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Valfrihet
�“Med CS Library kan biblioteken 
själva välja katalogsystem, 
externa databaser och media-
leverantörer.�”
För fler vägar till framtidens bibliotek; 
gå till www.cslibrary.se

CS Library 3 
Nu är nästa generations bibliotekswebb här! 
Premiärvisning på biblioteksdagarna, besök vår 
monter eller vår visning fredag kl 11.50. 

Teknikhuset i bibliotekens 
och låntagarnas tjänst del 3:

Kontakta gärna Rey Langels, VD för Teknikhuset AB, 
tel: 090-70 87 06  epost: rey.langels@teknikhuset.se så får du veta mer! 

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

www.teknikhuset.se
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Svensk Biblioteksförening är en 
ideell förening med uppgift att främja 
svenskt biblioteksväsen. 
Biblioteksbladet speglar föreningens 
verksamhet, åsikter och ställnings-
tagande men har också till uppgift 
att väcka egen debatt genom att ge 
utrymme åt andra åsiktsyttringar. 
Tidningen har en fri och självständig 
roll och bedrivs med tryckfrihetsför-
ordningen som grund.

Denna tidning gick i tryck den 
9= april. 

Den här tidskriften är 
TS-kontrollerad.

Ur innehållet:

Förord Henriette Zorn

 '!  Fildelning förbjuden i lag. Åsa Ekström

 '"  Gallra för ljus och luft – och för fler besökare och utlån.  
Henriette Zorn

 '( Lommas märkliga resa. Sven Nilsson

 '%  Varför är det tomt på Carolina? MarieLouise Samuelsson

 #'  Åse Hedemark föreläser på Biblioteksdagarna. Henriette Zorn

 #"  ”Om Ni tillsänder mig frågorna skriftligen…” Åsa Ekström

 Belackarna kan andas ut.  
 Den rosa eran är slut. Nu är  
 det mörkblå klassisk bib- 
 lioteksföreningsprofil som 

kommer att dominera när Svensk Bib-
lioteksförenings kampanj Library Lovers 
successivt fasas ut under 2009. Man kom-
mer inte att medverka i Almedalen och 
engagemanget på Bok & Bibliotek ska koncentreras 
till branschdagarna torsdag och fredag, bl a med en 
ökad satsning på aktiviteter på den numera inarbe-
tade Biblioteksscenen. Opinionsbildning och lobb-
ning gentemot politiker ska även fortsättningsvis 
bedrivas genom att hänga på partiernas kommun-
dagar, stimulera till lokalt politiskt engagemang, 
skriva debattartiklar, remissvar etc, etc. Men det 
kommer knappast att ske med samma kraftfulla ser-
ve som under de senaste åren. Allting har sin tid. För 
fem år sedan gavs, av medlemmarna, uppdraget att 
sätta Svensk Biblioteksförening på kartan. Det har 
man gjort och en nationell bibliotekspolitik finns på 
agendan om än ännu inte realiserad. Mission com-
pleted. Almost. Utmaningen nu är att försöka hålla 
sig kvar på kartan. 

I den verksamhetsinriktning för de nästkomman-
de två åren som medlemmarna ska ta ställning till på 
årsmötet i maj kan man skönja en viss betoning på 
rörelser inåt snarare än utåt. Utåtriktad verksamhet 
och lobbning finns med men fokus ligger på en tyd-
ligare satsning på forskning och utveckling. Åter-
står att se vad det egentligen betyder. Ett konkret 
steg i den riktningen har redan tagits, t ex genom 
initiativet med Månadens uppsats där man synlig-
gör den kunskap som produceras inom ramen för 
B&I-utbildningarna – på hemsidan och i BBL varje 
månad. Därtill samlar man alla uppsatser från 2008 
och framåt och gör dem sökbara på hemsidan och 
möjliga att ladda ner i fulltextformat. Ett efterläng-
tat initiativ, vad jag har förstått.

En utmaning som föreningen står inför på sikt, 

när de sedan länge omtalade pensions-
avgångarna är ett faktum, är hur man 
ska locka yngre årgångar biblioteksmed-
arbetare att bli medlemmar och bli ak-
tiva i föreningsarbetet. Jag tror inte att 
Lina Ydrefelt är ensam om att tycka att 
föreningsskutan ångar på för långsamt 
för att det ska vara värt att mönstra på 

och på så sätt försöka påverka både fart och färdrikt-
ning. Hon och föreningens generalsekreterare sam-
talar om det och mycket annat i detta nummer. 

Förändringar inom föreningsdemokratins ramar 
är långsamma processer. Det kan väcka frustration. 
Men Svensk Biblioteksförening är inte Gud eller 
någon annan odefinierbar högre instans (ursäkta 
blasfemin) som agerar outgrundligt och efter egen 
kompass. Den är, vilket Niclas Lindberg är inne på 
i samtalet med Lina Ydrefelt, summan av sina med-
lemmar. Med andra ord: det är många åsikter som 
ska jämkas samman till en färdriktning. Men ytterst 
är det medlemmarna som bestämmer, det är med-
lemmarna som är föreningen. Gud gör inte jobbet. 
Det tarvar förstås att man som medlem har åsikter 
och om man vill förändra, utnyttjar de möjligheter 
som finns inom ramen för föreningen. Lägger fram 
motioner, utnyttjar sin röst, väljer vem som ska fö-
reträda en, aktiverar sig i grupper eller nätverk, be-
driver intern lobbing, debatterar i BBL… Av sig självt 
händer inget. För slipade föreningsrävar i medlems-
kåren är detta en självklarhet, men jag tror inte att 
det är det för alla – och här finns möjligen också en 
pedagogisk utmaning för föreningen, inte minst i 
rekryteringen av nästa generation medlemmar. 

Antalet motioner vid årsmötet 2008 var noll. Inte 
en enda motion på drygt 4 000 medlemmar! Ett 
tecken på att hälsan tiger still? Att allt är bra? Eller 
bryr man sig bara inte. I år är det lite bättre – hela 
tre stycken, eller bara. Det beror på hur man ser på 
saken. Är föreningsdemokrati ute? Eller är det bara 
så att man inte vet hur man gör?
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Åsa Ekström: Hur ser framtidens biblioteksverk-
samhet ut?
Niclas Lindberg: Jag vet inte riktigt hur jag 
ska förhålla mig till den frågan. Det är lätt att 
rabbla ur sig en massa mer eller mindre kva-
lificerade idéer om hur det framtida bibliote-
ket skulle kunna se ut. Det enda man vet är att 
man inget kan veta.

– Men jag tror ändå att den grundläggan-
de idén, själva kärnan med bibliotek håller i 
framtiden, om vi talar 20–30 år framöver. För 
jag vet inte vem annars som ska utföra den 
här kärnverksamheten som handlar om att i 
någon form samla någonting – i vilken form 
eller format återstår att se – för att på något 
sätt tillhandahålla det. 
Lina Ydrefelt: Varje gång jag får den frågan så 
undrar jag om jag får den för att vi inte vill tala 
om biblioteket som det är i dag. 

– I framtiden tror jag att vi kommer att bli 
aktiva kunskapsbyggare istället för att enbart 

vara passiva kunskapsförmedlare. Biblioteka-
rien och användaren kommer varandra när-
mare. Dels kommer vi att vara mer aktiva i de 
akademiska, auktoritära källorna och resur-
serna, dels i att sammanföra alla dessa ama-
törintressenter som också vill vara med och 
skapa kunskapen. Vi kommer inte bara att ha 
tillgång till ebsco:s databaser utan även an-
vända alla sociala forum som finns; Inte bara 
låna en bok om näringslära utan också gå in 
på Vegan.nu och delta i diskussionerna där. I 
det fysiska rummet kommer vi att arbeta mer 
och friare med digitala resurser. Det kommer 
inte att göras någon skillnad mellan tryckt 
och digital litteratur på samma sätt som det 
görs i dag. 
NL: Det är bara att utgå från sig själv och se hur 
man rör sig mellan alla dessa olika mediafor-
mat och digitala resurser. Men jag pratar mer 
om bibliotek som företeelse än om biblioteka-
rier. Och jag hävdar att biblioteket kommer att 
fortsätta att vara en resurs för skapande. Men 
ska bibliotekarien plötsligt bli en medprodu-
cent i själva skapandet av kunskapen eller ska 

man fortsätta samla och tillgängliggöra den 
redan skapade kunskapen?
LY: Jag menar inte att man ska ta ideologiska 
ståndpunkter om man deltar i kunskapsska-
pandeprocessen. Snarare handlar det om en 
praktisk resurs som blandar sig med använ-
daren. När vi byggde sociala forum på biblio-
teket i Bromölla, fick barnen vara med i hela 
processen och fick därmed ta del i kunskaps-
organisationen. Därför är det så tragiskt när 
barnbibliotekarier ser som sin enda uppgift 
att få barnen att läsa istället för att använda 
begreppet literacy, som egentligen inte går att 
översätta till informationskompetens, utan 
snarare är en bred it-kompetens med språk 
och historieberättandets funktion i samhäl-
let. Där alla delarna hör ihop. Man kan inte 
vara en bra aktiv deltagare på den sociala web-
ben om du inte har ett gott språk, har fantasi 
och kreativitet.

ÅE: Håller du med om det, Niclas?
NL: Det är väl så att frågorna hör samman men 
det väcker funderingar om det är biblioteken 

Vet man vad man tycker – 
blir man modig

##$ sammanförde 
den frispråkiga bib-
lioteksdebattören 
Lina Ydrefelt med 
Svensk Biblioteks-
förenings general-
sekreterare Niclas 
Lindberg – två 
sjuttiotalister som 
tycker och tänker 
mycket om och 
kring bibliotek.  
Det blev ett sam-
tal om framtiden, 
samtiden och spel. 
Bland annat.

/.$.
: ?(')&($$( @.

)'

/.$.
: ?(')&($$( @.

)'



[! : "##$] 3&3%&.$(-!3%"1($ 5

som ska fi xa hela biffen – från den digitala 
konstruktionen till kunskapsorganisation, 
läsning, berättartradition och så vidare. Vi 
har ju ett helt civilt samhälle omkring oss! 
Man kan ju inte tänka bort studieförbund, 
skola och folkbildning och tro att det är bib-
liotekarier som ska ordna allt det här. Snarare 
är väl huvudfrågan: Var i den här kedjan ska 
den verksamhet som jag befi nner mig i och 
den kompetens som jag har, sättas in? Där 
tycker jag att debatten ofta spårar ut eftersom 
man alltför ofta intar låsta positioner där den 
ena parten hatar webben och den andra avskyr 
sagostunder. 
LY: När jag har pratat om sagostunder, bokprat 
och bvc-besök så har det handlat om att mo-
dernisera formerna – aldrig att avskaffa dem. 
När jag hade bokprat om fantasy med några 
12-åringar blandade jag litteraturen med di-
gital storytelling och visade på storskärm hur 
andra barn blev aktiva i sitt skapande, hur de 
vidareutvecklade de här fi gurerna bland annat 
genom wikisar. På det sättet stärks skönlitte-
raturens position och vidareutvecklas. Däre-
mot har jag ingen förståelse för bibliotekarier 
som sitter på bvc och visar tio böcker om 
barnuppfostran när vi har så mycket bättre 
webbaserade resurser.

– Bibliotekarierna kan även ha i uppgift 
att bygga sociala nätverk i utsatta områden. 
Det kan få en oerhörd betydelse om vi visar 
hur människor kan hitta varandra med dessa 
verktyg. Starta bokcirklar i områden med låg 
andel biblioteksbesökare. Jag tror att kärnan 

är ”literacy”, och att allt rör sig kring denna 
kärna. 
NL: När det gäller bvc-arbetet så syftade det 
väl ursprungligen till att göra den speciella 
målgruppen medveten om att man kan ta del 
av informationsresurserna, vilket är en av 
bibliotekens uppgifter. När man utforskar 
obruten mark är det otroligt viktigt att man 
har en tydlig bild av kärnan i verksamheten, 
vad det är man vill uppnå med det här nya som 
ska prövas så att man vet varför man gör det. 
Forskningsrapporten ”Bibliotekarien och pro-
fessionen” visar t ex att bibliotekarierna inte 
vet vad kärnverksamheten är. Och om man 
inte vet det och ska ut och söka nya metoder, 
då är det inte så säkert att man hamnar rätt. 

ÅE: Vad ska man plocka bort från den dagliga 
verksamheten då? 
LY: Man kan börja med att slopa mycket av 
rutinarbetet som att sitta och laga böcker, 
klistra etiketter och städa i all evinnerlighet. 
Släng ner de oanvända böckerna i magasinen! 
Sluta tjata på barnen! Omprioritera hur man 
använder tiden och hänvisa till webben. Det 
är beklämmande hur bibliotekarier sitter och 
pillar med praktiska saker i en utsträckning 
som inte är försvarbar. Assistenterna bör 
utföra de mer praktiska göromålen i högre 
utsträckning än vad som görs i dag. Medarbe-
tarna ska fråga sig vad och varför de gör som 
de gör och hur detta förhåller sig till yrkesrol-
len. Därefter ska man redovisa det inför che-
fen som sedan får utvärdera. Sedan är det ju 
en annan sak att de fl esta bibliotekschefer är 
fega. Ett annat problem är att det anses pro-
vokativt att sitta vid en dator och jobba. Det 
är tydligen bland bokhyllorna som biblioteka-
rien gör störst nytta.

ÅE. Vad är det som krävs för att få till stånd en 
verklig förändring?
LY: Det mest radikala som jag kan komma på 
är det ändrade informationsbegreppet och 
hur vi samlar resurser. Vi kan som yrkesverk-
samma bibliotekarier inte stå och sortera mel-
lan inkorrekt och korrekt enligt någon slags 
positivistisk informationsgrund. Vi måste i 
2.0-samhället vara delaktiga i arbetet med att 

skapa kunskap och dela med oss mycket mer. 
Då måste bibliotekarierna ändra sin grundsyn 
och värdegrund för att ta steget vidare till det 
bibliotek som jag ser framför mig. Det mest 
kontroversiella som jag säger är att vi måste 
gå från ett positivistiskt informationsbe-
grepp till ett postmodernt eller vad man nu 
vill kalla det. 
NL: Man kan inta olika hållningar. Du är inne 
på ett trendbrott där människans behov är ut-
gångspunkten. Du vill göra bibliotekarien till 
en aktör.
LY: Hela tiden kommer de kommersiella före-
tagen som hoppar på det nya medan organi-
sationer och föreningar är hopplöst efter. Jag 
menar att vi har ett ansvar för att värna ytt-
randefriheten, att värna om ett demokratiskt 
samhälle. Måste vi då inte vara aktiva i dessa 
forum och erbjuda alternativ?

ÅE: Hur ska det gå till rent konkret på fältet? 
LY: Allvarligt talat så skulle man ha haft ett 
Kunskapslyft för bibliotekarierna redan 
1999/2000 för vår funktion är så pass viktig för 
den demokratiska strukturen. 
NL: Nationell bibliotekspolitik rymmer ju des-
sa strukturella åtgärder för att skapa system 
för att bli bättre på det här. Blir man tydligare 
på mål- och kvalitetsformuleringar faller de 
andra bitarna på plats: kompetensnivå, kom-
petensförbättring,  kompetensutbildning osv. 
Det handlar ju delvis om att hitta sätt att ma-
növrera allt det här du pratar om. Vad ska vi 
göra och inte göra? Vilka ska biblioteken vara 
till för och inte? Att hitta någon sorts idémäs-
sig grund, hitta kvalitetsindikatorer som kan 
följas upp, och även diskutera vilka verktyg vi 
ska tillhandahålla.
LY: Diskussionerna bland bibliotekarierna 
förs ju för att vi har haft en sådan enorm för-
ändring från 1990-talet fram till i dag. Vi be-
fi nner oss i ett skifte.
NL: Javisst, men det är en förändring som 
inte alla har tagit del av. Det fi nns ju faktiskt 
mängder av människor som använder sig av 
biblioteket och är skitnöjda, 87 procent. Det 
är ju inte så att dinosaurieinstitutionen står 
ensam kvar och vägrar förfl ytta sig. Det fi nns 
ett både och…

”Sluta tjata 
på barnen!”

en annan sak att de fl esta bibliotekschefer är 
fega. Ett annat problem är att det anses pro-
vokativt att sitta vid en dator och jobba. Det 
är tydligen bland bokhyllorna som biblioteka-
rien gör störst nytta.

ÅE. Vad är det som krävs för att få till stånd en 
verklig förändring?
LY
är det ändrade informationsbegreppet och 
hur vi samlar resurser. Vi kan som yrkesverk-
samma bibliotekarier inte stå och sortera mel-
lan inkorrekt och korrekt enligt någon slags 
positivistisk informationsgrund. Vi måste i 
2.0-samhället vara delaktiga i arbetet med att 

”Där tycker jag 
a!  deba! en o" a 

spårar ut e" ersom man 
alltför o" a intar låsta 
positioner där den ena 
parten hatar webben 
och den andra avskyr 

sagostunder.” 
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LY: Det viktiga är inte att varje låntagare an-
vänder Myspace eller Wikipedia utan att bibb-
lan hjälper till att överbrygga de där kunskaps-
klyftorna så att alla generationer möts i ett 
slags gemensam förståelse. Det är ju bloggens 
funktion som bibliotekarierna måste ha kun-
skap om, inget annat. Det är snarare så att man 
ska förstå hela informationsfältet än att hjälpa 
enskilda låntagare med att bygga bloggar. 

ÅE: Är ni överens om det?
NL: Utifrån någon teoretiskt modell där bib-
lioteken ska samla och tillgängligöra så för-
utsätter jag att biblioteken som organisation 
har tillgång till personer med kompetens. 
LY: Varför är det då inte lika självklart med 
spelkvällar som bokcirklar och temakvällar? 
Är det kontroversiellt att använda medie-
anslaget till spel? Bara för att man inte är 
medveten om hur spel förändrar människors 
kognitiva förmågor?
NL: Om nu användarna har det här informa-
tionsbehovet borde ju biblioteket i princip 
tillgodose det. Men hur sjutton kan det kom-
ma sig att denna fråga har blivit så stor bara för 
att formen förändrats och blivit digital?! Jag 
har ju ingen känsla av att man tidigare krävt 
spel som Monopol, Finans och 47 brädspel på 
biblioteket? Spel har väl alltid utvecklat soci-
ala förmågor. Men bara för att det handlar om 
ettor och nollor så blir det så hajpat.

LY: Återigen, det är ju så att den kommersiella 
sektorn springer före. Privata företag använ-
der sig av spel för att exempelvis fostra framti-
da arbetskraft. För i spelvärlden behöver man 
fatta snabba beslut, arbeta i stora lag och..
NL: Jo, men på vilket sätt har det bäring i bib-
liotekens uppgift?
LY: Det är en del av kunskapsutvecklingen och 
literacygreppet. Det handlar också om språk, 
kognitiv utveckling, social medvetenhet, 
om gemenskap. Om vi nu som kritiska med-
iegranskare kan arbeta med litteratur, musik 
och databaser – varför inte använda spel? 
NL: Jag ifrågasätter inte spelet som sådant. Jag 
ser bara inte att bibliotekens primära uppgift 

är att utveckla den kognitiva förmågan. Det är 
inte kärnan.
LY: Kultur är det. Var ska vi dra gränsen? Vi-
deofi lmer är kultur, spel är kultur. Instämmer 
i det där med den tekniska hajpen men det 
borde vara samhällsvetarnas värld istället för 
grabbarnas. Samtidigt har det i folkbiblio-
teksvärlden blivit en ständig provokation det-
ta med ettor och nollor. Satsa, istället för att 
vara nejsägare och bakåtsträvare som tycker 
att IT inte får kosta.
NL: Det där är inte sant. Från tiden som biblio-
tekschef i Haninge vet jag att det är it-posten 
som växt mest. Om det är något man satsat på 
i budgeten så är det ny teknik, näst efter per-
sonal, skulle jag vilja hävda.
LY: Pratar du om personella resurser som i 
dag arbetar aktivt med detta eller om köp av 
hårdvaran? Visst kostar underhållet och in-
köp av databaser, men ser vi till personalsidan 
är man inte beredd att avsätta människor som 
ska se till att de här resurserna blir använda. 
NL: Eller så är professionen inte beredd att 
avsätta tid till denna fråga. Det fi nns många 
hinder.

ÅE: Varför är en av Sveriges fl itigaste biblioteksde-
battörer inte medlem i Svensk Biblioteksförening 
och påverkar utvecklingen på sedvanligt sätt, ge-
nom att t ex skriva motioner, engagera sig i någon 
verksamhetsgrupp etc?

LY
dag arbetar aktivt med detta eller om köp av 
hårdvaran? Visst kostar underhållet och in-
köp av databaser, men ser vi till personalsidan 
är man inte beredd att avsätta människor som 
ska se till att de här resurserna blir använda. 
NL
avsätta tid till denna fråga. Det fi nns många 
hinder.

ÅE: Varför är en av Sveriges fl itigaste biblioteksde-
battörer inte medlem i Svensk Biblioteksförening 
och påverkar utvecklingen på sedvanligt sätt, ge-
nom att t ex skriva motioner, engagera sig i någon 
verksamhetsgrupp etc?

”Den bild 
jag har av 

biblioteksföreningen 
är a!  man ror och ror 

utan a!  komma någonstans. 
Förhoppningsvis 

har jag fel.” 
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Smygpremiär!

Bob!
Slut cirkeln på ett snyggt sätt!  
Den intelligenta formen gör  

det möjligt att utnyttja  
Bob Återlämningsboxar både 

som solitär och i grupp.  
Finns på lager redan i dag.

Larry!
Louise Hederströms geniala bokvagn 

Larry får i höst syskon i form av  
CD/DVD-fack och bilderbokslådor.  

Flexibla, utbyggbara och lättillängliga 
för alla, även för rullstolsbundna

Aztek !
Fristående, mobilt och dubbelsidigt  

exponeringssystem.  
Lätt att flytta. Lätt att bygga ut.

Nu lyfter vi en smula på förlåten 
och presenterar ett axplock av 
höstens alla nyheter. 
Här finns massor av intressanta 
lösningar på hur du kan förbättra 
rutiner, förstärka marknadsföring 
och förenkla arbetet.  
På Bok & Bibliotek är det officiell 
premiär. Och då släpper vi också 
nya katalogen. Håll ut!

www.eurobib.com

Smygpremiär!Smygpremiär!Smygpremiär!Smygpremiär!Smygpremiär!Smygpremiär!Smygpremiär!B 
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LY: Den bild jag har av 
Biblioteksföreningen är 
att man ror och ror utan 
att komma någonstans. 
Förhoppningsvis har jag fel. 
Men jag känner att jag inte an-
vänder min kraft på bästa sätt genom 
att gå in i en sådan organisation. Det är kluvet 
och jag är medveten om det. Den biblioteks-
verksamhet som fi nns idag vill ni jätte  gärna 
belysa och det har jag full förståelse för. Men 
jag vill att man sätter fokus på hur mycket mer 
man kan göra för framtiden. 
NL: Det kan säkert upplevas som mossigt och 
trist men det vi har försökt att göra är att be-
skriva de strukturella hinder som fi nns för 
att utveckling ska kunna ske mer genomgri-
pande och systematiskt, vilket landat i för-
slag till en nationell bibliotekspolitik. Vi har 
analyserat diskussionerna för att få till stånd 
en förändring av strukturerna. En något mer 
reformistisk ådra jämfört med dig Lina, som 
är mer ivrig och kanske mer revolutionär. 
Rent historiskt är det ju mellan dessa båda 
krafter som drabbningarna står. Vad är då för-
eningen? Den är inget mindre än summan av 
medlemmarna och de har ju alla dessa åsikter 
i olika grad vilket gör att det av förklarliga skäl 
blir en inneboende tröghet. Därför kan fören-
ingen heller inte bli vattendelaren. Istället bli 
det en långsam förändringsprocess.
LY: Anledningen till att man blir revolutio-
när är att man ser att kommunerna inte ta-
git dessa förändringssteg. Man har stannat 
i 1.0-världen samtidigt som vi är på väg från 
2.0-världen till en mer semantisk verklighet 
med än mer komplicerade verktyg.
NL: När du pratar om förändringar så pratar 
du hela tiden om den strömming som sker på 
webben. Men alla är ju inte där. 
LY: Gå in på närmaste bibliotek och läs do-

kumentationen över 
vad man gjorde med 

6-åringarna 1980 och 
1997 och jämför med vad 

man gör idag. 
– Det handlar inte ens om 

webben utan om att bli aktiv och ex-
empelvis titta på babyteater för att få inspira-
tion att förändra vårt fysiska bibliotek. 
NL: Man väljer att prata om webben för att 
beskriva någon sorts utveckling, vilket är lite 
olyckligt. Man tappar folk på vägen. De som 
inte ens orkar förhålla sig till det överhuvud-
taget. Snacka om digitala klyftor.
LY: De Nalle Puh-sagostunder med 3-åringar 
som jag själv haft, handlar inte om webben 
utan om dans och sång. Barnen har gjort egna 
vykort som de tagit med sig hem. Det har fun-
nits en kontext som mina kollegor ibland har 
saknat. 

– Anledningen till att jag valt att tala om 
bristande digitala resurser är väl för att det 
syns så tydligt i den värld som jag har jobbat 
i som barn- och ungdomsbibliotekarie. Bland 
vuxenbibliotekarier, där man servar med klas-
siska informationsresurser, märks inte brist-
en på digitala resurser. Men när man pratar 
med 13–14-åringarna som är enormt webbin-
riktade, är bristen påtaglig. 

ÅE: Rutinartade traditionalister som inte vill ha 
en förändring… Finns det en stark konfl ikträdsla 
i bibliotekariekåren?
NL: Ja, det fi nns det nog. Det fi nns inte till-
räcklig diskussionslust och man har kanske 
en sådan respekt för varandras kompetenser 
och det gör att man inte vill diskutera, även 
om man har sina egna uppfattningar och 
ståndpunkter. Man vill inte heller säga att det 
är de andra som nödvändigtvis har helt fel. Det 
går alltid att hänvisa till att det faktiskt fi nns 
de användare som gillar det som inte är så 
framsynt. Trots allt så fi nns det nästan ingen 
verksamhet som är så omtyckt som just bibli-
oteksverksamheten – med alla fel och brister. 
Det visar ju mätningarna bland användare.

ÅE: Men alla de som inte använder sig av biblio-
teket då?
NL: De som inte använder biblioteken vet vi 
desto mindre om. Det vi vet är att det t ex är 

färre män än kvinnor som besöker bibliote-
ket, men inte varför. 
LY: Dessutom är vi väl dåliga på att berätta 
om vad vi kan erbjuda. Ju fl er möjligheter vi 
får att visa hur breda vi är, desto större chans 
att också fånga upp utsatta grupper som i dag 
överhuvudtaget inte kommer till biblioteket. 
NL: Komplicerad fråga som jag tror delvis 
kan bottna i det här med kärnan. Hur ska man 
kunna vara stark i mötet med brukaren om 
man inte vet vad man ska vara j-ligt bra på? 
Jämför med andra yrkesgrupper som sjuk-
sköterskorna som stärkt sig de senaste åren 
genom att ha gemensam grund och långt-
gående specialiseringar inom olika områden 
för att skapa spetskompetens. Något händer – 
både vad gäller självförtroende och uppskatt-
ning och i lönekuvertet.

ÅE: Är det dags att revidera och skriva om biblio-
teksmanifestet?
LY: Det är ideologi och visioner. Snarare borde 
man kanske marknadsföra det hårdare.
NL: Jag tror ju att det i princip håller. Manifes-
tet tar sin utgångspunk i deklarationen kring 
de mänskliga rättigheterna med de demokra-
tiska friheterna där det sägs att biblioteken är 
garanten för detta. Dessvärre är det inget do-
kument som biblioteken aktivt förhåller sig 
till. Man förlitar sig istället på bibliotekslagen 
som egentligen inte säger allt som behöver 
sägas. 
LY: Skulle man diskutera manifestet i förhål-
lande till den egna verksamheten på bibliote-
ket skulle det kunna bli intressant. Men oftast 
stannar det vid att man slår sig för bröstet och 
säger att man är snäll och trevlig som hjälper 
folk med information. Men om man tittar på 
barn- och ungdomssidan som ska ha fri möj-
lighet att få sprida och motta information 
inom vissa gränser, undrar jag vilken biblio-
tekarie som arbetar efter den devisen i dag? 

NL: Sedan kan man undra om alla håller 
med om innehållet i manifestet? Ur det per-
spektivet är frågan om en revision av manifes-
tet i allra högsta grad relevant. Den frågan är 
kanske den viktigaste för branschen att tycka 
eller ha en uppfattning om. Vet man vad man 
tycker blir man mycket mer tydlig, modig och 
självsäker. 

att komma någonstans. 
Förhoppningsvis har jag fel. 
Men jag känner att jag inte an-
vänder min kraft på bästa sätt genom 

kumentationen över 
vad man gjorde med 

6-åringarna 1980 och 
1997 och jämför med vad 

man gör idag. 
– Det handlar inte ens om 

webben utan om att bli aktiv och ex-

”Man väljer 
a!  prata om webben 

för a!  beskriva någon 
sorts utveckling, vilket är 
lite olyckligt. Man tappar 
folk på vägen. […] Snacka 

om digitala kly" or.” 
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 Det enda som är sant är att det var  
 enklare förr. Då var det ett fåtal  
 människor som berördes av upp- 
 hovsrätten. I dagens informations-

samhälle berörs snart sagt varannan männis-
ka. Därför har intresset varit enormt för rätte-
gången vid Stockholms tingsrätt som handlat 
om åtalet mot de som har verktygen för att möj-
liggöra fildelning, laglig som olaglig. De fyra 
åtalade i The Pirate Bay-rättegången fälldes för 
brott mot upphovsrättslagen och domen blev 
ett års fängelse. De ska även betala 30 miljoner 
kronor i skadestånd till upphovsrättshandlar-
na, dvs de stora film- och musikbolagen. De 
döms däremot inte för förberedelse till brott. 
Frågan om medverkans ansvaret gäller dock, 
anser tingsrätten. Domen förstärker den nya 
Ipredlagstiftningen mot illegal fildelning 
men frågan är ändå vad den kommer att få för 
praktiskt betydelse när tekniken hela tiden 
ligger steget före. Dessutom förstärks tyvärr 
de digitala klyftorna ytterligare. Det är ju inte 
enbart upphovsrättsmakarnas rättigheter 
som måste tas i beaktande i ett demokratiskt 

samhälle utan även användarnas. Fortfarande 
råder låsta positioner mellan de två lägren och 
inga lösningsorienterade samtal förs utan 
man hänvisar till lag och ordning. 

När allt fler fik, hotell, flygplatser etc erbju-
der trådlösa nätverk där man kan koppla upp 
sig med sin medhavda dator vill ju inte biblio-
teken vara sämre i att kunna erbjuda fri till-
gång till information. Men det är ett faktum 
att vem som helst kan ladda ner upphovsrätt-
skyddat material via nätverken och om det be-
döms vara en brottslig handling kan det vara 
biblioteket som ligger i farozonen vid ett even-
tuellt åtal. Ipredlagen är luddigt formulerad 
och man kan tolka det som att det är den som 
tillhandahåller möjligheten att utföra brottet 
via nätverket, som är den som ska åtalas. Ska 
biblioteken behöva stänga sina nätverk för att 
vara på den säkra sidan i ansvarsfrågan?

– Inte än. Vi får se hur det hela utvecklas. 
Rent hypotetiskt är det oklart om exempelvis 
Kungl.biblioteket kan åtalas rent rättsligt för 
eventuell medhjälp eller inte om mängder av 
kids plötsligt skulle storma in och börja ladda 
ner olagligt, säger Christina Wainikka, jurist 
och expert på immaterialrätt.

Stadsbiblioteket i Oskarshamn har ett öp-

pet trådlöst nätverk där vem som helst kan 
koppla upp sig mot webben. Det är det många 
som gör, kanske framförallt studenter. Är 
man inte oroliga där för eventuell brottsmiss-
tanke?

– Det vore ett större problem om man inför 
restriktioner och förbjuder fri tillgång till in-
formation på webben för att skydda upphovs-
rätten. Vi tar den här risken tills praxis tvingar 
oss till någonting annat, säger Kjell Ljones, 
it-ansvarig på biblioteket i Oskarshamn. 

Han är skeptisk till att införa blockeringar 
och filter, dels för att det är en omöjlighet att 
blockera allt, dels för att det är idealiskt med 
så lite administration som möjligt vad gäller 
tillgången till webben.

– Det enda logguppgifter vi sparar och 
återvänder till retroaktivt gäller de användare 
som har tillgång till Boken kommer – allt för 
att inte komma med dubbletter av böcker, 
säger Kjell Ljones.

 I Danmark har upphovsrättsinnehavare 
sedan början av 2000-talet kunnat jaga pri-
vatpersoner som fildelat upphovsrättskyddat 
material. En jakt som nog kan beskrivas som 
en flopp eftersom det varit så oerhört svårt 
att bevisa brott. De flesta bibliotek i Danmark 

Fildelning 
förbjuden i lag

Ingen av de experter som 
##$ har talat med kan säga 
vad Ipredlagen egentligen 
innebär för de öppna nätver-
ken på biblioteken. Det enda 
som står klart är att alla 
samhällsmedborgare i prak-
tiken är potentiella brotts-
lingar.
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har helt öppna nätverk och man har inte haft 
någon diskussion liknande den i Sverige. Mats 
Hernvall, chef för det digitala biblioteket i Kö-
penhamn, menar dock att allt fl er bibliotek i 
Danmark börjar införa krav på personuppgif-
ter för att få tillgång till det trådlösa nätver-
ket. 

– I takt med att problem dyker upp med 
exempelvis hackers inför allt fl er bibliotek 
i Danmark krav på inloggningsuppgifter. I 
februari i år införde exempelvis biblioteket 
i Århus inloggningskrav på grund av sådant 
missbruk, säger Mats Hernvall. 

Han är övertygad om att detta med inlogg-
ningsuppgifter blir allt vanligare i Danmark 
i framtiden, dels för att kunna identifi era 
användare vid eventuella problem, dels av 
praktiska skäl vad gäller tidsbokning och 
tillgång. På kb måste man logga in med både 
person- och lånekortsnummer för att få till-
gång till det trådlösa nätverket. Enligt lagen 
kan kb komma att bli tvungen att lämna över 
personuppgifter kopplade till ip-nummer om 
en organisation – som Antipiratbyrån – krä-
ver det vid misstanke om brott. Samtidigt 
som själva Ipredlagen är luddigt formulerad 
vad gäller ansvarsfrågan för öppna nätverk 
saknas också regler för hur länge biblioteken 
får spara inloggningsuppgifter. På kb sparar 
man uppgifter kopplade till lånekortet i fyra 
veckor. När det gäller användarnas personliga 
integritet fi nns en del frågetecken. Det fi nns i 
dagsläget ingen information som talar om för 
användarna att personuppgifter kan komma 
att lämnas ut. 

– Vi håller på att se över hur vi på ett enkelt 
sätt kan informera om detta, berättar Sara 
Bengtzon, informationschef på kb. 

Även på Chalmers universitetsbibliotek i 
Göteborg sparar man inloggningsuppgifter 
kopplade till ip-nummer. 

– Det sköts automatiskt. Vi har ingen tids-
gräns utan det handlar mer om mån av plats i 
datorn. Men jag skulle gissa att vi sparar upp-
gifter om vem som loggar in och ut i ungefär 
två veckor, berättar Lari Kovanen, som arbetar 
med it-stöd vid Chalmers.

Bibliotekschefen på Chalmers, Annika 
Sverrung, tycker att det är en beklämmande 
situation som råder i dag eftersom det hin-
drar utvecklingen. Hon har full förståelse för 
att upphovsrättsinnehavare bevakar sina in-
tressen men menar att det i vissa fall blivit en 
Moment 22-situation.

– Från min horisont blir det absurt när vi 
alla via staten fi nansierar forskare som tar 
fram material som ett bokförlag sedan lägger 
beslag på och säljer tillbaka till oss. De fl esta i 
den akademiska världen väntar bara på att få 
besked om en Open Access-policy för att verk-
ligen kunna använda alla e-resurser på bästa 
sätt. 

När Ipredlagen infördes minskade visser-

ligen bredbandstrafi ken direkt med runt 30 
procent men det står nog klart att lagen inte 
kan hindra fi ldelning i dessa Open Access-
tider. Det är också problematiskt att det råder 
en sådan orättvisa i de civilrättsliga målen när 
en av aktörerna kan spendera 1,4 miljarder år-
ligen på att jaga illegala fi ldelare, påpekar it-
rättssäkerhetsexperten André Rickardsson. 
Han har tidigare arbetat på Säpo och jämför 
med deras årsbudget på ungefär 800 miljoner 
kronor. Han understryker att det är ett demo-
kratiskt problem att Antipiratbyrån och dess 
företrädare kan agera som en statsmakt utan 
någon som helst kontroll. it-historikern Lars 
Ilshammar, som är chef för Arbetarrörelsens 
arkiv och bibliotek, anser att politikerna 
måste sluta huka och delta i ett lösningsori-
enterat samtal för att tillsammans med med-
iebranschen och användarna komma fram till 
en konsensuslösning i upphovsrättsfrågan, 
en lösning som ska gynna allmännyttan och 
inte enbart särintressen. Personligen tror 
han att en bredbandsskatt skulle kunna vara 
en lösning. Hur det konkret skulle se ut får 
man komma överens om men den skulle ju 
kunna innebära ett förenklat system där man 
kan kompensera upphovsrättsmakarna di-
rekt och inte via upphovsrättshandlarna. Det 
gäller dock att skynda på. Inom kort kan det 
öppna internets tid vara förbi och förvandlas 
till ett mer slutet system tillgängligt endast 
för kunder. eu-parlamentet har nyligen be-
handlat ett nytt ärende om ett gemensamt te-
lekompaket i eu. Det rymmer kontroversiella 
delar som handlar om att internetoperatörer 
kan bli skyldiga att övervaka sina kunder och 
stänga av dem om de exempelvis laddar ner 
musik olagligt. Bakom telekompaketet står 
bland annat nöjesindustrin som hävdar att 
fri tillgång till webben inte är någon mänsklig 
rättighet. Majoriteten i parlamentet har redan 
sagt nej till blockering av sajter och vill inte 
heller att man ska kunna övervaka och stänga 
av användare utan rättslig prövning. Dessvär-
re är Ministerrådet pådrivande i ärendet och 
vissa medlemsländer, som Frankrike, är mer 
påstridiga än andra. Förhandlingarna i början 
av maj mellan eu-parlamentet och Minister-

rådet avgör hur ett eventuellt eu-direktiv kan 
komma att se ut. Något som alla eu-länder 
måste följa. Man får hoppas att diskussio-
nen och samtalen om internet verkligen drar 
igång innan det är för sent: För vem och vad 
ska kommunikations- och informationsöver-
föringen egentligen vara till för?  

IPRED 

Den så kallade Ipredlagen bygger på ett EG-
direktiv och innebär större möjligheter för 
upphovsrättsägare att bedriva utredningar mot 
misstänkt piratkopiering. Den nya och hårt kriti-
serade lagen innebär att upphovsrättsinnehavare 
(i praktiken olika företag, skivbolag, fi lmbolag, 
bokförlag etc) får rätt att via domstol begära 
ut information om misstänkta fi ldelare från 
internetoperatörer. Operatörens tystnadsplikt 
försvinner och de kan tvingas lämna ut namn och 
adresser till personer som fi ldelar upphovsrätts-
skyddat material. 

Skadestånd: Sony Music Entertainment (Swe-
den): :;4 <4; kronor; Universal Music: 78: 66= 
kronor; Playground Music Scandinavia: 685 4=: 
kronor; Bonnier Amigo Music Group: :4 6:= kro-
nor; EMI Music Sweden: 8 4=7 =4; kronor; Warner 
Music Sweden: 8 <8< 4;= kronor; Yellow Bird 
Films: 6 8;5 555 kronor; Nordisk Film Valby A/S: 
99; 555 kronor; Warner Bros Entertainment: 
9 7=7 99; kronor; Columbia Pictures Industries: 
: 87: :: kronor; Metro-Goldwyn-Mayer Pictu-
res Inc: 8 6=: 768 kronor; Mars Media Beteili-
gungs GmbH & Co Film Productions: : :;5 ==8 
kronor; Twentieth Century Fox Film Corporation: 
85 7<4 :<5 kronor

Rättegångskostnader: Sony Music Entertainme-
nt (Sweden): :<7 555 kronor; Universal Music: 
8;< 555 kronor; Playground Music Scandinavia: 
8;< 555 kronor; Bonnier Amigo Music Group: 
859 555 kronor; EMI Music Sweden: 9<: 555 
kronor; Warner Music Sweden: ;: 555 kronor; 
Yellow Bird Films: :7: =95 kronor; Nordisk Film 
Valby: ;6 775 kronor; Warner Bros Entertainme-
nt: ;=9 555 kronor; Columbia Pictures: 666 ;55 
kronor; Twentieth Century Fox Film Corporation: 
666 ;55 kronor; Mars Media Beteiligungs GmbH 
& Co Film Productions: 666 ;55 kronor; Blizzard 
Entertainment Inc: 9; 555 kronor; Activision 
Publishing Inc: 89 ;55 kronor

” Ipredlagen är luddigt formulerad och man kan tolka det som 
a!  det är den som tillhandahåller möjligheten a!  utföra bro! et 
via nätverket, som är den som ska åtalas. Ska biblioteken 
behöva stänga sina nätverk för a!  vara på den säkra sidan i 
ansvarsfrågan?”
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Hyllorna är överfulla och skymmer sikten för det nya. Vad sparar man och varför? Och varför är 
det så svårt att komma till skott och göra den där gallringen som man talat om så länge? 
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 Gallring är inget vackert ord. Man  
 tänker trädgårdsland och ogräs,  
 plantor som måste gallras, dvs  
 kasseras för att resten ska få växa. 

Gallring väcker dåligt samvete. Dessutom, det 
finns något väldigt definitivt över ordet, man 
gallrar ut eller bort det man inte vill ha kvar. 
Bort, bort kommer aldrig mer igen…

Gallra morötter går kanske an, men böck-
er? Vem är jag att bestämma: bort, bort kom-
mer aldrig mer igen. Och tänk om en låntagare 
kommer och frågar efter just den titel som 
nyss gallrades ut? Tänk om…?

Bland bibliotekarier är frågan känslig, den 
väcker ångest och tycks röra vid en av de allra 
ömmaste punkterna i bibliotekarieidenti-
teten. Det ursprungliga uppdraget var ju att 
bygga samlingar och bevara – inte rensa ut 
och, hemska tanke, slänga. 

Många fick tillfälle att lätta på trycket un-
der en seminariedag i Katrineholm som hand-
lade om just gallring och strategisk medie-
planering. Arrangerade gjorde Katrineholms 
bibliotek, Sjukhusbiblioteken i Sörmland, 
Länsbibliotek Sörmland och Sveriges depå-
bibliotek. Att seminariet snabbt blev fullteck-
nat med flera hågade på väntelistan säger väl 
något om frågans aktualitet. En spark i baken 
och inspiration från kollegor som redan gjort 
det där jobbiga tycks ha varit tungt vägande 
orsaker till uppslutningen. 

Inte nog med att gallring är ångestladdat 
för bibliotekarierna, det är även en lek med 
elden medialt, det kunde både Lars Nellde, 
chef för Katrineholms bibliotek och Pernille 
Schaltz, chef för Köpenhamns huvudbiblio-
tek, vittna om. Båda hamnade i hetluften när 
de tog ett drastiskt grepp om samlingarna på 
sina respektive bibliotek. Gallring väcker star-
ka känslor även utanför branschen.

– Om man vågar gallra blir man som chef 
hudflängd i pressen, det får man räkna med. 
Och det står man pall för om man vet varför 
man gallrar, menade Lars Nellde.

Gallra i biblioteket – det lockar fram den 
hårda kärnan i kulturetablissemanget som 
inte drar sig för att i hätska termer associera 
till andra världskrigets bokbål och som skju-
ter budbäraren med tillmälen som litteratur-
slaktare och kulturarvssabotör. 

När Pernille Schaltz i slutet av 2007 tillträd-
de som ny chef för huvudbiblioteket i Köpen-
hamn kunde hon konstatera att det var trångt 
i hyllorna, ja mera än så. Det höll på att sväm-
ma över – samlingen rymde ungefär 700 000 
böcker! Samtidigt: besöken liksom utlånen 
av böcker minskade stadigt. Utlånen av andra 
media däremot, ökade. Biblioteken var visser-
ligen fortfarande den mest populära kultur-
institutionen i Danmark, men 20–30 % av de 

tillfrågade uppgav att de använde biblioteken 
till annat än att låna böcker. Lånar böcker gör 
man på webben, sedan hämtar man dem på 
biblioteket och efter uträttat ärende går man 
därifrån. Böcker behöver med andra ord inte 
dominera ytorna i biblioteket. 

Med dessa insikter i bakhuvudet och med 
en strategi för det ”nya biblioteket”, utarbe-
tad av Danmarks Biblioteksstyrelse, som råg 
i ryggen skred Pernille Schaltz till verket med 
att förändra biblioteket. 

– Biblioteken är den sista fria mötesplatsen 
inomhus och vi måste få låntagarna att förstå 
och inse att biblioteket är så mycket mera än 
ett ställe där det lånas eller hämtas böcker, 
säger hon.

Gallring utgör en av flera andra delar i stra-
tegin för det ”nya biblioteket”. Andra viktiga 
åtgärder på listan är bl a att:

separera lager och showroom 
mer aktivt främja boken genom frontexpo- 
nering
mer aktivt marknadsföra böckernas inne- 
håll
skapa färre men fler centrala informations- 
punkter 
skapa ytor där besökarna bara kan vistas  
(hang out)
skapa nya och mer välkomnande entréer till  
biblioteket där besökaren möts av ett urval 
av nya medier och nya böcker (istället för 
att mötas av disken där man betalar sina 
förseningsavgifter)

Ambitionen är också att bibliotekarierna ska 
vara lika bra på digitala medier som på sam-
lingarna.

– Varför är inte bibliotekarier lika passio-
nerade när det gäller de digitala resurserna? 
Informationen i dessa är ju lika bra som i 
böckerna. Böcker på hyllan kan inte vara ett 
självändamål – det viktiga är väl att de läses. 
Istället för att administrera samlingen borde 
vi arbeta för att marknadsföra innehållet i 
den, menar Pernille Schaltz.

När man, som Köpenhamns huvudbiblio-
tek har gjort, bestämt sig för att gallra bort 
200 000 volymer, dvs närmare 30 procent av 
beståndet, krävs en radikal policy.
Ut åker:

skadade böcker 
föråldrade böcker 
tryckta versioner i de fall det finns motsva- 
rande digitala
allt som inte lånats på 3 år (ut eller hamnar  
i magasin)
allt som inte lånats på 5 år (ut eller 1 ex  
sparas)

Årligen köps 50 000 media in till biblioteket, 
samma volym ska årligen också gallras ut. I 
Köpenhamn har man nästan nått målet, en-

ligt Pernille Schaltz. Än återstår en gallring 
om 50 000 böcker plus årsgallringen för 2009 
på lika mycket. Policyn finns numera inritad 
i årsplaneringen och följs upp. Gallringen 
frigjorde ytor och tillsammans med de öv-
riga förändringsåtgärderna lät resultatet inte 
vänta på sig: besöken har ökat, liksom utlånen 
av – notera – böcker. 

Men, som alla minns när det begav sig, blev 
det ett himla liv i Danmark, främst bland för-
fattare och förläggare: Är det verkligen biblio-
tekets uppgift att agera som en del av bokindu-
strins marknadsföringsapparat? Bib lioteken 
borde förmedla böcker som inte förmedlar sig 
själva och inte hållningslöst ge efter för mark-
nadsmekanismerna eller jaga trender… Unge-
fär så gick tongångarna. 

I Pernille Schaltz vision är det främst ak-
tuella och populära böcker som kvalificerar 
sig för en plats i bibliotekets hyllor – böcker 
av författare som ”Camilla Läckberg och de 
andra”. Och det var väl just det där sista som 
verkligen fick opinionen att tända till.

Men debattens vågor gick också höga in-
ternt. Pernille Schaltz tror att hon har en för-
klaring till varför det här med gallring är så 
laddat.

– Dödsryckningar i den traditionella yrkes-
identiteten. Och det speglar en intern konflikt 
som handlar om vad biblioteket ska vara…

I Katrineholm hade man det också trångt 
i hyllorna, och även mellan dem. Lars Nellde 
har, liksom Pernille Schaltz, en idé om att gall-
ring utgör en nödvändig del i ett större för-
ändringsarbete som syftar till att i allt större 
utsträckning orientera sig mot användarna. 
Gallring är en idéfråga snarare än en målfråga, 
anser han.

– Jag tror att det är ett led i en omställning: 
från samling till relationer, dvs kunder; från 
bevarande till behov; från slutet (bygga sam-
lingen) till öppet (gallra=öppna); från defen-
sivt förhållningssätt (bakom disk) till ett of-
fensivt (aktiv ute i biblioteket).

I Katrineholm startades processen mot en 
ökad kundorientering (i Katrineholm är lån-
tagarna ”kunder”) för tre år sedan i samband 

Pernille Schaltz och Lars Nellde fick båda löpa 
gatlopp i medierna när de gallrade på sina 
respektive bibliotek.
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med att samlingen skulle förses med rfid-
chips. Gallring krävdes för att ge plats för nya 
funktioner och media samt för nya möjlighe-
ter att exponera. Gallringen har genomförts 
stegvis. 2006 började man spontangallra, 2008 
följde man upp och gallrade efter medieplan 
och numera sker gallringen kontinuerligt. 
Entrén rensades på hyllor, tre diskar reduce-
rades till en enhet med dubbelbemanning och 
biblioteket öppnades upp. Lars Nellde sam-
manfattar resultatet:

– 40 procent gallrades, vi fick en medie-
plan, kontinuerliga diskussioner och en ökad 
medvetenhet om vad vi har och varför. Vi fick 
fler besökare (+19 %) och utlåningen har ökat 
(+10 %) och böckernas andel i den ökade utlå-
ningen är 50 %. Vi fick också nya ”vänner”: i 
biblioteket har Skatteverket och Försäkrings-
kassan numera servicekontor och det innebär 
att nya kunder har tillkommit.

Katrineholms bibliotek är inte på något 
sätt tömt på böcker men uppenbarligen får 
låntagarna numera lättare syn på dem. Och 
de gallrade böckerna då? Ja, de slängde man 
helt iskallt.

Ett annat sörmländskt exempel som pre-
senterades under seminariet handlade om 

den utmaning sjukhusbiblioteken i länet stod 
inför när fyra bibliotek med olika huvudmän 
skulle bli ett. Och detta enda bibliotek skulle 
dessutom bli ett medicinskt bibliotek, mer 
inriktat på att betjäna anställda och studen-
ter. En utmaning också så tillvida att det sam-
mantagna beståndet bestod av cirka 70 % all-
mänlitteratur och 30 % facklitteratur. En hel 
del allmänlitteratur måste alltså bort, i det här 
fallet romaner och böcker om t ex historia och 
arkeologi. Också här genomfördes gallringen 
i etapper. Facit: I ett bestånd på 55 000 böcker 
gallrades knappt 21 000 bort. En del såldes, det 
som förblev osålt slängdes. 

Som en frälsare i sammanhanget hälsades 
Madeleine Enström från Sveriges depåbiblio-
tek (se artikel sid 15), de svenska bibliotekens 
gemensamma fjärrlånebibliotek.

– Våga gallra, depåbiblioteket tar hand 
om det gamla. Räkna på vad det kostar att ha 
böcker som bara står. De stör, de stjäl energi 
och yta. Det är faktiskt ok att släppa taget, 
försäkrade hon.

Sveriges depåbibliotek är alltså en ångest-
dämpare. En annan kanske kunde vara Myror-
na eller dylika hjälporganisationer. Att skylta 
med att man slänger böcker är inget vidare 

smart om man vill undvika den offentliga 
mobben, och särskilt inte om man motiverar 
det hela med att skapa luft och ljus kring bäst-
säljande deckare. 

När samma mobb hör ordet gallra ser de 
tomma hyllor, tänker it-laboratorier och 
drömmer om sin barndoms bibliotek. Stra-
tegisk medieplanering låter bättre för ingen 
utanför branschen har den blekaste aning 
om vad som avses – en härlig eufemism. Och 
i Finland, stod det klart på seminariet, pratar 
man inte om att gallra. Nejdå, där evaluerar 
man ”och evalueringen är en intressant del av 
medieplaneringen där gallringen är ett sido-
projekt”, förklarade Susann Forsberg, läns-
bibliotekarie i Karleby.

Ett alternativ till ordet ”gallra” kunde kan-
ske vara omskrivningar som ”hyfsa bestån-
det” eller ”utvärdera samlingen”? Lagom lud-
digt, ger en ungefärlig hint om vad det hand-
lar om utan att avslöja för mycket…  

MER LÄSNING:

Du sköna nya bibliotek, bl a om Jens Aorhauge och 
det ”nya biblioteket”, BBL nr 7/9554.
Dansk biblioteksdebatt, förord, BBL nr 9/9557.
Dansk bibliotekspolitik, BBL nr ;/9557

Förändringarna vid Katrineholms stadsbibliotek bidrog till att göra entrén luftigare och ljusare. Tidigare skymde hyllor sikte, nu är det lättare för besökarna 
att orientera sig i biblioteket.
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 Denna växande samling böcker  
 registreras i libris och utgör ett  
 allmänt tillgängligt fjärrlåne- 
 magasin. Idag har depån drygt 

250 000 registrerade titlar i libris. Upp-
draget är att ta emot, bevara och låna ut lit-
teratur på svenska. Genom att erbjuda depån 
utgallrade böcker kan biblioteken spara ma-
gasinsutrymme och samtidigt medverka till 
att äldre litteratur finns kvar för framtiden. 
Depåbibliotekets verksamhet är statligt fi-
nansierad genom Statens kulturråd. 

Behovet av centraliserad magasinering för 
folkbiblioteken blev akut under 1970-talet. 
Kommunsammanslagningarna gjorde att 
även bibliotek slogs samman till större enhe-
ter. Detta medförde ett stort överskott av äldre 
litteratur. Bokbussar och arbetsplatsbibliotek 
ersatte gamla filialer och utlåningsstationer. 
Mängder av böcker blev över från de nedlag-
da enheterna. Flera länsdepåer bildades som 
regionala centraler för utlån med clearing-
funktion, d v s man sparade flera exemplar av 
samma titel och biblioteken kunde där hämta 
gratisexemplar till nyetablerade enheter. 

Folkbiblioteksutredningens delrapport 
”Depåfunktioner vid folkbiblioteken” kom 
1980 och i budgetpropositionen 1980/81 följde 
regeringen rapportens förslag och anslog 
955 000 kronor till att inrätta depåbibliotek 
vid de tre lånecentralerna belägna i Malmö, 
Stockholm och Umeå.  

1986 föreslog Kulturrådet en koncentration 
av depåverksamheten till ett bibliotek. En ma-
joritet av länsbiblioteken gick i sina remissvar 
på samma linje. 1991 avvecklades depåerna i 
Stockholm och Malmö och depåbiblioteket 
i Umeå fick uppdraget att vara ett fjärrlåne-
magasin för hela landet. Samtidigt inrättades 
Invandrarlånecentralen ilc, idag Internatio-
nella biblioteket, i Stockholm.

Den nationella depåfunktionen startades 
1992.  Enligt ett pm från Statens kulturråd 
(pm 1992-02-05 angående depåbibliotek) var 
depåbibliotekets uppgift:

”Att samla ett representativt urval av den 
äldre svenska litteraturen. En avgränsning/
samordning skall därvidlag ske gentemot 

forskningsbibliotekens bevarande- och utlå-
nepolicy. Det innebär att sådant material som 
normalt finns i forskningsbibliotek och som 
utan restriktioner lånas ut, inte kommer att 
ingå i depåbibliotekets bestånd. Huvudupp-
giften för depåbiblioteket i Umeå blir således 
att samla och genom fjärrlån tillhandahålla 
ett representativt urval av den äldre svenska 
litteraturen. Depåbiblioteket skall inte efter-
sträva ett fullständigt bevarande.”

Under nuvarande depås 17-åriga historia 
har tolkningen av vad som är ett representa-
tivt urval justerats något. Idag tar vi på depån 
emot ett exemplar av allt svenskt tryck som 
biblioteken erbjuder oss, men inte t ex of-
fentligt tryck och vanligt förekommande tid-
skrifter. Forskningsbibliotekens lånepolicy 
innebär i vissa fall restriktioner på fjärrlån 
av skönlitteratur och äldre tryck. I sådana fall 
innebär depåns utlåningsbara exemplar ökad 
tillgänglighet. 

Folkbiblioteken har inget bevarandeansvar. 
Varje kommun avgör själv inriktningen och 
omfattningen av sin biblioteksverksamhet. 
Genom lokalsamlingar värnar kommunbib-
lioteken om det lokala kulturarvet men hur 
ofta funderar man på betydelsen av det egna 
mediebeståndet i ett större nationellt sam-
manhang? Att staten finansierar en central 
magasinering av kommunalt inköpta media 
bör ses utifrån övergripande kulturpolitiska 
och demokratiska utgångspunkter. Det hand-
lar om allas rätt att få tillgång till den äldre lit-
teraturen oavsett bostadsort.

Vår verksamhet och kommunbibliotekens 
arbete med medieplanering och gallring ser vi 
som två sidor av samma mynt. Vi uppmuntrar 
biblioteken att tänka på oss när de gallrar, sä-
ger vår verksamhetschef, Madelein Enström, 
som under flera år har lett utbildningar i stra-
tegisk medieplanering och gallringsmetodik. 
Kunskaper i medieplanering hjälper bibliote-
karien att se professionellt på det egna bokbe-
ståndet. För många är det känslomässigt svårt 
att gallra. Man vet vad boken en gång kostade, 
att kassera den upplevs som materialförstö-
relse. Genom att samarbeta med depåbibliote-
ket behöver ingen ängslas över att oersättliga 
böcker försvinner vid rensning. Depåbibliote-
ket tar emot det som behövs, resten kan kas-
seras med gott samvete.

Våra grannländer har generellt sett en 
mycket hög ambitionsnivå med sina bib-
lioteksdepåer. I Danmark är depåbiblioteket 
en sektion av Stadsbiblioteket i Århus med 
magasin i Skejby. Depån tar emot böcker, 
periodika och AV-material. Ett webbaserat 
system kallat E-depot underlättar gallringen 
på biblioteken. När ett bibliotek som deltar i 
E-depotsystemet gallrar i sitt bestånd sker en 
automatisk kontroll mot Stadsbibliotekets 
katalog. Därmed identifieras titlar som sak-
nas i depån och systemet uppmanar den som 
gallrar att skicka boken till Århus.

Finland har ett för alla bibliotekstyper ge-
mensamt depåbibliotek i Kuopio i östra Fin-
land. Depåbiblioteket tar emot periodika och 
monografier på alla språk och levererar gratis 
kopior och lån till beställarna.  

Det norska Depotbiblioteket i Mo i Rana 
är en del av nationalbiblioteket och förval-
tar äldre norskt material kompletterat med 
pliktexemplar av allt norskt tryck sedan 1989 
samt tryckta och mikrofilmade tidskrifter och 
tidningar. Allt förvarat i bergrum där hante-
ringen sker automatiskt med robotar.  

Artikelförfattaren är bibliotekarie vid Sveriges 
depåbibliotek

MER ATT LÄSA 

www.sverigesdepabibliotek.se 
Lånecentraler och depåbibliotek, Statens kulturråd, 
Stockholm, 8=7=
Öberg, Gunni, En depå att ösa ur: en översyn av 
Umeå depåbiblioteks verksamhet, [Umeå], 9559

Central depå lättar på trycket!

Genom att samarbeta med depåbiblioteket 
behöver ingen ängslas över att oersättliga 
böcker försvinner vid rensning. Depåbiblioteket 
tar emot det som behövs, resten kan kasseras 
med gott samvete.

Sveriges depåbibliotek ligger i Umeå och tar emot utgallrad 
litteratur från landets folk- och skolbibliotek. Depåverksam-
heten för folkbiblioteken handlar om centraliserad magasinering 
av svenska monografier och tar sin början på %&'(-talet.
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– Ett bibliotek som ser ut så här skulle man 
förvänta sig i en storstad men inte här i lilla 
Lomma. 

Det var en kommentar från en av byggjob-
barna i Lomma hamn när det nya biblioteket 
började bli färdigt. ”Men då tänkte han inte på 
att biblioteket skulle ha sett ut som ett dock-
hus, om det låg mitt i en storstad”, säger bib-
liotekschefen Gun Andersson.

Ja, det är något märkligt med Lommas nya 
bibliotek. Det är kraftfullt och monumentalt 
utan att vara stort. Det finns en oväntad poe-

tisk kraft i den rationella formen, till och med 
i fasadens förzinkade stålplattor. Interiören är 
sober. Gråa bokhyllor av lackerad plåt i långa, 
kraftfulla hyllskepp. Trägolv, men sten i en-
trén. Det är kompakt utan att kännas trångt. 
Fackavdelningen en trappa upp är dock näs-
tan som ett öppet magasin; här är räddningen 
att det handlar om en fritt svävande balkong 
med mycket rymd. Ljuset strömmar genom 
byggnaden. Från entrén ser man hamnen ge-
nom glaspartierna i fonden.

Biblioteket invigdes den 20 december 2008. 
Fortfarande pågår markarbeten runtomkring, 
och det är inte förrän till sommaren man kom-
mer att kunna se biblioteket i dess slutliga in-

ramning. Det här projektet har gjort en lång 
resa, och jag har varit med om en god del av 
den. 

!"#$% &!''( #!'')* har gjort en märk-
lig resa. Lomma är en av industrialismens 
pionjärorter i Sverige. Här startade Skånska 
Cementaktiebolaget (idag Skanska) år 1871, 
och här sattes punkt för den industriella epo-
ken när Lomma Eternit stängde 1977 efter en 
av de största miljöskandalerna i Sverige. Nu 
omvandlas den förorenade industrimarken 
till guldkantat boende nära hav, strand och 
marina. När tidskriften Fokus 2006 gjorde sin 
första rankning av var det är bäst att bo i Sve-

LOMMAS 
märkliga resa

En av industrialismens pion-
järorter i Sverige har fått ett 
nytt bibliotek. En förstudie 
och ett lokalprogram föregick 
byggnationen. Sven Nilsson 
stod bakom båda. Från tanke till 
färdigt bibliotek – vad hände på 
vägen?

Kraftfullt och monumentalt utan att vara stort – i Lommas nya bibliotek strömmar ljuset genom byggnaden.
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rige, hamnade Lomma på första plats. Kom-
munen ligger femma på listan över antalet 
miljonärer och medelinkomsten ligger 35 pro-
cent över genomsnittet i landet. 56 procent av 
den vuxna befolkningen har eftergymnasial 
utbildning och 64 procent av ungdomarna 
går vidare till högskola. Universitetslärare är 
det tredje vanligaste yrket. Moderaterna har 
49 procent av väljarna. Så kan det gå.

Till skillnad från Vellinge, som i mycket lik-
nar Lomma, håller Lomma en låg profil utåt. 
Kommunen surfar på de starka plusfaktorer 
som gynnar den: möjlighet till kustnära bo-
ende samt närhet till storstäder, universitet, 
motorvägar och flygplatser. Det finns många 
yrkesverksamma i olika kulturyrken (7,7 per 
1 000 invånare vilket ger kommunen andra-
platsen i Skåne efter Malmö) och många kul-
turbaserade småföretag (72,2 per 10 000 invå-
nare – tionde plats i regionen). Men det lokala 
kulturlivet är svagt. De som bor här spelar på 
andra arenor. Det är något av en paradox och 
skulle kunna ses som en utmaning.

Det var här min analys började i en förstu-
die av biblioteket år 2001. Ett nytt bibliotek 
i Lomma skulle dels möta behoven hos den 
högutbildade befolkningen och de unga stu-
derande, dels kunna bli ett lokalt kulturcen-
trum. Kunskapscentrum och kreativ mötes-
plats var de roller som definierades för biblio-
teket.

Men intresset från kommunledningen var 
svalt, och det var inte förrän planerna på att 
omvandla eternitfabrikens mark till bostäder 
som man såg potentialen i att bygga ett biblio-
tek som binder ihop denna nya stadsdel med 
det gamla kommuncentret. I situationspla-
nen ligger biblioteket som midjan i ett tim-
glas, i hamnkröken och med en piazza mot 
den nya stadsdelen och en mot kommunhuset 
österut.

%+ ,--. #!//&(01$ 2(3 på nytt in på pro-
jektet för att göra ett lokalprogram. I och med 
att biblioteket var en del av centrumomvand-
lingen och den nya stadsdelen, fanns det poli-
tisk energi för att driva projektet. Men samti-
digt var restriktionerna hårda. Som en absolut 
kostnadsgräns angavs 30 miljoner kronor. I 
arbetet med lokalprogrammet gällde det att 

hitta riktmärken som medgav en större för-
tätning än vad som angetts i handböcker och 
som tillämpats i aktuella projekt. I inledning-
en konstaterar jag att arean i det nya biblio-
teket föreslås bli drygt 1 500 kvm plus en se-
parat cafédel, vilket är ungefär hälften av den 
area det skulle haft om man följt riktlinjerna 
i handboken Folkbibliotekets lokaler från 1981. 
Lösningen var att förtäta uppställningen av 
samlingarna (i vuxenavdelningarna 20 medier 
per kvm och i barnavdelningen 80, mot 65–85 
medier per kvm i handböckerna). Avståndet 
mellan hyllskeppen angavs i programmet 
till 120 cm, medan Biblioteksbygning 1984 från 
Danmark ger 300 cm (!) som riktmärke. En av-
sikt med förtätningen var att skapa utrymme 
för arbetsbord, sittgrupper med mera i sam-
lingarna. Utifrån beräknade besöksflöden 
angavs ambitionen att hälften av dem som 
vistas i biblioteket ska kunna sitta, också un-
der högbelastning.

I lokalprogrammet preciserades bibliote-
kets roller med begreppen kunskap, upple-
velse, möte. Återigen betonades rollen som 
kunskapscentrum. Facklitteraturen, bibliote-

kariekompetensen och informationstekniken 
skulle användas för att skapa en stark och of-
fensiv profil. Samlingarna skulle ha fyra olika 
delar: det musiska biblioteket (skönlitteratur, 
konst, musik, arkitektur och design), fritid 
(trädgård, resor, sport och friluftsliv, mat och 
hälsa mm), övrig facklitteratur (humaniora, 
samhällsvetenskap, naturvetenskap och tek-
nik) samt barn och unga. 

På grundval av det här programmet gick 
uppdraget att rita biblioteket till Henrik 
Jais-Nielsen och Mats White. De presente-
rade programanalyser och ritningar som väl 
tog programkraven tillvara. Den första kost-
nadskalkylen på arkitekternas skissritningar 
visade emellertid att det skulle bli dyrare än 
30 miljoner. Under tidspress utarbetades nya 
ritningar som minskade arean med tjugo 
procent. Någon ny programanalys gjordes 
inte utan man krympte bara biblioteket och 
utgick från de grundläggande areakraven för 
samlingarna. Under denna tid, från skissrit-
ningar till färdigt bibliotek, följde jag bara 
projektet på avstånd. Jag har försökt bedöma 
konsekvenserna av att bruttoarean krympte 

Djupa fönstersmygar med högar av kuddar är populära bland både barn och föräldrar. Och 
barnvagnarna tar man med sig in.
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till 1 200 kvm, men det finns ingen bevarad 
analys. Henrik Jais-Nielsen säger i ett samtal 
att ”alla funktioner som skulle med kom med, 
och vi behöll principerna och volymerna för 
mediesamlingarna”. 

450 '5*( !&5#( 61$7# i biblioteket har jag 
fått följande bild: Samlingarna i barnavdel-
ningen har förtätats rejält och har i stora delar 
samma täthet och samma hyllhöjder som för 
vuxna. Antalet sittplatser har minskat från 113 
till cirka 70, och antalet publikdatorer från 
20 till 14. Utrymmen för utställningar och 
program har blivit mycket mindre än tänkt. 
Ändå känns biblioteket inte alls hopklämt 
eller trångt. Det har att göra med takhöjden 
och glaspartierna mot yttervärlden. Dess-
utom innehåller det färdiga biblioteket inga 
specifika kommunikationsytor, även om man 
normalt räknar med 10–20 procent sådan area 
utöver programarean. Men själva riktlinjerna 
för medieuppställningen höll. Alltså: jag strä-
vade efter att göra ett förtätat bibliotek med 
hög areaeffektivitet. Ändå gick det att ta bort 
ytterligare tjugo procent av arean utan förö-
dande konsekvenser. Här finns verkligen nå-
got att reflektera över.

Enligt min uppfattning har arkitekterna, i 
första hand Henrik Jais-Nielsen, löst uppgif-
ten på ett både attraktivt och effektivt sätt. Det 
är en både rationell och poetisk byggnad med 
rymd och ljus. Den kommer att fungera som 
ett pregnant landmärke i stadsbilden. Bib-
lioteket har installationsgolv vilket ger hög 
flexibilitet framöver. Trots att det är ett litet 
bibliotek har man både automatisk utlåning 
och sortering. Inredningen har stil. Hyllsyste-
met från Biketjänst har en saklig elegans, och 
det finns många designikoner av t ex Charles 
Eames, Antonio Citterio, Michele de Lucchi 
och Giancarlo Fassino, Altherr, Lievore & 
Molina, Alessi, Claesson-Koivisto-Rune samt 
David Rowland. Mysfaktorn är inte så hög 
men det är stiligt. Och, som sagt, vänta bara 
till sommaren! Det är nog också vad caféets 
entreprenör säger till sig själv. Läget vid ham-
nen med ett fint trädäck väntar bara på sol och 
ljumma vindar.

Under den samtida ytan är detta ändå ett 
väldigt traditionellt bibliotek. Bibliotekets 
expedition och infodisk är rätt liten, men 
det är en disk med tydlig fram- och baksida 
för personal respektive besökare och den lig-

ger i entrén på klassiskt sätt. På entréplanet 
finns skönlitteraturen och uppe på balkongen 
facklitteraturen. Samtidigt finns alltså infor-
mationsbibliotekarien på entréplanet. Kan 
det fungera? Jag får intrycket att man tänkt 
att det är romanläsarna som behöver hjälp, 
inte de som studerar eller använder facklit-
teraturen. Utrymmet på balkongen är så pass 
knappt att det uppenbarligen inte varit tal om 
att dela upp facklitteraturen enligt de diskus-
sioner vi förde i samband med lokalprogram-
met. I stället är det sab-systemet som gäller, 
från A till V. 

5 &!#(&/+!3+(''18 9(**$ en idé om att 
ordna samlingarna tematiskt, men så blev det 
ändå inte. Vid minskningen av bibliotekets 
yta krympte utrymmet för en sådan friare or-
ganisering av samlingarna. Men det var också 
så, menar personalen, att arkitekten ville ha 
denna strikta uppställning av hyllorna. Flera 
anställda ställer dessutom frågan om Lomma-
biblioteket kanske är för litet för sådana del-
samlingar. Min egen reaktion är att den första 
entusiasmen svalnar en hel del, när jag inser 
hur traditionellt det blivit, och jag mumlar för 
mig själv Is that all there is?

Barnbiblioteket har ett förnämt läge ut 
mot hamnen. Lekytorna känns överraskande 

generösa, och det finns några djupa fönster-
smygar med högar av kuddar (omtyckta av 
pappor). Barnvagnarna tar man med sig in. 
Som en konsekvens av den minskade ytan blev 
samlingarna mer kompakta än det var tänkt.

Sammantaget är Lommas nya bibliotek 
flott och kraftfullt, känns danskt på något 
sätt. Det har en stor potential och kommer att 
fungera under lång tid. Men det återstår fort-
farande att förverkliga den vision vi diskute-
rade oss fram till under förstudie- och pro-
gramarbetet och som uttrycktes i begreppen 
kunskap, upplevelse, möte. Egentligen finns 
allt i biblioteket men inte riktigt på den plats 
eller i den form vi en gång tänkte oss det. Det 
går att ändra på. Om man vill.

ps. Det blev förstås dyrare än planerat. Trots 
minskningen av ytan blev byggkostnaden 
cirka 40 miljoner kronor plus 4 miljoner till 
inredningen.  

FAKTA:

Lomma folkbibliotek består av huvudbiblioteket i 
Lomma och det kombinerade folk- och skolbiblio-
teket i Bjärred.
Biblioteken tillhör kommunens mest besökta och 
utnyttjade institutioner.
Varje dag besöks de av cirka 755 personer.

I lokalprogrammet fanns en idé om att ordna samlingarna tematiskt, men så blev det ändå inte. 
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 Carolina rediviva, är utan tvi-
vel en omhuldad del av universitetet 
men definieras numera också som 
ett bekymmer. Bland annat heter det 

att Carolina ”står tomt”, att studenterna sitter 
någon annanstans, exempelvis i Karin Boye-
biblioteket.

– Ja, det står tomt, vår tolkning är att det 
beror på ändrade vanor, på att forskarna sit-
ter vid sina datorer och att studenter går till 
andra campusbibliotek, säger Kerstin Sahlin, 
Uppsala universitets prorektor som också 
är ordförande i lärosätets biblioteksstyrelse 
och därmed den i universitetsledningen som 
ansvarar för biblioteksfrågor. 

Hon tror att ytterligare en förklaring till de 
alltför ofta tomma lokalerna är att en tidigare 
ombyggnadsperiod ”ställde till det”. Carolina 
Rediviva har genomgått flera ombyggnader 
sedan biblioteket uppfördes, mellan 1819 och 
1841 efter ett beslut av Karl xiv. Namnet, ”det 
återupplivade Carolina”, kommer från Aca-
demia Carolina, (i sin tur uppkallat efter tre 
kungar, Karl ix, Karl xi och Karl xii), som 
förstördes i en brand.

Den senaste ombyggnaden initierades i 
början av 2000-talet utifrån ”tekniska krav”, 
på bland annat bättre ventilation. Dessutom 
planerades att café och utställningslokal skul-
le byggas om och byta plats. Men det blev för 
dyrt, kalkylerna sprack och den sista etappen 
genomfördes aldrig. 

Kerstin Sahlin tror alltså att ombyggnads-
röran bidrog till att göra Carolina mindre 
attraktivt, inte minst för studenterna, men 
att det är nödvändigt med ännu en ombygg-
nad. Den här gången bör det inte innebära ett 
avbräck från att ta emot besökare – den här 
gången handlar det om ett projekt i mindre 
skala. Kerstin Sahlin vill inte spekulera om 
exakt tidsplan, men Fastighetsverket som 
ansvarar för förvaltningen har fått i uppdrag 
att upphandla arkitekt. En förstudie bör vara 
klar i sommar och med tanke på den begränsa-
de omfattningen av arbetet tror Kerstin Sahlin 
att det i så fall skulle kunna vara färdigt 2012. 
Hon betonar dock att inga formella beslut är 
fattade, annat än den om förstudien. 

Hon talar om att en kommande ombyggnad 
ska utgå ifrån hur ett modernt bibliotek ska se 
ut, hur Carolina Rediviva ska kunna bli både 
mer inbjudande och mer funktionellt som 
mötesplats, om att göra om gamla läsesalar 

till flexibla arbetsplatser samt kanske också 
ge allmänheten bättre tillgång till Carolina. 

– Interiört är det ju en fantastisk miljö och 
för tio, femton år sedan var det kö på trappan 
till Carolina, berättar Kerstin Sahlin. 

– Men all biblioteksanvändning är stadd i en 
otrolig förändring. Datoriseringen har inne-
burit att forskarna inte är på plats i samma 
utsträckning längre. Och studenter har andra 
behov idag, de har mer grupparbeten, de vill 
ha en mer öppen miljö och röra sig mer fritt. 
Idag är Carolina inte särskilt välkomnande. 
Men ”Rädda Carolina”-partiets farhågor om 
att vi skulle öppna konsthall i biblioteket är 
överdrivna. Vad som prövas är om vi ska flytta 
en del av universitetets egen konst dit, men 
det är alltså en studiesamling. 

Camilla Amft, doktorand i tyska vid Upp-
sala universitet och en av initiativtagarna 
till ”Rädda Carolina”, tror precis som Kerstin 
Sahlin, att tidigare ombyggnad kan ha skrämt 
bort besökare, fått dem att hitta nya ställen. 
Men ”Rädda Carolina”, som självfallet också 
finns som Facebook-grupp, föredrar alltså 
Carolina och där vill man se fler forskarbord 
för doktorander och forskare som saknar egna 
arbetsplatser. 

”Rädda Carolina”-partiet vill också ha en 

Inför Biblioteksdagarna i Uppsala

Varför är det tomt på Carolina?

Ett bibliotek med anor och central i bilden av Uppsala. Carolina Rediviva uppfördes mellan 1819 och 
1841 efter ett beslut av Karl XIV.
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Hur ser framtiden ut för 
Carolina Rediviva, Uppsala 
universitetsbibliotek? En 
ombyggnad är planerad, 
en i raden av många under 
bibliotekets historia. Samtidigt 
har Carolina Rediviva blivit 
en politisk fråga. Inför 
kårvalet har en grupp 
doktorander och studenter 
bildat enfrågepartiet, ”Rädda 
Carolina”.
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översyn av sådant som öppettider och inköp, 
man vill ha fler tidskrifter och flera ämnesex-
perter för att inte allt ansvar för inköp ska vila 
för mycket på forskarna. 

På Facebook-sidan och i en artikel i stu-
dentkårens tidning Ergo gör ”Rädda Carolina” 
bland annat följande uttalande: ”Biblioteken är 
en stor del av studenternas och forskarnas arbets-
miljö och litteraturen deras arbetsredskap. Det 
finns ett utbrett missnöje i Uppsala, då biblio teken 
som tidigare var i världsklass har negligerats un-
der lång tid.”

– Det kan också tyckas konstigt att universi-
tetets olika bibliotek konkurrerar med varan-
dra, säger Camilla Amft.

Hon säger också att ”Rädda Carolina”-
partiet visserligen domineras av doktorander 
inom humaniora, men att det även finns na-
turvetare som arbetar för bibliotekets sak.

– Carolina är en angelägenhet för hela uni-
versitetet, för hela Uppsala.

Sverker Gustavsson, professor emeritus i 
statskunskap vid Uppsala universitet med ett 
förflutet som statsekreterare i utbildningsde-
partementet mellan 1986 och 1991, anlägger 
gärna kultur-och utbildningspolitiska aspek-
ter på Carolina Rediviva. Han kan tänka sig 
att biblioteket skulle kunna ses som en del av 
kulturarvet. Det kunde exempelvis jämföras 
med en botanisk trädgård och därmed få ett 

annat, eventuellt delat, huvudmannaskap och 
bli tillgängligt för flera. 

– Det rationella ur flera aspekter vore att 
låta Carolina bli en fråga för kulturpolitiken. 
Å andra sidan skulle det säkert anses alldeles 
för dyrt, en belastning i en begränsad kultur-
budget.

Sverker Gustavsson ser utvecklingen för 
lärosätesbiblioteken som en konsekvens av 
förändringen av högskoleförordningen och 
1975 års beslut om decentralisering. Fram 
tills dess var universitetsbiblioteken en egen 
anslagspost i den statliga finansieringen, 
därefter införlivades de med hela lärosätets 
budget. Något som i sin tur har inneburit att 
biblioteken blivit beroende av olika fakulte-
ters betalningsvilja och budget. 

– Datoriseringen kunde ingen förutse men 
däremot att universitetens och högskolornas 
bibliotek skulle få problem med finansiering-
en. 

Sverker Gustavsson som nu, som professor 
emeritus, mest besöker biblioteksenheten för 
bland annat ekonomer och jurister på Kloster-
gatan i Uppsala, framhåller de olika enheter-
nas effektivitet och alla ”fantastiskt duktiga 
bibliotekarier”.

– De har dessutom klarat datoriseringen 
bättre än många andra yrkesgrupper.

Han påminner också gärna om vad ett bib-

liotek som Carolina Rediviva kan erbjuda, när 
datorsökning inte hjälper.

– Jag brukar säga till mina doktorander att 
det finns böcker som inte återfinns via libris, 
eftersom datoriseringen av bibliotekskatalo-
gen inte är komplett. Där saknas volymer som 
inte har lånats ut efter 1975. 

Unika samlingar som finns i Carolina Redi-
viva borde också, enligt Sverker Gustavsson, 
komma andra till del, utanför universitetet. 

– Det finns något motsägelsefullt i att å ena 
sidan framhålla det livslånga lärandet, å andra 
sidan krävs det att man är inskriven på en hög-
skola för att få tillgång till samlingarna. Ja, jag 
undrar om inte tiden har vuxit ifrån univer-
sitetsbiblioteken. Jag undrar om de inte ska 
knytas till kommunerna och folkbiblioteken 
så att man kan dela på kostnaderna.

Idéer om att på något sätt förändra huvud-
mannaskapet för Carolina Rediviva eller att 
hantera det som ett kulturarv mer än som ett 
lärosätesbibliotek, är dock inget som tilltalar 
universitetsledningen:

– Aldrig! Carolina ska inte säljas ut, det är 
en så central del av Uppsala universitet, säger 
biblioteksansvariga Kerstin Sahlin.

– Och hyran för Carolina är faktiskt ganska 
låg jämfört med andra lokaler. Även om natur-
ligtvis också biblioteken drabbas när de stat-
liga anslagen till utbildningarna stryps.  

Många läsplatser men inga människor. Biblioteket gapar tomt. Bilden är tagen den 3 februari i år, strax före lunch. 
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I din föreläsning på Biblioteksdagarna kommer du 
att utgå från din avhandling och bland annat dis-
kutera vilka aktörer som har infl ytande över den 
offentliga bilden av folkbibliotek.
– De aktörer som i de större svenska medi-
erna debatterar om folkbibliotek är i första 
hand inte bibliotekarier eller företrädare för 
bibliotek. Detta får också konsekvenser för 
vilken syn på bibliotekens uppdrag, roll och 
betydelse som framträder i offentlig media, 
vilket också i förlängningen kan komma att 
påverka bibliotekens legitimitet och status i 
samhället.

När du har studerat de biblioteksdebatter som 
förts i media – är det något som förvånat dig sär-
skilt mycket? Och i så fall varför?
– Det som förvånat mig mest är nog att biblio-

tekarier och andra biblioteksföreträdare har 
en så pass begränsad roll i offentliga debatter 
som min undersökning visat att de har. Att 
författare i så stor utsträckning är de domi-
nerande aktörerna i biblioteksdebatter förvå-
nade mig också.

Var har biblioteksdebatten huvudsakligen förts 
under de tre decennier som du har tittat närmare 
på?
– Jag har valt att studera vissa typer av media så-
som tv, radio och dagspress (och jag har också 
valt ut vissa specifi ka program och tidningar) 
så jag kan inte svara på var biblioteksdebatter 
generellt sett förs. Det jag kan konstatera är att 
de bland annat förs i de media jag undersökt. 
Men som jag tidigare nämnt: de främsta initia-
tivtagarna till dessa är inte bibliotekarier. Mitt 
intryck är att bibliotekarier för ”sina” debatter 
i andra typer av fora, såsom Biblist och olika 
professionsanknutna tidskrifter.

Hur överensstämmer användarnas och mediernas 
bild av biblioteken med den bild professionen har 
eller odlar?
– Den bild av folkbibliotek som i första hand 
framträder i offentlig media rymmer både 
likheter och skillnader med den bild av folk-
bibliotek som odlas inom professionen. Sam-
manfattningsvis kan man säga att det fi nns 
aspekter av bibliotekens verksamhet som det 
argumenteras hårdare för i de offentliga de-
batterna. Dessa aspekter betonas också inom 
de föreställningar om bibliotek som kan kny-
tas till professionen men de har kanske inte 
en lika framträdande roll som i de offentliga 
debatterna. 

– Anmärkningsvärt är att det är nästan helt 
tyst i offentlig media om vissa uppdrag som 
biblioteken har och som i stor utsträckning 
framhålls av professionen, exempelvis biblio-
tekens roll som mötesplats. 

Inför Biblioteksdagarna i Uppsala

Hallå där … Åse Hedemark,
som alldeles nyligen disputerande på avhandlingen ”Det föreställda folkbib-
lioteket. En diskursanalytisk studie av biblioteksdebatter i svenska medier 
1970–2006”, Institutionen för !"# vid Uppsala universitet.
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 Den traditionella litteraturför-
 medlingen till barn och unga har 
 inte förändrats nämnvärt de se-
 naste trettio åren. Samtidigt har 

barn och ungas vardag genomgått en oerhörd 
förändring. Därför är det kanske viktigare än 
någonsin att vara uppdaterad om barns vanor 
för att kunna erbjuda rätt böcker till dem. 
Marknadsföringen av biblioteket är också 
oerhört viktig. För att kunna sticka ut bland 
allt som pockar på de ungas uppmärksamhet 
måste biblioteken bli mycket bättre på att sy-
nas. Dessutom måste bibliotekarierna kunna 
veta vilka barnen är, vad de är intresserade av 
och vad som händer i deras liv. 

Tre läns- och regionbibliotek (Västra Gö-
taland, Halland och Sörmland) har därför 
tillsammans med Svenska Barnboksinstitutet 
vidareutbildat barn- och ungdomsbibliote-
karier för att höja deras spetskompetens. Det 
hela rör sig om ett metodutvecklingsprojekt 
kallat mvg (Metoder, Visioner och Grunder). 
Projektet drog igång i oktober 2007 och av-
slutades i augusti 2008. Under året arbetade 
man för att på sikt höja kvalitén på det läs-
främjande arbetet och för att få fl er barn och 
unga att delta. Kulturrådet har stöttat pro-
jektet ekonomiskt. Vid sex tillfällen har ett 
tjugotal bibliotekarier samlats och deltagit i 
tvådagarsinternat där deltagare bland annat 
fått lyssna på och inspirerats av inbjudna fö-
reläsare från hela Norden som delat med sig av 
tips och idéer kring läsfrämjande satsningar 
– stimulerande möten som gett deltagarna 
en chans att få upp ögonen för de möjligheter 
som fi nns i fråga om ny litteraturförmedling 
för barn och unga. Teman som tagits upp har 
varit barn och ungas vardag där bland annat 
Barnkonventionen, barnrättsfrågor och ung-
as konsumtionsvanor har diskuterats, samt 

stressfaktorer hos små barn med en inbjuden 
psykolog som föreläsare. 

Cecilia Löfberg, doktorand på pedagogiska 
institutionen vid Stockholms universitet, är 
en av fl era som inom ramen för mvg har re-
dogjort för barns vanor i cyberrymden – bl a 
under temat Gränslösa möten som handlar 
om det utvidgade textbegreppet. Övriga av-
handlade ämnen rör trender i barn- och ung-
domslitteraturen samt praktisk och teoretisk 
litteraturförmedling. Deltagarna fi ck vid den 
avslutande träffen redovisa sina egna utveck-
lingsprojekt. Exempelvis har Motala bibliotek 
arbetat med ur:s modell Rum för berättande 
tillsammans med elever i Mariebergsskolan. 
Eleverna fi ck först läsa en bok och därefter 
hitta på egna berättelser som utmynnade i 
kortfi lmer. Barnen fi ck chansen att uttrycka 
sig genom att spela in sin röst, fi lma och där-
efter redigera. Detta har stärkt självkänslan 
och skaparlusten hos barnen, menar bib-
liotekarierna. I Borås har man utgått från det 
traditionella bokpratet och skapat nya arbets-
sätt. Bibliotekarien Sara Lindwall har t ex låtit 
elever i Erikslundskolan själva göra urvals-
principen av böckerna, vilket fallit i god jord. 
Det är förstås roligare att läsa böcker som man 
själv valt. 

I projektet har barn- och ungdomsbib-
liotekarier från Malmö, Varberg, Halmstad, 
Västerås, Jönköping, Strängnäs, Partille, 
Katrineholm, Borås, Motala, Göteborg, Möln-
dal, Sollentuna, Stockholm, Kungälv och Ha-
ninge deltagit. Kunskapen sprids nu vidare 
till kollegorna på respektive hembibliotek. En 
utvärdering av projektet har gjorts av Barbro 
Johansson, etnolog och konsumtionsforskare 
vid Göteborgs Universitet. I sin doktorsav-
handling ”Kom och ät! Jag ska bara dö först”, 
har hon bl a tittat närmare på datorn i barns 
vardag. 

”Driftiga bibliotekarier och läsglada barn” 
är titeln på studien av mvg-projektet som 

även innehåller en cd-skiva med en utförlig 
projektdokumentation som intresserade en-
kelt kan ta del av. Boken är utgiven av Region-
bibliotek Halland. Det är ingen enkel uppgift 
som barn- och ungdomsbibliotekarierna har 
framför sig: man vill förbättra barns villkor 
samtidigt som man också vill utvecklas per-
sonligen. Och i allra högsta grad är det kanske 
det som krävs – utveckling – för att verkligen 
kunna möta barn och unga. Barnen måste få 
uppleva att bibliotekarierna är uppdaterade 
och sympatiska människor som kan konsten 
att visa hur roligt det är att läsa. En inte helt 
oviktig detalj i sammanhanget: det bästa sät-
tet att förmedla en läsupplevelse är kanske om 
man haft en själv. Det kanske inte alla biblio-
tekarier har.  

Inför Biblioteksdagarna i Uppsala

Konsten att locka till läsning

Barbro Johansson har följt projektet !"# – 
metodutveckling, visioner och grunder och gjort 
en utvärdering som resulterat i en häftad bok: 
”Driftiga bibliotekarier och läsglada barn”.

Barn- och ungdomsbibliotekarier i %' kommuner har under ett 
års tid vidareutbildats för att bli ännu duktigare i arbetet med 
att locka barn till läslust.

Missa inte seminariet Från bokprat och event 
som bl a handlar om #*2. Fredag 8; maj kl =.:;, 
Biblioteksdagarna i Uppsala.



[! : "##$] 3&3%&.$(-!3%"1($ 23

Inför Biblioteksdagarna i Uppsala

Genom åren har professor 
Harald Runblom samlat på sig 
böcker i en sådan omfattning 
att han tvingats förvara dem 
på andra platser än i hemmet. 

!" !"#  $%"&'()

 Harald runblom har cyklat från 
radhuset för att möta mig utanför 
portarna till Carolina Rediviva i 
Uppsala. Han är professor emeritus 

i historia vid Centrum för multietnisk forsk-
ning vid Uppsala universitet. Tillsammans går 
vi in i det gamla anrika men folktomma uni-
versitetsbiblioteket. Detta är en välkänd plats 
för honom. Bibliotek är överhuvudtaget väl-
kända och omtyckta rum för honom. Vi besö-
ker även Karin Boye-biblioteket som har desto 
fler besökare. En trappa ner finns en avdelning 
med böcker om förintelsen och andra folk-
mord. Där står även flera av hans egna böcker 
uppställda. Ett hundratal böcker har han skri-
vit eller varit med om att sammanställa som 
redaktör. Var har han då fått sitt bokintresse 
ifrån? Självklart är läsning och böckerna en 
viktig del av hans arbete. Men redan som liten 
stockholmsgrabb gick han gärna till i Stads-
biblioteket vid Odenplan. Han växte han upp 
med en farfar som var statstjänsteman men 

som hade som hobby att binda in böcker. Re-
dan tidigt fick han så att säga böckerna med 
blodet. Hans farfar skapade fina omslag till 
enkla böcker. Harald Runblom är ingen fin-
smakare på det sättet att han samlar på en 
viss utgåva eller vackra omslag. Det är snarare 
innehållet som lockar. Genom åren har han 
samlat på sig böcker om allt från amerikansk 
slang, tysk grammatik till litteratur om natur, 
fjäll och schackspel. Förutom Bellman, Stein-
beck, Pablo Neruda, Jolo, Peter Englund och 
alla de andra så har han lyckats samla på sig en 
stor samling Bigglesböcker. Eftersom Harald 
Runblom talar flera främmande språk, bland 
annat spanska och tyska har han även många 
böcker på andra språk än svenska. 

– Jag har en dröm om att kunna lära mig 
ryska så pass bra att jag kan läsa Dostojevskij 
på originalspråket.

Under årens lopp har han också samlat på 
sig åtskilliga hyllmetrar med böcker hemma 
i radhuset i Uppsala. En utrymmeskrävande 
hobby! På inrådan av hustru och utflyttade 
barn hyr han numera en lada där en ansenlig 
mängd av hans böcker återfinns. Dessutom 
har vänliga kollegor vid institutionen upp-
låtit ett rum och flera bokhyllor för Harald 
Runbloms samlingar. Han har även gett bort 
och sålt en hel del till antikvariat. Samtidigt 
har han nog svårt för att låta bli att göra nya 
bokfynd… 

Själv kan jag avslöja att jag lämnade Upp-
sala med en påse böcker i min hand. 

Harald Runblom med sonsonen Björn sålde böcker på Drottninggatan i Stockholm när Sveriges 
längsta bokbord arrangerades.

Välkänd 
bokprofil 
i Uppsala

Carrena + Devo IT =

DEVO IT 

Äntligen! Efter flera års flirtande har vi 

gjort slag i saken. Och tillsammans blir 

vi självklart ännu bättre på att ta kultur-
skatterna från det dammiga arkivet till 

webben, där fler kan få tillgång till dem.

 
Gratulationer och lyckönskningar tas 

tacksamt emot i vår monter på 

Biblioteksdagarna i Uppsala 

den 13 – 15 maj!
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Den bisarra och kreativa hu-
morn för tankarna till Lasse 
O’ Månsson och tidskriften 
Svenska Mad – #.-./.+.!.$. är 
en av de mer originella rös-
terna bland branschbloggarna. 
##$: s Åsa Ekström spårade 
upp dess skygge upphovsman 
och inledde en mejlväxling. 

31 mars 2009
Det har kommit till vår kännedom att repre-
sentanter för massmedia önskar komma i 
kontakt med Den Brutale Bibliotekarien – för-
modligen för att ställa honom till svars för 
begångna skriftliga illdåd... Undertecknad, 
som är en privat och tillbakadragen person, 
försöker dock att hålla sig ifrån rampljuset 
(och rättvisan) och låter texterna tala för sig 
själva. Nåväl, i min desperata jakt på bloggläs-
are är jag ändå beredd att ställa upp på precis 
vad som helst...

Emellertid – jag är så oändligt mycket duk-
tigare på att uttrycka mig i skrift än på att tala 
fritt inför främmande människor. Om Ni till-
sänder mig frågor skriftligen så kan jag tänka 
mig att besvara dessa frågor ”sanningsenligt”, 
”informativt”, ”öppenhjärtigt” eller åtmins-
tone på ett underhållande vis ... Det står Er se-
dan fritt att använda materialet helt efter Era 
egna intentioner.
Med utmärkt högaktning
Eder underdånige tjänare
Ulf
alias Den Brutale Bibliotekarien

6 april 2009
Du frågar vem jag är?
Jag har jobbat på bibliotek i ett antal år nu, 
men jag har aldrig haft några ambitioner att 
göra karriär inom biblioteksvärlden, vilket 
kan förklara min respektlösa inställning. Som 
jag förklarat på bloggen, är jag inte en biblio-
tekarie som råkar ha humor utan en humorist 
som råkar jobba på ett bibliotek... Jag betrak-
tar inte ”Den Brutale Bibliotekarien” som en 

titel, utan snarare som ett namn, typ Falstaff  
fakir…

Varför jag bloggar?
Biblioteket där jag arbetar har, i likhet med 

många andra bibliotek inom universitets- och 
högskolevärlden, genomfört diverse projekt 
där den alltmer ålderstigna personalen ska 
få lära sig lite om vad ”ungdomar” håller på 
med, t ex bloggar, Myspace, Facebook, Second 
Life, Twitter etc. Jag har länge haft tankar på 
att starta en egen hemsida och i och med dessa 
workshop’s blev det av... Jag har haft lättare 
för att skriva än jag har för mina två andra 
”verksamhetsområden”: musik och grafisk 
formgivning. Meningen var att jag det senas-
te året skulle ha satsat all min energi på mina 
musikprojekt men bloggen kom emellan. Jag 
har en sångerska som otåligt väntar på att jag 
ska bli klar med låtar. En del av mina musik-
projekt är utlagda på nätet men något större 
genombrott är ännu icke i sikte...

Stämmer de rykten som säger att det du skriver är 
så pass kontroversiellt att du med risk för liv och 
lem måste skriva under pseudonym? 
Tyvärr inte! Ingen har presenterat någon 
större upprördhet över mina skriverier inför 
mig personligen. Bibliotekarier är väl ett still-
samt släkte, jag tror att de tycker att det jag 
skriver är så pass överdrivet att de inte känner 
sig träffade. Eller också är de för korkade för 
att begripa något... Min pseudonym föll sig 
naturligt p g a bloggens titel B.R.U.T.A.L. Och 
min brutala uppriktighet och anonymitet har 
alltid varit mitt naturliga tillstånd. Helt ano-
nym är jag ju dock inte på bloggen – fotona på 
mig ligger skrämmande nära verkligheten...

Är dina närmsta kollegor medvetna om ditt andra 
liv på bloggen? Är det från dem du samlar ditt 
stoff ?
Varje gång jag ser en arbetskamrat så ropar 
jag: LÄS MIN BLOGG!!! Men det verkar inte 

”Om Ni tillsänder mig frågorna skriftligen…”
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ha någon större effekt. Jag insåg på ett tidigt 
stadium att de flesta av mina närmaste kolle-
gor var tämligen ointresserade av min blogg, 
så för att få några läsare alls var jag tvungen 
att leta reda på dem någon annanstans. När 
jag ska skriva sätter jag mig med ett tomt pap-
per och bara skriver ned vad min sjuka hjärna 
säger åt mig att skriva... Mina kollegor har 
inte bidragit med några idéer eller inspirerat 
till några karikerade personligheter i mina in-
lägg. Men jag håller på och skriver en bok på 
lediga stunder (vilket jag inte har några) och 
där kanske de kommer med.

Har du fått några reaktioner på det du skriver – 
från när och fjärran? 
Jag får väldigt få skriftliga kommentarer till 
mina inlägg. En arbetskamrat till mig fram-
förde teorin att det beror på att det jag skriver 
är så välformulerat och slutgiltigt att det inte 
finns något att tillägga... Och vem är jag att 
argumentera emot något så insiktsfullt? Jag 
kunde inte ha formulerat det bättre själv... Å 
andra sidan, håller biblioteket där jag jobbar 
på att rationalisera bort just mina arbetsupp-
gifter, så de vill kanske bli av med mig.

Har du själv några favoritbloggar som du scannar 
av eller rentav stjäl material ifrån?
De enda bloggar som jag själv följer någorlun-
da regelbundet är Photoshop Disasters och 
Judge A Book By Its Cover som jag länkar till 
från min blogg.

De enda skämt som jag har stulit till min 

blogg finns i några av stripparna i min teck-
nade serie Kafkas Katt och bland replikerna i 
”Biblioteksbaren”. Allt annat är 100 % original.
På återhörande
Ulf Lindgren
Linköpings universitetsbibliotek
(bland annat)

4 april 2009
Hur lever du? Skild? Sambo? Särbo? Mambo? Re-
gistrerat partnerskap? Queer? Barn? Husdjur? 
Enligt säpo är alla personuppgifter om Den 
Brutale Bibliotekarien hemligstämplade med 
hänsyn till rikets säkerhet. Detta innebär att 
inte ens jag får veta hur många fruar jag har. 
Räknas dammråttor som husdjur?

Var lever du?
I den bästa av världar... Eller för att fanti-
sera om verkligheten – i en författarbio-
grafi skulle det kunna stå följande: ”Uppväxt 
strax utanför Linköping. Flyttade sedan 
in till centrala Linköping och bor kvar där 
fortfarande, trots bristen på skivaffärer”. 

Hur lång erfarenhet har du av biblioteksvärlden?
Min praktiska erfarenhet av det mesta här i li-
vet är så gott som obefintlig. Men jag är väldigt 
duktig på att låtsas som om jag vet allting. När 
jag hamnar i sammanhang där min okunnig-
het är på väg att avslöjas försöker jag leda in 
samtalet på sådant som jag faktiskt vet något 
om... t ex vem som 1989 blev världsmästare i 
Formel 1 – Alain Prost...

Vad har du för relation till tidskrifter?
Vi är bara goda vänner, tro inte på allt skvaller 
som du hört ...

Har du även ett yrkesförflutet i privatbibliotek, 
folkbibliotek, sjukhusbibliotek eller rentav fäng-
elsebibliotek?
Jag har ett yrkesförflutet där jag alltid har 
befunnit mig bland skrivdon, arkiv, kontors-
apparater, böcker och en överväldigande ma-
joritet av kvinnliga arbetskamrater. Att t ex 
vara en 20-årig pojke bland 40-åriga kvinnor 
är en intressant upplevelse...

Behövs brutalare bibliotek/bibliotekarier?
Nej, det behövs bara en Brutal Bibliotekarie 
– jag vill inte ha någon konkurrens. Som du 
märker kan svaren på dina frågor ibland vara 
misstänkt lika sanningen, ibland tvetydiga 
och ibland uppenbara fantasier. Du får välja 
de svar som passar dig bäst – eller också så kan 
du ju skriva helt egna svar på frågorna (är det 
inte så journalister gör ..?).
Med vänlig hälsning
Ulf (eller vad jag nu heter ...) 
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Bibliotekarier bokpratar hellre om skönlitte-
ratur än om faktaböcker. Och när man bok-
pratar om faktaböcker så gör man det på ett 
annat sätt än när det handlar om skönlittera-
tur. Synen på fack- och skönlitteratur befäs-
ter också rådande könsnormer. 
Anna Kåring Wagman har läst en uppsats som 
handlar om hur fackboken används vid bok-
prat.

 Sara mauritzon och Sara Wijks  
 uppsats Att få upp ögonen för fakta - 
 boksfrågan handlar om hur fakta- 
 böcker används vid bokprat – en 

av de viktigaste metoderna för barnbiblio-
tekarier att arbeta med läsning och läslust. 
Ämnes valet motiveras med forskning som 
visar att faktaboken är bortglömd i diskussio-
nen om barns läslust och läsutveckling. Arbe-
tet med bokprat byggs upp kring läsning av 
skönlitteratur och faktaböcker. Det ses främst 
som en möjlighet för läsovilliga eller lässvaga 
barn och som inkörsport till ”riktig” läsning, 
det vill säga läsning av skönlitteratur.

Enligt uppsatsförfattarna finns det inte sär-
skilt mycket forskning om barn, faktaböcker, 
läslust och läskompetens. Men den forskning 
som finns visar entydigt att även läsning av 
faktaböcker kan vara lustfylld. Många barn fö-
redrar faktaböcker och upplever att de har ett 
underhållningsvärde – man läser dem för att 
det är roligt helt enkelt. Och läsning av fakta-
böcker kan, precis som läsning av skönlitte-
ratur, leda till ett fortsatt intresse för läsning 
och till eget skrivande. Forskningen visar att 
barn som läser faktaböcker utvecklar såväl 
läskompetens som kritiskt tänkande och re-
flektionsförmåga. De blir mer målmedvetna, 
uthålliga, kunniga, självsäkra och aktiva i sin 
läsning.

9(#8(67"#1+ #!//&($ också ofta ihop 
med pojkar. Men forskningen visar att även 
flickor väljer faktaböcker – en undersökning 
ger vid handen att både pojkar och flickor helst 

väljer faktaböcker om de får välja helt fritt. 
Läsforskningen pekar på att det är viktigt 
att få välja litteratur själv och att det finns en 
tydlig koppling mellan personliga intressen 
och läskompetensutveckling. Nyfikenhet och 
intresse är med andra ord viktigt för att läs-
ningen ska kännas meningsfull och lustfylld, 
vilket i sin tur har betydelse för läsförmågan. 

Mauritzon och Wijk var därför intresserade 
av att ta reda på om barnbibliotekarier bok-
pratar om faktaböcker och hur de i sådana fall 
gör det. Författarna skickade ut en enkät till 
barnbibliotekarier i Skåne och svaren visade 
att andelen faktaböcker vid bokprat var 9 pro-
cent i årskurs 0–3, 7 procent i årskurs 4–6 och 
5 procent i årskurs 7–9. Många tog över huvud 
taget inte med faktaböcker: av de biblioteka-
rier som bokpratat i årskurs 0–3 det senaste 
året uppgav 39 procent att de inte alls tagit 
upp faktaböcker. Motsvarande siffra för års-
kurs 4–6 var 56 procent och andelen var ännu 
högre för bokprat på högstadiet. 

)//$(8$97+9(88(+*( 01&8!3 också vid 
sju bokprat. Observationerna visade att bib-
liotekarierna inte pratade på samma sätt om 
skönlitteratur och faktaböcker. Till skillnad 
från de skönlitterära titlarna presenterades 
inte faktaböckernas upplägg eller författare 
och ofta pratade man mer om bokens tema 
än om boken i sig. Vid bokpraten berättade 
bibliotekarierna att man kan lära sig saker av 
faktaböcker, men böckerna beskrevs inte som 
något som gav läsglädje. 

Bibliotekarierna var heller inte lika enga-
gerade när de presenterade faktaböcker. De 
skönlitterära titlarna omtalades med många 
positiva adjektiv och målande beskrivningar; 
de sades vara ”jättespännande”, ”roliga” och 
”underbara”. Om faktaböckerna sades i stället 
att ”man får lära sig jättemycket”, eller ”här 
får man reda på allt man behöver veta”.

Observationerna visade att faktaböckerna 
ofta fungerade som ett komplement till de 
skönlitterära böckerna som togs upp under 
bokpratet – faktaböckerna valdes utifrån te-
mat i en av de andra böckerna. Kvalitén var 
däremot inte avgörande för valet av faktabok.

Bibliotekarierna ansåg själva att de inte 

var lika personliga vid förmedlingen av fak-
taböcker, men vid observationerna visade det 
sig att de faktiskt oftare anknöt till personliga 
upplevelser och funderingar när de pratade 
om faktaböcker. Det uppstod också oftare en 
dialog med barnen i samtalet om faktaböck-
er. Uppsatsförfattarna menar att det inte var 
ett medvetet val, utan förmodligen speglade 
avsaknaden av en berättelse att hänga upp 
bokpratet på och att man därför i stället knöt 
bokens ämne till egna berättelser. Dialogen 
kan också spegla bibliotekariernas osäkerhet. 
Genom samtalet närmade man sig tillsam-
mans ämnet och bibliotekarierna sökte kan-
ske också barnens bekräftelse på att ämnet 
eller boken tilltalade dem, något de inte ansåg 
sig behöva göra vid förmedling av skönlittera-
tur där de kände sig säkrare.

Som ett komplement till enkäterna och ob-
servationerna genomfördes också intervjuer 
med sex barnbibliotekarier. Intervjuerna 
visade att bibliotekarierna tyckte att det var 
stor skillnad på bokprat om fack- respektive 
skönlitteratur. Bibliotekarierna menade att de 
var mest vana vid och kände sig mest bekvä-
ma med att bokprata om skönlitteratur. Vid 
faktabokspratet saknade de en berättelse att 
knyta samtalet till och tyckte inte att de kun-
de engagera sig personligen på samma sätt. 
De menade också att det var mer krävande att 
läsa in sig på en fackbok, delvis på grund av 
att man uppfattade att barnens förförståelse 
var större. 

Att man i första hand valde att prata om 
skönlitteratur motiverades med att man an-
såg att skönlitteratur är det som bäst får igång 
barnens läslust och fantasi. En annan förkla-
ring var att man trodde att lärarna ville att 
bokpratet skulle inriktas på skönlitteratur.

Kopplingen mellan faktaböcker, läsovilliga 
och pojkar var tydlig. Så här funderade en av 
de intervjuade bibliotekarierna kring när det 
kan vara lämpligt att ta med faktaböcker på 
ett bokprat:

”Egentligen så skulle man ju kunna göra det om 
man till exempel hade haft en klass som man vis-
ste att det var många läsovilliga pojkar i. Det finns 
ju rätt så mycket faktaböcker som är lättlästa och 

Vulkaner eller kattungar
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rätt intressanta i varje ämnesområde egentligen, 
med jordbävningar, vulkaner och häftiga saker, 
hajar och allt möjligt sånt där, dinosaurier och 
såna saker som de gillar killarna, och bilar. --- Jag 
tror inte flickor, bryr sig, för flickor läser nog skön-
litteratur. Då blir det i så fall såna gullböcker som 
kattungar och hundar och lite hästar och sånt som 
de skulle kunna tänka sig att man tar med sig och 
tittar på bilderna.” (s 62).

Författarnas slutsats är att bokprat enligt 
bibliotekarierna förutsätter deras personliga 
engagemang och att de själva tycker om den 
bok de pratar om. Bibliotekarierna själva fö-
redrar oftast skönlitteratur, vilket gör att de 
ofta väljer att prata om skönlitteratur. Man 
har tolkat sitt uppdrag som att man ska skapa 
läslust och man förmodar att skönlitteratur 
bäst skapar läslust hos barn. Fackböcker för-
knippas med kunskap och bibliotekarierna 
anser sig inte vara kunskapsförmedlare utan 
läslustförmedlare.

En anledning till att det ser ut som det gör 
är att det inte finns lika mycket skrivet om för-
medling av faktaböcker och att det inte ingår 
i utbildningarna på samma sätt som bokprat 
om skönlitteratur. Uppsatsen ger belägg för 
att ökad utbildning och uppmärksamhet får 
effekt. En av de intervjuade barnbibliotek-
arierna hade deltagit i ett projekt om just 
faktaböcker och hade i högre grad än de andra 
reflekterat över faktaboken som genre och hur 
den kunde användas i förmedlingsarbetet.

)//$(8$97+9(88(+*( '1*(+ att barnens 
behov kommer i andra hand. Alla gruppers 
läsbehov ska tillfredsställas, oavsett vilken 
genre barnen föredrar. Att utesluta facklit-
teratur är att göra barnen en otjänst eftersom 
de inte får möjlighet att utveckla olika läs-
förmågor. Faktaboksläsning ger också andra 
färdigheter, som förmåga att reflektera och 
tänka kritiskt. ”Man bör se barns naturliga 
nyfikenhet och hunger på att få reda på saker 
som sker runtomkring dem som en styrka”, 
menar författarna.

Synen på fack- och skönlitteratur gör också 
att könsnormer befästs. Uppsatsförfattarna 
menar i linje med aktuell forskning att man 

bör försöka komma bort från förväntning-
arna på att flickor föredrar skönlitteratur 
och pojkar faktalitteratur. De forskare som 
uppsatsförfattarna refererar till ifrågasätter 
indelningen i fack- och skönlitteratur och de 
egenskaper som förknippas med de olika gen-
rerna – att facklitteratur ses som objektiv och 
nyttig, medan skönlitteratur anses vara sub-
jektiv, förmedla känslor och vara utvecklande 
för läsaren.

Mauritzon och Wijk skriver att biblioteka-
riernas indelning i fack- och skönlitteratur 
gör att de ”…inte ser faktaböcker som littera-
tur som även kan tilltala den läsvana, flickan, 
eller den som tycker om fiktionens förveck-
lingar i skönlitteraturen…” 

Författarna ansluter sig till de forskare som 
hoppas att lärare och bibliotekarier börjar se 
att läsning av faktaböcker är en del av nöjes-
läsningen. Som vuxen bör man uppmuntra 
och ”belöna” läsning av faktaböcker på samma 
sätt som läsning av skönlitteratur. Lärare och 
bibliotekarier bör läsa högt ur faktaböcker, 
hjälpa barnen att hitta en bra bok på rätt nivå 
och lyfta fram de facklitterära författarna. 

Det är roligt att se att det faktaboksprojekt 
som genomförts fick betydelse. Den bibliote-
karie som deltagit i projektet hade en mer po-
sitiv inställning till faktaböcker och framhöll 
att vissa personer – barn eller vuxna – hellre 
läser om ett ämne som intresserar dem, än en 
påhittad berättelse. Barn är inte ”läsovilliga” 
eller ”lässvaga” för att de föredrar att läsa om 
faktiska förhållanden framför påhittade be-
rättelser. En mer omfattande utvärdering av 
olika projekt om läsfrämjande skulle vara en 
spännande fortsättning.

Uppsatsförfattarna har valt ett viktigt ämne 
och tydliggör att det behövs mer forskning 
om barns läslust och läsning av olika sorters 
texter.

Sara Mauritzon & Sara Wijk: Att få upp ögonen för 
faktaboksfrågan. En kartläggning av barnbiblio-
tekariers förmedling av faktaböcker på bokprat. 
Magisteruppsats biblioteks- och informationsveten-
skap, Lunds universitet, 9557.

Växjö Stadsbibliotek

LITTBUS, hyllsystem med
Möbelfakta och FMV avtal

Lustrum Stockholm 
Tel. 08 410 179 90
Fax 08 528 099 09

E-mail: info@lustrum.com
www.lustrum.com
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Finländskt webbarkiv
I april öppnade det finska 
Nationalbiblioteket (f d 
Helsingfors universitets

bibliotek) sitt webbarkiv. Sedan 2006 har man 
lagrat material som publicerats i öppna data-
nät. Men först med den nya lagen från år 2008, 
om deponering och förvaring av kulturmate-
rial, har det blivit möjligt att göra webbarki-
vet tillgängligt.

I webbarkivet ska alla sidor lagras med 
ändelserna .fi och .ax och övriga inhemska 
webbplatser. Varje år kompletteras samlingen 
med insamlat material kring ett visst tema 
eller en aktuell händelse. Från redan gjorda 
tema insamlingar finns exempelvis material 
om sångtävlingen Eurovision Song Contest, 
om olika valwebbplatser samt om invandrare 
och utlandsfinländare.

”För kommande generationer och i synner-
het för forskare utgör webbarkivet ett konti-
nuerligt växande källmaterial som beskriver 
den finländska webbvärlden och alla dess 
fenomen”, säger man. Webbarkivet är en del 
av den nationalsamling som Nationalbiblio-
teket ska upprätthålla. Hittills finns bara en 
enda dataterminal tillgänglig på Nationalbib-
lioteket, men framöver ska även övriga finska 
friexemplarsbibliotek, Nationella audiovisu-
ella arkivet och Riksdagsbiblioteket kunna nå 
webbarkivet.
(www.biblioteken.fi)
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Verkningslös vädjan?
Konflikten i Gaza mellan 
staten Israel och palesti-
nier har som bekant drab-
bat även civila mål som 
bibliotek och arkiv. Inter-
national Committee of 
the Blue Shield (icbs) har 

vädjat till parterna i konflikten att respektera 
kulturell egendom i regionen. Två allmänna 
bibliotek i Amoghazi och Juhur-el-Deek har 
förstörts helt. Islamic Universitys bibliotek 
och al-Aqsa universitetets filial Tal el Hawa 
har, enligt rapporter till icbs, skadats allvar-
ligt.

icbs bildades 1996 av fem medlemmar (In-
ternational Council on Archives, Internatio-

nal Council of Museums, International Coun-
cil on Monuments and Sites, Inter national 
Federation of Library Associations and Insti-
tutions, och Coordinating Council of Audio-
visual Archives Associations) för att arbeta 
med att skydda det av världens kulturarv som 
drabbats av krig och naturkatastrofer. icbs 
tar däremot ingen ställning i konflikter.

Amerikanska American Library Associa-
tion har vädjat till den federala regeringen 
att stödja u.s. Committee of the Blue Shield i 
arbetet med att hävda Haags konvention från 
1954 för skydd av kulturell egendom i väpnade 
konflikter. 
(www.ala.org m.fl.)
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Charles Dickens värld
I god tid förbereds 200-års-
jubileet av Charles Dickens 
födelse år 1812. Arbetet kan 

man följa via portalen www.dickens2012.org, 
som upprättats av en internationell grupp av 
personer och institutioner som samarbetar 
om aktiviteterna.

Det bestående resultatet efter jubileet ska 
bl a innebära att alla Dickens verk digitalise-
ras så som de från början publicerades, nämli-
gen som följetonger. Allt ska finnas med, även 
illustrationer och reklam. Tillsammans med 
stavning och typografi förväntas detta ge en 
upplevelse av hur samtiden upplevde verken.

Digitaliseringsprojektet är ett samarbete 
mellan Gordon Library vid Worcester Poly-
technic Institute och Charles Dickens Mu-
seum i London. Redan under 2010 ska alla 
Dickens femton romaner vara tillgängliga 
och sökbara.
(www.dickens2012.org, www.wpi.edu m.fl.)
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Språk – hotade och skyddade
Inte mindre än 2 500 av världens 6 000 språk 
är hotade eller på utdöende enligt den nya 
databasen ”unesco Interactive Atlas of the 
World’s Languages in Danger”. Bland de hot-
ade finns 199 språk som talas av färre än tio 
personer och 178 språk som talas av mellan 
tio och femtio personer. Orsaken anses främst 
vara den snabba och omfattande urbanise-
ringen.

Samtidigt som språk dör ut, har som be-

kant språkminoriteternas rättigheter stärkts, 
åtminstone inom eu. Många krafter värnar 
om de små språken. Dit kan biblioteken räk-
nas och ett exempel är Porsangers bibliotek.

Porsangers kommun ligger i Finnmarks 
fylke i norra Norge och sträcker sig in mot 
Finnmarksvidda. Kommunen har officiellt de-
finierat sig som trespråkigt och trekulturellt: 
norskt, samiskt och kvenskt och har tre lik-
värdiga namn Porsanger (norska), Porsángu 
(samiska) och Porsanki (kvensk/finska). Fram 
till omkring 1750 var området i huvudsak sa-
miskt, då invandrade kvenerna och långt se-
nare norrmännen.

Porsanger bibliotek har märkt alla sina hyl-
lor på de tre officiella språken i kommunen 
och arbetet tog ett par år i anspråk. Först klar 
blev man med översättningen till samiska. 
Knepigare var det med kvensk. Kvensk har 
fram till nyligen varit ett muntligt språk och 
det finns varken ordböcker, grammatik och 
skrivnormer. Det är ett finsk-ugriskt språk 
nära besläktat med meänkieli (tornedalsfin-
ska) och nord-finska dialekter. Kvensk in-
stitutt/Kainun institutti, som funnits sedan 
2007, åtog sig arbetet. 

Kvensk erkändes som ett eget språk först 
2005, skriver bibliotekets chef Ann-Britt 
Svane i tidskriften Bok og Bibliotek. Att över-
sätta ämnesorden innebar att skapa nya ord. 
Porsangers bibliotek torde vara ensamt om att 
ämnesmärka sina hyllor på språken samiska, 
norska och kvensk.

4.'06 6,3,&#0 0,8'#'9 

I samband med unesco:s styrelses halv-
årsmöte den 21 april invigdes det omtalade 
World Digital Library (wdl) i unesco:s 
huvudkvarter i Paris. Initiativet togs redan år 
2005 av chefen för Library of Congress, James 
H. Billington, och projektet har utvecklats av 
Unesco och Library of Congress tillsammans 
med 32 andra deltagare.

Innehållet i wdl är sökbart på arabiska, 
kinesiska, engelska, franska, portugisiska, 
ryska och spanska, men innehåller givetvis 
många andra språk.

Om allt går som beräknat ska man nu alltså 
fritt kunna söka bland utvalda unika kultur-
arvsobjekt från arkiv, museer och bibliotek 
över hela världen i denna centrala databas.
(www.loc.gov/today, guardian.co.uk, http://portal.
unesco.org)
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Det förs en nästan panisk diskussion inom 
biblioteks- och informationssektorn om 
framtiden, om den förändringsobenägenhet 
som bitvis tycks råda trots att biblioteken på 
vissa håll i landet helt vänt upp och ner på sin 
verksamhet. Stort hopp sätts till de nyutexa-
minerade som förväntas vara mer flexibla på 
arbetsmarknaden, och som på grund av sam-
hällsklimatet antagligen också kommer att bli 
det. Men frågan är om det inte är så att samhäl-
lets bild av biblioteket och dess bibliotekarie 
ändå är så grundmurad att den kontinuerligt 
reproducerar sig själv?

Just bilden av vad en bibliotekarie är och 
gör är mycket segmenterad, även bland de 
som söker till utbildningarna. Följden kan bli 
att de som uppfattar sig som passande inom 
den typiskt tystlåtna, beiga bibliotekarie-
diskursen hamnar i övervägande majoritet 
på universiteten. Visst förändras bilden av 

biblioteket i olika hög utsträckning hos stu-
denterna under studiernas gång, men ändras 
de som personer i samma utsträckning? De 
som verkligen brinner för ämnet i sig, dess 
teori(om)bildning och fundament, blir ofta 
kvar på institutionerna i projekt eller som 
forskare, medan resten hamnar ute på biblio-
teken. Risken är att en återgång snarare än en 
utveckling sker, i alla fall om inte den akade-
miska sektorn och biblioteken börjar samar-
beta i högre grad än vad som sker idag.

Vilket ansvar har institutionerna och biblio-
tekarieutbildningarna? Den bild som idag är 
rådande om vad en bibliotekarie gör och vad 
ett bibliotek fyller för funktion måste vi för-
söka göra någonting åt. Men det kommer inte 
att ske någon förändring om de nya studenter 
som kommer ut på arbetsmarknaden fortfar-
ande hävdar att ”marknadsföring, vadå, det 
vet vi ingenting om, vi måste anlita en firma 

och det har vi inte råd med”, när behovet av 
bibliotekarier med kunskap kring just mark-
nadsföring är det som efterfrågas. 

Vi behöver innovativa, rörliga människor 
till utbildningen, för så länge studenternas 
inställning är oförändrad spelar det ingen 
större roll att utbildningen utvecklas. Tydlig-
gör vad utbildningen och arbetsuppgifterna 
inom biblioteks- och informationssektorn 
faktiskt går ut på, och ställ mer relevanta krav 
på de sökande. Givetvis måste vi också ställa 
oss frågan om vart biblioteken är på väg idag, 
eller snarare vart de – eller vi – vill vara på 
väg. Vad är ordet ”bibliotek” egentligen värt 
när det tycks betyda ”en plats där man lånar 
böcker”, en plats som idag kanske inte längre 
finns? Först när vi är på det klara med biblio-
tekets framtida syfte vet vi vilka kompetenser 
vi behöver för att kunna bygga det.

()%$'$ *$'+$' 
Biblioteks- och informationsprogrammet i 

Växjö

Den sanna bilden av biblioteket?

Det handlar inte bara om vad hon vill ha.

Det handlar om hur du levererar det.

Innehåll av hög kvalitet  •  Resursadministration  •  Tillgång  •  Integration  •  Konsultation

Kontakta EBSCO idag: 
Jakob Harnesk
tel: +46 (0)73 663 02 41
jharnesk@ebsco.com

ebsco.com

Som bibliotekarie gör du mycket mer än samlar 
information. Genom att leverera exakt vad dina 
användare behöver, när – och på det sätt – de behöver 
det, kan du hjälpa dem att bli bättre inom sitt område. 
Och som världens ledande informationsspecialist kan 
EBSCO hjälpa dig med det. 

Därför att vi ställer rätt material från över 79000 förlag 
till ditt förfogande. Vi stödjer dig med fler än 130 
utbildade bibliotekarier. Och vi erbjuder dig ett system 
för informationsadministration som ger dig mer tid att 
fokusera på dina användare.

Allt för att du alltid ska ha rätt svar till hands. 
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Lars Furuland
Mina dagsverken: minnen från folk-
högskolor, folkbildning, universitet, och 
möten med arbetarförfattare
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Begreppet ”renässans-
människa” (må vara på 
svensk botten) kommer 
för mig när jag läser Lars 
Furulands självbiografi . 
För – en person med 
så många strängar på 
sin lyra, som betytt så 
mycket för det förkätt-
rade ordet folkbildning, 

och med så många kontakter inom svenskt 
bildningsliv, kommer vi kanske aldrig mer 
att få se på våra breddgrader. Hans minnen är 
därför, naturligtvis, av stort kulturhistoriskt 
värde.

Den åttioårige litteraturprofessorn sum-
merar sitt liv utan ett uns sentimentalitet. 
Tvärtom, han lovar sina läsare på bokens sista 
sida att försöka göra ännu mer, standardver-
ket Svensk arbetarlitteratur som kom 2006, 
är enligt författaren redan i behov av en ny 
upplaga! Hans bibliografi , som redovisas sist 
i boken, innehåller idag otroliga 1 150 poster.

Naturligtvis hade en sådan självbiografi  be-
hövt ett större omfång än de 288 sidor som för-
fattaren nu presenterar. Furuland har en liten 
faiblesse att redovisa alla personer som betytt 
något för honom under hans bildningsresa, 
och han blandar friskt stort och smått med 
födelse- och dödsår i ett altruistiskt försök att 
verkligen täcka alla vinklar och vrår. Det kan 
i vissa fall bli en oräknelig katalogaria som 
läsaren baxnar inför. Men jag har samtidigt 
stor sympati för professorns hejdlösa name-
dropping. Här behöver han ju inte följa några 
akademiska mallar; han kan tvärtom skriva 
precis som han vill, och om vad som ligger 
honom varmast om hjärtat. (Och det exem-
plariska personregistret gör att det också blir 
en folkbildnings-uppslagsbok av stort värde.) 
Barndomen på folkhögskolan i Malung, som 
betydde så mycket för honom som lärare, 
skildras utförligt, med fadern Gunnar, rektor 
och fl itig skribent i Biblioteksbladet anno da-
zumal, i spetsen. En del blir ändå lite väl kuri-

öst, som den gymnasiala studentföreningens 
Scriscridídidi i Karlstad göranden och låtan-
den, och olika familjemedlemmars och goda 
vänners insatser i samhällslivet. Samtidigt är 
jag glad att Furuland gett sig själv så lösa tyg-
lar. Annars hade förstås aldrig min egen faster 
Rut ”Puck” Olssons projekt att lära skolbarnen 
daladialekter (något som blev en mindre folk-
rörelse, med närmare femtio översättningar 
av hennes berättelse på älvdalsmål, ”Mumu-
nes masse”, mormors katt), blivit uppmärk-
sammad? Furuland hinner också infl ika ett 
varningens ord om folkhögskolornas fram-
tid, och dess bibliotek, exemplifi erat med ho-
ten mot Brunnsviks folkhögskola, som står i 
begrepp att privatiseras.

Att skriva självbiografi  är väl en konst i sig, 
ett av de mest beundrade exemplen torde vara 
den oerhört självupptagne Herbert Tingstens 
väldiga opus Mitt liv i fyra delar på 1960-talet. 
Lars Furuland är betydligt mindre polemisk 
än professorskollegan, men när han kommer 
in på dispyterna inom Svenska barnboks-
institutet, där chefen Mary Ørvig på sin tid 
angreps hårt av Lennart Hellsing, då kan inte 
Furuland låta bli att ilskna till. Annars är han 
nästan överdrivet älskvärd i sitt beröm till kol-
legor och medarbetare under årens lopp. Ett 
stort (och självkritiskt) ego, författaren Lars 
Ahlin, får dock en skopa väl inlindad kritik 
för sin förmåga att alltid i offentliga samman-
hang sätta sig själv i världens centrum.

Lars Furuland har haft ett stort intresse för 
biblioteksfrågor, och tillsammans med några 
kollegor redigerade han Bok om biblioteksforsk-
ning redan 1969, en bok som i sina försök att 
nå utanför de akademiska skrankorna inom 
ämnet tyvärr inte fi ck så många efterföljare. 
I ett läsvärt kapitel om ”kulturbärare”, dvs 
människor som osjälviskt arbetat för kultur-
frågorna och dess förmedlande till en större 
publik (och dit får väl vi bibliotekarier räkna 
oss), ger han initierat personliga porträtt av 
arbetarförfattare som Ivar Lo-Johansson, Jan 
Fridegård och Elsie Johansson, arkivarier 
som den mångkunnige Per Lind på Arbetar-
rörelsens arkiv och bibliotek, och biblioteks-
personligheter som Åke Åberg och Greta Ren-
borg.

För att utveckla kulturlivet krävs både en 
bred bas och en skarp spets. Försummar vi 
basarbetet, till exempel på musikskolor och 
bibliotek, så drabbas hela kulturlivet i för-
längningen. Att kulturlivet måste bäras av 

statligt och kommunalt stöd är närmast själv-
klart för författaren. 

Furulands stora insats, skapandet av Av-
delningen för litteratursociologi vid Uppsala 
universitet, får förstås också sin beskrivning. 
Alla avdelningens många projekt redovisas 
också skyndsamt i bokens appendix. Furu-
lands insatser inom områden som barnlit-
teratur, rim och ramsor, svensk-amerikansk 
litteratur, och Bergslagens lokala litteratur 
uppmärksammas naturligtvis efter förtjänst.

Tilläggas ska att boken är rikt illustrerad, 
oftast med författarens egna familjefoton. 
Lars Furulands exlibris visar en rejäl tall, en 
mäktig fura med rötterna i den lokala dala-
myllan. Hans devis torde vara hämtad från 
den gamla upplagan av Folkskolans läsebok: 
”Lyss till den granens susning, vid vars rot 
ditt bo är fästat”. Historien om granen, det 
fosterländska ”vårdträdet”, och mycket annat 
fi nns i den samling viktiga artiklar som Furu-
land gav ut 1991, och som hette Ljus över landet. 
Bland ”kulturbärare” har han onekligen varit 
en av de allra största, sett ur ett mer folkligt 
perspektiv. Och samtidigt en stor akademiker 
– två roller som få lyckats bemästra.

()!+ (,-+!$'$- 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Esko Häkli (red)
Ingen dag utan papper: om papper och 
dess roll som kulturbärare
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Textilhistorikerna måste 
bli rasande varenda gång 
de tänker på uppfi n-
ningen papper. Under 
lång tid har ju just lump 
utgjort den främsta råva-
ran vid framställningen 
av pappersmassa. Eu-
ropa genomletades nog-
grant under århundrade 

efter århundrade, behovet av papper var hela 
tiden större än tillgången på gamla kläder. Det 
fanns pengar att tjäna på att smuggla tygtra-
sor över nationsgränser. Ligor stal tvätt. Det 
var inte förrän på 1800-talet som man fram-

Begreppet ”renässans-
människa” (må vara på 
svensk botten) kommer 
för mig när jag läser Lars 
Furulands självbiografi . 
För – en person med 
så många strängar på 
sin lyra, som betytt så 
mycket för det förkätt-
rade ordet folkbildning, 

och med så många kontakter inom svenskt 

Textilhistorikerna måste 
bli rasande varenda gång 
de tänker på uppfi n-
ningen papper. Under 
lång tid har ju just lump 
utgjort den främsta råva-
ran vid framställningen 
av pappersmassa. Eu-
ropa genomletades nog-
grant under århundrade 

efter århundrade, behovet av papper var hela 



[! : "##$] 3&3%&.$(-!3%"1($ 31

gångsrikt kunde börja använda träfi brer vid 
pappersframställningen. 

Innehållet i våra bibliotek är mest en massa 
papper. Det är först när de används som böck-
erna blir till berättelser, till provocerande 
idéer eller fascinerande fakta. Lyckas man inte 
koppla en människa till en bok är toalettrullen 
bättre använt papper. 

Ingen dag utan papper kallar Esko Häkli sin 
och medförfattarnas bok. Och det är förstås 
helt sant, för oss västerländska 2000-talsmän-
niskor. Men en massa högtstående kulturfolk 
genom historien har klarat sig alldeles ut-
märkt utan papper. Man kan skriva på annat 
också. På nästan allting faktiskt. Lertavlor, 
krukskärvor, trä, palmblad, vass, vax, sand, 
sten, hud. Och många av grekerna klarade sig 
fi nfi nt helt utan skrivande.

Boken innehåller mer avancerade tekniska 
texter, exempelvis om olika papperskvalite-
ters kemiska sammansätting, men också mer 
lättsmälta historiska översikter och djupgräv-
ningar. Är digitalt lagrad information verkli-
gen bättre skyddad mot utplåning än sådan 
som är tryckt på papper? Texterna är fulla 
av sådana funderingar och hotbilder. En del 
upprepningar också, vilket förstås är nära nog 
oundvikligt i en bok med fl era olika författare. 
Möjligen hade den redaktionella styrningen 
kunnat vara lite hårdare. Två olika träsnitt, 
det ena från 1418 och det andra från 1423, kan 
inte båda vara det äldsta daterade…

En intressant företeelse från 1400-talet är de 
så kallade blockböckerna, bestående av hop-
limmade träsnittsblad försedda med korta 
texter. Berättelserna var ofta hämtade ur Bib-
eln. Avbildningarna (på sid 372) visar tydligt 
att detta var en sorts tidiga föregångare till 
vår tids tecknade serier. Nära släkt med serier 
är det tidiga 1900-talets Pulp Fiction, en term 
som både syftar på publikationernas innehåll 
och papperskvalitet.

Halva nöjet med läsningen är hanterandet 
av det fysiska mediet (en bok, en tidskrift, en 
tidning), doften, papprets sammansättning, 
trycksvärtans nyckfullhet – allt detta går vi 
miste om i ett eventuellt papperslöst sam-
hälle. En sådan framtid är en skrämmande 
dystopi.

*)' ."//
Bibliotekarie och litteraturkritiker, Lund

Erik Lindfelt
Biblioteket som 
andlig plats?

/.$.
: "''" ?B%%"#
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 Var förstås fördomsfull. Men 
hade faktiskt inte väntat mig ett 
folkbibliotek i Dubai. Det stenrika, 
men föga demokratiska, emiratet 

vid Persiska viken.
Inramat av gamla basarer, strax intill vatt-

net och med stadens osannolika och ständigt 
påbyggda skyline i blickfånget, hittade jag det 
dock: stadsbiblioteket i Dubai.

Jag travade in och fann ett ganska ordinärt 
bibliotek. Inte särskilt stort, men verkade 
ändå välutrustat. En vanlig bibbla med andra 
ord. Om det inte hade varit för – moskén. För 
strax innanför entrén fanns just en moské. 
Upptog en betydande del av hela biblioteket. 
Folk rörde sig mellan en stilla bönestund i 
moskén och en stilla läsestund i tidningsrum-
met intill.

Med svenska glasögon, färgade av såväl 
folk- som forskningsbibliotekens strikta krav 
på politisk och religiös neutralitet, kändes det 
mer än märkligt. En kyrka eller, för den skull 
en moské, inne på ett svenskt bibliotek vore 
otänkbart. 

Eller?
Började titta runt och fann förvisso inga 

kyrkor eller moskéer, men väl en hel del bib-
lioteksrum med mer eller mindre andlig prä-
gel.

På Jönköpings högskolebibliotek, årets 
bibliotek 2005, fi nns ett ofta använt andakts-
rum. Ha! Typiskt Smålands Jerusalem, tänker 
säkert någon. Nja, ett liknande ”stilla rum” 
fi nns faktiskt på högskolebiblioteket i det be-
tydligt mer sekulära Malmö. För inte så länge 
sedan sände P1 till och med radiogudstjänst 
därifrån. 

Gislaveds bibliotek – årets bibliotek i fjol! 
– har inrett ett ”tyst läsloft” med klara andliga 
och meditativa drag. ”Kreativitet och kunska-
pande behöver inte bara ’input’ utan också ett 
’tomrum’ – ett utrymme där nytt kan skapas”, 
förklarar min bibliotekschefskollega. Grann-
kommunen Gnosjö har tagit ytterligare ett 
steg och låtit ortens församlingar placera en 
böneurna mitt inne på bibblan. Varje vecka 

kommer en präst eller pastor och tömmer den 
vackra skålen på lappar med skilda böneäm-
nen. Jag anar att det fi nns fl er exempel runt 
om i riket. 

Vad är det vi ser? En ny trend? 
Nå, kanske för tidigt att uttala sig om. 

Handlar kanske mer om en iakttagelse. 
När jag skriver detta står påsken för dör-

ren. Nu behöver man ju inte bli religiös för att 
börja fundera. Kan det vara så att biblioteken 
vänder åter? Inte så att biblioteken blir religi-
öst kodade – det skall vi passa oss mycket noga 
för. Men på så vis att biblioteken fångar upp 
ett andligt sökande. Genom platser för tyst-
nad, kontemplation, ro och eftertanke. Vilket 
väl inte kan vara så farligt? (Böneskålen i Gno-
sjö är dock på gränsen.)

En gång i tiden förvaltades ju biblioteken 
inom klostrens hank och stör. Munkar och 
nunnor övervakade volymerna. Och vem stod 
bakom de första folkbiblioteken i Sverige, 
före folkrörelserna? Jo sockenprästen. Den i 
Lekeryd, också här i Småland, lär ha varit en 
av de första i landet med att driva ett slags 
folkbibliotek. 

Dit vill vi inte igen. Men det tycks alltså 
fi nnas andra vägar. I FN-skrapan i New York 
skapade Dag Hammarskjöld för mer än 50 år 
sedan ett ”stillhetens rum”. Ett enkelt rum 
med ett stort järnmalmsblock från Sverige i 
centrum. Hammarskjöld skrev i presentatio-
nen: 

Vi bär alla inom oss en kärna av stillhet, om-
given av tystnad. Detta hus /…/ bör ha ett rum 
vigt åt tystnaden i yttre mening och stillheten 
i inre mening. /…/ Det fi nns ett gammalt ord 
som säger att meningen med ett fartyg är inte 
skrovet utan tomrummet därinnanför. Så är 
det med detta rum. Det tillkommer dem som 
träder in att fylla tomrummet med vad de fi n-
ner i sin stillhets kärna.

Den forne generalsekreteraren var defi ni-
tivt något på spåret. Tydligen också för bib-
lioteken.

Se där några tankar i stilla veckan om bib-
lioteket som andlig plats.
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1981+ :; %+ på olika chefsstolar och bib-
liotek inom Stockholms stadsbibliotek väljer 
enhetschefen Kurt Ek att avsluta sina yr-
kesverksamma år som bibliotekschef i Val-
lentuna. Han blir chef över cirka !" medarbe-
tare på ett huvudbibliotek, tre fi lialer och ett 
skolbibliotek. Kurt Ek efterträder Catharina 
Fogelström som är ny chef för Läsesalongen 
i Kulturhuset. 

– Jag ser fram emot att få tillbringa de sista 
tio åren på detta sätt innan jag sätter mig i 
gungstolen för gott. Det blir en spännande 
utmaning att få det övergripande ansvaret för 
en hel kommuns biblioteksverksamhet. Det är 
framför allt planeringen av det nya biblioteket i 
Vallentuna som jag ska börja arbeta med. Med 
den färska erfarenheten av att få till stadens 
första T-banebibliotek i Högdalen, hoppas jag 
nog att kunna bidra med en del, säger Kurt Ek 
till ##$.

Kurt Ek är i dag enhetschef för biblioteken i 
enheten Möta som ingår i Södra delområdet. 
Han har ansvarat för enhetens verksamhet 
samt ekonomi, personal och arbetsmiljö. Har 
han då något tips till sin efterträdare?

– Det gäller att vara full av energi, konsta-
terar Kurt Ek.

Inom %%# har det varit stora och tu& a för-
ändringar vilket resulterat i en del problem för 
bibliotekets medarbetare, som ##$ tidigare 
rapporterat om (se ##$ nr '/())*). 

Tycker du att den dagliga biblioteksverk-
samheten i Stockholm fungerar bra i dagslä-
get? 

– %%# har nu påbörjat den största omorga-

nisationen genom tiderna och önskvärt hade 
varit en längre planeringstid. Men allt håller 
nu på att redas ut, bland annat med hjälp av 
en schemakonsult. För övrigt hänvisar jag till 
ledningen som kan informera mer ur ett hel-
hetsperspektiv, säger Kurt Ek som börjar sitt 
nya jobb i Vallentuna den ! juni. 

Bara någon vecka efter att det blev känt 
att Kurt Ek lämnar %%# stod det klart att även 
Tommy Nordmark lämnar %%# där han är om-
rådeschef för Södra. I ett år har han arbetat i 
SSB: s ledning.

– Visst har det varit ett tu& t och turbulent 
år. Det kan jag inte sticka under stol med. Det 
kanske också inneburit att jag har funderat 
lite på framtiden. Men jag fl yr inte %%# utan 
ser det som att jag återvänder till något jag 
känner starkt för – nämligen idrottsrörelsen, 
säger Tommy Nordmark till ##$.

Tommy Nordmark går tillbaka till sin tidigare 
arbetsplats på Riksidrottsförbundet där han 
ska ansvara för utbildningsfrågor. 

Tommy Nordmark talar om all potential som 
fi nns inom %%# och ser positivt på biblioteks-
verksamheten trots problemen kring omor-
ganisationen.

– Det som inte föll på plats i samband med 
omorganisationen repareras nu.

Vad har varit mest positivt under tiden på 
!!"?

– Personligen har det varit fantastiskt roligt 
att möta och lära känna alla människor i denna 
organisation.

Tommy Nordmark lämnar sin nuvarande 
tjänst !* juni. 0$

Två chefer lämnar 
Stockholms stadsbibliotek

Vägrar lämna ut 
personuppgifter 

/1+91"8 "!'')*5"(85!*, som ligger bak-
om internetleverantören Ephone, vägrar att 
lämna ut uppgifter om vem som har ett visst 
ip-nummer. Det innebär att man nu kan få en 
ordentlig prövning av Ipredlagen. Internetle-
verantören Ephone fi ck en begäran från Solna 
tingsrätt samma dag som Ipredlagen började 
gälla. 

Det är Svenska Förläggarföreningen och 
fem ljudboksförlag som krävt att få ut uppgif-
ter om en i deras ögon misstänkt illegal fi ldel-
are. Förlagen hävdar att fl era av deras förfat-
tares böcker laddas ned illegalt. Ephones vd, 
Bo Widstrand, anser att bevisen som lagts 
fram inte är tillräckliga och man hoppas nu att 
lagen prövas så att man får ett prejudikat om 
vilka bevis som krävs för att få till en uppgifts-
utlämning. Ephone hänvisar till att företaget 
har ett integritetsskydd att tänka på gente-
mot kunderna när vilket företag som helst 
i praktiken kan begära ut personuppgifter. 
Även internetleverantören Bahnhof vägrar 
att lämna ut hemliga kunduppgifter till några 
av världens mäktigaste företag. Bahnhofs vd, 
Jon Karlung, har klargjort att de inte tänker 
medverka till att bli en spioninstans och där 
vem som helt kan stämmas. 

 – Lagen gör, som den är formulerad nu, 
ingen skillnad på dator och datoranvändare, 
menar han 

Praxis efterlyses alltså. 
0$
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P. V. Supa erbjuder kompletta lösningar till bibliotek

Självbetjäningsautomater

Sorteringsanläggningar

RFID-teknik

Hybridlösningar

Konverteringsutrustning

Stöldskydd

Etiketter och förvaring

Huvudkontor

P. V. Supa Sweden AB
531 40  LIDKÖPING

Försäljningsansvarig
Erling Magnusson
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Bibliotek respekterar inte barn 

6(+* !"< )*3( upplever att de inte respekteras på biblioteket. Det visar en undersökning som Barn-
ombudsmannen (#+) har gjort bland ,") barn. Bara vart - ärde barn anser att de blir bemötta med res-
pekt när de besöker biblioteket eller fritidsgården. 

,") barn i åldern !)–!* år har tillfrågats om var det fi nns vuxna som respekterar barnen och tar dem 
på allvar när de har något viktigt att säga. Drygt hälften av barnen ansåg att de inte bemöts med respekt 
när de har något viktigt att säga vid t ex besök på vårdcentralen. Barn och ungdomar har överhuvud -
taget en mycket låg tilltro till vuxna utanför hemmet och skolan, visar undersökningen som presenteras 
i #+:s årsrapport.

0$

01* !61+!1*01 organisationen Tamerinstitutet, 
med verksamhet på Västbanken och Gaza, är ())' 
års mottagare av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens 
minne (.$/.). Det är andra gången i prisets historia 
som det går till en läsfrämjande organisation.

Tamerinstitutet, som sedan !'*' bedriver läs-
främjande arbete för barn och ungdomar på Väst-
banken och i Gaza, menar att barnböcker kan spela 
en roll och förändra. Trots extremt svåra förhållan-
den har man hittills publicerat över !0) titlar. 

Biblioteket i Ramallah är Tamerinstitutets resurs-
centrum och fungerar som navet i ett stort nätverk 
av lokala barnbibliotek som i sin tur samarbetar 
med varandra. Institutet arbetar bland annat med 
skrivarverkstäder, berättande, drama och bokprat 
för barn och ungdomar. De förser bibliotek med 
barnböcker och de utbildar bibliotekarier och för-
äldrar. Varje år anordnas en nationell läskampanj 
som kulminerar med National Reading Week. Förra 
året nådde kampanjen "( ))) barn i fl yktingläger 
och byar med bokprat, drama, tecknar- och skrivar-
verkstäder. Tamerinstitutets fasta stab består av tio 

personer, 1) koordinatorer på Västbanken och !0 på 
kontoret i Gaza samt upp emot ()) frivilliga. 

Tamerinstitutet får fem miljoner kronor när de 
belönas med världens största barn- och ungdoms-
litteraturpris. Juryns motivering: 

 ”Med uthållighet, mod och idérikedom har Ta-
merinstitutet under två decennier stimulerat pale-
stinska barns och ungdomars läslust och kreativitet. 
Under svåra förhållanden bedriver man ett läsfräm-
jande arbete av osedvanlig bredd och mångsidighet. 
I Astrid Lindgrens anda ser Tamerinstitutet ordets 
makt och bokens, berättelsens och fantasins kraft 
som viktiga nycklar till livsmod, självkänsla och 
tolerans.”

En Tamer är för övrigt en person som för frön från 
den manliga dadelpalmen till den kvinnliga för att 
befrukta och skapa nytt liv.

Prisutdelningen sker den ( juni i Stockholm vid en 
ceremoni på Konserthuset i Stockholm. Litteratur-
priset till Astrid Lindgrens minne instiftades ())( 
av den svenska regeringen.

0$

Tamer Institute for Community Education (Tamerinstitutet) i Ramallah grundades för att ge barn tillgång till böcker 
och alternativt lärande då barns och ungas skolgång, fritid och liv blivit lidande av oroligheterna i området.

ALMA-priset till Tamerinstitutet

Personallöst i Veberöd 

&)*0$ #!'')*$ pilotprojekt 
med ett personallöst bibliotek 
förläggs till Veberöd. Redan 
nu står det klart att barn och 
ungdomar inte kommer vara 
välkomna in på biblioteket på 
kvällarna.

Byarådet i Veberöd har visat 
störst intresse för satsningen 
med ett personallöst bibliotek 
och därför blev det integrerade 
skol- och folkbiblioteket i Ve-
beröd utvalt. Bland bibliotekets 
vanliga besökare är känslorna 
än så länge mest negativa kring 
det personallösa biblioteket, 
säger bibliotekarien Kristina 
Vince till Sydsvenskan. Exakt hur 
det personallösa biblioteket ska 
fungera är under utredning. Men 
redan nu står det klart att det 
med all sannolikhet inte kommer 
att vara öppet dygnet runt. Det 
kan även ta tid att få tillstånd från 
Länsstyrelsen för att montera 
övervakningskameror. Försöket 
ska pågå under ett år och de 
anställda ska arbeta som vanligt 
samtidigt som biblioteket ska bli 
tillgängligt utöver de vanliga öp-
pettiderna för personer över !* 
år. Barn och ungdomar kommer 
alltså inte att vara välkomna in på 
kvällarna.

– Det är givet att man måste 
vara myndig. Men jag ser inte 
något demokratiproblem kring 
detta eftersom barnen har 
tillgång till skolbiblioteket på tider 
då allmänheten utestängs, säger 
Karin Sandberg, bibliotekschef i 
Lunds kommun, till ##$.

!' mars trä& ades styrgruppen 
för projektet, där representan-
ter för biblioteket, byarådet och 
företaget Axiell ingår, för första 
gången. Tillsammans ska man 
forma pilotprojektet på bästa 
sätt. Karin Sandberg hoppas nu 
att byråkratin inte drar ut på tiden 
utan att biblioteket kan dra igång 
redan i år.

0$
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Arbetet med att välja ut Sveriges bästa ljud-
bok är redan igång. Nomineringsjuryn består 
av röstkännare som älskar ljudböcker.

Det var inte så värst länge sedan som ljud-
böcker förknippades med framför allt syn-
skadade. I dag är det en växande marknad där 
antalet nedladdningar ökar och läsarna är en 
lika brokig skara som utbudet av boktitlar. På 
årets Bok- och biblioteksmässa delas priset 
ut till den ljudbok som förmedlar bästa upp-
levelse utifrån tolkning och berättelse. Alla 
förlag som producerar ljudböcker har upp-
manats att skicka in årets ljudböcker till Iris-
gruppen. Därefter läser en nomineringsjury 
böckerna med öronen. De väljer sedan ut sju 
ljudböcker som tar sig till finalen där en vin-
narjury tar vid. 

Sammansättningen i nomineringsjuryn vi-
sar på en bredd av läsare: Täppas Fogelberg, 
journalist, Jörgen Åslund, lastbilschau&ör, 
Barbro Falck, bibliotekarie, Pere Schröder, in-
läsare, Tove Le2er, radiojournalist och Chris-
tina Andersson, ljudbokspionjär. Tove Le2er 
är glad över att sitta i nomineringsjuryn efter-
som hon slukar ljudböcker.

– Jag tycker ljudböcker är det bästa sättet 
att läsa böcker på eftersom e&ektiviteten inte 
blir lidande för en stressad samtidsmänniska 
som jag själv. Dessutom är jag rastlös och har 
svårt för att sitta still, konstaterar hon.

Tove Le2er är i tjugoårsåldern och berät-
tar att många av hennes vänner lyssnar på 
ljudböcker av just praktiska skäl. Att bedöma 
ljudböckerna ser hon som en spännande upp-
gift.

– Rösten är oerhört viktig för att berättel-
sen ska hålla ihop. Personligen gillar jag inte 
när det blir för teatrala inläsningar med olika 
dialekter för varje person som talar. 

Det gör inte Täppas Fogelberg heller. Han 
föredrar raka inläsningar utan gräsliga tolk-
ningar, som han uttrycker det.

– Det krävs rätt mycket för att man ska bli 
fängslad av exempelvis 01 cd-skivor som bo-
ken Shantaram utgör. Då vill man inte lyssna till 
skådespelare som övertolkar som t ex Tomas 
Bolme och Johan Ulveson ständigt gör, säger 
han och efterlyser fler kvinnliga inläsare i stil 
med hans egen favorit, Angela Kovac. 

Mat, kärlek, träning och böcker är livsviktigt 
för Täppas Fogelberg och han läser det mesta 
han kommer åt. Vi enas om att uppläsaren kan 
göra en bok sämre men även höja berättelsen. 
När jag ber honom nämna en favorit nämner 
han Magnus Roosmanns inläsningar av Mi-

chaels Connellys deckare. Täppas Fogelberg 
är en van bokläsare som bytte medium när 
han blev blind. Han läser flera böcker i veckan 
och tycker att det är på tiden att ljudboken får 
ett eget pris. Lastbilschau&ören Jörgen Ås-
lund upptäckte litteraturen genom ljudböck-
erna. Han läser det mesta inom skönlittera-
turen men efterlyser flera fackbokstitlar. Han 
tycker även att det är märkligt att det nya fina 
biblioteket i hans hemstad Luleå inte har fler 
boktitlar att erbjuda i ljudboksväg.

– Dessutom är bibliotekets cd-skivor ofta 
repiga. Desto gladare blev jag när jag upp-
täckte att facket (Transport) hade desto mer 
att erbjuda i formatet. Det är där jag lånar ljud-
böcker, säger Jörgen Åslund.

Bibliotekarien Barbro Falck menar att ef-
terfrågan på ljudböcker i alla format ökar bland 
både unga och äldre. I Kortedala där hon arbe-
tar har nästan hälften av de boende sina rötter 
i andra kulturer än den svenska. På min fråga 
om det finns några ljudbokstitlar på andra 
språk än svenska svarar hon: 

– Det finns dessvärre inte många titlar på 
andra språk än skolspråken. Tyvärr. 

Även Barbro Falck är en passionerad lä-
sare av ljudböcker och är glad över att få vara 
med om att välja ut den bästa ljudboken. Men i 
motsats till Tove Le2ers e&ektiva läsning nju-
ter Barbro Falck mest av att läsa med öronen 
när hon ligger i sängen. 

0+) $1+!-&(

De läser med stora öron!

Främre raden: Barbro Falck, Täppas Fogelberg, Tove Le$er 
Bakre raden: Pere Schröder, Christina Andersson, Jörgen Åslund

Bästa lättlästa bibliotek är... 

/% &=$#)**53<181*$ dag den ' sep-
tember delas ett nyinstiftat pris ut till det 
bibliotek som på ett föredömligt sätt arbe-
tar med lättläst. Det är Centrum för lättläst 
som vill prisa det bibliotek som arbetar för 
att nå alla som har svårt med läsning.

Prissumman är !) ))) kronor och tan-
ken är att pengarna ska användas till läs-
främjande arbete på biblioteket. Centrum 
för lättläst arbetar för att alla människor 
ska ha rätt att vara delaktiga utifrån sina 
egna förutsättningar. Bror Tronbacke, di-
rektör vid Centrum för lättläst:

– Biblioteken fyller förstås en viktig 
funktion här. Genom att tillhandahålla in-
formation, nyheter och litteratur på lättläst 
svenska har biblioteken större möjlighet 
att nå den -ärdedel av Sveriges vuxna be-
folkning som har svårt att ta till sig skriftlig 
information.

Vinnaren ska på ett förtjänstfullt sätt 
tillhandahålla både nyheter, information 
och litteratur på ett lättläst språk. Biblio-
teket ska dessutom arbeta aktivt med att 
förmedla det lättlästa materialet till per-
soner som av olika skäl har det svårt med 
läsningen. 

0$
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Saxat från bloggsfären

På Dramatens blogg ”Ta sceningången” fång-
as jag av vad skådespelaren Börje Ahlstedt 
skriver under rubriken ”Dikter till Lagerqvist”. 
Följande rader visar väl ändå upp en sida av 
den konkreta nyttan med bibliotek…

”Jag hade skrivit ett stort antal dikter när 
jag var femton år, som jag skickade till Pär La-
gerqvist och bad om ett omdöme. Han bodde 
på Lidingö då, och jag skickade dikterna med 
ett följebrev med frimärke på () öre. Jag 
bodde i hallen i vår tvårummare på Lilla Es-
singen, och jag hade fått måla tak, golv och 
väggar svarta. Där satt jag och skrev dikter, 
och imiterade August Strindbergs handstil. 
Alla dikter behandlade ämnen som ”kommer 
någon att tycka om mig”, ”vad ska det bli av 
mig” – sådant som alla ungdomar tänker 
på. Men jag fi ck aldrig något svar av Pär La-
gerqvist. För två år sedan trä& ade jag Bengt 
Lagerqvist, Pärs son, och jag berättade detta 
för honom. ”Det var väl i den vevan pappa fi ck 
nobelpriset?” sa han. ”Jo, men hade jag fått 
nobelpriset, nog sjutton hade jag svarat en 
kille ändå” sa jag. Det gick någon månad, se-
dan kom Bengt Lagerqvist med kopior på mitt 
brev från Kungliga Biblioteket. De hade hittat 
mina dikter bland Pärs samlingar! Han svarade 
mig aldrig, men han slängde åtminstone inte 
heller dikterna.” 0$

Årets bibliotek först ut 

35$&(410$ 656&5!81# hävdar att de är först 
i världen med en ny presentationsteknik som 
ska testas på barn- och ungdomsboksläsarna.

För ett år sedan 3456-taggades alla böck-
erna i biblioteket, vilket bland annat innebär 
en möjlighet att fylla chipet med information 
om titel, författare, utgivningsår med mera. 
Nu utvidgas tekniken när detta chip även fylls 
med en presentation av boken. Det rör sig om 
ett hundratal böcker som försetts med en 
inläst presentation. På biblioteket lånar man 
en liten handdator med tillhörande hörlurar 
och penna och kan med hjälp av detta få pre-
sentationerna upplästa för sig. Än så länge är 
tekniken ett projekt men om det faller väl ut 
kan alla böcker på biblioteket förses med pre-
sentationer framöver. Det är Audioindex som 
har levererat tekniken till Gislaved och till hit-
tills tio ytterligare bibliotek. Presentationerna 
är inlästa av personalen på barn- och ung-
domsavdelningen. Bibliotekschefen Anette 
Ekström menar att det blir personligare utan 
syntetröster eller inköpta skådespelarröster.

– Jag tycker det är ett spännande projekt. 
Tanken är att vi vill väcka liv i den fi na littera-
tur som ges ut till den här åldersgruppen men 
som inte läses av så många. Därför ska det bli 
spännande och se om tekniken kan hjälpa till.

())* utsågs Gislaveds bibliotek till Årets 
bibliotek av fackföreningen 657. 0$

Ny bibliotekschef 
i Södertälje 

9+%* )*30!'$656&5!81#(+51 till biblio-
tekschef. (,-åriga Anja Dahlstedt är ny biblio-
tekschef i Södertälje. I Södertäljes stadsbib-
liotek ingår huvudbiblioteket i Luna kulturhus 
samt fi lialen i Hovsjö och kommundelsbiblio-
teken i Enhörna, Hölö, Järna och Mölnbo. Hon 
blir chef över !' bibliotekarier. I Södertälje är 
det konsthallschefen som är chef över biblio-
teksassistenterna. Anja Dahlstedt har arbetat 
på Södertälje stadsbibliotek i två och ett halvt 
år, mestadels som ungdomsbibliotekarie. Ef-
tersom mötena med biblioteksanvändarna 
är viktiga för Anja så har hon valt att ha kvar 
ett pass i informationsdisken. Åtminstone så 
länge det fungerar. Anja Dahlstedt:

– Som chef hoppas jag att jag ska kunna 
föra in inspiration till medarbetarna eftersom 
man arbetar bättre med glädje i vardagen. Vi 
ska vara stolta över vårt arbete, säger hon till 
##$.

0$

Årets bibliotek först ut 

35$&(410$ 656&5!81#
i världen med en ny presentationsteknik som 
ska testas på barn- och ungdomsboksläsarna.

För ett år sedan 

Trä!a oss  
på Biblioteks- 

dagarna! 
Uppsala 13-15 maj

BLI MEDLEM I DIK!
Facket för akademiker som arbetar med kultur och kommunikation. 

www.dik.se/blimedlem

TRYGGHET – DIKs inkomstförsäkring 
ger dig möjlighet att få 80 procent av 
din lön om du blir arbetslös.

KUNSKAP – DIKs medlemsjour svarar 
på dina frågor om lön, anställningsvill-
kor och arbetssituation.

KARRIÄR – DIKs karriärservice  !nns 
för dig som vill maximera dina möjlig-
heter i arbetslivet.  
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Sundbyberg 
satsar på biblioteket
$)*06>61+3$ stads kultur- och fritids-
nämnd har beslutat att höja medieanslaget 
till biblioteket med 0) procent. Den utökade 
budgeten ger möjlighet att bland annat köpa 
in fler barn- och ungdomsböcker, medier för 
språkträning, ljudböcker och efterfrågade 
romaner. Samtidigt planeras för ett nytt mo-
dernt biblioteksforum i Hallonbergen. 

Den utökade budgeten ska i första hand 
gå till barn- och ungdomsböcker eftersom 
an delen barn och unga ökar i staden och be-
hovet är stort. Det finns också en stor efter-
frågan på olika medier för språkträning bland 
kommuninvånare med annat modersmål än 
svenska, därför görs också en extra satsning 
på det området. Satsningen innebär dessut-
om att biblioteket kan köpa in fler anpassade 
medier, som exempelvis storstilsböcker och 
ljudböcker för läshandikappade och äldre och 
fler exemplar av efterfrågade romaner.

– Det känns bra att det sker en satsning 
på bibliotekets medieanslag just nu eftersom 
lågkonjunkturen i samhället betyder att besö-
ken och utlåningen på biblioteken ökar och att 
behovet av medier är stort, säger Margareta 
Engstrand, biträdande bibliotekschef i Sund-
bybergs stad i ett pressmeddelande.

Dessutom öppnas i höst ett nytt biblioteks-
forum i Hallonbergen centrum – en filial med 
inriktning på lärande i ett nära samarbete med 
förskolor, skolor, Komvux och %45-utbildningar 
(Svenska för invandrare). Förutom böcker 
kommer tyngdpunkten att ligga på datorer, 
databaser, tidningar och tidskrifter. Bibliote-
ket ska fungera som en mötesplats och ett 
informationscentrum där man bl a ska kunna 
ta del av kommuninformation men också vara 
en plats dit elever kan komma efter skolan och 
göra läxor eller söka information bland data-
baser och tidskrifter.

Nathalie Sundesten Lundin (S), ordförande 
för kultur- och fritidsnämnden i Sundbybergs 
stad:

– Över ') procent av svenskarna anser 
att bibliotek är viktiga för att samhället ska 
fungera. Därför känns det väldigt inspirerande 
att kunna öka anslagen till Sundbybergs bib-
liotek. Det känns fantastiskt att kunna göra 
dessa förbättringar för kommunens invånare. 
I sämre tider betyder våra kultur- och fritids-
satsningar ännu mer.

.2

Läsfrämjande 
pilotprojekt
5 $&)818 (4 97++( året gav regeringen ett 
extraanslag om 1)) ))) kronor till läsfräm-
jande insatser för barn. Pengarna går till två 
olika projekt som får ()) ))) kronor vardera. 
Det ena drivs av föreningen Kulturstorm i Väs-
terbotten och går under rubriken Bokbun-
disar – ett projekt som främst riktar sig till 
barn och ungdomar med olika kulturell bak-
grund på olika orter i länet. Det andra projek-
tet sker i Läsrörelsens regi i samarbete med 
utbildnings- och kulturkontoret i Strängnäs 
kommun. Berätta, leka, läsa är ett pilotpro-
jekt som riktar in sig på de små barnen, )–0 
år, och deras föräldrar. Det löper under ())' 
och tillsammans med biblioteken i Strängnäs 
kommun ska man bedriva ett intensivt arbete 
för att barn, föräldrar och framför allt förskole-
personal ska hitta fram till litteraturen genom 
lekberättande, boklek och samtal. I slutet av 
april hölls ett inledande seminarium på kultur-
huset Multeum i Strängnäs kring pilotprojek-
tet för den förskolepersonal som arbetar med 
de allra minsta barnen. 

.2

Årets eldsjäl 

/5"< /+!1)*3 är Årets eldsjäl enligt Svenska Barnboksakademin.
Pich Proeung är i sextiofemårsåldern och tillhör den generation som genomlevde och över-
levde Pol Pot-regimen. Hon har med outtröttligt engagemang och utan andra resurser än 
sina egna byggt upp en utgivning av bilderböcker för barn i det krigshärjade Kambodja. Pich 
Proeung är förlagschef, översättare och sagoberättare i en och samma person. Förutom 
bokutgivning sysslar hon även med läsfrämjande verksamhet. ())0 öppnades ett Reading 
Room (ett bibliotek där böckerna enbart får läsas på plats – det finns inte möjlighet att ska&a 
tillräckligt många exemplar för att kunna låna ut dem) på en attraktiv gata i centrala Phnom 
Penh. I ett land helt utan barnbibliotek betyder sådana initiativ enormt mycket. Pristagaren 
får !) ))) kronor, en hattstuga framställd av Sven Nordqvist och ett diplom. Utdelning av 
priset kommer att ske i samband med Bok & Bibliotek i Göteborg.

0$

Mitt jobb 
är en 

katastrof!
Vi på Röda Korset arbetar med katastrofer.
Stora och små. I Bangladesh och i Tranås.
Hjälp oss att göra världen till en
mänskligare plats genom att bli månads-
givare i Röda Korset. Du kan bidra
med 100 kr eller mer i månaden. Mer
info på www.redcross.se eller anmäl dig
på 020-213 213. Tack.

www.redcross.se

WWW.BIKETJANST.SE

Vi fi rar Linnéa tidskriftssnurra 
(13 maj) med kampanjerbjudande! 

Linnéa är en tidskriftshylla med 16 st
exoponeringponeringsplatser i plexi samtsplatser  förvaringsfack.  i plexi samt

Facket rymmer två dokumentsamlare i breddacket rymmer två dokumentsamlare i breddF  och acket rymmer två dokumentsamlare i bredd fi nns i
bok/björk/vit/ljusgrå/bikegrön/bikerödbikegrön/bi .keröd.keröd

telefon: 0472-300 36      e-post:  info@biketjanst.se

GRATTiS
LiNNEA!

Kampanjpris: 5 995 ,-Kampanjpris: 5 995 ,-Biblioteksfabriken i Småland

Vi ritar och inreder ditt
bibliotek som du vill ha det!

Arkitekter  Design  Inredningar
Tel. 046-524 41

www. .se
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Martin Petri lämnar )*+

'(+85* /18+5, kommunikationschef på #89, har lämnat företaget efter sju år för att tillträda 
en tjänst på Sydsvenska Dagbladet. 

– Det är dags att byta jobb och bransch, helt enkelt. Från början gav jag det här jobbet 
tre år, men plötsligt hade det gått sju... Det har varit roliga och utmanande år på #89, men nu 
känns det som att det är dags att lära mig nya saker.

– På Sydsvenskan har man slagit ihop fem tidningar till en koncern och behöver därför 
stärka internkommunikationen. Jag ska bygga upp ett nytt koncerngemensamt intranät och 
vara redaktör för det. Jag kommer också att arbeta med chefsstöd för att stärka det kom-
munikativa ledarskapet. Det ska bli kul att fokusera på ett område som internkommunika-
tion som dessutom är det jag tycker är roligast.

Martin Petri har även varit sekreterare i den stipendienämnd som delar ut #89:s stipendium 
i Bengt Hjelmqvists namn.

.2

Ordfront köper ,)-. 

97+1*5*31* !+09+!*8 har köpt Vuxen-
skolans och .#4:s aktier i förlaget En bok 
för alla. Ordfront äger därmed ," procent 
av förlaget.

För föreningen Ordfront är köpet ett 
beslut som grundas i värdet av att stärka 
läsfrämjandet och inte av kommersiella 
orsaker, skriver man i pressmeddelandet. 
Det läsfrämjande förlaget En bok för alla 
startades !',: för att med statliga medel 
ge ut kvalitetslitteratur till ett lågt pris. För-
ra året fi ck förlaget hela sitt statliga anslag 
indraget. Ett samarbetsavtal är upprättat 
mellan Ordfront, .#4, Vuxenskolan och 
;#4.:s vänner.

– En bok för allas varumärke kommer 
att vårdas, och det kommer att vara ett 
helt självständigt bolag inom koncernen. 
Det kommer att vara helt separerat från 
Ordfront förlag AB. ;#4.:s samarbeten 
med andra förlag kommer att fortsätta 
precis som förut. Ordfront kommer inte 
att ta ut någon vinst till utdelning utan allt 
överskott ska återgå till verksamheten och 
läsfrämjandet. Bolagsordningen är skriven 
så att det är möjligt att återfå ett nytt kul-
turpolitiskt uppdrag. 

– Vi är överens med .#4 och Vuxensko-
lan om att vi gemensamt ska opinionsbilda 
för detta, säger Fredrika Morén, <6 för 
Ordfront, i pressmeddelandet.

Förra året miste En bok för alla sitt årliga 
statliga stöd på !) miljoner kronor.

0$

Malmö slutar 
låna ut TV-spel 

$8(0$656&5!81#18 i Malmö var ()): först 
ut i landet med att låna ut TV-spel. Tre år se-
nare beslutar man att sluta låna ut spel – till-
fälligt. Stadsbiblioteket stoppar all utlåning av 
TV-spel fram till sommaren eftersom cirka 
hundra nya spel har stulits – någon har hittat 
ett sätt att få bort stöldskyddet. Under våren 
har någon eller några stulit TV-spel till ett vär-
de av cirka !)) ))) kronor. Bibliotekets utlån 
av TV-spel har varit en succé och runt om i 
landet har andra bibliotek tagit efter. Varian-
ten med utlån över disk ser bibliotekschefen 
i Malmö inte som någon lösning. Med mer än 
*)) TV-spel till utlåning vill bibliotekschefen 
Elsebeth Tank ha en teknisk lösning som inte 
kräver så stora personalinsatser. Därför vill 
hon ha fortsatt självbetjäning vad gäller utlå-
nen av spel.

– Det är opraktiskt och omodernt med ut-
låning över disk, säger bibliotekschefen Else-
beth Tank till Sydsvenskan.

I väntan på en teknisk lösning för fortsatt 
självbetjäning är utlåningen av TV-spel stop-
pad fram till ! juni.

0$

Martin Petri lämnar 

'(+85* /18+5
en tjänst på Sydsvenska Dagbladet. 

– Det är dags att byta jobb och bransch, helt enkelt. Från början gav jag det här jobbet 
tre år, men plötsligt hade det gått sju... Det har varit roliga och utmanande år på 

Sitt inte ensam med din oro.
Rädda Barnens Föräldratelefon och Föräldramejl fi nns 
för dig som är mamma eller pappa och behöver prata 
med någon annan om ditt barn. Vi som svarar är själva 
föräldrar, utbildade av Rädda Barnen och vana att 
diskutera både små och stora problem. Vi erbjuder 
ett lyssnande öra, medmänskligt stöd och hjälp att 
sortera i tankar och känslor.

Telefonen har öppet: 
Mån 12.00 –21.30. Tis – fre 18.00 –21.00. Lör – sön 13.00 –16.00.

”Vår son blir väldigt
arg, slänger saker
och slår. Vi vet inte
vad vi ska göra.”

”Mamman har tagit 

barnen och fl yttat. 

Nu svarar hon inte 

i telefon.”

”Min äldsta dotter är deprimerad och jag vet inte hur jag ska hantera det.”

ANNONS
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Besserwisser av Anders Mathlein

Luis Cardoso
Överste Santiagos slutliga död
Översättning: Irene Anderberg
Tranan

 Östtimor hamnade på världens 
 löpsedlar 1999. I folkomröstning-
 en gavs Östtimors befolkning 
 chansen att säga ja till autonomi 

under ockupationsmakten Indonesien. Indo-
nesien gav dem lillfi ngret men östtimoreserna 
tog hela handen, allt eller inget och till sist fi ck 
de sin självständighet år 2002. Till sist, därför 
att Östtimor, den lilla halvön i Indiska ocea-
nen aldrig har tillhört sig själv. Länge, över 
450 år, var landet en koloni till Portugal. Kolo-
nialmaktens loja och likgiltiga styre gjorde att 
Östtimor uppfattade sig som en bortglömd 
och bannlyst del av världen. En uppfattning 
som väl bara kan ha förstärkts under den in-
donesiska terrorn som väl på sin höjd fördöm-
des. Men några kraftfulla åtgärder från världs-
samfundet uteblev. Bara nio dagar efter det att 
Portugal offi ciellt lämnade landet åt sitt öde 
1975 tågade indonesisk militär in. Under den 
tjugofyraåriga ockupationen gjorde indone-
serna vad de kunde för att skövla både landet 
och folket. Strider, även inbördes, svält och 
våldtäkter – östtimoresernas självständighet 
från Indonesien kostade mycket blod. Det 
sägs att var tredje östttimores omkom under 
det indonesiska skräckväldet. När befrielsen 
kom låg landet i ruiner och torde väl idag höra 
till ett av jordens fattigaste.

”Allt var som förbytt. En orkan hade gått 
fram över landet. En verklig rain-fi la.” Rain-fi -

la är folktro och syftar på en timoresisk ritual 
där man lurar makterna genom att klä av sig 
naken och sätta på sig kläderna bak och fram. 
Ett sätt för en vilsen att hitta en väg tillbaka.

Orden i citatet är huvudpersonen Lucas 
i Luis Cardosos roman som utkom i svensk 
översättning för tre år sedan. Romanen är den 
tredje och sista delen av en trilogi om en timo-
resisk erfarenhet som bitvis har självbiogra-
fi ska förtecken. 

I Överste Santiagos slutliga död återvänder 
huvudpersonen – författare och son till en 
infödd överste – efter drygt två decenniers 
exil i Lissabon, till det nu självständiga Östti-
mor. Handlingen låter sig svårligen beskrivas, 
snarare är det tillstånd och erfarenheter som 
skildras mot bakgrund av Östtimors kompli-
cerade historia men även det postfascistiska 
Portugal. Det är ingen uttalat politisk roman. 
Men de politiska komplikationerna fi nns där 
under ytan, förklädda i bilder och närvarande 
inte minst i huvudpersonens drömmar. Fan-
tasteriet och det surrealistiska har en fram-
trädande roll i romanen. Cardosos berättande 
påminner därvidlag om de stora latinameri-
kanska författarna. Med en fl ytande berättar-

teknik, där en scen abrupt bryts mot en annan, 
ofta mitt i en mening, växer en värld fram där 
myter, legender och riter är en del av männis-
kors vardag och kollektiva medvetande. 

Men framför allt är det exilens våndor – 
både de yttre och de inre – som gestaltas och 
går som en röd tråd genom romanen: hemlös-
heten, skulden och främlingskapets tomhets-
känsla. En känsla som ett återvändande ”hem” 
snarare tycks förstärka än utplåna: ”Han hade 
återvänt till det land där han föddes, men pri-
set som hans landsmän hade fått betala för att 
han skulle kunna återvända var alltför högt 
för att han skulle ha rätt att göra anspråk på 
ens en liten bit av tillhörighet.”

.$'-#$!!$ 2"-'

la är folktro och syftar på en timoresisk ritual teknik, där en scen abrupt bryts mot en annan, 
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Föreningsnytt

Material till föreningsnytt mailas till: 
pax@biblioteksforeningen.org

Collijnpriset till Maria 
Berggren, Uppsala 
Collijnpriset för bästa magisteruppsats i biblioteks- och infor-
mationsvetenskap går i år till Maria Berggren för uppsatsen ”Att 
katalogisera en specialsamling med hjälp av TEI. En metodprövande 
studie utförd på Swedenborgsarkivet i Kungl. Vetenskapsakade-
mien”. Uppsatsen har lagts fram vid Högskolan i Borås, Institutionen 
för biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, med 
Mats Dahlström som handledare. Priset delas ut under Biblioteksda-
garna i Uppsala och består av ett stipendium på 25 000 kronor.

Maria Berggren arbetar idag med ett katalogiseringsprojekt kring 
Swedenborgsarkivet vid Centrum för vetenskapshistoria, Kungl. ve-
tenskapsakademien. Hon kommer ursprungligen från Falun och har 
sedan 1986 bott i Uppsala. Maria Berggren är språkvetare, docent i 
Latin, och har sedan 2005 distansstuderat vid Bibliotekshögskolan. 

Juryns motivering: Uppsatsen prövar funktionaliteten hos meta-
dataformatet TEI (Text Encoding Initiative) som metod vid digitali-
sering och katalogisering av ett svårbeskrivet material bestående av 
såväl böcker som manuskript. 

Uppsatsen är välskriven och behandlar ett för dagens och fram-
tidens biblioteks- och arkivverksamhet intressant och högaktuellt 
ämne. Med god kunskap om materialet och stor insikt i problemati-
ken gör hon ett komplext ämne begripligt.

I sina slutsatser konstaterar hon på ett övertygande sätt att sys-
temet, trots sin kraftfullhet, behöver utvecklas och kompletteras för 
att kunna användas effektivt för beskrivning och informationsåter-
vinning.

Maria Berggren presenterar sin uppsats vid ett seminarium un-
der Biblioteksdagarna. Uppsatsen finns att hämta hem på adressen: 
http://hdl.handle.net/2320/4031.

Collijnpriset utdelas årligen av Svensk Biblioteksförening till den 
bästa magisteruppsatsen inom ämnet biblioteks- och informations-
vetenskap. Priset instiftades 1996 för att hedra minnet av Isak Collijn, 
riksbibliotekarie och grundare av Svenska Bibliotekaries amfundet 
1921. 

I juryn har ingått: Henrik Åslund, juryordförande, 1:e bibliotekarie, 
Biblioteksdirektionen vid Lunds universitet, Kerstin Assarsson-Rizzi, 
chefsbibliotekarie, Vitterhetsakademiens bibliotek, Riksantikvarie-
ämbetet, Helen Hed, bibliotekarie, FD, Umeå universitetsbibliotek 
och Lena Landgren, bibliotekarie, Språk- och litteraturcentrums bib-
liotek, Lunds universitet. 

PAx

Årsmöte 13 maj
Föreningens årsmöte hålls som tidigare meddelats onsdagen den 13 maj kl 15.00 på Uppsala Konsert & Kongress, 
Vaksala torg 1 i Uppsala. Alla medlemmar hälsas varmt välkomna.

Medlemserbjudande!

Rabatt på helkorten till Bok & Biblioteksmässan i 
Göteborg

Alla medlemmar i Svensk Biblioteksförening 
(enskilda och institutionella) erbjuds specialpris 
på helkorten till Bok & Biblioteksmässan i Göteborg 
(24–27 september 2009). Medlemmar i Svensk Biblio-
teksförening betalar 1640 kr + moms. Ordinarie pris är 
1900 kr + moms. Beställning sker via länk på vår hemsida 
från mitten av juni www.biblioteksforeningen.org. I nästa 
nummer av BBL kommer vi att presentera föreningens alla 
mässaktiviteter. Den informationen kommer även att fin-
nas på vår hemsida.

PAx
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Påminnelse!
Scenprogram 
under Bok & 
Biblioteksmässan 

Vill ni presentera några satsningar 
under Bok & Biblioteksmässan i 
Göteborg 24–27 september? Svensk 
Biblioteksförening fortsätter 
satsningen med en speciell 
Biblioteksscen i E-hallen under 
mässans två första dagar. Vi 
inbjuder därför alla institutionella 
medlemmar att komma med förslag 
på scenprogram och presentationer. 

Ett scenprogram är ca 10 minuter långt. 
Föreningen står för scenhyra o liknande, alla 
övriga kostnader i form av resor, logi och 
entré står respektive medverkande för. Sce-
nen är ett bra tillfälle att presentera intres-
santa biblioteksprojekt och satsningar för 
mässans alla deltagare. Är ni intresserade av 
att medverka skickar ni er idé till Peter Axels-
son på vårt kansli pax@biblioteksforeningen.
org. Intresseanmälan till scenprogrammet 
vill vi ha senast 25 maj.

PAx

Nya rekommendationer

Svensk Biblioteksförenings verksamhetsgrupp ”Bibliotek för 
utbildning” har arbetat fram rekommendationer för kvalitetsarbe-
te. Materialet består av två foldrar som riktar sig till bibliotek inom 
grund- och gymnasieskolan respektive universitets- och högskole-
bibliotek. 

Rekommendationerna har skickats ut till alla institutionella med-
lemmar i Svensk Biblioteksförening och går att hämta hem som pdf-
fi l på föreningens hemsida. 

Verksamhetsgruppens förhoppning är att materialet ska vara ett 
uppskattat hjälpmedel för alla aktörer som vill ha en ingång i arbetet 
med att vidareutveckla bibliotekens standard och funktion.

Nya rekommendationer

Svensk Biblioteksförenings 
utbildning” har arbetat fram rekommendationer för kvalitetsarbe-
te. Materialet består av två foldrar som riktar sig till bibliotek inom 
grund- och gymnasieskolan respektive universitets- och högskole-
bibliotek. 

lemmar i Svensk Biblioteksförening och går att hämta hem som pdf-
fi l på föreningens hemsida. 

uppskattat hjälpmedel för alla aktörer som vill ha en ingång i arbetet 
med att vidareutveckla bibliotekens standard och funktion.

I syfte att säkerställa tillgång till forsk-
ningsresultat publicerade i fritt tillgängliga 
vetenskapliga tidskrifter har ett samarbete 
etablerats mellan Biblioteksdirektionen 
vid Lunds Universitet och det nederländska 
nationalbiblioteket, Koninklijke Bibliotheek, 
i Haag. Samarbetet presenterades i början av 
april och satsningen genomförs med stöd av 
Svensk Biblioteksförening.

Biblioteksdirektionen vid Lunds Universi-
tet och Koninklijke Bibliotheek (KB) arbetar 
tillsammans i ett pilotprojekt, där ett arbets-
fl öde utvecklas för att se till att artiklarna 
från Open Access-tidskrifterna kan lagras 

hos KB. I pilotprojektet kommer ett begrän-
sat antal tidskrifter att arkiveras. Dessa ak-
tiviteter kommer nu att intensifi eras på så 
sätt att potentiellt alla tidskrifter i DOAJ, 
Directory of Open Access Journals, kommer 
att kunna arkiveras hos KB.

– Svensk Biblioteksförening tycker att det 
är viktigt att stödja det här projektet för att 
på så sätt ytterligare manifestera förening-
ens engagemang för fri tillgång till offent-
ligt fi nansierade forskningsresultat, säger 
Svensk Biblioteksförenings ordförande Britta 
Lejon. 

PAx

Anna-Lena Johansson, ansvarig för DOAJ och föreningens ordförande Britta Lejon. 

Svensk Biblioteksförening stödjer 
arkivering av Open Access tidskrifter
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Biblioteken kan ta Sverige ur krisen
Globaliseringens utmaningar och den eko-
nomiska krisen ställer allt högre krav på en 
förstklassig infrastruktur för kunskap. Vi 
vet att framtidens jobb och välfärd är starkt 
beroende av förbättrat lärande, utvecklad 
kompetens och innovationskraft. Sveriges 
framtida möjligheter hänger tätt samman 
med vilka förutsättningar invånarna ges för 
att under livet ställa om, utveckla och un-
derhålla sin kompetens. I en sådan utveck-
ling är en av byggstenarna ett världsledande 
bibliotekssystem. Biblioteken har genom 
sin verksamhet unika möjligheter att stödja 
såväl formell som informell utbildning. Ett 
utvecklat bibliotekssystem, från skolbib-
lioteket och folkbiblioteket till universitets- 
och högskolebiblioteket med sin tillgång till 
informations- och kunskapsresurser, är ett 
stöd för individers löpande kompetensut-
veckling. En jämn och likvärdig tillgång och 
användning av biblioteksresurserna skulle 
stärka såväl individer som Sverige som na-
tion.

En ny rapport, som tagits fram i samarbete 
mellan Svensk Biblioteksförening och SOM-
institutet vid Göteborgs universitet visar 
dessvärre att det finns stora klyftor mellan 
olika befolkningsgrupper vad gäller använ-
dandet av landets biblioteks- och informa-
tionsresurser. 70% av de med hög utbildning 
anger att man besökt biblioteket under året 
i jämförelse med 36% av de med låg utbild-
ning. När det gäller internetanvändningen 
och därmed tillgången till elektronisk infor-
mation är siffrorna 95% mot 52%. Om inget 
görs riskerar den ekonomiska krisen att yt-
terligare öka klyftorna och därmed försämra 
Sveriges möjligheter som kunskapsnation. 
Bib lioteken har en särskilt viktig funktion att 
fylla i dåliga tider; en god och likvärdig till-
gång till bibliotek utjämnar skiftande förut-
sättningar och ger alla samma möjlighet att 
tillgodogöra sig kunskap och information. 
Folkbiblioteken tillhandahåller också kul-
turella värden som ökar i betydelse i svåra 
tider. 

Folkbiblioteken har en unik position i och 

med att de når ut till alla medborgar grupper 
och betraktas som viktiga delar av samhälls-
bygget. Rapporten visar att folk biblioteken 
hamnar i den absoluta toppen både vad 
gäller jämförelser av kvalitén på olika kom-
munala verksamheter och i rankningen av 
förtroendet för olika samhällsinstitutioner. 
Hela 85 procent anser dessutom att bibliote-
ken är viktiga för att ett modernt samhälle 
ska fungera. Intressant nog gäller det även 
dem som själva inte använder biblioteken; 
så mycket som tre av fyra ”icke-användare” 
anser att biblioteken är viktiga för samhället. 
Tre av fyra är dess utom beredda att betala 
mer skatt om pengarna går till bibliotek.

Bibliotekens geniala ”affärsidé” – att 
samla kunskap och information av hög kva-
litet och göra det tillgängligt för alla utan 
kostnad – är mer aktuell nu än någonsin nu 
när vi måste rusta för att ta oss ur krisen. 

Niclas Lindberg
generalsekreterare 

Svensk Biblioteksförening

Biblioteksdebatt i kristider

Ett utvecklat bibliotekssystem, från skolbiblioteket och folkbiblioteket till 
universitets- och högskolebiblioteket med sin tillgång till informations- och 
kunskapsresurser, är ett stöd för individers löpande kompetensutveckling. 
En jämn och likvärdig tillgång och användning av biblioteksresurserna 
skulle stärka såväl individer som Sverige som nation. Det skrev Svensk 
Biblioteksförenings generalsekreterare Niclas Lindberg i en debattartikel som i 
april var införd i flera dagstidningar. Här nedan finns artikel i sin helhet.

Resestipendier beviljade!

Svensk Biblioteksförening har beviljat 
årets första omgång resestipendier. 
Totalt hade 28 ansökningar inkommit 
och åtta av dessa beviljades stipendier 
för totalt 124 000 kronor. 

Följande resestipendier beviljades:
Susann Ek, Anette Mjöberg och Jonas Bol-
ding, Malmö för studieresa till Helsingfors.

Cristian Colliander, Högskolebiblioteket, 
Jönköping för 12th International Conference 
on Scientometrics and Informetrics i Rio de 
Janeiro, Brasilien.

Personal på Läsesalongen/Serieteket, Kul-
turhuset, Stockholm för studieresa till Hol-
land.

Maria Andersson, Linda Johansson och David 
Jonsson, Malmö resp. Helsingborgs stads-
bibliotek för studieresa till London.

Maria Norberg, Bibliotek Forum, Nacka för 
studieresa till USA.

Jenny Betmark och Christina Brage, Linkö-
pings universitetsbibliotek för The Second 
Information, Interaction and Impact Inter-
national Conference i Aberdeen, Skottland.

Personal vid barn- och ungdomsbibliote-
ken, Örebro stadsbibliotek för studieresa till 
LesArt i Berlin.

Inga Andersson, Jenny Nyströmsskolan, Kal-
mar för IASL-konferens i Padua, Italien.

Är du eller ditt bibliotek medlemmar i Svensk 
Biblioteksförening? Har du funderingar på en 
studieresa? Skicka in ansökan senast den 30 
september för att komma med vid höstens 
fördelningstillfälle. Läs mer på föreningens 
hemsida http://www.biblioteksforeningen.
org. På vår hemsida publicerar vi fortlöpande 
reserapporter från de medlemmar som ge-
nomfört sina studieresor.

WW
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Kalendarium

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

13–15 maj, Uppsala
Biblioteksdagarna 2009 – Rummet 
och Rymden
Svensk Biblioteksförening bjuder in 
till Biblioteksdagarna i Uppsala 2009 
för att diskutera biblioteksrummets 
betydelse i dagens samhälle. Vi tit-
tar utifrån och in på oss själva, men 
också på goda exempel från vår egen 
sektor.  
Arr: Svensk Biblioteksförening
Mer info: www.biblioteksforeningen.
org/konferens/
 
14–15 maj,
Nordisk Arkiv- og 
Researchkonferens, Köpenhamn
Konference med danske og interna-
tionale oplægsholdere, der sætter 
fokus på mediebibliotekarers og 
researcheres udfordringer og ar-
bejdsvilkår i dagens mediebillede. 
Mediegruppen Danmark arrangerer 
Nordisk Arkiv- og Researchkonference 
14.-15. maj 2009 i Pressen, Politikens 
Hus, Rådhuspladsen 37 i København. 
Alle er velkomne. Tilmelding senest 
9. marts 2009 på konference@medi-
egruppen.info
Arr: Mediegruppen Danmark
Mer info: www.mediegruppen.info/
PDF-fil PDF-dokument

14–15 maj, Stockholm, 
Naturhistoriska museet
ABM-seminarium: Med objektet i 
centrum II
ABM-centrum vill med uppföljnings-
seminariet Med objektet i centrum 
II återigen sätta fokus på de visuella 
objekten i våra samlingar. Utgång-
spunkten blir nu, så som vid det 
första seminariet 2001, en betrak-
telse av visuella objekt av kollegor 
inom ABM-sektorn och represen-
tanter för såväl forskarvärlden som 
fotografyrket.
Arr: ABM-centrum
Mer info: www.abm-centrum.se/
med_objektet_2009.htm

28–29 maj, Middelfart
Dansk fjernlånskonference
Det er nu ved at være tid for den dan-
ske fjernlånskonference, som bliver 
afholdt på Hindsgavl Slot, Middelfart 
på Fyn. Som I kan se af program-
met drejer det sig mest om danske 
anliggender, men det kunne være der 
var noget af interesse for jer også. 
Efter konferencen bliver der besøg 
på Middelfart Bibliotek og besøget 
vil vare ca. een time. Programmet 

medfølger her eller kan ses på www.
dfdf.dk, hvor man også kan tilmelde 
sig. Sidste frist for tilmelding er d. 
27.3.2009 Hindsgavl Slot kan besøges 
her www.hindsgavl.dk
Arr: Bestyrelsen for Forum for Fjern-
lån, Danmark
Mer info: www.dfdf.dk

29 maj, Stockholm
Open Access i praktiken – 
workshop om parallellpublicering
Vad kan vi göra för att öka parallell-
publicering av vetenskapliga artiklar 
i våra öppna arkiv? Det är temat för 
denna workshop som riktar sig till 
dig som arbetar med e-publicering 
i ett öppet arkiv. Två forskare deltar 
och berättar om sina erfarenheter av 
parallellpublicering. Vi får även höra 
mer om Openaccess.se-projektet 
Domänmodellering av rättigheter och 
bivillkor vid parallellpublicering av 
vetenskapliga artiklar.
Arr: SUHF:s arbetsgrupp för e-
publicering och projektgruppen för 
Parallellpublicering av vetenskapliga 
artiklar (PAVA)
Mer info: www.epublicering.se/

8–12 juni, Nymindegab, Danmark
NordINFOLIT:s sommarskola
Biblioteksundervisning med strøm 
til! – Temaet for NordInfoLits Som-
merskole 2009 er biblioteksstøttet 
læring og undervisning med strøm 
til og på nettet.  Vi vil arbejde med 
de studerendes IKT-adfærd, og hvor-
dan det kan bruges det i fremtidens 
undervisning. Hvilken rolle kommer 
biblioteket til at spille i fremtidens 
digitale læringsmiljø? 
Arr: NordINFOLIT
Mer info: www.dfdf.dk

14–16 juni, Aarhus, Danmark
Next library – International un-
conference in Aarhus
Next library invites you to join and 
co-create an un-conference present-
ing: 20 speakers & moderators from 
8 countries, 14 workshops, 12 poster 
sessions. Networking, mingling, en-
ergizers, creative exercises & outdoor 
games Get2Gether, speed-dating, 
dinner Party 2.0 with dance, dinner 
& wine.
Arr: Århus Kommunes Biblioteker i 
samarbejde med et bredt netværk
Mer info: www.nextlibrary.net

29 juni–3 juli, Stockholm
EBLIP Evidence Based Library and 
Information Practice Conf.
Karolinska Institutet University 
Library welcomes you to the 5th Evi-
dence Based Library and Information 
Practice Conference, June 29th–July 
3rd 2009, in Stockholm, Sweden.
Arr: Karolinska Institutets Univer-
sitetsbibliotek
Mer info: www.eblip5.kib.ki.se

23–27 augusti, Milano
75th IFLA General Conference and 
Assembly
World Library and Information Con-
gress: 75th IFLA General Conference 
and Assembly. ”Libraries create fu-
tures: Building on cultural heritage”
Arr: IFLA
Mer info: www.ifla.org/IV/ifla75/
index.htm

16–19 september, Hanaholmens 
kulturcentrum i Esbo, Finland
Skolbiblioteket – det osynliga 
barnet?
Nordiska Skolbibliotekarieföreningen 
inbjuder till konferens i Finland sep-
tember 2009. Temat för konferensen 
är: Skolbiblioteket – det osynliga 
barnet? – Skolbibliotekets pedago-
giska roll. Programmet består av 
föreläsningar, studiebesök och kul-
turella inslag. Bland föreläsarna kan 
nämnas Dr Ross Todd , professor vid 
State University of New Jersey, USA. 
Ross Todd forskar inom ämnet skol-
bibliotek och är en känd föreläsare.
Arr: Nordiska Skolbibliotekarie-
föreningen

24–27 september, Svenska 
Mässan, Göteborg
Bok & Bibliotek 2009
Arr: Bok & Bibliotek i Norden AB
Mer info: www.bok-bibliotek.se

14–15 oktober, Högskolan i Borås
Mötesplats inför framtiden
”Mötesplatskonferensen” i Borås har 
kommit att fylla en viktig funktion 
för erfarenhetsutbyte och kontakt 
mellan utbildning, forskning och alla 
typer av biblioteksverksamhet. Vårt 
mål är att fortsätta att hålla dialogen 
levande mellan personer från skilda 
verksamheter inom hela biblioteks- 
och informationsområdet.
Arr: Borås Stadsbibliotek och Biblio-
tekshögskolan i Borås
Mer info: www.hb.se/wps/
portal/!ut/p/c1/

3 december, Stockholm
Medlemsmingel
Svensk Biblioteksförening inbjuder 
alla medlemmar och vänner till ming-
el torsdagen den 3 december.
Arr: Svensk Biblioteksförening



B  Posttidning
Biblioteksbladet
Box 45675, 854 9: Stockholm

Kontakta oss - så berättar vi mer.

Om Axiell Arena
Axiell Arena är bibliotekets nya webbplats. Här är bibliotekskatalogen integrerad 
med Bibliotek 2.0-konceptet, vilket skapar en komplett webbplats som alltid är öppen. 
Här möts besökarna på forum och här får de inspiration genom sökfunktioner med 
förslag på liknande titlar och ämnen. Besökarna kan dessutom skapa sin egen virtuella 
bokhylla med information och olika titlar. Med centrala funktioner får alla bibliotek 
ett rikt utbud av taggar, betyg och recensioner.

Läs mer om Axiell Arena på www.axiell.se

Axiell Arena öppnar det virtuella biblioteket. Hit kommer besökarna för att exempelvis söka 
efter en CD, ladda hem en bok eller skriva en recension.

Men inne i det virtuella biblioteket händer ofta något – Axiell Arena ger både inspiration 
och upptäckarlust. Besökarna får influenser från andra användare på forum och chattsidor. 
Söksystemet ger förslag på liknande titlar och visar att den som har lånat en viss titel också 
har läst en annan. 
Sökresultat listas i fasetter 
efter t.ex. ämne, språk 
och mediatyp.

Allt det här ger spän-
nande spår att följa. Och 
en ständig möjlighet att 
upptäcka något man inte 
visste att man letade efter.

Lund 046 270 04 00

Göteborg 031 710 29 50

www.axiell.se

 En spännande väg
 – FÖR BESÖKARE OCH SÖKARE


