omsorgsfulla grundarbete som ligger bakom
non stop-programmen i Värmlandsmontern
och på Värmländska bokmässan, med allt
från enkla bygdeförfattare till stora och be-
römda fixstjärnor inom litteraturen. Jag tror
också att det betytt en del att montern varit
estetiskt tilltalande med en årlig konstnär
som utställare. 

– Kaffeserveringen, bokförsäljningen och
de många sittplatserna är en annan faktor.
Och sist men inte minst har den fantastiska
monterpersonalen, som till största delen ar-
betar ideellt, betytt otroligt mycket för att
sprida trivsel och glädje i montern. Vi räknar
med att vi har omkring 6 000 besökare i
Värmlandsmontern varje år.

Kommer du att vara involverad i den även efter
pensionen?
– Nej, men jag kommer förstås att följa den
med största intresse. Och det ska bli fantas-
tiskt att få gå på så många seminarier jag bara
orkar på årets bokmässa. Som monteransva-
rig har jag aldrig kunnat lämna montern för
att gå på seminarier.

Vilken biblioteksfråga har känts viktigast för dig
under ditt yrkesverksamma liv?
– Under många år brann jag för sjukhusbib-
liotek. Det kändes otroligt viktigt och angelä-
get att få komma med böcker, tavlor och mu-
sik till patienterna på Centralsjukhuset i
Karlstad. Det har också betytt mycket för mig
att jag för något halvår sedan fick i uppdrag
att göra om Värmlandsrummet på stadsbib-
lioteket i Karlstad. Det blev stramt, vackert,
funktionellt, värmländskt och ett fint avslut
på min bibliotekskarriär!

Du har gjort dig känd som marknadsförare av
Värmland och värmländsk litteratur – bland
annat vann du Greta Renborgs marknads-
föringspris för några år sedan. Vad tycker du är
viktigast när man ska marknadsföra bibliotek
och kultur?
– Den frågan skulle man kunna besvara ge-
nom att skriva en hel bok! Det gjorde ju också
Greta, en av mitt livs stora förebilder och
mentorer. Ett omsorgsfullt grundarbete är
lika viktigt när det gäller marknadsföring
som när man lägger program i Värmlands-
montern eller sommarprogram på Rackstad-
museet. Det är viktigt att bygga upp ett kon-
taktnät och systematiskt göra adressregister
av olika slag. Det är också viktigt att tänka på
det estetiska och att vara professionell. Själv
har jag haft den stora förmånen att få hjälp av
en skicklig formgivare. Det är en fördel att ha
lätt för att skriva. Och tala. Men allra vikti-
gast är nog att man känner för det man mark-

32 biblioteksbladet [02:2007]

nyfiken på … lena sewall
Foto: xx

Bibliotekarie, författare, matskribent och sedan många år den outtröttliga kvinnan bakom
Bok- och Biblioteksmässans Värmlandsmonter.



nadsför. Och att dem man vänder sig till litar
på att man alltid marknadsför en bra vara.

Du är också matskribent, och har bland annat
gett ut en uppmärksammad bok om kulinariska
äventyr i Skagenmålarnas fotspår. Berätta lite
om hur boken kom till?
– Som mycket här i livet ledde det ena till det
andra och till slut till boken En bit Skagen. Jag
kom första gången till Skagen med ett gäng
fågelskådare och blev senare ombedd att visa
diabilder och berätta om Skagen samt leda
resor dit. Till slut visste jag vad jag ville be-
rätta och så kom boken till, under ytterst pri-
mitiva omständigheter.  Fotografen Hans Pe-
ter Christoffersen och jag hade bara var sin
cykel och på dem fraktades mat och grytor
och annan rekvisita samt all kamerautrust-
ning. Jag fick Gastronomiska Akademiens
guldpenna för den boken, och är säkert den
pristagare som arbetat under de allra mest
karga förhållanden.

Lagar du mycket mat själv? Någon favoriträtt?
– Jag älskar att baka och laga mat, också det
ett intresse jag fått med mig hemifrån. Jag
samlar kokböcker och kåserar ofta i olika
sammanhang om matböcker och författare
med värmlandsanknytning. Indisk mat gillar
jag. Och grekisk. Och värmlandskorv hyser
jag rent av en passion för.

Vad läser du helst?
– Mest facklitteratur, fast gärna engelska
deckare och thrillers som avkoppling. Gärna
lyrik och fortfarande också barn- och ung-
domsböcker. Mycket biografier, gärna kok-
böcker. Mycket värmlandslitteratur har det
förstås blivit. Håller just nu på med Orhan
Pamuks Istanbul som är fantastisk!

Beskriv dig själv med tre ord.
– Seg, envis, uthållig.

Vad gör du om tio år?
– Skriver, läser, umgås med vänner, arbetar
förhoppningsvis fortfarande ideellt för För-
eningen Värmlandslitteratur och Rackstad-
museet.

Annina Rabe

Ett favoritrecept från Lena Sewall:
Min laxsoppa
Den här laxsoppan har jag faktiskt hittat på
själv. I sin enkelhet är den mycket god och
festlig om jag får säga det själv.

Till 4–5 personer behövs:
25 g smör
2-3 msk mjöl
1,5 l vatten
3 hönsbuljongtärningar
1 pkt fryst minimajs
2 morötter skurna á julienne eller strimlade
med potatisskalaren
3 dl grädde
7–8 msk ljus Dijonsenap av märket Grey
Poupon
1/2 kg färsk laxfilé ca
1 pkt frysta sockerärter
salt och svartpeppar

Så här gör man: Smält smöret och rör i
mjölet. Ta grytan av spisen. Späd med lite
av vattnet och vispa till en slät redning.
Häll i resten av vattnet och buljongtärning-
arna. Det måste vara hönsbuljong! Fiskbul-
jongtärning blir inte alls lika bra och inte
heller grönsaksbuljong. Låt det hela koka
upp under omröring då och då till en slät
soppa. Red av med ytterligare redning om
så behövs. Soppan får inte vara alltför
tunn. Så här långt kan man förbereda sop-
pan gott och väl en timme i förväg. Skär
laxfilén i stora kuber. Det måste vara färsk
lax! Jag använder ofta fryst lax till vardags
men aldrig i denna soppa! Strax innan sop-
pan ska serveras låter man den sjuda upp
igen och lägger i minimajsen. Sedan häller
man i grädden och låt soppan få ett upp-
kok. Rör i senapen och smaka av. Det måste
vara Dijonsenap av märket Poupon. Abso-
lut inte Maille som har alldeles för stark
vinägersmak. Poupon är underbart god och
smakar starkt av pepparrot. Alla frågar om
man haft pepparrot i soppan. Senapen ska
man inte ha i förrän de sista minuterna!
Och laxkuberna strax innan soppan serve-
ras. Häll i morotstrimlorna och laxen.

Låt soppan sjuda upp på nytt och låt lax-
en sjuda i soppan 3–4 minuter. Ta upp en
laxbit och kolla om den är klar. Lägg i
sockerärtorna. De ska bara värmas i soppan
en knapp minut. Ropa på gästerna! Häll upp
soppan i köket och bär ut tallrikarna till
gästerna. Ett gott vitt bröd smakar gott till.
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Tre nya
biblioteksprojekt
får Accessbidrag
vid det första fördelningstillfället för
2007 av så kallade Access-medel – stöd till
sysselsättningsskapande åtgärder på kultur-
området – beviljades tre nya projekt på bib-
lioteksområdet totalt 900 000 kronor. Det 
är Konstakademien i Stockholm som får
300 000 kronor för att katalogisera delar av
sin samling, Kurdiska biblioteket som får
300 000 kronor för att digitalisera kurdisk lit-
teratur och Universitetsbiblioteket i Lund
som får samma summa för att upprätta ett
digitalt register över samlingarna. 

34 projekt på biblioteksområdet som tidi-
gare fått Access-medel fick sina fortsätt-
ningsansökningar beviljade. Dessa får dela
på drygt 22 miljoner kronor. Sammanlagt får
biblioteksområdet vid detta fördelningstill-
fälle 23 miljoner kronor, vilket motsvarar
10 % av det totala belopp, 247 miljoner, som
nu fördelats. 40 nya ansökningar på biblio-
teksområdet fick avslag. 

Access-projektet inleddes 2006 då sam-
manlagt 271 miljoner kronor fördelades av
Kulturrådet. Syftet är att skapa arbetstillfäl-
len inom kulturområdet genom att ge stöd
till vård, bevarande och tillgängliggörande
av föremål, samlingar och arkivalier. Bidra-
gen ges för kostnader för personer som an-
ställts inom ramen för sökta projekt eller
verksamheter. Bidrag får man med högst
30 000 kronor per månad och anställd.  

I årets budgetproposition avsattes ytterli-
gare 250 miljoner kronor och av dessa har nu
merparten fördelats. Denna gång förväntar
man sig att det ska generera cirka 660 arbets-
tillfällen. Liksom vid tidigare fördelningar
dominerar musei- och kulturmiljöområdet
som får mer än hälften av det fördelade be-
loppet. Stora projekt – sett till antalet förvän-
tade anställningar – som nu får fortsatt stöd
finns geografiskt bland annat i Stockholm,
Västerbotten, Västra Götaland och Jämtland. 

Sammanlagt har 590 ansökningar inkom-
mit till Kulturrådet, av dessa är 277 fortsätt-
ningsansökningar. HZ



Leif Emerek, Casper
Hvenegaard Rasmussen og
Dorte Skot-Hansen (red.)
Folkebiblioteket som
forvandlingsrum: perspektiver på
folkebiblioteket i kultur- og
medielandskabet

Danmarks Biblioteksforening, 2006

utgångspunkten
för denna bok är att
folkbiblioteket, efter
100 år med en stabil
värdegrund, nu håller
på att förvandlas radi-
kalt. Vilka vägar den-
na förvandling kan ta

och vilka perspektiv och möjligheter som
finns, behandlas i elva olika artiklar som
samlats under fyra huvudrubriker: Omvärl-
den under förvandling, Bildningsbegreppet un-
der förvandling, Rummet under förvandling och
Biblioteket som ”portal” till kultur och medier.

Boken är ett mycket intressant nedslag i da-
gens Biblioteksdanmark, men kunde lika gär-
na beskriva de tankar som diskuteras på
många svenska folkbibliotek idag. Hur ska vi
förhålla oss till omvärlden? Vilken roll har bib-
lioteket i lokalsamhället? Kanonläsning eller
inte? Jag tycker att alla bidrag är intressanta
och välskrivna men vill gärna framhålla några
av dem som speciellt fångat mitt intresse. 

Dorte Skot-Hansen för i sin artikel ”Biblio-
teket i kulturpolitikken – mellem instrumentel og
ekspressiv logik” ett resonemang om kultur-
ens och bibliotekens roll i samhället. I en
instrumentell logik finns kulturpolitiken i
mitten som en del av social förändring, upp-
lysning, ekonomisk tillväxt och underhåll-
ning. Kulturen finns som en resurs av flera
för att nå dessa mål. I den expressiva logiken
finns den estetiska upplevelsen i mitten som
ett resultat av social förändring, upplysning,
ekonomisk tillväxt och underhållning. Skot-
Hansen menar att biblioteken måste förhålla
sig medvetet till den lokala kulturpolitiken,
ingå i kreativa allianser och bilda partner-
skap med andra lokala aktörer till gagn för
t ex ekonomisk tillväxt. Men biblioteket mås-
te också hävda sin särställning och kan också
göra det, tror Skot-Hansen, om man öppnar
dörrarna för en mer expressiv logik och ger
utrymme för den estetiska upplevelsen. 

Jan Graulunds artikel Folkebiblioteket – et
rum for dannelse? tar sin utgångspunkt i bild-
ningsbegreppet som Graulund ser som ett
ständigt pågående projekt som kan ske i oli-
ka riktningar och utan slut. Biblioteket kan
spela roll i det nya projektet men måste då ge
utrymme för alla former av medier. Biblio-
teket kan operera fritt mellan Marknaden,
Samhället och Institutionskulturen och bli
en medieringspunkt som skapar socialt sam-
manhang för individen. Graulund tar också
upp bibliotekariens roll, liksom t ex Ola Pile-
rot och Cecilia Waern här i Sverige gör när de
har talat om bibliotekariens roll i det ”peda-
gogiska ögonblicket”. Graulund pekar på
bibliotekariens roll som ”performer” i den
enskilda människans subjektskapande.

Boken behandlar bibliotekets roll i dagens
samhälle och bibliotekets roll i lärandet och
bibliotekets syn på sina besökare och vilka
konsekvenser detta får för biblioteksrummet
och biblioteksmedierna. I inledningen skri-
ver Winnie Vitzansky att ”professioner og in-
stitutioner” skall ha förvandling som perma-
nent tillstånd, att upplysningsbegreppet blir
mer rumsligt där brukare och professionella
kan mötas och därför kan både bibliotekarier
och studerande ha intresse av denna bok.
Helt klart kan vilken artikel som helst i boken
användas som underlag för diskussion i per-
sonalgruppen.

Malin Ögland
Håbo bibliotek

Birgitta Theander
Älskad och förnekad: flickboken i
Sverige 1945-65

Makadam, 2006 
(Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet; 92)

Vilken härlig avhand-
ling! Här finns inget
räddhågat paddlande
medströms, inte hel-
ler instämmande jam i
den tidigare forskar-
traditionen. Däremot
finner man nytolk-
ning, nypositionering
och omdefiniering av

alltför kända landskap – som visar sig vara
något helt annat än det vi trodde. 

Författaren har åtagit sig att undersöka
flickboken mellan 1945-65 och hon gör det –
tvärs emot gamla sanningar – genom att med
emfas hävda att flickboken generellt sett
INTE var undermålig; inte heller var läsarin-
norna viljelösa kräk som kunde manipuleras
hur som helst. I stället förespråkar Birgitta
Theander teorin om att all litteratur skapas i
samklang mellan författare och brukare och
att författarna helt enkelt gav det flickorna
önskade. Avsnittet om ”Manipulerade läsa-
rinnor” ger en förfärande inblick i tidigare
forsknings syn på pojk- och flickböcker där
pojkarna ansågs lära sig för livet medan flick-
orna enbart accepterade ett rådande kvinno-
ideal. Och man kan inte nog förundras över
hur blinda eller lata tidigare forskare verkat
vara som fällt det ena generella yttrandet ef-
ter det andra utan att ha kontrollerat källorna
– flickböckerna. Gång efter annan kan The-
ander med emfas visa hur felaktig bilden av
flickböckerna har varit och hon hittar genom
sin gedigna grundforskning helt nya ingång-
ar.

En annan storhet i denna avhandling är att
Theander, trots allt nytt hon finner, ändå vå-
gar sig på att kvalitetsbedöma det lästa. Att
se nivåer i en genre är den förunnad som fak-
tiskt läst väldigt mycket och som samtidigt
läser reflekterande. Detta verkar Theander ha
gjort. Om Lotta-böckerna kan Theander säga
att den språkliga humorn och självironin
fungerade i böckerna innan slutet av 60-ta-
let, ”därefter gick serien på tomgång”. Allt är
inte bra, men mycket är det och här finns
många fina närläsningar som kan locka läsa-
re till att rota på vindar och antikvariat för att
hitta Theanders pärlor. 

Efter en inledning särskiljer Theander en
mångfald intressanta temata som hon går in
i och fördjupar bilden. Så kan nämnas att hon
i kapitlet ”En bräkande idyll” visar att flick-
böckerna innehåller temata som självmord,
penningaproblem, rasism, alkoholism, sex-
uella ofredande m m – kanske inte riktigt vad
man tänker om flickboken. ”På en månbro
med lekande Lasse” ger oss en förståelse för
att kärlek var en bärande ingrediens i många
böcker men inte i fler än 30 %. Kamratäkten-
skapet var en önskedröm. Ett synnerligen in-
tressant parti är ”Underbart att få använd-
ning för sina krafter” som beskriver de yrken
som fanns tillgängliga och vad flickboks-
hjältinnorna gjorde av dem. 

Flickboken som socialiserande instans be-
handlas i ”Att finna sin väg” och Theander vi-
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sar att flickorna strävar efter moralisk insikt
likaväl som personlig utveckling. Synnerli-
gen underhållande är avsnittet om ”Flick-
fniss” som är en mycket välgjord närläsning
av humorns (o)möjligheter.

Theander går också i närkamp med den lit-
terära delen av flickbokens uppbyggnad.
Visst finns här bitar som kan sägas vara en
konstnärsroman, här finns allusioner och
myter. Dessa kapitel är välgjorda men här
hoppas jag att författaren återkommer med
fördjupning – det fordrar sin egen bok. En
fråga man kan ställa sig är ju vad flickboksför-
fattarna hämtade sin inspiration – jag vågar
nämna Jane Austen, systrarna Brontë på vux-
ensidan – men vilka inspirerade de i sin tur?
Och vad fortsatte läsarinnorna läsa i vuxen ål-
der? Men se, det är en helt annan historia.

Maria Ehrenberg
bibliotekschef, Östra Göinge kommun

Michael Dewe
Planning Public Library
Buildings: Concepts and Issues
for the Librarian
Ashgate, 2006 

”möjligheten att
bli involverad i ska-
pandet av ett nytt bib-
liotek eller ombyggnad
av ett gammalt måste
vara en av de mest
spännande och utveck-
lande uppgifterna i en
bibliotekskarriär, sär-
skilt när processen är

över och biblioteket har visat sig motsvara för-
väntningarna och blir välbesökt.” Detta är en
fri tolkning av inledningen av Michael Dewes
fantastiska bok om planering av folkbibliotek. 

Michael Dewe är en av Storbritanniens
verkliga experter på biblioteksbyggnader. På
ett mycket grundläggande vis går han ige-
nom byggandets alla steg. Han börjar med en
analys av bibliotekets syfte och roll och var-
för man skall bygga nya bibliotek för att se-
dan utveckla sina teorier om bibliotekets be-
tydelse som en monumentalbyggnad i sam-
hället. Han funderar också över politikernas
nyvaknade intresse för biblioteksbyggnader,
som en politisk manifestation, i alla fall i
Storbritannien.

Boken innehåller kapitel om planering,
byggnadsprocessen, säkerhet, miljötänkan-
de, energianvändning, identitet, signaler,
dekor och inredningslayout. Det är inte en

teoretisk genomgång utan baseras på ett
stort urval exempel på lyckade men också
mindre bra byggen, främst från Storbritan-
nien, men även från världen i övrigt. Här be-
skrivs både stora huvudbibliotek, filialer och
mer mobila enheter. 

Det enda man kan ha funderingar om är att
vissa källor är något gamla. Till exempel hän-
visas till den bok som gavs ut 1997 i samband
med Malmö stadsbiblioteks invigning.
Många av de saker som Dewe omnämner som
mindre bra har vi ändrat sedan dess. Någon
form av uppdatering av vissa källor hade va-
rit bra. Källhänvisningarna är verkligen om-
fattande, det märks att det är en verklig ex-
pert som har skrivit boken. Det här är inte en
handbok i ”bygg själv ditt bibliotek” utan en
mer resonerande beskrivning som vill få läs-
aren att tänka efter och reflektera över upp-
giften. Men förutom dessa små skönhets-
fläckar kan jag inte annat än rekommendera
boken till alla som går i biblioteksbyggnads-
tankar, stora som små. 

Den vänder sig främst till folkbibliotek men
kan användas inom alla biblioteksformer.

Tänk om vi haft denna biblioteksplane-
ringsbibel när vi planerade Malmö stadsbib-
liotek, så många fel vi hade sluppit! Eller i
alla fall hade vi säkert tänkt och analyserat ett
varv till.

Gunilla Konradsson-Mortin
Malmö stadsbibliotek

Att lyfta blicken och bryta
mönster!: metod för
biblioteksutveckling

BTJ, 2006 

Hör du till dem som
brukar säga: ”Jag har
inte tid! Det bara går i
ett hela tiden!”

Funderar du på hur
man ”ska kunna stop-
pa ekorrhjulet och slu-
ta göra som man alltid
gjort?”

Vill du utvecklas i
din roll som bibliote-

karie, rentav bli en ”forskande praktiker”?
Då tycker jag du och din chef ska läsa skrif-

ten Att lyfta blicken och bryta mönster.
Boken handlar om förändringsarbete, om

reflekterande skrivande, hur man som fors-
kande praktiker kan utveckla sitt arbete. 

Christina Persson inleder med att skriva
om att utveckla biblioteksverksamhet ge-

nom forskning i praktiken; som ett an-
greppssätt som når bortom ”om jag hade
pengar, om jag bara hade tid”, tänket som
bibliotekspersonal hamnar i. För att utveckla
verksamheten kan bibliotekarier också arbe-
ta mer som forskande praktiker. Som en bo-
nus får också förändringen större genom-
slagskraft eftersom den har sin grund i en lo-
kalt definierad problematik, skriver Christi-
na Persson. Vad gör då den forskande
praktikern? Steg ett är att hitta en frågeställ-
ning kring något man önskade förändra
(ställ en obekväm fråga!), välj metod (enkä-
ter, observationer, genomläsning lokala do-
kument, ta fram statistik osv.). Hela tiden är
dokumentationen (loggbok och reflekteran-
de skrivande) viktig, och naturligtvis också
att ha brukaren i centrum.

Boken är ett resultat av projektet Ett bib-
liotek för alla (med sex mellansvenska län, de
s k duwcat-länen) där metoderna forsk-
ning i praktiken, reflekterande skrivande och
närstudier i uppsökande verksamheter prov-
ades. Anledningen till att uppsökande verk-
samhet valdes var att konsulenterna ansåg
att den behövde utvecklas eftersom det länge
varit en icke prioriterad verksamhet på bib-
liotek, trots att allt fler blir äldre och får funk-
tionshinder.

Skriften är uppdelad i tre delar. Under ru-
briken ”Dialog” döljer sig olika artiklar – en
handlar om ”forskning i praktiken”, en an-
nan om ”utveckling genom samverkan”, en
tredje heter ”Drakar och demoner på biblio-
teket”; just detta bidrag av Peter Alsbjer
handlar om avsaknad av värdegrund, när
bibliotekspersonal brister i sin gärning med
negativa attityder mot låntagare och deras
servicebehov.

”Verktygslåda” kallar man bokens andra
del. Här finns ett par matnyttigheter som re-
flekterande skrivande, loggboken och ”goda
råd om du tappar taget”. De nationella re-
kommendationerna för ökad tillgänglighet
på folkbibliotek avslutar lite överraskande
kapitlet.

Sedan följer beskrivning av projektet ”Ett
bibliotek för alla”, med syfte och projektöver-
sikt, lite utvärdering, reflektioner kring
närstudier, handledningsprocess m m.

Detta är ett lovvärt initiativ med en fantas-
tisk metod som borde uppmärksammas na-
tionellt i Bibliotekssverige. Tyvärr är bokens
disposition lite spretig – det gör den svårläst
och knepig att använda praktiskt. Ha den
som inspirationskälla och handbok, men
komplettera med stöd från landets eminenta
bibliotekskonsulenter!

Heli Renman
Täby bibliotek
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två gymnasieklasser i Järfälla ska un-
der våren prova på att ”befria” och ”fånga”
135 böcker.  

Naturligtvis kommer idén med Bookcros-
sing från usa där medborgaren Ron Horbak
inte var nöjd med att böcker skulle stå i bok-
hyllan och samla damm. Han ville att böcker-
na skulle läsas och startade därför webbplat-
sen www.bookcrossing.com som sedan spri-
dits över världen. 

Järfälla folkbibliotek nappade på idén ef-
tersom man såg läsfrämjande och lust utan
krav i projektet. Biblioteket har fått 40 000
kronor från Kulturrådet och 10 000 kronor
från Regionbibliotek Stockholm. Under vå-
ren 2007 ska två gymnasieklasser fånga, be-
fria och sprida 135 böcker. Faller det hela väl
ut kommer man att köpa in fler böcker och
vidga projektet.

– Hittills har allt gått oväntat bra. Elever-
na har hela tiden varit involverade i projek-
tet. Det är även de som valt böckerna som
köpts in, berättar bibliotekarien Andreas
Jacobson. 

Böckerna märks med särskilda etiketter,
därefter kan eleverna ”fånga” eller ”befria”
böcker. Biblioteket räknar även med en del
svinn eftersom böckerna inte behöver läm-
nas tillbaka på biblioteket.  

– Det är lite skattjakt över det hela efter-
som de kan lämna böckerna var som helst.
Men de har fått instruktioner att gömma den
första lånade boken någonstans på skolan,
säger Andreas Jacobson. 

När någon hittar boken på bussen, i sko-
lan, på jobbet eller var det nu kan vara så sur-
far man in på webbplatsen och fångar eller
befriar boken. Eleverna kan alltså följa bo-
kens väg på webben och även läsa och skriva
omdömen om böckerna.

– Tanken är att det ska locka eleverna till
att läsa fler böcker och även sprida böckerna
till andra. Bokresan kanske startar i Järfälla
men boken kan ju komma att resa hur långt
som helst, säger Kerstin Gerén, PR-bibliote-
karie i Järfälla.   ÅE

Länk www.jarfalla.se/biblioteket/bookcrossing
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Bibliotekarien Andreas Jacobson delar ut böckerna till eleverna i bokprojektet. 
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Skolbibliotek först ut med Bookcrossing

Succé men bokbrist
det nyinvigda biblioteket i Kulturens
hus i Luleå har blivit en succé. Publiksiffror-
na visar att under de tre första veckor besök-
tes Kulturens hus av fler människor än sta-
dens samlade befolkning. Dessutom har det
under en enda dag varit lika många besökare
på Stadsbiblioteket som under en vecka på

det ”gamla” biblioteket. Biblioteket har fått
över 500 nya låntagare och utlåningen av fak-
taböcker har ökat. Men det finns också en
baksida med tillströmmingen av folk, på
barnavdelningen har hyllorna och framför
allt lådorna gapat tomma. Bibliotekschefen
Britt Inger Rönnqvist säger till nsd att det är

synd att biblioteket inte haft tillräckligt med
böcker samtidigt som man ser positivt på po-
pulariteten. Hon påpekar dock att böcker är
på väg. Biblioteket har fått extra anslag som
det beställts böcker för och böcker som lag-
rats ute på filialerna är på väg att packas upp.   

ÅE

Satsning på utländska
böcker efterlyses

biblioteken köper alldeles för få böcker
på andra språk än svenska.

Trots att människor med rötter i andra
länder är bättre på att använda sig av biblio-
tekets tjänster och t ex lånar fler böcker, sats-
ar inte biblioteken på utländska bokinköp.
Det visar en kartläggning som Västra Göta-
landsregionen har gjort. 

Inte ens hälften av Västra Götalandsregio-
nens 49 kommuner satsar på böcker på andra
språk än svenska. Enligt enkätsvaren för 2005
köptes 12 000 böcker på andra språk än svens-
ka och fyra kommuner köpte inget alls. Det
visar en kartläggning som bibliotekarierna
Gunnar Südow, Caroline Ellus Sjöholm och
Fred Rehm har gjort. De har bland annat tit-
tat närmare på mediebeståndet, mediein-
köpen och verksamheten överlag. I dag har
var femte låntagare utländsk bakgrund men
biblioteken har inte brytt sig om det.   

– De senaste tjugo åren har efterfrågan på
utländsk litteratur ökat men biblioteken har
kanske inte riktigt följt med i den utveckling-
en. Men det är faktiskt bibliotekens roll att
kunna erbjuda det kommuninvånarna vill
ha, säger Fred Rehm

Göteborg var bäst på att köpa in utländsk
litteratur förra året. Där finns över hälften av
de 400 000 böcker på utländska språk som to-
talt finns på biblioteken i regionen. Det köp-
tes böcker på 34 språk, framförallt litteratur
på engelska, finska, arabiska, ryska och ser-
bokroatiska.  

– Det finns en bister ekonomisk verklighet
ute i kommunerna och en gammal tradition
att hellre låna utländsk litteratur från värd-
biblioteken i Borås och Göteborg än att köpa
in egna exemplar, menar Fred Rehm. 

ÅE

Länk: http://www.bibl.vgregion.se/vgrtemplates/
Page____45726.aspx



Stor barnkultur-
konferens i Visby

en stor barnkulturkonferens äger rum i
månadsskiftet mars-april i Visby. Ett 80-tal
personer som på olika sätt arbetar med barn
och kultur i länderna runt Östersjön har bju-
dits in. Fokus kommer att ligga på det gräns-
överskridande mötet mellan människor som
arbetar med barnkultur samt barnkulturmil-
jöns mångfald ur ett internationellt perspek-
tiv. Viktiga ledord är erfarenhetsutbyte, nät-
verksbyggande, inspirations- och kunskaps-
förmedlande. 

Initiativet till konferensen kommer ur-
sprungligen från Utrikesdepartementet som
ett led i det svenska ordförandeskapet i
Östersjöstaternas Råd. Arrangörer är Öster-
sjöns författar- och översättarcentrum i sam-
verkan med Kulturrådet och Riksantikvarie-
ämbetet. Konferensen vänder sig till med-
lemsländerna men även till Vitryssland och
Ukraina. 

Konferensens titel Think ”Future” – Do
Now! är en medveten parafras på Aktions-
gruppen för barnkulturs betänkande ”Tänka
framåt, men göra nu” och tanken är att de
frågeställningar som togs upp i utredningen
också ska tjäna som utgångspunkt för konfe-
rensen. Lotta Lundgren, ordförande i ak-
tionsgruppen kommer också att medverka
vid konferensen som äger rum på högskolan
och i Almedalsbiblioteket. Programmet
kommer att bestå av föreläsningar, panel-
samtal, workshops och dialogseminarier. En
av moderatorerna är Suzanne Osten som ock-
så kommer att hålla en föreläsning. En del
programpunkter kommer att ske i samarbete
med IBBY (International Board on Books för
Young People).

Hur ska man hitta platser där barn får möj-
lighet att möta kultur i olika former? Hur
prioriteras barnkulturen i de olika medlems-
länderna och hur kan man arbeta för att
främja läsningen? Det är några av de frågor
som den två dagar långa konferensen vill be-
lysa.

HZ

Fakta

Östersjöstaternas Råd bildades 1992 av utrikesminist-
rarna i Östersjöområdet.
Sverige innehar ordförandeskapet fram till 30 juni 2007.
Medlemsländerna består av Tyskland, Polen, Estland,
Lettland, Litauen, Sverige, Danmark, Finland, Norge
och Island. 
Think ”Future” – Do Now! Conference för Children och
Children’s Culture in the Baltic Sea Region äger rum i
Visby 30 mars-1 april 2007.
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Det är inte bara inom biblio-
teksbranschen som människor har 
problem med att identifiera sina 
arbetsuppgifter och legitimera sig

själva på ett adekvat sätt. Samhället föränd-
ras ständigt och allt fler lockelser kommer
närmare och påverkar oss mer än vad vi för-
står. Den senaste tidens diskurser på bloggar
och mejllistor har handlat om förvirring och
osäkerhet inför hur bibliotekspersonal bör
eller ska se ut i ett offentligt sammanhang.
När jag har läst alla underliga synpunkter har
jag inte bara blivit förvånad över den under-
bara inskränkthet många kolleger ger ut-
tryck för utan också blivit inspirerad av de
subjektiva infallen som verkligen behövs på
biblioteken.

Nu har jag reflekterat över identitetsdis-
kurserna och kommit fram till följande slut-
satser. För det första vill jag påpeka att all
bibliotekspersonal i Strängnäs kommun klär
sig precis som de själva vill. De använder vil-
ket hårshampo och/eller vilken deodorant
som helst. De får gärna ha svettiga tofflor när
de står bakom lånedisken. De får gå till frisö-
ren hur ofta de vill. Även om det är svårt att
veta hur länge en människa är nyklippt. När
det gäller medtagen mat till personalrummet
gäller samma frihet. Vi tillåter till och med
färdiglagad mat som kan lukta hur som helst.
Och för det andra, det väsentliga överhuvud-
taget är att personalen är precis som de är: de
ska vara subjektiva i sina uttryck. De ska re-
kommendera den litteratur de själva vill; de
ska göra sina egna bedömningar i arbetet,
och de ska vara precis så begåvade och vackra
som de alltid är.  Så gör vi i Strängnäs. Svåra-
re än så är det inte.

När det gäller innehållet i bibliotekarier-
nas profession tillförs sällan något nytt utan
det är bara samma gamla tjat om allt detta
som vi redan vet. Bibliotekarierna är genera-
lister eller specialister på informationssök-
ning, bra på att samla, bedöma, värdera in-
formation men bedöms ofta av forskare att

arbeta i ett semiyrke som saknar professions-
anknytning på ett naturligt sätt.  Men jag har
nu kommit på lösningen. Jag vet hur biblio-
tekarierna återigen ska härska på de mest be-
sökta offentliga arenorna i landet. Vi ska ut-
nämna oss själva till bokhoror! Eller bokbal-
lar... Jag ska förklara varför.

Det slog mig plötsligt när jag gick in på
http://www.bokhora.se/blog/ att det handlar
om att definiera sig själv och sin profession.
På den här bloggen är det fem kvinnor som
kallar den för ”bokhora”. Jag associerar di-
rekt till en individ som gör allt för boken och
litteraturen. Mot betalning. ”Hora” är en
hemsk och nedsättande benämning, men i
kombinationen med ”bok” så ger det helt
andra signaler. Det är ju också kvinnorna
själva som bestämt namnet.  Bloggen hand-
lar väldigt mycket om litteratur och en del
om bibliotek.

Varför kan inte vi bibliotekarier anamma
detta uttryck? Varför kan vi inte arbeta mer
läsfrämjande och kalla oss för ”bokhoror” el-
ler ”bokprostituerade” Eller för ”bokbögar”
eller ”bokballar”? En poäng i sammanhanget
är att vi får hyfsat bra betalt för att arbeta
med litteratur. Det visar också att vi är pro-
fessionella. Kanske kan vi hitta liknande, inte
så nedsättande, benämningar på vad vi
egentligen arbetar med? Men ”bokhora” är
både utmanande och ligger säkert helt rätt i
tiden. Det kan locka många människor till
biblioteken. Vi kan definiera nya målgrup-
per. Istället för att träffa en levande fördom
kan man få träffa den levande ”bokhoran”
Christer Hermansson som talar om vad litte-
raturen betyder för honom som människa. 

För kom ihåg att biblioteksutveckling all-
tid uppstår ur frågan: Varför inte tvärtom?
Glöm aldrig det. Och glöm heller aldrig att vi
vara ska prestigelösa och öppna för nya vä-
gar. Men det är vi som bestämmer i bibliotek-
en. 

© Christer Hermansson
biblioteks- och museichef i Strängnäs

Inblick Christer Hermansson
Bibliotekariernas identitetsdiskurser 
eller egentligen är vi alla bokhoror?

Foto: Ulf Strandberg



SCB:s bibliotek digitaliserar BISOS

bidrag till Sveriges officiella statistik
(bisos) ska digitaliseras med medel från
Riksbankens jubileumsfond. bisos är det
viktigaste och mest omfattande verket med
officiell statistik från 1800-talets mitt till
1900-talets början. 1911 ersattes bisos av Sve-
riges officiella statistik.

bisos finns i Statistiska centralbyråns
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Skogsmulle på webben

skogsmulle fyller 50 år och Fri-
luftsfrämjandet firar detta genom att låta ho-
nom debutera på nätet. Dessutom kommer
landets alla femåringar att bjudas på Skogs-
mullekalas.

Friluftsfrämjandet kommer under våren
att anordna ungefär 140 olika kalas i landet
för att fira 50-åringen. Tanken är förstås att
stärka barnverksamhetens varumärke
Skogsmulle som skapades av Gösta Frohm,
men Friluftsfrämjandet vill naturligtvis även
få ut barnen i skogen. Skogsmullesajten be-
står av information till vuxna men även av
spel till barnen. En fiffig detalj är att sajten
varnar när barnen suttit för länge och spelat
framför datorn. En röst säger då åt dem att gå
ut och leka i naturen, som är världens bästa
lekplats.  Hemsidan drivs i samarbete med
Junibacken, Stora Enso och Naturhistoriska
riksmuseet. ÅE
Länk: www.skogsmulle.se   

Är nätanvändningen
mättad?

Internetanvändningen ligger still i Sverige –
trots att både bredbandsanslutningen och
trafiken ökar. Det visar en undersökning från
Post- och telestyrelsen, pts. För tredje året i
rad visar siffrorna att en av fem svenskar mel-
lan 16 och 74 år inte surfar på nätet. Förra året
hade 51 procent av de svenska hushållen
bredbandsanslutning. Även om det är en hög
siffra internationellt sett har våra nordiska
grannar gått förbi oss. Danmark toppar med
63 procent bredbandsanslutna hushåll, Nor-
ge med 57 procent och Finland med 53 pro-
cent. Dock är priserna i Sverige de billigaste
och de svenska bredbanden är de snabbaste. 

Frågan är väl vilka som hamnat utanför
och som inte kan eller vill hantera datorer? I
takt med att allt fler använder nätet riskerar
ju denna grupp att marginaliseras ytterliga-
re. Politiska initiativ efterlyses. 

ÅE

Satsning gav resultat

biblioteksbudgeten förstärktes och öp-
pettiderna ökade. Det är två av anledningar-
na till att besöks- och utlåningssiffrorna pe-
kar uppåt i Jönköpings kommun. Förra året
ökade utlånen med 11 000 till 950 000 styck-
en, besöksiffran ökade med 6 000 och landa-
de på totalt 844 000.

I Jönköpings kommun finns femton folk-
bibliotek och en bokbuss. Under året kom-
mer ytterligare en bokbuss att beställas. 

Förra året förstärktes biblioteksbudgeten
med närmare 2,5 miljoner kronor vilket inne-
bar att man kunde öka öppettiderna och sat-
sa mer på bokinköp. 

När ekonomin blev bättre bestämde sig
politikerna för att göra en satsning på biblio-
teken och på kulturen överhuvudtaget. 

– Ett kvitto på att vi gör ett hyfsat gott
jobb, kommenterade bibliotekschefen Erik
Lindfelt satsningen i en intervju med bbl
förra året.
Under förra året arrangerades också närmare
900 aktiviteter för barn och vuxna i folkbib-
liotekens regi. Tillsammans lockade dessa
27 500 besök. Ljud- och barnböcker är annars
populära medier i Jönköping. 2006 lånades
21 000 ljudböcker ut, det är 7 000 fler än 2005. 

HZ

(scb:s) bibliotek och i ett antal större svenska
forskningsbibliotek. Det är scb som sökt och
fått fyra miljoner kronor av Riksbankens ju-
bileumsfond i infrastrukturellt stöd för att
göra verket tillgängligt på Internet och i
Libris databas. 

– Vi har sökt pengar för två år. Vi ska vara
klara den 31.12.2009 och slutredovisningen av
arbetet ska vara klart i mars 2010, säger Rolf-
Allan Norrmosse, projektledare för bisos på
scb:s bibliotek.

Digitaliseringen kommer att utföras av en
extern leverantör.

– En upphandling av tjänsten digitalise-
ring kommer att göras enligt lagen om of-
fentlig upphandling. Vi hoppas att vi kan
vara klara med upphandlingen före midsom-
mar. Publiceringen kommer vi att göra själva
och verket kommer att förses med länkar i
libris databas, säger Rolf-Allan Norrmosse. 

bisos är stort i format, 30 x 25 cm, och om-
fattande: cirka tio hyllmeter eller cirka 2 645
häften med omkring 200 000 sidor text och
tabeller. bisos – en del av det svenska kultu-
rarvet – är indelat i 23 ämnesområden och be-
står av 25 serier i alfabetisk ordning från A till
Y. Många av samhällets områden, såsom
rättsväsendet, fångvården, postverket och
kommunernas fattigvård och finanser, för att
nämna några exempel, finns beskrivna i sta-
tistik men också i analyser av statistiken. 

Webbpresentationen av den digitala bi-
sos kommer att bli på svenska och engelska,
verket kommer att få klickbara bokmärken
och innehållsförteckningar och en viss del av
verket kommer även att teckentolkas.

– Vi kommer att fortsätta med att digitali-
sera historisk statistik men först ska det här
bli färdigt, säger Rolf-Allan Norrmosse.

HZ



Iförra numret av bbl rapporterade
Henriette Zorn om en av årets hittills
mest seglivade debatter på biblist: den
om bibliotekariernas förväntade eller

icke-förväntade klädkod. 
Nu kan ännu ett dokument läggas till den

debatten. Gratistidningen Vice, som tidigare
gjort sig känd för kontroversiella bildrepor-
tage och ett minst sagt ocensurerat språk,
har i sitt senaste nummer (det kom före jul,
men Vice har inte världens tätaste utgiv-
ningstakt) ägnat ett inte mindre än sex sidor
långt modereportage åt – bibliotekarier. Helt
autentiska bibliotekarier, stajlade och mo-
dellsminkade, fotograferade i de anrika mil-
jöerna på Stockholms stadsbiblioteks hu-
vudbibliotek. Fem kvinnor och en man. Trä-
örhängen, tygkassar och Gudrun Sjödén-
outfits lyser med sin frånvaro, här är det
snarare ett slags femtiotalsretro som gäller,
men i mycket tydlig 2000-talstappning.
Klänning och kjol dominerar, en och annan
leopardtopp. På några rader under varje bild
får bibliotekarierna berätta om sitt yrkesval
och sitt förhållande till kläder. Den modein-
tresserade känner kanske igen Anna Kågedal
från Karolinska Institutets bibliotek, grun-
dare till en av de första etablerade modeblog-
garna i Sverige (”Anna featuring Mel E” finns
på www.mymarkup.net/anna).

Hela det här Vice-numret är för övrigt bara
ännu ett tecken på att litteratur kanske aldrig
har varit så hett bland unga och trendiga som
nu. Hela numret handlar om litteratur. Och
Vice är långt ifrån först. Plötsligt har mer el-
ler mindre hafsigt sammanställda litteratur-
sidor återupprättats i alla hippa gratistid-
ningar och nöjesbilagor. I Dagens Nyheters

På Stan-bilaga utnämns litteraturklubbar till
de viktigaste nöjesarenorna, och i SvD (nö-
jessidorna) säger någon jätteviktig popkul-
turell profil att världens trendigaste yrke just
nu är litteraturkritiker. I tidningar som Nö-
jesguiden och Rodeo skriver man numera
mer om Horace och Ebba än om Henrik
Schyffert och Robyn. Litteraturklubbar an-
ses vara det enda rätta att hänga på just nu,
och bokförlag som Modernista säljer sina
böcker tillsammans med jeans och gympa-
dojor på streetwearbutikerna.

Betyder då detta att de trendkänsliga läser
mer böcker? Tveksamt. I många fall handlar
det nog snarare om boken som accessoar än
som samtalspartner. Och man ska komma

ihåg att trendpubliken är den flyktigaste av
alla: nästa säsong är det med största sanno-
likhet något annat som gäller. Men till dess
kan ju alla bibliotekarier sträcka på sig lite
extra. Just nu, och säkert i några månader till,
har ni världens hetaste yrke. Möjligen med
undantag för litteraturkritiker då.

Annina Rabe
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Besserwisser av Anders Mathlein

Bibliotekarie = världens modernaste yrke

Ur tidningen Vice senast nummer …

”Äntligen. Jätteroligt!”
Nu finns BBL på webben.
www.biblioteksforeningen.org,
i högerspalt finns vår löpsedel
som uppdateras kontinuerligt.
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Nominera de bästa
barn- och ungdoms-
böckerna!

Svensk Biblioteksförening
delar varje år ut tre priser till de
bästa svenska barn- och ung-
domsböckerna. Vi vill nu påmin-
na om att du kan vara med och
påverka genom att nominera
dina favoriter bland 2006 års
utgivning. 

Du kan föreslå en eller flera
böcker i de tre olika kategorier-
na: 

Nils Holgersson-plaketten
som delas ut till bästa barn/ung-
domsbok, Elsa Beskow-plaketten
som delas ut till bästa illustratör
samt 

Carl von Linné-plaketten som
delas ut till bästa faktabok.
Böckerna ska vara svenska origi-
nalutgåvor.

Skicka dina nomineringar
senast den 15 april till e-post: 
ww@biblioteksforeningen.org
eller per brev till Svensk Biblio-
teksförening, Att: Wiviann Wil-
helmsson, Box 3127, 103 62 Stock-
holm. Fax 08-545 132 31. 

PAx

Föreningsnytt
Material till föreningsnytt mailas till:
pax@biblioteksforeningen.org

Sök resestipendier!

Alla medlemmar i Svensk Bib-
lioteksförening har möjlighet att
ansöka om resestipendier.
Beslut sker två gånger per år och
nästa ansökningstillfälle är 31
mars. Avsikten med resestipen-
dierna är att fördjupa den enskil-
des bibliotekskunskaper.

För ansökan gäller att den ska
innehålla motivering samt bud-
get. Rapport ska lämnas senast 
1 månad efter hemkomst. Sökan-
de ska vara enskild eller institu-
tionell medlem i Svensk Biblio-
teksförening. Bidragsmottagare
ska framhålla att Svensk Biblio-
teksförening finansierat resan
när den i olika sammanhang pre-
senteras. Stipendium kan erhål-
las för 100 procent av kostnader-
na.

Ansökan skickas till Svensk
Biblioteksförening, Att: Wiviann
Wilhelmsson, Box 3127, 103 62
Stockholm. E-post ww@biblio-
teksforeningen.org
Tel 08-545 132 32. 

WW

Affischutställning på
Biblioteksdagarna 
Biblioteksdagarna 2007 arrangeras i Stockholm 23–25 maj
och temat är Bibliotek 2.0. Svensk Biblioteksförening bjuder
in alla institutionella medlemmar att visa ett projekt eller
bra ordinarie verksamhet i en affischutställning (Poster 
Session).

Vi erbjuder nu ert bibliotek att delta i affischutställningen under bib-
lioteksdagarna. Ni får plats att sätta upp en affisch (eller flera) på ett ut-
rymme som är cirka 90x190 cm. Ni förväntas bemanna er ”affisch” för
att svara på frågor under torsdagen den 24 maj mellan kl. 12.00 - 13.30.
Det är gratis att ställa ut en affisch men om man vill vara med på konfe-
rensen får man anmäla sig som deltagare och betala deltagaravgift. An-
mälan till affischutställningen vill vi ha senast 15 mars.

Att delta i affischutställningen ger bibliotek möjlighet att visa upp
ett projekt eller sin verksamhet för kollegor och få synpunkter och idé-
er. Biblioteksdagarna samlar drygt 500 deltagare. Det är andra året
som vi har en affischutställning i samband med vår stora konferens.
Ifjol deltog ett 30-tal i utställningen. Svensk Biblioteksförening hyr ut-
rymme, ordnar skärmar och informerar om utställningen och ni som
är utställare ordnar med transport och sätter upp ert material.

Skicka er anmälan till affischutställningen via mail till Wiviann Wil-
helmsson e-post ww@biblioteksforeningen.org

WW
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Idéer till konferenser och seminarier?

Svensk Biblioteksförening arrangerar varje år 10–15 konfe-
renser och seminarier. Under våren kommer vi bl a att ha en barn-
bibliotekskonferens, en konferens om delregionalt samarbete och
en om vårdbibliotek. Vi vill gärna ha in idéer på ämnen och teman
inför hösten 2007. För att få en samlad bild av önskemål och behov
vill vi ha era förslag senast 16 april. I den nya organisationen kan
vi sedan bilda arbetsgrupper för att göra och genomföra dessa
konferenser på bästa sätt. Skicka in era förslag till Wiviann Wil-
helmsson, ww@biblioteksforeningen.org senast 16 april.

Våra konferenser
16 april, Stockholm
Framtidens barnbibliotek –
läslust i en digital tid

23–24 april, Stockholm
Delregionalt samarbete

7–8 maj, Växjö
Vårdbibliotekskonferens

23–25 maj, Stockholm
Biblioteksdagarna 2007

Mer information på vår hemsida, www.biblioteksforeningen.org
Välkomna!

Scenprogram under Bok &
Biblioteksmässan 

Under Bok & Biblioteksmässan i Göteborg 27–30 september
kommer Svensk Biblioteksförening att ha värdskapet för
scenen i E-hallen under torsdagen och fredagen. Vi inbjuder
nu alla institutionella medlemmar att komma med förslag
på scenprogram och presentationer. Vi kommer sedan att
göra ett urval bland förslagen.

Ett scenprogram är ca 15 minuter långt. Föreningen står för scen-
hyra o liknande, alla övriga kostnader i form av resor, logi och entré
står respektive medverkande för. Scenen är ett bra tillfälle att presen-
tera intressanta biblioteksprojekt och satsningar för mässans alla
deltagare. Är ni intresserade av att medverka skickar ni er idé till
Wiviann Wilhelmsson på vårt kansli ww@biblioteksforeningen.org.
Scenvärd är föreningens vice ordförande Johanna Hansson. Intresse-
anmälan till scenprogrammet vill vi ha senast 15 maj.

PAx

LIBER

Den europeiska Forskningsbiblioteksföreningen LIBER, Ligue des
Bibliothèques Européennes de Recherche, beslutade vid sitt möte i
Uppsala 2006 att även låta biblioteksföreningar ansluta sig till för-
eningen. Svensk Biblioteksförening har därefter ansökt om medlem-
skap och från januari 2007 är föreningen medlem i LIBER. Mer infor-
mation om LIBERs arbete finns på www.kb.dk/liber.

PAx

Sista motionsdag 28 mars
Svensk Biblioteksförenings årsmöte går av stapeln onsdagen den
23 maj, klockan 15.00. i Folkets Hus, Stockholm. Årsmöteshandling-
ar skickas ut till alla medlemmar i mitten av april. Vi vill dock återi-
gen göra alla uppmärksamma på att sista motionsdag är onsda-
gen den 28 mars 2007.  Medlem eller grupp som önskar att viss frå-
ga tas upp till beslut på årsmötet har att senast utsatt sista mo-
tionsdag skriftligt anmäla detta till kansliet: 
Svensk Biblioteksförening, 
Box 3127, 103 62 Stockholm.

Valberedningen tar gärna emot förslag på nya styrelseledamö-
ter. Valberedningens ordförande Roland Tiger träffas på telefon 
0611 - 865 51 eller e-post roland.tiger@ylb.se. Övriga ledamöter är
Katinka Borg, Jönköping, Mats Lindquist, Stockholm, Catta Torhell,
Lund och Maria Törnfeldt, Uppsala.

PAx
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Utvecklingsråd för ledning, profession och organisation
Ledamöter
Catta Torhell, ordf HT-biblioteken
Elisabeth Aldstedt Styrelseledamot
Ulf Göransson Uppsala universitetsbibliotek
Gunilla Hultsjö Bomhus bibliotek
Christina Jönsson-Adrial Kristianstad högskolebibliotek
Anette Mjöberg Folkbiblioteken i Lund
Roland Persson Styrelseledamot

Utvecklingsråd för media & samlingar
Ledamöter
Barbro Borg, ordf Solna Stadsbibliotek
Magdalena Gram Kungliga Biblioteket
Liz Josefsson Folkbiblioteken i Lund
Bengt Källgren Styrelseledamot
Mats Lindqvist Kungliga Biblioteket
Jenny Poncin Styrelseledamot
Anna Swärd-Bergström Umeå universitetsbibliotek

Utvecklingsråd för verksamhet & användarkrav
Ledamöter
Gunilla Konradsson, ordf Malmö stadsbibliotek
Ingar Beckman-Hirschfeldt Fd TPB
Barbro Bolonassos Fisksätra bibliotek
Anette Eliasson Styrelseledamot
Birgitta Hansson Styrelseledamot
Erik Lindfeldt Jönköpings stadsbibliotek
Ola Pilerot Högskolan i Skövde 
Malin Ögland Håbo bibliotek

Internationellt råd
Ledamöter
Britta Lejon, ordf Ordförande
Gunilla Lilie-Bauer Styrelseledamot
Bo Markusson Timrå bibliotek
Uno Nilsson Tjörns bibliotek
Agneta Olsson Styrelseledamot
Birgitta Sandell ALP-kontoret
Christina Tovoté Stockholms universitetsbibliotek
Ann-Katrin Ursberg Alvesta bibliotek

Föreningens nya organisa-
tionsstruktur trädde i kraft vid
årsskiftet och sedan dess har fle-
ra nätverk startats och verksam-
hetsgrupperna tillsatts. Vid sty-
relsens sammanträde den 14
februari var det dags att utse de
ledamöter som ska ingå i de oli-
ka utvecklingsråden. 

Råden ska i sin verksamhet bidra
till att uppfylla Svensk Biblio-
teksförenings vision och verk-
samhetsidé. Detta ska bland
annat ske genom att råden:
• Såsom ”tankesmedjor” deltar i

Svensk Biblioteksförenings
omvärldsbevakning och policy-
skapande arbete. 

• Inom sitt område kartlägger,
uppmärksammar och sprider
utvecklingstendenser samt sti-
mulerar idédebatt och utbyte.

• Inom sitt område bevakar bib-
liotekslagen och främjar till-
lämpningen av densamma. 

Råden är ett rådgivande och
beredande organ åt styrelsen
och bedriver ingen egen utåtrik-
tad verksamhet. De får istället
uppdrag från styrelsen som
sedan ska återrapporteras. Mer
information om respektive
utvecklingsråd finns på förening-
ens hemsida. Första samman-
trädestillfället för de olika råden
blir den 12 mars.

Utvecklingsråden tillsatta

En skiss över föreningens nya 
organisationsstruktur finns här till
höger. Mer information finns på 
föreningens hemsida 
www.biblioteksforeningen.org



11–13 mars, Roskilde, Danmark
EUSIDIC Conference 2007
Theme: What will be the impact of
Web2.0 and Library2.0 applications on
user services in library and informa-
tion services management.
Arr: EUSIDIC
Mer info: www.eusidic.net

22–23 mars, Mariehamn, Åland
Hur ser bibliotekens roll ut i Web
2.0-världen?
Ett seminarium om Bibliotek 2.0,
Google och Wikipedia i Mariehamn på
Åland den 22–23 mars 2007 i anslut-
ning till Mariehamns litteraturdagar.
Anmälan senast den 12 mars 2007. Du
kan anmäla dig direkt via anmälnings-
formuläret på hemsidan. För mer info-
mation kontakta Suzanne Donner på
tfn: +358 (0)18 537 715 eller +358 (0)18
531 411, e-post suzanne.donner@ha.ax
Arr: Biblioteket vid Högskolan på
Åland och Mariehamns stadsbibliotek
Mer info: www.ha.ax/
text.con?iPage=309

23–25 mars, Mariehamn, Åland
Mariehamns litteraturdagar 2007
För femtonde gången i ordningen
arrangeras MARIEHAMNS LITTERA-
TURDAGAR, en litterär festhelg med
författarmöten, debatter, musik och
litterär supé i stadsbiblioteket. Vårens
tema är SPÅR. Välkomna!
Arr: Mariehamns stadsbibliotek
Mer info: www.mhbibl.aland.fi/
littdag/

29 mars, Göteborg
Boktips.net – skrivarkurser
Workshops i recensions-/annotations-
skrivning med Maria Ehrenberg, fil. dr i
litteraturvetenskap och flitig recen-
sent. Skrivkursen är uppdelad i två
dagar. Dag 2 är 19 april. Kursen syftar
till att stärka, utveckla och kompe-
tenshöja bibliotekarier i deras yrkes-
roll som skribenter med ett läsfräm-
jande uppdrag, både genom att skriva
direkt för nätet, publicering i andra
sammanhang och i rollen som littera-
turförmedlare i direkta bok- och läs-
samtal med allmänheten och i annan
publik verksamhet.
Arr: Regionbibliotek Västra Götaland,
Länsbibliotek Skåne, Länsbiblioteket
Västernorrland, med stöd av Statens
kulturråd
Mer info:
www.bibl.vgregion.se/regionbibliotek/
skrivarkurs

30 mars, Göteborg
Boktips.net – skrivarkurser
Workshops i recensions-/annotations-
skrivning med Maria Ehrenberg, fil. dr i
litteraturvetenskap och flitig recen-
sent. Skrivkursen är uppdelad i två
dagar. Dag 2 är 20 april. Kursen syftar
till att stärka, utveckla och kompe-
tenshöja bibliotekarier i deras yrkes-
roll som skribenter med ett läsfräm-
jande uppdrag, både genom att skriva
direkt för nätet, publicering i andra
sammanhang och i rollen som littera-
turförmedlare i direkta bok- och läs-
samtal med allmänheten och i annan
publik verksamhet.
Arr: Regionbibliotek Västra Götaland,
Länsbibliotek Skåne, Länsbiblioteket
Västernorrland, med stöd av Statens
kulturråd.
Mer info:
www.bibl.vgregion.se/regionbibliotek/
skrivarkurs

16 april, Stockholm
Framtidens barnbibliotek – läslust i
en digital tid
Årets tema är läslust och metoder för
att locka till läsglädje. Barnbiblioteka-
rier har i alla år arbetat läsfrämjande,
nu vill vi inspirera till nya vägar för
framtidens barnbibliotek. Konferensen
anordnas för fjärde gången. Mer infor-
mation: Sofia Lindblom, e-post
sofia.lindblom@rinkeby.stockholm.se
Arr: Svensk Biblioteksförening

23 april, Över hela landet
Världsbokdagen
Mer info: www.varldsbokdagen.nu

23–24 april, Stockholm
ABM nationellt och nationella 
frågor inom ABM området
Våren 2007 års nationella ABM-konfe-
rens kommer att äga rum i Stockholm
den 23 och 24 april 2007 och anordnas
av ABM-centrum. I anslutning till kon-
ferensen planerar ABM-centrum och
Statens kulturråd att den 25 april ge
en extra temadag kring ämnet access.
Arr: ABM-centrum

7–8 maj, Växjö
Vårdbibliotekskonferens
Arr: Svensk Biblioteksförening

8–11 maj, Jönköping
Högskolor och Samhälle 
i Samverkan, HSS
Den nationella konferensen Högskolor
och Samhälle i Samverkan, HSS, hålls
vid Högskolan i Jönköping den 8–11
maj 2007. Konferensens övergripande
tema är Samverkan för kompetensut-
veckling och ett av de fem spåren
behandlar vetenskaplig kommunika-
tion i förändring. Ökad tillgänglighet
till information genom Open Access-
publicering och digitalisering, liksom
nya verktyg för spridning och kommu-
nikation (som bloggar och wikis) ska-
par nya möjligheter för forskare att
sprida sina resultat. Samtidigt ger
denna utveckling möjligheter för aktö-
rer med uppdrag att bevaka, granska
och förmedla forskningsinformation
att utveckla nya arbetssätt och tjäns-
ter. Spåret belyser frågor kring de nya
förutsättningarna för vetenskaplig
publicering, den ökande tillgången till
forskningsresultat och de möjligheter
och utmaningar detta skapar för för-
medlarna av forskningsbaserad infor-
mation.
Arr: Högskolebiblioteket i Jönköping
Mer info: www.hss07.se

23–25 maj, Stockholm
Biblioteksdagarna 2007
Biblioteken står inför fortsatt stora för-
ändringar – och rejäla utvecklingsmöj-
ligheter. Vilken roll spelar faktorer som
interaktivitet, självservice, dialog,
användarinflytande, användarstyr-
ning och feedback? På Biblioteksdagar-
na 2007 kommer vi att diskutera bib-
lioteken och senmoderniteten – Biblio-
tek 2.0. Hittills har 2.0-debatten kon-
centrerat sig på teknik och hemsidor,
men det krävs ett helhetstänkande om
biblioteken ska hitta sin nya, starka
roll. Perspektivet är horisontellt snara-
re än vertikalt. Bibliotekarierollen
sätts under debatt. Omvärldsföränd-
ringarna är så omfattande och snabba
att dialogen blir en överlevnadsfråga.,
Arr: Svensk Biblioteksförening

10–12 juni, Aarhus, Danmark
Elevations – The Networking 
Library
Elevation: the action of fact of raising
or being raised to a higher or more
important level, state or position. In
an international perspective the 17th
Halmstad Conference formulates a
strong statement about the necessity
for libraries to include and engage in
untraditional partnerships – and
offers conference participants an
inspiring platform to create new ones.
Arr: Halmstadskonferensgruppen
Mer info: www.elevations.dk

11–14 juni, Stockholm
28th IATUL Conference ”Global
Access to Science
28th IATUL Conference ”Global Access
to Science – Scientific Publishing for
the Future” Scholarly Communication,
Science Publishing, E-science är några
av de utvecklingsområden som ingår i
konferensprogrammet. Plats är Kungli-
ga Tekniska Högskolans Bibliotek
(KTHB).
Arr: TeknologiBiblioteken i samarbete
med International Association of
Technological University Libraries
(IATUL)
Mer info: www.lib.kth.se/iatul2007/

13–15 juni, Vienna (Austria)
11th International Conference on
Electronic Publishing
Openness in Digital Publishing: Aware-
ness, Discovery and Access. ”Open-
ness” is a broad philosophical as well
as technical tenet that underlies much
of the innovation in the creation and
consumption of Internet technologies,
which are in turn transforming scho-
larly communications, practices and
publishing across the disciplines and
around the world. ELPUB 2007 is devo-
ted to examining the full spectrum of
”openness” in digital publishing, from
open source applications for content
creation to open distribution of con-
tent, and open standards to facilitate
sharing and open access.
Arr: Vienna University of Technology
Mer info: www.elpub.net

18–19 juni, Stockholm
13. Nord I&D 
”The Human side of IT”
Läs Call for Contributions och annat
om konferensen på
nordiod2007.sfis.nu
Arr: Svensk förening för informations-
specialister
Mer info: nordiod2007.sfis.nu

19–21 juni, The Lowry, 
Manchester, UK
Joint Use Libraries
Joint use libraries are libraries serving
more than one group of users (eg
school-public libraries, university-
public libraries). This three day confe-
rence organised by evidence base at
the University of Central England
offers practitioners, researchers and
policymakers interested in joint use
libraries a unique opportunity to meet,
network and share experiences. The
programme will include: case studies:
short reports of a activities or projects
reflective papers discussing a range of
activities or an area of research. pos-
ters: visual presentations of a case
study or issue, with opportunities for
informal discussion optional visits to
local joint use libraries social events.
Arr: University of Central England
Mer info: www.ebase.uce.ac.uk/
JointUSeConference.htm

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