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De fysiska besöken ökar visserligen på flera bibliotek i länet, men den stora ökningen står besöken på nätbiblioteken för. 
Inom några år har vi lika många besök i det virtuella biblioteket som i det fysiska, kanske går det ännu fortare. Det bety-
der 20 miljoner besök. Ingen annan jämförbar verksamhet kan slå det.

Men när vi öppnar nya bibliotek måste väl också dessa bemannas med personal som sköter biblioteken. Hur är det med 
det? När en biblioteksfilial öppnas på nätet så blir det ofta en tillikauppgift för personal på det fysiska biblioteket. När 
vi öppnar ett nytt fysiskt bibliotek sker det med personal som finns inom systemet? Jag skulle inte tro det. Vad är skillna-
den? Det behövs en annan sorts mer stationär bemanning av ett fysiskt bibliotek – men inte heller det virtuella bibliote-
ket klarar sig utan personal. Kräver nätbiblioteket gallring? Behöver besökaren på det virtuella biblioteket stöd och väg-
ledning av kvalificerad personal? Naturligtvis är det så. Snart, inom något eller några år, borde väldigt många fler arbeta 
kvalitativt med biblioteket på nätet.

Det kräver kompetensutveckling. Webben kräver sina texter, ibland med ett särskilt tilltal och med hän-
syn till form och sammanhang. Webben kräver sitt bemötande, ett tilltal som är öppet och välkom-
nande. Webben har sina krav på tillgänglighet. Även på webben kan vi arbeta uppsökande, ge-
nom att finnas där människor finns, på Facebook och andra ställen. 

En början är den fortbildning som just nu pågår i vårt län, ”23 saker i Stockholms län”. 
Drygt 400 biblioteksmedarbetare testar och lär sig, på egen hand eller tillsammans 
med kollegor. Ett annat sätt är att samverka kring olika nättjänster som görs inom 
projektet ”Öppna bibliotek”, där målet är att kunna dela till exempel boktips, re-
censioner och temalistor från hela landet. Alla bibliotek och biblioteksanvända-
re hjälps åt för att skapa en gemensam, fri och innehållsrik tjänst.

Våra bibliotek har en stor möjlighet att behålla tätplatsen bland de mest popu-
lära och använda kommunala tjänsterna om man satsar, samverkar och ut-
bildar sig. 

År 2011 har folkbiblioteken i Stockholms län fler än 20 miljoner virtuella/
fysiska besökare.

Krister Hansson
Chef Regionbibliotek Stockholm

Tillgängligt 
bibliotek kräver sitt
Besöken vid våra bibliotek ökar kontinuerligt. Allt fler söker sig till biblioteken 
av olika anledningar. Biblioteken har numera öppet dygnet runt vilket ökar 
tillgängligheten – ingen annan kommunal verksamhet är lika tillgänglig. 
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… e-kampanjens 
sommarmaterial 

Alla bibliotek får ett 
utskick med affisch, vykort 
och hyllvippor för att ge 
uppmärksamhet åt kampanjen. 

… Boktips på Biblioteksbloggen 
ILS står för boktipsen på www.biblioteksbloggen.se (scrolla ner i 
högermenyn). 

 … ”Den sköna skönlitteraturen” 
Under våren utkommer Btj förlag med ”Den sköna skönlitteraturen 
2, tradition och förnyelse”. Nio skribenter – bibliotekarier, författa-
re, kritiker och forskare – pläderar för biblioteken som en motkraft 
till marknadstänkandet. I boken blandas personliga berättelser om 
bibliotekets och läsningens betydelse med praktiska erfarenheter av 
arbetet med skönlitteratur i folk- och skolbibliotek.

Trevlig sommar!
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Ny på Regionbiblioteket: Malin Ögland

I glappet mellan teori och praktik
I mitten av februari började jag mitt nya 
jobb på Regionbibliotek Stockholm med in-
riktning på forskning och praktik. Jag ska 
befinna mig i det eventuella glappet däre-
mellan, bevaka relevant forskning för lämp-
lig tillämpning i praktiken och kommunice-
ra med forskningen om behov av belysning 
av praktiken. Dessutom ska jag arbeta med 
utvärdering och statistik. 
 Jag är så glad över det här jobbet, för gan-
ska ofta under mina tjugo år som biblio-
tekarie har jag satt igång något med stor 
entusiasm och många argument och sen ef-
teråt suttit med ett gnagande tvivel inom 
mig. Gick det som jag tänkt? Om inte: vad 
gick fel? Om det gick som jag tänkt: var det 
så smart? Då och då har det ju också gått 
mycket bra… och det som känns roligt nu 
är möjligheten till fördjupning och hopsam-
ling av lösa spår, att få möjlighet att pro-
blematisera och därmed lyfta olika frågor 
i biblioteksverksamheten för att kunna ta 
ett steg framåt.

Tidskriftsklubben

Jag bor i Bålsta som ligger i Håbo kommun. 
I Håbo har jag arbetat som barnbibliote-

Malin Ögland i virktagen, resultatet kan man 

snart se på nätet. 

Foto: CL

karie, skolbibliotekarie och bibliotekschef. 
På Håbo bibliotek jobbade vi i flera år med 
Tidskriftsklubben, en metod som på ett en-
kelt sätt tillför teori till det dagliga arbetet. 
Om ni vill starta en Tidskriftsklubb på ert 
bibliotek, så kommer jag gärna och intro-
ducerar metoden.

Tid för StickOVirkn.ning.com

Mitt nya jobb innebär på sätt och vis att jag 
fått mer tid för ett av mina stora fritidsin-
tressen: textilt hantverk i alla former. Var-
je morgon på pendeltåget får jag äntligen 
sätta virknålen i ett aktuellt projekt! I vin-
ter har det varit en hel del spiralsjalar och 
nu är det kuddar i en rolig mönsterteknik, 
som jag lärt mig ur en bok av Maria Gull-
berg! Den boken, och några andra, har jag 
lagt i min egen Library Thing på 23 saker. 
Dessutom lyckades jag, av misstag, skapa en 
egen ning där jag, med hjälp av Flickr, räk-
nar med att lägga upp bilder på vad jag pro-
ducerar under pendlingen. Min egen ning 
heter StickOVirk.ning.com

Malin Ögland
Regionbibliotek Stockholm

Enkät

En enkät angående personalens e-kompetens har skickats ut till 
länets bibliotekspersonal under våren 2008. Vi har fått in 306 svar; 82 
assistenter, 192 bibliotekarier, några IT-tekniker, enhetsassistenter och 
skolbibliotekspersonal har svarat. 
 Tack alla ni som har bidragit med svar!

Fortsatt utbildning önskemål

Några av frågorna som besvarades var ”Hur bra känner du till Opac-
katalogen, bibliotekets webbplats, e-böckerna, faktadatabaserna?”, ”Hur 
ofta visar du e-tjänster?”, ”Har dina kunskaper ökat under 2007?”
 Resultat: Personalen känner sig bättre initierad om e-tjänster efter 
utbildningarna, som genomförts i kommunerna av samordnarna. 

Personalens e-kompetens
Manualerna till faktadatabaserna har uppskattats. Fortsatt regelbun-
den kompetenshöjande utbildning önskas. En kommun har varje 
månad genomgång av e-tjänster (andra en gång om året).

Gärna fler kampanjer

Några blandade citat från total hopplöshet till total harmoni: ”Får 
aldrig såna frågor – pratar aldrig om e-tjänster”, ”E-kampanjen har 
fått oss att lära oss mer. Fler kampanjer – det är så roligt”.
 Mer om enkätsvaren och kommentarer se www.regionbiblioteket.se

Lisbeth S. Káplár
Regionbibliotek Stockholm
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Tvinningprojekt
mellan Norrtälje och Gotland

Norrtälje bibliotek och biblioteken på Gotland deltar 
i det s.k. Tvinningprojektet, initierat av Regionbibliotek 
Stockholm. Det finns stora likheter mellan de båda 
kommunerna. Förhoppningen är att projektet ska 
gynna båda.

Kommunerna har ungefär lika många in-
vånare och lika stor yta, de är kust- och 
turistkommuner med en stor centralort. 
Biblioteksmässigt finns också likheter med 
integrerade folk- och högskolebibliotek, även 
om Almedalsbiblioteket i Visby är mycket 
större än Norrtälje stadsbibliotek och Visby 
har fler studerande än Norrtälje. 

Tre samarbetsspår

I vårt Tvinningprojekt finns tre samarbets-
spår: sjuksköterskeutbildning, bokbussverk-
samhet och barnverksamhet. 
 För att följa upp barnspåret fick tre biblio-
tekarier från Norrtälje förmånen att i no-
vember 2007 besöka Gotland. Vi har ett 
uppdrag att fr.o.m. i år mer aktivt inrikta 
vår verksamhet på de mindre barnens läs-
ning. På Gotland har man arbetat länge med 
bokpåsar till förskolan och vi var nyfikna på 
hur de hade lagt upp sin verksamhet.
 
600 bokpåsar cirkulerar

Våra guider och inspiratörer var Karin Blom-
qvist, konsulent för barnbiblioteksfrågor och 
Gunnel Samuelsson, förskolekonsulent. På 
Gotland cirkulerar ca 600 påsar över hela 
ön, med undantag än så länge av Visby. Verk-
samheten bekostas av Statens kulturråd. Vi 
fick ta del av Karins och Gunnels samlade 
erfarenheter och vi har i stort sett lagt upp 
vårt projekt enligt deras mall. Självklart dock 
med lokala avvikelser. Kulturrådet bidrar nu 
till en försöksverksamhet i Norrtälje.
 De delar vi speciellt tog ad notam var att 

mycket tydligt klargöra för förskoleperso-
nalen att detta är ett erbjudande och att det 
inte ska innebära att personalen får extra-
jobb. Vi från biblioteket tar hand om in-
köp, cirkulation, presentation för perso-
nal, föräldrar och barn samt statistik och 
ev. krav. Det är också självklart vår upp-
gift att noga klargöra syftena med påsar-
na, nämligen att försöka få föräldrar att 
läsa mera för sina barn. Naturligtvis hop-
pas vi ju också att projektet ska locka fler 
familjer till biblioteket. 
 Under våra två dagar på Gotland fick vi 
också tillfälle att besöka biblioteken i Roma, 
Burgsvik och Hemse. Alla tre har genom-
gått en omfattande upprustning av barnav-
delningarna i ett annat projekts regi, kallat 
Fokusrummet. Vi blev mycket inspirerade 
och ville genast göra om våra egna barnav-
delningar i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik 
när vi kom hem. Men någonting kom i vä-
gen – tror det kallas brist på resurser.

Positivt utbyte

För oss tre barnbibliotekarier, Johanna 
Rickegård, Erica Markne och mig själv, 
betydde möjligheten att utbyta erfarenhe-
ter med kollegor på Gotland i Tvinning-
projektets regi en oerhörd kick och lust att 
gå vidare på nya vägar. Hoppas bara att vi 
i gengäld kan ge Gotlands personal något 
motsvarande i utbyte.

Kerstin Bucht Björklund
Norrtälje stadsbibliotek

Tvinning 
– en metod för utveckling

Hösten 2007 startade Tvinningpro-
jektet – ett länsöverskridande projekt 
i LIM (Län i Mellansverige), med 35 
deltagande folkbibliotek. Biblioteken 
samarbetar två och två, eller tre och 
tre. Bibliotekens mål med projektet är 
att i samarbete med andra bibliotek 
utveckla verksamheten på ett eller 
flera områden. I arbetet används och 
utvärderas flera olika metoder för 
kunskapsutveckling. 
 Det övergripande målet för pro-
jektet är att utvärdera tvinning som 
metod för utveckling. Under hösten 
2008 inleds också ett delprojekt 
med kollegial utvärdering med 2-4 
deltagande bibliotek. Tvinningprojek-
tet beräknas pågå till hösten 2009, då 
en metodbok ska presenteras. 
 Se även www.regionbiblioteket.
stockholm.se/tvinning 

Lotta Aleman
Regionbibliotek Stockholm

Linnea med sin 
Gotlandsbok-
påse. 600 påsar 
cirkulerar runt 
på ön som en 
del i Tvinning-
projeket.

Foto: Maj-Lis 
Jansson
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Några dagar på jobbet

Världsbiblioteket
Måndag 

Det har ätits många tårtor i biblioteket un-
der helgen. När Maria anländer på morgo-
nen är pappersåtervinningen full av tårtkar-
tonger. Men föreningen Makalösa föräldrar 
har städat väl efter sig. De har hållit årsmöte 
och lånat bibliotekets lokaler under helgen. 
Det enda synliga spåret är lite informations-
material som de lämnat kvar till bibliote-
kets föreningshylla. 
 Efter helgen är det dags att uppdatera 
Världsbibliotekets elektroniska resurser. På 
Solidaritetshusets hemsida lägger Maria ut 
en nedladdningsbar PDF-fil med rapporten 
Barometer 2008, där Afrikagrupperna till-
sammans med tio andra organisationer be-
tygsätter den svenska regeringens politik för 
global utveckling. 
 Och – ja! – det blev en av ”våra” förfat-
tare som vann Pulitzer-priset. Junot Diaz 
från Dominikanska republiken, numer bo-

satt i USA, tilldelas priset för sin senaste 
roman The Brief Wondrous Life of Oscar 
Wao. Maria lägger en blänkare om pristaga-
ren på Världsbibliotekets websida www.ma-
condo.nu – Vägvisare till världslitteraturen 
och länkar till YouTube där man kan se och 
höra Diaz prata om sin nya roman. 
 På eftermiddagen kommer bibliotekets ti-
digare medarbetare Sven Hallonsten förbi. 
Han är nyss hemkommen från barnboks-
mässan i Bologna och har flera hälsningar 
från internationella författare och illustratö-
rer som lärt känna Världsbiblioteket genom 
nätverket Den hemliga trädgården. 

Tisdag

På slaget klockan nio far lunchlådan in på 
nedersta hyllplanet och ba-dam slår kyl-
skåpsdörren igen. Mats behåller duffeln på. 
Och nu sticker han iväg igen. I dag är det 
möte borta på Värmdö gymnasium med en 

grupp svensklärare och Birgitta Wallin från 
tidskriften Karavan. Tillsammans arbetar de 
fram en lärarhandledning för gymnasiesko-
lan om hur man kan arbeta med skönlitte-
ratur i undervisningen, och då med fokus 
på skönlitteratur från Asien, Afrika, Latin-
amerika och Mellanöstern. Studiehandled-
ningen kommer att utgå från Karavans kom-
mande antologi Människosaker – dikter och 
noveller, sedan successivt utökas och bli ett 
lättillgängligt stöd för lärare som vill arbe-
ta med litteratur från olika delar av värl-
den. Materialet kommer att ligga fritt till-
gängligt på Världsbibliotekets websida. De 
träffas i ett seminarierum där gardinerna är 
neddragna mot den starka vårsolen. Men 
entusiasmen lyser upp när Birgitta Wallin 
presenterar antologin i pdf-format. Fotoil-
lustrationerna är starkare än någon på mö-
tet hade förväntat sig och alla inser att även 
bildmaterialet kommer att kunna användas 
effektivt i undervisningen. 
 Sedan är det bara att springa tillbaks 
över Skanstullbron, tillbaks till Södermalm, 
Världsbiblioteket och lunchlådan. För nu 
gäller det att bära stolar, affischera och rul-
la undan bokvagnar. Klockan 18.00 gäs-
tas Världsbiblioteket av den sydafrikanska 
författaren Sindiwe Magona. Mariann och 
Mats delar på passningen av lånedisken, 
men passningen blir allt mindre samvets-
grann. Till slut står de båda i dörröppning-
en till seminarierummet och lyssnar till Sin-
diwes vindlande väg till skrivandet genom 
dåtidens apartheidsystem. Jo, skönlittera-
tur kan påverka världen.

Onsdag

Mariann öppnar biblioteket. På med kaf-
fet och sen skiva upp kanellängden. Det är 
planeringsmöte inför höstens bok- och bib-
lioteksmässa i Göteborg. Åtta föreningar 
från Solidaritetshuset ska tillsammans med 
Världsbiblioteket delta på Internationella 

– Det är vi som arbetar på Världsbiblioteket:  fr.v. Arwid Lund, Maria Bergstrand, Mats Kempe 

och Mariann Jarret. Sonny Karlsson saknas på bilden. Foto: Atti Brinkmann
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torget. Det är mycket att tänka på. Semina-
rieprogram ska spikas långt i förväg, frakt 
samordnas och så logi och schema för be-
manning i montern. Fanken, vi måste kolla 
om vi ändå inte kan få en större monter! 
 En ny bokförsändelse anländer med pos-
ten. Plastning och katalogisering hinns med 
lagom till klockan tre. För i eftermiddag är 
det Bokkaffe öppet för alla, både för perso-
nalen i Solidaritetshuset och för våra lånta-
gare. Mariann berättar om Världsbibliote-
kets nyinköpta böcker och alla är välkomna 
att tipsa om någon spännande bok som de 
nyligen läst. I dag är författaren och foto-
grafen Ingela Bendt på plats och pratar om 
sin nya bok Refugium, trädgård som till-
flykt – en fotobok om en kolonilott här på 
Södermalm.

Torsdag

Det är en regntung morgon. Arwid står på 
bottenplanet i Solidaritetshuset. Palestina-
grupperna i Sverige sitter på tredje våning-
en. Hiss eller trappa? Han tar hissen. 
 För Arwid är det självklart att solidarite-
ten inte bara är global utan även digital. Ar-
wid arbetar med att utveckla Världsbibliote-
kets nya Open Access-tjänst. Tjänsten heter 
Globalarkivet och samlar och tillgängliggör 
förenings- och tidskriftsmaterial med fokus 
på rättvisefrågor. I dagsläget deltar i runda 
tal femton solidaritetsföreningar och tio kul-
turtidskrifter, men antalet växer. Tjänsten 

kommer att lanseras för allmänheten under 
nästa år. Först måste solidaritetsförening-
arna själva få kunskap om Globalarkivets 
funktion och hur de på egen hand kan läg-
ga in material i databasen. I dag är det allt-
så Palestinagruppernas tur. Anna och Kim 
fattar snabbt galoppen – både arkivets po-
tential och de tekniska handlagen. Stadigt 
växer arkivet till sig. När kursen är klar tar 
Arwid trappan tillbaks ned till biblioteket. 
 På eftermiddagen är det dags att möta da-
tateknikern för att slipa till några skavan-
ker i arkivets sökfunktion.

Fredag

På fredagar är biblioteket stängt för lånta-
gare, så det är en bra dag att hinna med det 
som blivit liggande under veckan. Konstnä-
ren Ulrika Ernestam Östberg arbetar under 
tiden med att hänga Världsbibliotekets nya 
utställning. Det är målningar av barn från 
förskolorna Östangård, Fyrklövern och Eng-
elska förskolan. Den tidigare utställningen 
har nyss plockats ned – de mångskiftande 
och likartade flyktingporträtten i text och 
bild från olika epoker och olika världsde-
lar, gjorda av elever från Värmdö gymnasi-
um. Jo, det är fredag och inga låntagare – 
då kör vi lite soft musik på stereon. 

Vid pennan:
Mats Kempe
Världsbiblioteket

Världsbiblioteket 
finns under historiska valv på bottenvåningen i 
Solidaritetsrörelsens hus. 
 Adress: Tegelviksgatan 40 på Södermalm i 
Stockholm. 
 Biblioteket är öppet för alla. Det är ett spe-
cialbibliotek med material om bistånds- och ut-
vecklingsfrågor, globalisering, freds- och miljö-
politik, solidaritetsrörelser, alternativa lösningar, 
kulturmöten m.m. 
 Förutom böcker och tidskrifter finns en stor 
samling världsmusik på CD, föreningsinformation 
och ett par internetplatser för våra gäster. 

 Världsbiblioteket satsar särskilt på skönlitte-
ratur från Afrika, Asien, Latinamerika och Mel-
lanöstern i svensk översättning, för både barn 
och vuxna. 
 Vår folkbildningsnivå passar utmärkt för elev-
er från gymnasier och folkhögskolor samt för 
folkrörelser och föreningar. Vi skräddarsyr stu-
diebesök för mindre grupper med möjlighet att 
möta företrädare för husets många olika för-
eningar. Program för barn och vuxna arrange-
ras regelbundet. 
 www.macondo.nu

 

Svenska Akademien har beslutat tilldela 
Bert Linné sitt bibliotekariepris för 2008. 
En prisceremoni kommer att hållas vid Bok 
& Bibliotek i september. 
 Priset, som inrättades 2005, skall tillde-
las bibliotekarier vid svenska folkbiblio tek 
som har gjort värdefulla insatser för att 
främja intresset för klassisk och samtida 
skönlitteratur. Tidigare pristagare har va-
rit 2005 Madeleine Bergmark, 2006 Ma-
ria Ehrenberg och 2007 Anna Gustafsson 
Chen. Prisbeloppet är 50.000 kronor.
 Bert Linné är verksam som biblioteka-
rie vid stadsbiblioteket i Luleå sedan drygt 
30 år. Han är född 1947 och bosatt i Lu-
leå. Sedan 1990-talet har han varit redak-
tör för ett antal antologier om den norr-
bottniska poesin och prosan och på detta 
sätt lyft fram viktiga författarskap inom 
den norrbottniska litteraturen. 
 Som bibliotekarie vid Luleå stadsbiblio-
tek arbetar Bert Linné sedan många år med 
ett stort engagemang och en bred litteratur-
syn med presentation av olika skönlitterä-
ra författarskap, såväl kända som okända. 
Denna litteraturförmedling kan riktas till 
gamla eller unga läsare och personer med 
olika slag av läshandikapp men kan lika 
ofta vara ämnad för politiker, lärare eller 
bibliotekspersonal. 

Svenska Akademiens 
bibliotekariepris

Eldsjälspriset 2008
Svenska Barnboksakademin – med säte och 
stämma på Skärholmens bibliotek – har be-
slutat att tilldela Marianne von Baumgar-
ten-Lindberg 2008 års Eldsjälspris. Hon får 
priset för sitt outtröttliga och entusiastis-
ka läsfrämjande arbete inom olika områ-
den i mer än trettio år. Priset som består av 
10.000 kronor, ett diplom och en hattstuga 
tillverkad av Sven Nordqvist, delades ut på 
Skärholmens bibliotek den 15 maj.
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Library Lovers på turné
Ingen har väl missat Svensk biblioteksförenings kampanj Library Lovers – 
Bibliotek behöver kärlek?! Under våren har de rosa kassarna och Library 
Loversknapparna synts överallt.

Vi, Catharina Fogelström, enhetschef för 
biblioteken i Vallentuna, och Kerstin Gerén, 
PR-bibliotekarie på Järfälla folkbibliotek, 
är två av de femton personer som arbetar 
med kampanjen på riksnivå, som mässin-
formatörer.
 Kampanjen inleddes på Alla hjärtans dag 
den 14 februari med att Svensk biblioteks-
förening presenterade de åtta punkter som 
ingår i förslaget till bibliotekspolitik i fram-
tiden. 

Intresserade makthavare

I januari hade Kristdemokraterna sina kom-
mun- och landstingspolitiska dagar i Uppsa-
la och Catharina fanns på plats för att be-

rätta om kampanjen och svara på frågor. 
Kerstin besökte Moderaternas kommunala 
rikskonferens i Göteborg i början av mars. 
Överlag var intresset mycket stort för bib-
lioteksfrågor i allmänhet och kampanjen i 
synnerhet. Många politiker känner sig en-
samma i sina politiska uppdrag och vill gär-
na ha fakta och argument. Självklart möttes 
vi även av misstro och inställningen att ”det 
är bra som det är”, men de flesta ville veta 
hur det verkligen ligger till med besökssiff-
ror, skolbibliotek, läskunskaper o.s.v. Det 
rosa kampanjmaterialet hade en strykan-
de åtgång.  
 Veckan efter sportlovet delade vi ut på-
sar med material till riksdagsledamöter och 

andra beslutsfattare utanför riksdagen. På 
tur står Folkpartiet liberalernas kommun-
dagar i Västerås och Almedalsveckan på 
Gotland.
 Redan nu märks resultat av kampanjen. 
När riksdagen debatterade biblioteksfrågor 
den 13 mars hänvisade flera av ledamöterna 
till Library Loverskampanjen. Moderaten 
Hans Wallmark slog fast att det är avgifts-
fria boklån som gäller för de fyra allians-
partierna, även i framtiden.

Lokal kampanj

På hemmaplan har vi gjort olika saker för 
att nå ut med kampanjbudskapet. 
 I Vallentuna har det delats ut stora mäng-
der knappar och annat kampanjmaterial, 
och kulturnämnden har under ett möte fått 
utförlig information.
 Personal på Järfälla folkbibliotek stod 
på Pyramidtorget i Jakobsbergs centrum 
på Alla hjärtans dag och delade ut mate-
rial. Kerstin har även pratat om kampan-
jen för ledamöterna i kultur- och fritids-
nämnden. På kommunens webbplats kan 
man läsa boktips och kärleksförklaringar 
till bibliotek, se www.jarfalla.se/bibliotek. 
Till Världsbokdagen och andra etappen av 
länets e-kampanj tog vi åter fram kampanj-
materialet.
 Sammanfattningsvis kan vi konstatera att 
valet att förpacka hårda biblioteksfakta i 
rosarött fluff är lyckad.  Droppen urhol-
kar stenen och vi hoppas på en tydligare 
bibliotekspolitik i framtiden! För vår egen 
del har det varit och är jätteroligt och in-
tressant att träffa så många beslutsfattare 
och att få vässa våra argument för att bib-
liotek är viktiga.

Catharina Fogelström 
Biblioteken i Vallentuna

Kerstin Gerén 
Järfälla folkbibliotek

Kerstin Gerén är en av mässinformatörna för Library 

Lovers, här på konferens i Göteborg. Foto: Peter Axelsson
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Library Lovers-kampanjen på Sollentuna bibliotek

Det kärlekskranka biblioteket
Nog för att vi anat att vi betyder mycket i många människors liv, men den respons vi fått av våra besökare 
när vi tiggt om deras små kärleksbevis har varit enorm. Varför behövs biblioteken? Vad är det som är så 
bra med oss? På mängder av små rosa lappar finns svaren!

På Sollentuna bibliotek satte vi i sam-
band med Library Lovers-kampanjen 
upp en anslagsplats där var och en som 
ville kunde norpa en lapp från bordet 
nedanför och skriva frivilligt budskap. 
Snart syntes inte den grå bakgrunden 
för allt det rosa och vi fick sätta upp 
ännu en anslagsvägg intill den första. 

Alla skäl att älska bibliotek

Vad är det då människor kommer att 
tänka på när de ska beskriva vad böck-
er, bibliotek och bibliotekarier betyder 
för just dem? 
 Många uppskattar att biblioteken alltid 
finns och inte bara går i konkurs en dag, 
att biblioteket är en plats där ingen kräver 
att du ska köpa något. En del uppskattar 
liv och rörelse, andra tystnaden. 
 Från allt det rosa strömmar en stor kär-
lek till litteraturen. Ibland verkar bibliote-
ket slå an nästan religiösa strängar i män-
niskor, man talar om själen och om hur man 
genom böckerna tillåts resa och få upple-
velser bortom den egna tillvaron. Bibliote-
ket och böckerna beskrivs som en ständig 
källa till kunskap och glädje och vi biblio-
tekarier som ambassadörer för den kultu-
rella skatten. 
 Lapptexterna är roliga, kloka, snälla, 
älskvärda, spännande tänkvärda – här ett 
urval – läs själv!

Därför älskar jag bibliotek:

 –  Vad skulle världen vara utan själ? Vad 
kan människan vara utan historier? Böck-
erna är ögon som ser på själen.
 –  Bibliotek är det bästa som finns i 
samhället. Lugn och ro, kunskap, kultur 
och nöje för alla gratis. Och principen att 

Kärleksbevis – lapp på lapp hamnar på anslagstavlan.

låna/dela med sig istället för att köpa och 
slänga.
 –  Biblioteket är en ständig källa till inspi-
ration och en dörr till oupptäckta världar.
 –  Jag får vara här utan att köpa något.
 –  Det bästa som finns i Sollentuna är 
biblioteket.
 –  De är så moderna och gammaldags 
samtidigt.
 –  Man lär sig så mycket som man inte 
hade en aning om att man inte visste…
 –  Ja! Därför bibblan är allt för mig. Hur 
skulle jag kunna leva utan böcker?

 –  För att min värld är alldeles för 
vanligt tråkig och stabil.
 –  De får mig att uppleva mig själv 
som smart, ibland genialisk!

Därför älskar jag bibliotekarier: 
 –  Därför att de alltid hjälper mig 
att finna det jag behöver. Därför att de 
genuint brinner för en kulturell skatt 
för alla. Demokrati i dess vackraste 
form!
 –  De kan allt!
 –  Jo, ni är lugna, tålmodiga och 

hjälpsamma. Sen ser ni trevliga ut också!
 –  Jag älskar inte dom.
 –  De finns om jag behöver fråga något. 
Har en favorit som är extra lugn o har-
monisk.
 –  De ger mig det jag vill ha :)

Text och foto:
Jessica Einarsson
Sollentuna bibliotek

Därför älskar jag böcker:

 –  För att man glider in i 
en annan värld, bortom tid 
och rum…
 –  Det är oslagbart att 
låta sin fantasi fyllas av de 
tryckta orden och skena 
iväg utanför ens egna till-
varo.
 –  Känslan av att dras med 
i en bok, känna: sorgen, 
glädjen, hatet, kärleken. 
Hurra för böcker, yippi!
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23 saker på webben 

Vad är egentligen 23 saker? I SSB:s tappning 
är det egentligen inte 23 saker utan 19 sa-
ker. Vi delade upp RSS* på två veckor och 
la in tre repetitionsveckor. Det beslöts från 
början att personalen skulle få använda en 
timme per vecka till 23 saker, men många 
tycker att det har varit svårt att hitta tid. 
Om man inte är så van vid att jobba med 
varierat arbete vid datorer och tjänster på 
nätet kan det dessutom ta mer än en tim-
me. Å andra sidan har flera av deltagarna 
engagerat sig extra mycket och arbetat med 
många saker även på sin fritid.

Projektplats och social mötesplats

23 sakers webbplats www.23saker.se är inte 
bara en projektplats utan också en social 
mötesplats. Det har inte tidigare funnits en 
gemensam mötesplats för all personal på 

”23 saker att göra på webben” startade på ett bibliotek i USA 2006 och har sedan 
spridit sig över världen. ”23 saker att göra på 23 veckor.” 
 Att lära sig mer om alla nya tjänster på nätet tyckte vi på Stockholms stadsbibliotek (SSB) verkade som 
ett perfekt kompetensutvecklingsprojekt. Vi startade vårt 23 saker projekt den 23 oktober 2007 och det 
är nu avslutat.  Vårt mål var att få all publik personal att delta. Riktigt i mål kom vi inte, men de allra flesta 
anmälde sig till projektet och fullföljde sedan i varierad utsträckning.

Stockholms stadsbibliotek gör

SSB och denna del av projektet är populär. 
Vi har lösenordsskyddat den för att alla ska 
känna att det är deras mötesplats. Detta har 
inte inneburit att personer utanför SSB inte 
varit välkomna att delta – tvärtom har in-
tresset utifrån varit stort och många av del-
tagarna kommer från skilda platser i Sve-
rige och det finns även en och annan från 
andra länder i Europa. Projektplatsen hålls 
öppen även efter att vårt projekt är avslutat. 
Vi funderar också på om man skulle kun-
na använda webbplatsen för fortsatt arbe-
te med digitala tjänster.

Viktiga delar i vårt projekt har varit:

• att det ska vara kul att lära sig nya saker
• att lära sig själv
• att lära sig tillsammans
• att hjälpa varandra

Ansvar för sitt lärande

Som en extra sporre att delta fick de som 
gjort alla 23 sakerna en Mp3-spelare. Dess-

utom kunde man anmäla sig till en tävling 
där en laptop lottades ut. 
 Vi utvärderar f.n. projektet genom en 
webbenkät för att ta reda på om vi nått de 
mål vi ställt. Vi vet redan att inte all perso-
nal deltagit, vilket var ett av våra mål, men 
även om vi inte uppnått alla mål känns pro-
jektet lyckat, och som ett steg i rätt rikt-
ning. Spontana uttryck från deltagarna att 
det varit både roligt och lärorikt, om än 
ibland tidsödande, ger oss känslan att det-
ta är ett bra sätt att ta ett eget ansvar för 
sitt lärande och kompetensutbilda sig själv. 
Om alla deltagare tycker det varit lika ro-
ligt som vi som arbetat med 23 saker tyck-
er vet vi ännu inte.

Harriet Aagaard (projektledare)
Elisabet Fornell
Nina Holmqvist
Åke Nygren
Britta Palm
Stockholms stadsbibliotek

Harriet Aagaard                      Elisabet Fornell                      Nina Holmqvist    Åke Nygren                  Britta Palm

* RSS är ett enkelt sätt att hålla sig uppdaterad. Istället 
för att besöka en webbplats och titta efter nyheter 
kan du få dem direkt till din RSS-läsare.

I april startade Regionbiblioteket 23 saker för bibliotekspersonal i länet. Pågår året ut. Anmäl dig du också, www.regionbiblioteket.stockholm.se
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Målet är ingenting, 
vägen är allt!

I november 2007 blev jag uppmuntrad, 
eller snarare övertalad, av en god vän 
att gå med i det sociala nätverket Face-
book på Internet. 
 Och i dag, ungefär ett halvår senare, 
kan jag konstatera: visst har jag både 
knutit en del nya spännande kontakter 
och återknutit en del ”tappade trådar” 
med gamla vänner, men i slutändan är 
det kanske helt enkelt så som en annan 
bekant uttryckte det: ”Men, handen på 
hjärtat, är inte det här bara snäppet coo-
lare än att mejla?”.
 Jag tycker att 23 saker är ett utmärkt 
initiativ till individuell internutbildning. 
Det har gett mig tillfälle och möjlighet att 
lära nya 2.0 tjänster på webben i såväl 
professionellt som allmänbildande syf-
te, t.ex. bloggar, wikis, podcasts, bilder 
och taggning. Det har också gett mig en 
mer personlig kontakt med mina kolle-
gor inom Stockholms stadsbibliotek än 
vad som tidigare varit möjligt med den 
vanliga ”gråmejlen” i Groupwise. 
 De flesta uppgifter har jag, trots en 
del tekniska blindskär och buggar, till 
min glädje lyckats lösa på egen hand el-
ler i bland med benäget bistånd av kol-
legor under resans gång. 
 Jag hoppas att den här typen av nät-
verk kommer att prägla vårt arbete att 
kommunicera inom Stockholms stads-
bibliotek, vilket kommer att bidra till 
en kreativare, fantasifullare och roliga-
re arbetsmiljö. 
 Jag önskar alla inom länet lycka till 
med sina 23 saker. 
 När det handlar om lärande citerar 
jag gärna en känd svensk artist: ”Målet 
är ingenting, vägen är allt.” 
   
Mikael Vannestam
Stockholms stadsbibliotek/Rinkeby   

Integritet och anonymitet på nätet
Till Regionbibliotekets föreläsningsserie ”Alltid på en onsdag” i april var Johnny Lindqvist 

inbjuden. Lindqvist är kommunikationskonsult på företaget Dist och föreläser bl.a. om 

ungdomars vanor på nätet. 

 Kerstin af Malmborg var en av åhörarna och förmedlar här några av frågorna som togs upp.

Vad menar vi med integritet egentligen? Och 
hur värderas den?
Johnny menar att det är väldigt olika, beroende 
på om du är ung eller vuxen. Om du är ung så 
vill du synas och få kommentarer till vad du gör. 
Vill dela med dig av dina upplevelser och vill vara 
med och skapa de medier som du använder. Här 
öppnar sig stora möjligheter på nätet. Som vux-
en är du kanske lite mer rädd för att synas och 
gillar inte att helt okända människor kommen-
terar vad du skriver. Du använder datorn för att 
göra något speciellt, leta information, beställa en 
resa, betala dina räkningar t.ex. 
 14-18-åringar i Sverige använder datorn ca 
två timmar per dag, säger forskningen. De hål-
ler kollen och bloggar och är med i communi-
ties av olika slag, t.ex. Playahead eller Lunarstorm. 
Där blir de bekräftade och får sitt uttrycksbe-
hov tillgodosett.

Vem vill du visa dina bilder för?
Johnny Lindqvist tyckte att det var en bra fråga 
att ställa. Många tycker det är jobbigt att se bil-
der på nätet som man inte vill ha där. Jobbigt är 
det också med ryktesspridning och ibland rena 
trakasserier, som inte förekommer i lika stor ut-
sträckning i den verkliga världen. Johnny påpeka-
de att vuxna har en stor roll i barns och ungdo-
mars liv på nätet – inte genom att vara deltagare 
men genom att känna till vad som händer och 
vid behov kunna stötta och hjälpa.

Anonymiteten 
Att vara anonym är inte ett mål i sig – tvärtom 
sänder anonyma användare ut negativa signaler. 
Varför vill han vara anonym, frågar man sig.  Ano-
nyma sajter kan man undvika genom att titta ef-
ter kontaktuppgifter och information om sajten. 
Finns det inga så är det en signal om att det inte 
är en säker sajt. Vi vuxna kanske bör tänka efter 

så att vi varnar ungdomar för rätt saker. Okän-
da kontakter är inte farligt, men det som det 
kan leda till kan vara det. Vi kan också prata 
om vad vi menar med känslig information. Att 
man inte mår bra eller att föräldrarna är bort-
resta kan vara betydligt känsligare information 
än ett personnummer. 
 I Playahead och Facebook får man många, 
väldigt många, vänner som man vill hålla koll 
på. Nästan alla är där och då måste man själv 
också vara där och bli bekräftad och sedd. An-
talet platser på nätet ökar men besöken på var-
je plats minskar något. Man övar på att träffa 
nya människor på nätet men blir man rent all-
mänt bättre på sociala kontakter? Johnny Lind-
qvist tror det och han tror att det leder till fler 
möten i det verkliga livet också.

KM

Dist

Dist är ett företag som specialiserat sig på att 
kommunicera med den unga målgruppen.

Dists sju teser – ett strategiskt verktyg:

1  För att nå unga måste man uppfatta 
deras signaler

2  Unga kräver att man lyssnar på dem

3 Man kan bara nå unga på deras 
hemmaplan

4  Kommunikation med unga kräver att 
man låter dem medverka

5 Unga vill använda alla sinnen

6  Helhetssyn är ett måste i 
ungdomskommunikation

7  Vill man nå unga så måste man agera 
snabbt
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Rapport från ett litterärt samtal

Det var en mörk 
 och stormig natt…”
”Det var en mörk och stormig natt…” dessa stämningsskapande ord 
lär vara klichéernas kliché som inledning till något spännande…

Indridason, italienaren Andrea Camille-
ri, kinesen Xiaolong.
 Qiu och Denise Mina som skriver om 
skotska Glasgow. Vi var helt eniga om att 
det verkligt spännande med de utländska 
författarna var att de, förutom bra intri-
ger, hade fina miljöskildringar och gav in-
tressanta inblickar i samhällsfrågor och 
livsstil, t.ex. den kinesiska maten hos Qiu 
och Islands bistra klimat.

Svalt intresse för svenska deckare

Så småningom upptäckte vi att vi inte 
hade nämnt en enda svensk författare för-
utom Stieg Larsson och följdfrågan blev 
förstås vad vi tyckte om den nya svenska 
deckarvågen och alla våra deckardrott-
ningar. Ja, intresset fanns, men det var 
lite svalt, talande repliker var att ”dom är 
inte så värst bra, man blir ganska trött på 
dom, men man läser dom ändå!”.
 Entusiasmen var stor, många tips note-
rades och den litterära timmen var plöts-
ligt slut.

Tack Anders Olsson och Sollentuna bib-
liotek och bokläsare för en spännande 
kväll!

Berit Engdahl
Stockholms stadsbibliotek/Asplundhuset

Det var en mörk och stormig kväll och 
jag, en bibliotekarie från Stockholm med 
deckarintresse, kämpade mig fram i den 
iskalla aprilblåsten och kom till det var-
ma och trevligt upplysta Sollentuna bib-
liotek vid Aniaraplatsen. Detta för att få 
prata om böcker med andra bokläsare.  
Fem kvällar under våren möts bibliote-
kets personal och intresserade besökare 
i serien Litterära samtal. 

Upplev nya deckarvärldar

Temat för kvällen var deckare, närmare 
bestämt ”Upplev nya deckarvärldar”. Vi 
slog oss ner vid ett stort bord på vuxen-
avdelningen i närheten av den generösa 
och välordnade deckarsektionen. Böcker-
na hade en snygg stjärna på ryggen som 
markering för genren. Här inbjöds allt-
så vi läsare att dela med oss av våra läs-
upplevelser och själva få inspiration av 
andras. Vi började med en runda där var 
och en kort fick berätta om en favorit-
bok eller författare; bara en enda i för-
sta vändan, så valet var inte så lätt. Don-
na Leon, Stephen Booth, Michael Dibdin, 
Peter Robinson och Stieg Larsson var fa-
voriter hos de flesta av oss, men ett par 
omfångsrika, lite mer djuplodande span-
ska spänningsromaner fanns också som 
första val, Fullmåne av Antonio Munos 
Molina och Vindens skugga av Carlos 
Ruiz Zafóns. Sen blev ordet fritt och fler 
favoritförfattare dök upp: Den hårdkok-
ta skolan i ny tappning hos amerikanen 
Walter Mosley och en svit polisromaner 
från olika länder: islänningen Arnaldur 

Lidingö

Det hjärtsäkra 
biblioteket
Lidingö stadsbibliotek är en av de anläggningar 
inom kultur- och fritidsförvaltningen i Lidingö 
stad som utrustats med en defibrillator. Hjärt-
startare är ett enklare namn på den lilla maskin 
som kan göra det möjligt att hjälpa männis-
kor som drabbas av plötsligt hjärtstopp utan-
för sjukhus. Den halvautomatiska hjärtstartaren 
ger tydliga talade instruktioner om hur man ska 
gå tillväga vid defibrillering, vilket gör att det är 
mycket säkert. Det går inte att skada en männis-
ka med hjärtstartaren eftersom den inte ger nå-
gon strömstöt om hjärtrytmen är normal. 
 På Lidingö stadsbibliotek har delar av per-
sonalen utbildats i hjärt-lungräddning och nu 
har fyra anställda även lärt sig hantera defibril-
latorn. Utbildningen leds av sjukvårdsperso-
nal och kunskaperna repeteras och uppdateras 
grundligt varje år.
 – Det är en trygghet att veta att kunskapen 
och förutsättningen att rädda liv finns, om hjärt-
stopp skulle drabba någon av våra besökare eller 
någon i personalen, säger biblioteksassistenter-
na Greta och Anneli som har deltagit i kursen.

Snabb första hjälp avgörande

Av 10.000 människor som årligen drabbas av 
hjärtstopp utanför sjukhus räddas ca 500 till li-
vet. Avgörande för många överlevande är oftast 
att det funnits någon i närheten som snabbt har 
gett första hjälpen. Placeringen av hjärtstartare 
i offentliga utrymmen och utbildad personal på 
allmänna platser ökar chansen att överleva vid 
hjärtstopp. Viktigt är också att inre organ inte 
får tar skada av syrebrist vid hjärtstopp, vilket 
undviks när cirkulationen hålls igång. Genom 
att det finns kunskap och möjlighet att göra en 
snabb lekmannainsats innan tränad sjukvårds- 
eller räddningstjänstpersonal anländer kan ett 
större antal liv räddas.
 Vem önskar inte det?

Annelie Mannberg
Lidingö stadsbibliotek
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En lärgång i informationsfärdigheter
Ekerö skolbibliotek

Under ett års tid har Ekerös skolbiblioteksorganisation arbetat fram en plan för informationsfärdigheter. Framtidens satsningar 
för skolbiblioteken handlar om ett skolbiblioteksmanifest och om en marknadsföring.

Varför lära elever informationsfärdigheter 
i form av källkritik, slå i uppslagsverk och 
ha förståelse för sökprocessens olika faser? 
I vårt arbete i Ekerös tolv kommunala F-9 
skolor möter vi som jobbar i skolbibliote-
ken (ja, alla Ekerös kommunala skolor har 
bemannade skolbibliotek!) dagligen elever 
som söker information och fakta. I mötena 
med dessa elever inser vi att informations-
kompetens är en viktig kunskap i det livs-
långa lärandet och att vi vill hjälpa eleverna 
att bli bra på informationssökning ur alla 
aspekter. I det gemensamma nätverket för 
skol- och lärarbibliotekarier, där skolbiblio-
tekscentralen sammankallar och samordnar, 
beslöt vi för ett år sedan att sammanställa en 
läroplan för informationskompetens. 

Tankegångar under processen

Hur packar vi ryggsäcken för att elever på 
Ekerös skolor ska få med sig ett bagage som 
ger dem lust till fortsatt lärande, gör dem 
självständiga och ger dem verktyg att navi-
gera i medielandskapen? Som utgångspunkt 
i våra resonemang och för inspiration har vi 
bland annat använt oss av Monica Nilssons 
bok ”Informationsfärdighet i praktiken”. Vi 
har valt att kalla vår plan för ”Lärgång i in-
formationsfärdigheter” eftersom visionen är 
att det hela tiden är en levande, pågående 
och integrerad läroprocess i skolans under-
visning. I lärgången finns mål som eleverna 
ska ha uppfyllt i år 5 och i år 9. De saker 
som vi hitintills har packat ner i ryggsäcken 
är kunskaper om källkritik, själva informa-
tionssökningsprocessen, sökstrategier samt 
förståelse för bibliotek och dess medier. På 
det sättet vill vi ge alla barn och ungdomar 
på Ekerö de bästa förutsättningarna inför 
framtidens lärande. Under processens gång 
att ta fram lärgången har vi haft många vik-
tiga samtal om våra verksamheter, roller och 

funktioner. Vi har lyssnat och lärt av varan-
dra, tagit del av olika erfarenheter och tips 
på hur detta kan integreras i skolans under-
visning. För alla och envar har detta varit 
en kompetensförstärkning och ett kollek-
tivt lärande. Att lära elever att själva hitta 
fram till information och att kunna värdera 
den är dock bara en av våra roller. Vi träffar 
och bemöter alla skolans elever, vi försöker 
förmedla ord och berättelser på ett inspire-
rande och lustfyllt sätt och vi hoppas att de 
frön vi sår ska gro hos eleverna. 

Gemensamt skolbiblioteksmanifest

Nu står vi inför utmaningen att formulera 
ett gemensamt skolbiblioteksmanifest som 
blir grundbulten för vårt skolbiblioteksår 
läsåret 08/09. Vår målsättning är att mark-
nadsföra och informera ännu mer om våra 
verksamheter. Marknadsföring är en omist-
lig del i vårt arbete och vi vill och behö-
ver synas ännu mer. Vi kommer därför att 
använda framtiden till dialoger om läran-
de, barns utveckling och skolbibliotekens 
framtid. Och – processen med vår lärgång 
i informationsfärdigheter är inte slut, det är 

en evigt pågående resa för oss, personalen 
på skolorna och inte minst för alla elever i 
Ekerö skolor. 
 För den som är intresserad av att ta del 
av hela vår Lärgång i informationsfärdig-
heter hänvisar vi till vår hemsida: 
www.ekero.se/bibliotek 

Cecilia Bengtsson
Ekerö

Carina Sandquist, skolbibliotekarie i 

Ekebyhovsskolan, hjälper John Johansen i år 9. 

Foto: Cecilia Bengtsson

Collijnpriset till Björn Hellqvist 
Collijnpriset, som årligen utdelas av Svensk Biblioteksförening för bästa magisteruppsats 
i biblioteks- och informationsvetenskap, går till Björn Hellqvist för uppsatsen ”Bibliome-
tri och humaniora – en bibliometrisk analys av litteraturvetenskapen”. Uppsatsen har lagts 
fram vid Lunds universitet, Biblioteks- och informationsvetenskap, med Fredrik Åström 
som handledare. Priset består av ett stipendium på 25.000 kronor.
 Björn Hellqvist kommer från Jönköping och studerade 1999-2008 i Lund. Idag är han 
verksam som doktorand vid ABM-institutionen vid Uppsala universitet. 

Juryns motivering
Juryn finner att författaren behandlar ett ämne som har stor aktualitet såväl för biblio-
teksverksamheten som för forskningen vid universitet och högskolor.
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Ekerö

Barnens eget bibliotek i Stenhamra

Barnens Bibliotek i Stenhamra på Ekerö in-
vigdes i april med pompa, ståt och massor 
av trolltårta. Nära 700 besökare ville vara 
med och skriva historia när det unika ”Bar-
nens eget bibliotek” öppnade.  
 Det som en gång var ett filialbibliotek 
med oviss framtid har fått ett unikt kon-
cept i form av ett ”Barnens eget bibliotek”. 
Under 2008 har Ekerö kommun ambitioner 
att ändra inriktning och har satsat resurser 
för ett kraftigt utökat öppethållande. Am-
bitionerna sträcker sig längre än så. Med 
utgångspunkt från filialbiblioteket i Sten-
hamra utvecklar kommunens utförarorga-
nisation Kultur & Bibliotek Ekerö under 
2008 ett specialiserat barnbibliotek –”Bar-
nens Bibliotek i Stenhamra”. 
 Prioriterade besöksgrupper är barn 0-12 
år, föräldrar och befintliga besökare till Sten-
hamra bibliotek. Barnens Bibliotek i Sten-
hamra ska vara ett kreativt kraftcentrum i 

Illustration: Stina Wirsén

kommunens arbete med barnkultur och 
kultur i skolan, och samverka nära med 
andra aktörer i Ekerö som har med barn 
att göra.

Linda Spolén
Ekerö

Bergshamra

Chippat och klart
I början av april nyöppnade Bergshamra bib-
liotek efter två veckors stängning för chipp-
ning av alla medier – 25.000 st. Vår vaktmästa-
re körde skytteltrafik mellan Bergshamra och 
Solna centrum under stängningsveckorna för 
att all personal skulle bli bekant med den nya 
tekniken och hjälpa till med arbetet. Bibliote-
ket i Solna centrum följer efter och öppnar 
med den nya tekniken tidigt i höst. Här kom-
mer vi inte att stänga utan jobbar fortlöpan-
de under sommarmånaderna, också med hjälp 
av timanställda, för att förse alla böcker och 
andra medier med RFID-chip.
 Två upphandlingar har gjorts: en för taggar-
na, som vanns av CUB Systems i Täby AB, och 
en upphandling för RFID-automaterna som 
vanns av Axiell. 
 Allt löper galant och allmänheten visar både 
nyfikenhet och intresse för RFID-tekniken!

Barbro Borg
Solna

Nytänkande inom Stockholms län

Ny gemensam server 
för Södertörnsbiblioteken
Salem, Nykvarn, Nynäshamn och Södertäl-
je delar sedan mars på en gemensam server. 
Det började med att Nynäshamn köpte plats 
i Södertäljes server i stället för att köpa en ny. 
IT-cheferna i de båda kommunerna såg detta 
som ett utmärkt sätt att samarbeta över grän-
serna och få ner kostnaderna. Då servrarna i 
Nykvarn och Salem måste bytas ut inför upp-
graderingen av BOOK-IT, inbjöds även dessa 
kommuner att vara med i samarbetet.
 Våra fyra kommuners kataloger, bokbe-
stånd m.m., är nu en gemensam enhet men 
varje kommun har egen kontoorganisation. 

 BOOK-IT är uppgraderat till 5.0 på 
Södertörnsbiblioteken. Besparingarna 
handlar om gemensam support, gemen-
sam upphandling av databaser, e-medier 
och sms-utskick. Även hyreskostnader för 
katalogposter blir lägre eftersom en titel i 
det nya systemet ersätter fyra poster i de 
tidigare bibliotekskatalogerna.

Wera Sundin, Södertälje
Helen Amborn, Nynäshamn
Carita Långsjö-Rabo, Nykvarn
Marita Broby, Salem

Stockholm

Asplundhuset 80 år

Full fart från morgon till kväll var det på Stock-
holms Stadsbibliotek Asplundhuset den 31 mars, 
då det firades 80-årsjubileum. Programpunkterna 
duggade tätt, och musik fyllde ut pauser i scen-
programmet. Många rörde sig i huset, de som 
kommit för att låna och de som sökt sig hit just 
med anledning av dagens evenemang. Cider och 
tårtor i form av Asplunds skapelse fick en glupan-
de åtgång. Myller och mingel.



15

Karolinska Huddinge

Patientbiblioteket
Patientbiblioteket, Karolinska Huddinge har 
nu bytt namn till Biblioteket, Karolinska 
Huddinge, Allmänna delen, och är nu en av 
Stockholms stadsbiblioteks filialer.
 I dessa tider med jakt på kvadratmetrar 
och sänkta hyror, har lösningen på Karo-
linska Huddinge blivit en sammanslagning 
av det medicinska fackbiblioteket och det 
allmänna biblioteket, som nu tillsammans 
huserar på den yta i centralhallen som en-
bart det allmänna biblioteket hade tidiga-
re. Nackdel – något trångt förstås; fördel 
– att ha kvar det mycket centrala läget. Vi 
har också kunnat öka öppettiderna något, 
då vi nu hjälps åt att bemanna den gemen-
samma disken. 
 Högtidlig invigning av den gemensamma 
verksamheten ägde rum i mars i år, med in-
vigningstal av Alireza Afshari från Uppsök, 

Stockholms stadsbibliotek och Johan Thor 
från avdelningen för Strategisk verksam-
hetsutveckling på sjukhuset.
 Just nu är vi i full aktivitet med att byta 
till Book-it, många böcker ska märkas om, 
vi skänker tacksamma tankar till Uppsök, 
som i mån av tid hjälper oss med detta 
hästarbete.
 Allmänna delen är till för patienter, per-
sonal och anhöriga och är en populär oas 
på det stora livliga akutsjukhuset. Biblio-
teket servar också genom avtal psykklini-
ken med många avdelningar och Mando, 
enheten för ätstörningar. 
 Förutom alla medier lockar torson Olivia 
med utplockbara organ och skelettet Benja-
min många besökare. En del föräldrar har 
”att hälsa på Benjamin” som lockbete för 
barn som går på regelbundna behandlingar. 
Ramaskri när skelettet var undanställt en 
tid under omflyttningar i lokalerna.
 Med den här organisationsförändringen 

hoppas vi att båda bibliotekens ställning på 
sjukhuset kommer att förstärkas.

Kerstin Gustafsson
Karolinska Universitetssjukhuset 

Huddinge/Stockholms stadsbibliotek

Botkyrka

I april invigdes i Alby biblioteket med den unga 
profilen, ett bibliotek ”långt ifrån lagom”, som 
det sägs i pressmeddelandet. Arkitekterna har 
skapat en miljö med fantasifull inredning, rött 
tak, böckerna står i böljande s-formade gröna 
hyllor. Fokusgrupper med unga har varit del-
aktiga i utformning och innehåll; fantasy, serier, 
tv-spel och manga samt det senaste, medieju-
keboxen, där man kan låna filmer, musik, ljud-
böcker att ladda ner m.m. Ungdomarna erbjuds 
också ett Demotek.

Foto: Folkbiblioteken i Botkyrka

Det medicinska fackbiblioteket och det all-
männa biblioteket har blivit sambo på Karolin-
ska Huddinge. I förgrunden Olivia som tål att 
plockas sönder. Foto: Kerstin Gustafsson

Unga 
idéer 
på 
nya 
Alby 
bibliotek

Välkommen till 

WALTIC-Writers’ 
and Literary Translators’ 
International Congress

Tid: 29 juni - 2 juli
Plats: Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm
Arrangör: Sveriges Författarförbund

I sommar är det premiär för WALTIC - Writers’ 
and Literary Translators’ International Con-
gress. Kongressen hålls i Stockholm och arrang-
ör är Sveriges Författarförbund. Över 60 talare 
står på programmet, bland dem Mia Couto (Mo-
çambique), Philip Pullman (England), Assia Dje-
bar (Algeriet) och Nawal El Saadawi (Egypten). 
Huvudteman är interkulturell dialog, läskunnig-
het och digitalisering. Ett annat inslag är forska-
re och ideella organisationer som delar med sig 
av sina berättelser och exempel på hur litteratur, 
läsning och översättning bidrar till att öka dialo-
gen mellan olika kulturer. Om två år arrangeras 
WALTIC på annat håll i världen.

WALTIC är till för dig som är intresserad av littera-
tur och folkbildning ur ett globalt perspektiv. 
För aktuellt program och anmälan: www.waltic.com

Litteraturfestival
Samtidigt, i dagarna fyra, pågår Litteraturfestiva-
len med öppna program för alla intresserade, bl.a. 
på Stadsbiblioteket och Kulturhuset. Det blir upp-
läsningar, möten mellan författare, musik m.m.Jonas 
Hassen Khemiri, Majgull Axelsson, Henning Man-
kell och många andra svenska och utländska förfat-
tare deltar. 

Programaffischer skickas ut till alla bibliotek i länet.



Internationell författarscen är ju närapå världsberömt nu. Hur har du 
burit dig åt?

Ja, säg det, men kanske genom att blåögt anta utmaningen, bygga 
upp ett nätverk med blixtens hastighet och underhålla det, stå ut 
med att under de första åren vakna klockan 04.00 med överhet-
tad hjärna, följa varje led i processen utan att fastna i detaljträs-
ket, med viss regelbundenhet påminna sig om att man är till för 
publiken och inte tvärtom, behålla sin läsglädje, sin folkbildarådra, 
sitt omdöme, uthärda misslyckanden fast det svider som satan, 
hylla teknikerna som sätter så fint ljus och som får det att låta, 
ha bra relation med marknadsavdelningen, inte dricka för mycket, 
inte röka för mycket, vara sig själv, ha humor – tack gode gud för 
min bisarra humor, inse det fundamentala med att skapa en god 
stämning där författarna känner sig utvalda och publiken känner 
sig inbjuden och sluta upp med att delge omgivningen vad man får 
betalt för jobbet. Det är bara deprimerande.

  
Kan du tänka dig att ha de här samtalen även med människor som 
inte har skrivit en bok?

Jag har länge lekt med tanken att producera en samtalsserie 
med människor som arbetar inom andra konstarter. Exempelvis 
internationellt erkända skådespelare där de i lugn och ro tillåts 
utveckla tankar om yrket och endast yrket. Se ”Actor´s Studio”.

 
Minns du något samtal som mycket starkt eller som lite pinsamt?

Jag minns en polsk författare, vars namn vi låter falla i glömska. Väl 
på scenen drabbades han av tämligen oförklarlig antipati gentemot 
sin samtalspartner, den väl förberedde och synnerligen kompe-
tente Kjell Albin Abrahamsson.
 Vidare utvecklade han lika hastigt någon form av kontaktallergi 
gentemot mikrofonen, vilket hade till följd att han sköt den ifrån 
sig och endast kommunicerade med sin tolk. Summa summarum 
en härlig kväll där ingen hörde vad hedersgästen sade. Under den 
efterföljande supén var han dock på ett strålande humör och 
fokuserade helt på bordsdamens lår, vilket inte uppskattades av 

kroppsdelens ägare.
 De i positiv bemärkelse minnesvärda samtalen har tack och lov 
varit betydligt fler, jag väljer två djuplodande möten från inneva-
rande säsong: 
 Carsten Jensen i samtal med författarkollegan Sigrid Com-
büchen. 
 Niccolò Ammaniti i samtal med Gabriella Ahlström. En tvåsprå-
kig kväll, där reaktionerna kom i vågor, först från den italiensk-
språkiga publiken och därefter var det övrigas tur tack vare en 
formidabel tolkning, signerad Viveka Holm.
 

Någon önskeförfattare till scenen?
Jag är i den lyckliga omständigheten att flera författare på önskelis-
tan redan gästat författarscenen. Men om du tvingar mig att nämna 
ett enda namn så säger jag Camille Paglia från USA. Hon slåss mot 
den låga bildningsnivån, hon är lesbisk men stormar mot delar av 
queerrörelsen, hon provocerar och entusiasmerar och hon äger 
en svada som kan blåsa omkull Öhrströms obelisk på Sergels torg.
 

Har du något råd till den bibliotekarie som vill stimulera intresset för 
skönlitteraturen?

Vill man det så har man i regel egna idéer. Prova dem. Och stjäl 
andras. Och låt dig inte nedslås, minns Beckett:
Ever tried. Ever failed. No matter. Try Again. Fail again. Fail better. 

 
Tips på en bra bok? 

Tomas Espedal: Gå. Eller kunsten å leve et vilt og poetiskt liv. Ja, den 
är på norska. Nej, den har ännu inget svenskt förlag. Läs den i alla 
fall.

___________________________________
Ställde frågorna gjorde 
Kerstin af Malmborg 
Regionbibliotek Stockholm 

Foto: Cato Lein

Ingemar Fasth är bibliotekarie vid 
Läsesalongen i Kulturhuset och ansvarig 
för Internationell författarscen. Förra 
året blev han utnämnd till Månadens 
stockholmare. 

Internationell författarscen har haft 313 
författare från 55 länder som gäster 
sedan starten för jämnt tio år sedan!
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Ingemar Fasth     


