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FÖRORDET

Ljudmediet kommer med allt bättre teknik att få allt större betydelse för litteratur- och informa-
tionsförsörjningen. Förutom nedladdning av böcker så finns möjligheten att lyssna på musik 
via biblioteket. Avtal skrivs med stora musikproducenter och man kan lyssna online. E-boken 
har för folkbiblioteken haft en relativt långsam uppgång och genomslaget med facklitteratur 
har ännu inte kommit. Med tanke på användningen vid högskolebibliotek så är det troligt att 
ett större utbud facklitteratur skulle öka e-bokens betydelse även vid folkbiblioteken.

En intressant aspekt är att medieurvalet i de här sammanhangen inte görs av biblioteken själva. 
I stället köper vi färdiga koncept från leverantörerna. När det gäller svartskriftsböcker har vi 
på biblioteken länge sett urvalet som något av professionens kärna. Nu flyttas fokus till själva 
informationstillfället eller till samtalet med biblioteksbesökaren. Det här är en positiv utveck-
ling som bör leda till att fler i bibliotekspersonalen måste befinna sig ute i lokalen för att möta 
besökaren i samtal kring information och litteratur.
 Vi måste också föra över denna kunskap till våra virtuella bibliotek och där ge användarna 
tips och möjlighet till dialog inom vårt fält. Allt fler automater hittar sin väg till biblioteken och 
detta borde också frigöra tid så att vi som bibliotekspersonal har tid att möta våra besökare. 

Under flera år har vi talat om att chip kommer att bli vanligt på våra bibliotek och att detta 
ytterligare ska kunna förbättra servicen. Nu när kostnaden har minskat så verkar det som 
om biblioteken är mogna för denna teknik. Tre kommuner i vårt län (Nacka, Stockholm och 
Upplands Väsby) är redo att pröva chippen. I det här numret av Länsnytt kan ni läsa mer om 
chiptekniken.

Att utveckla det litterära samtalet är en av tankarna med projekt ”Metodutveckling i skönlitte-
rärt arbete”(MUSA) som nu genomförs i vårt län. Regionbibliotekets ansvariga i MUSA har va-
rit Maria Kimberg som under hösten är tjänstledig för studier. Maria ersätts av Lotta Aleman 
vid Medborgarplatsens bibliotek. Karin Sundström är tillbaka på Regionbiblioteket efter ett 
års föräldraledighet. Karin fortsätter inom IT- och tillgänglighetsfrågor och kommer bl.a. 
att arbeta med mp3-frågorna. Själv kommer jag att vara föräldraledig under ett halvår från 
den 1 oktober och Kia Gumbel vikarierar som enhetschef. Kerstin af Malmborg går in på 
Kias tjänst.

Härlig höst önskar vi på Regionbibliotek Stockholm.

Tid till samtal
Halvårsrapporter från utlån och besök visar att siffrorna går ner. Utlåningen av nya medier ökar dock 

och då inte minst ljudmediet i form av cd-skivor. Nedladdning av mp3-filer har uppmärksammats 

under sommaren, särskilt efter försöksverksamheten vid Skövde stadsbibliotek där man kan ladda 

ned ett antal titlar i sin privata mp3-spelare. 

Krister Hansson
Regionbibliotek Stockholm
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Håll utkik efter...

… Genlineaffischen   
I serien Månadens databas (presentation 
av olika databaser på affisch och flyers) 
har Regionbiblioteket nu tagit fram ma-
terial som presenterar släktforsknings-
databasen ”Genline”. Genline täcker 
snart in samtliga svenska kyrkoböcker.
   Beställ från Regionbibliotekets 
webbplats.

… Rapporten om Mio-projektet 
Mioprojektet har genomförts i Läsrörelsens 
regi. Elisabeth Nilsson, konsulent vid Regi-
onbibliotek Stockholm, introducerade under 
vårterminen Astrid Lindgren och hennes 
berättelse Mio min Mio för nysvenska sex-
åringar i Bredängsskolan. Genom samtal, 
musik, lek, teater, bildskapande, högläs-
ning (även ljudbok) och språklekar fick 
barnen en totalupplevelse av sagan.
   Läs Elisabeths rapport på Regionbiblio-
tekets hemsida under A-Ö, Artiklar.

Har du synpunkter och kommentarer till innehållet i detta 

nummer, mejla gärna red.!

Tyck 
till!
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Silkeborg bibliotek, på Jylland i Danmark, är ett av de bibliotek som arbetat längst 
med chipteknik. Vid starten 1999 började man i blygsam skala med delar av bestån-
det och i delar av bibliotekssystemet. Sedan ett år tillbaka är nu i princip alla medier 
försedda med chip. 
    I maj for 15 personer från biblioteken i Stockholms län, främst bibliotekschefer, till 
Danmark, för att besöka biblioteken i Silkeborg och Århus och studera bl.a. chiptek-
nik. Resan arrangerades av Kerstin Ericsson, bibliotekschef i Norrtälje.

Chip i danska Silkeborg 
Studieresa

Biblioteket i Silkeborg är ett av de danska 
bibliotek som ligger långt framme vad gäl-
ler teknisk utveckling, inte bara kring chip-
teknik. Biblioteket har också arbetat med 
att utveckla hemsidan, brukarvänligheten, 
katalogen och samarbetet med museet. 
Projekten finns beskrivna på hemsidan (se 
adress i slutet av texten). 
 Silkeborg får varje år stor del av de stat-
liga utvecklingspengar som fördelas mellan 
biblioteken i Danmark. Och satsningarna 
ger resultat; två av de senaste fem åren 
har Silkeborgs bibliotek fått utmärkelsen 
”bäst på nätet”, d.v.s. bäst bland offentliga 
hemsidor i Danmark.

   Utvecklingsarbete är verkligen en påfal-
lande stor del i verksamheten. Silkeborg 
har 55 000 invånare, en bokbuss, en fi-
lial och 63 heltidstjänster, hälften av dem 
bibliotekarier. Förra året hade kommunen 
500 000 besök och 900 000 utlån. Lite 
grovt räknat kan man alltså säga att bib-
lioteket har dubbelt så mycket personal 
och dubbelt så många utlån som ett biblio-
tek i Sverige. Det är proportioner som inte 
är ovanliga när man jämför Sverige/Dan-
mark. Personalen på Silkeborgs bibliotek 
har alltså goda förutsättningar att lägga 
mycket tid på utvecklingsarbete, och att 
hela tiden höja sin egen kompetens. 

det är enkelt för låntagarna att hantera. 
Dessutom kan även AV-medier som inte 
består av för många delar cirkuleras via 
chipteknik. Upp till fyra CD i ett gemen-
samt emballage kan ha varsitt chip utan 
att störa ut varandra.
 Utvecklingen av mindre och enklare 
handskannrar är också på gång inom chip-
tekniken. Med sådana är det enkelt att gå 
längs hyllorna, och upptäcka t.ex. felställ-
da böcker, allt som inte varit utlånat på 
tre år osv. Man kan också programmera 
en skanner att söka upp t.ex. historiska 
romaner, och skicka ut en låntagare med 
skannern i hyllorna.

Barnsjukdomar

– I början hade vi en del problem med att 
avskärma radiovågorna rätt, böcker kunde 
registreras av misstag, även om de var en 
bit från utlånet. Med chipteknik behöver 
ju inte böckerna läsas av en skanner utan 
det räcker att lägga böcker på utlånings-

Peter Birk, stadsbibliotekarie i Silkeborg, demonstre-

rar utlåning med hjälp av chipteknik. På plattan i 

bordet läggs det som ska lånas. Rent tekniskt kan man 

lägga en hel trave medier där samtidigt, men i Silke-

borg rekommenderar man högst tre medier åt gången, 

då flyter alla moment bra.

Silkeborgs bibliotek månar om att marknads-

föra sina satsningar på chip, bl.a. genom stora 

affischer om tekniken som finns uppsatta på 

biblioteket.

Chip

Chiptekniken har biblioteket ut-
vecklat i samarbete med en liten 
dansk firma; ”Tagvision”. Sedan 
ett år tillbaka sätter man i prin-
cip chip på allt, även i bokbuss 
och filial, och på alla medietyper. 
Fjärrlånen förses inte med chip, 
men man funderar på att börja 
lägga inlånat material i påsar 
som är utrustade med chip. 
 – Chiptekniken är framtiden 
för biblioteken, den medför 
mängder av nya möjligheter, sä-
ger Peter Birk, stadsbibliotekarie 
i Silkeborg.
 – Redan i dag finns det många 
fördelar; inbyggt stöldlarm, flera 
medier registreras samtidigt, och 
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disken så registreras alla lånen. I princip kan 
man lägga dit en trave böcker samtidigt, men 
vi låter folk låna tre i taget. Erfarenhetsmässigt 
visar det sig att det är vad man klarar att kolla 
på skärmen samtidigt, och folk vill kolla, säger 
Peter Birk.
 I Silkeborg har man fått bygga om sin ”TOR 
åter” för att kunna hantera chiptekniken. 
Egentligen vill biblioteket ha en lösning där 
låntagaren bara passerar en gate där medierna 
på- och avregistreras automatiskt. Så långt har 
man inte kommit ännu, men målsättningen 
finns kvar. 

Århus

Efter biblioteksbesöket i Silkeborg beger vi 
oss till Århus bibliotek, också det ett bibliotek 
som bedriver ett omfattande utvecklingsarbete. 
Med teknikens hjälp utvecklas här nya meto-
der i arbetet med skönlitteraturen, med barn 
och ungdom och med det livslånga lärandet.
    Århus bibliotek arbetar också en del med 
den rent rumsliga förvandlingen. Den stora, 
gamla expeditionsdisken som fanns innanför 
entrén är borta, ytan här används nu i stället 
som ett ”förvandlingsrum”. Med några måna-
ders mellanrum byter man tema, en avdelning 
i taget ansvarar för att bygga upp rummet helt 
på nytt, man har t.ex. haft tema barn, teknik, 
skönlitteratur. I samband med de olika tema-
satsningarna har man också många olika ar-
rangemang i förvandlingsrummet, läs mer på 
hemsidan. Vid vårt besök skulle just en barn-
avdelning tillfälligt byggas upp i förvandlings-
rummet, samtidigt som två konferensdagar, 
”Det interaktive børnebibliotek – fra projekt 
til prototype” arrangerades.
 Men chiptekniken har man inte startat med 
i Århus ännu, den utvecklingen låter man an-
dra bibliotek driva framåt.

Maria Kimberg (text och foto)

Regionbibliotek Stockholm

www.silkeborg-bibliotek.dk
www.bedstpaanettet.dk
www.tagvision.dk
www.aakb.dk

Idag pratas det alltmer om chiptekniken 
och hur den kan användas på bibliote-
ken. Vad menas egentligen? Chip har 
funnits i många år, så vad är egentligen 
nytt? Och hur kan den användas? 

Självförmedlande romaner och intelligen-
ta bokhyllor kommer säkert att kunna 
utnyttjas av biblioteken inom en relativt 
snar framtid. Redan i dag finns och an-
vänds den grundläggande tekniken, näm-
ligen RFID, som består av ett chip.  På 
Legoland används t.ex. chip/RFID för att 
hitta borttappade barn och i Dalarna kan 
man följa en vasaloppsåkare med hjälp av 
ett chiparmband och internet. 
 Vad är då RFID och ett chip? Enligt Wi-
kipedia är chip ”benämning på en bricka 
vanligtvis gjord av kisel innehållande en 
elektrisk krets”.  Det är helt enkelt förva-
ringsplatsen för den nya tekniken RFID, 
även om man till vardags hör ordet chip 
som det riktigt nya. 

Radiovågor i stället för ljus

Jaha ja, på vilket sätt är det bättre än en 
vanlig streckkodsetikett? Jo, den elek-
troniska krets som finns i ett chip kan 
innehålla ett helt datorsystem! Tekniken 
bygger på RFID, d.v.s. Radio Frekvens 
Identifiering. RFID utnyttjar, som namnet 
anger, radiovågor i stället för ljus. RFID 
består av tre huvuddelar: en läsare, en 
transponder och en antenn. Transpon-
dern skickar ut en unik kod som antennen 
fångar upp. Läsaren översätter och tolkar 
signalen. Olika system använder olika 
frekvenser. Radiovågorna kan tränga ige-
nom i stort sett alla material (utom me-
tall). Tack vare radiovågorna kan chip-
pet placeras var som helst, vilket gör det 
mycket mer flexibelt och ökar säkerheten 

vid t.ex. självbetjäning. Det går att läg-
ga upp en trave böcker, och få samtliga 
registrerade vid ett och samma tillfälle. 
Likaså kan systemet säga ifrån om t.ex. 
en kassettbok inte lämnas tillbaka kom-
plett. Visionen är att lånen registreras 
automatiskt vid utgången, utan att lån-
tagaren överhuvudtaget behöver plocka 
upp böckerna i väskan eller på annat sätt 
redovisa vad hon tänker låna. Liknande 
idéer finns inom handeln. Problemet där 
är att varorna säljs, och hanteringen blir 
kostsam eftersom chippen där inte kan 
återanvändas. Frågan om automatisk 
registrering kommer nog dock att väcka 
stor debatt om integriteten.

Har vi råd att låta bli?

Finns det då inga andra nackdelar? En 
som satt sig in i problematiken är Cris-
tina Csanady vid Stockholms stadsbiblio-
tek. Som nackdelar ser hon svårigheterna 
med att enas om en standard samt pro-
blem med att avskärma läsningen. Det 
ser hon ändå som barnsjukdomar, och 
hon tycker att fördelarna överväger. På 
plussidan finns bland annat automati-
seringsvinsterna och större säkerhet vid 
självbetjäning samt enklare hantering av 
mediebeståndet. Likaså mervärden med 
informationsbärande chip och förenk-
lade rutiner vid fjärrlån. Kostnaden då? 
Den har sjunkit enligt Cristina, och hen-
nes motfråga blir: ”Har vi råd att låta 
bli?” 

Kia Gumbel
Regionbibliotek Stockholm

Chip – ny teknik för bibliotek

Mer om chip: 
Läs om chipläget 
i Stockholms län 

på sid. 7.
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Dagbok från Helena 
– blivande bibliotekarie

Vår uppgift är, förutom att ordna ett test 
på vilken lästyp man är, vilket vi redan är 
klara med, att fixa layouten och det är svå-
rare än man kan tro. När man äntligen 
lyckas få till den så att den ser ut som den 
ska så får man en massa fel när man xhtml-
validerar den. Vi hade stora problem med 
en bild som hela tiden hamnade på helt fel 
ställe. Jag smet lite tidigare men Linda satt 
kvar och arbetade med färgerna. 
 IKT:n är den sista kursen vi har kvar nu. 
I tisdags redovisade vi den sista uppgiften, 
ett PM i en 11 poängs delkurs i IR-teori 
(Information Retrieval) och informations-
återvinning. För någon vecka sen redovisa-
de vi vår domänanalys i nationalekonomi 
och lyssnade till de andra basgruppernas 
domänanalyser av vårdvetenskap, juridik 
och energiteknik. 

Fredag 27 maj

I dag var jag i datasalen igen. Äntligen fix-
ade sig layouten så nu verkar de flesta i vår 
basgrupp vara nöjda med den. Björn och 
jag hjälptes åt att ordna så att all layout la-
des i en extern stilmall så att den kan län-
kas till alla sidor. 
 På kvällen var jag med mamma och pap-
pa och tittade på Mamma Mia. Den var 
hur bra som helst!

Måndag 30 maj

I dag satte jag mig i datasalen riktigt tidigt. 
Jag tänkte försöka mig på att använda ja-
vaskript men det fungerade inte alls trots en 
massa hjälp från olika personer. Texten hop-
pade omkring och flimrade på skärmen. 
 På lunchen samlades vi i studierådet och 

planerade tillsammans. Vi ska arrangera en 
avslutningsfest för alla studenter på insti-
tutionen för ABM (Arkiv, Bibliotek, Muse-
um) och bjuda på lite mat och ordna under-
hållning. Efter mycket dividerande kom vi 
fram till att det blir bäst att bjuda på bagu-
etter med grönsaker och potatissallad samt 
att vi ska ordna en tipspromenad. Alla i 
studierådet skriver två frågor var som man 
måste ha gått en av utbildningarna för att 
klara. Vi ska även dela upp alla i blandade 
lag så att det inte blir så att varje utbildning 
bara umgås med varandra. Nu hoppas vi 
bara att det blir bra väder på torsdag, an-
nars har vi ingenstans att vara. 

Tisdag 31 maj

I dag samlades hela basgruppen i datasa-
len och fixade med det sista på sidan. Det 
tog otroligt lång tid eftersom åtta viljor ska 
enas, men vi försökte dela upp arbetet så 
mycket som möjligt. Till slut ordnade allt 
sig och sidorna verkar fungera.
 På eftermiddagen hade vi användarun-
dervisning med några av studenterna på 
D-nivå (som har sina första 40 p). De är 
nästintill klara nu och behöver öva på att 
lära användare olika saker. Vi var inde-
lade i våra basgrupper och en grupp D-stu-
denter hade planerat ett lektionstillfälle för 
oss. Några veckor tidigare hade de mejlat 
ut och frågat om det var något speciellt vi 
var intresserade av. Efter att ha suttit fram-
för en skärm en hel dag var jag ganska trött 
i huvudet så när man fick möjlighet att gå 
på en rundtur i Karin Boye biblioteket tog 
jag den. D-studenterna visade oss hur bib-
lioteket är uppbyggt, hyllorna står lite hul-
ler om buller eftersom det flyttades dit fle-
ra olika bibliotek på en gång och nu finns 
det inga pengar att organisera upp det. Lit-
teraturvetenskapen står på tre olika stäl-
len till exempel. Sen fick vi några uppgifter 
att lösa i biblioteket. En av uppgifterna var 
att på kort tid hitta böcker om norsk dra-
matik. De i vår basgrupp som inte gick på 
rundvandringen stannade kvar i salen och 
diskuterade bland annat bokprat. 

Onsdag 25 maj

I dag var vi på studiebesök på KB (Kungli-
ga Biblioteket). Jag och Klara träffades vid 
stationen och åkte tåg tillsammans in till 
Stockholm. Vi gick en liten vända på stan 
och åt sen lunch i Hötorgshallen. Ingen av 
oss hade varit på KB förut men det gick lätt 
att hitta dit. Väl där fick vi gå och sätta oss 
i en föreläsningssal och lyssna på korta pre-
sentationer av KB:s verksamhet. Det var ett 
ganska fullspäckat schema. Varje person 
hade max. 15 minuter på sig att presentera 
sin verksamhet. I pausen bjöd de på frukt 
och juice. Ungefär hälften av alla studenter-
na på B-nivå inom biblioteks- och informa-
tionsvetenskap var med. Besöket var myck-
et trevligt men det hade varit roligt om vi 
hade fått gå runt i lokalerna. Tyvärr var vi 
för stor grupp för det.
 På vägen till stationen var jag inne i en 
affär och köpte en kylväska till mamma i 
morsdagspresent. 

Torsdag  26 maj

I dag har jag och Linda suttit i datasalen 
hela dagen och programmerat vår data-
bashemsida. På den ska vi lägga upp tips 
på våra favoritböcker. Uppgiften ingår i 
en fem poängs delkurs i informations- och 
kommunikationsteknik, IKT. I uppgiften 
ingår att programmera en databas med 
bland annat MySql samt xhtml-kodning. 
Den får handla om vad som helst. Några av 
de andra basgrupperna gör databaser med 
recept, databas över praktikplatser samt en 
resebyrå som specialiserat sig på resor till 
månen där resenären kan söka på olika ho-
tell och olika reseföretag.
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Onsdag 1 juni 

I dag har jag tagit det ganska lugnt. Jag 
var och köpte alla grönsaker vi ska ha i 
morgon och satt hemma och la in mina 
boktips i vår databas så att vi har något 
att visa i morgon. 

Torsdag 2 juni

I dag hade vi databasredovisning tillsam-
mans med museologerna och arkivvetar-
na. Jag var jättenervös men det hade jag 
inte behövt vara. Allt gick bra och det var 
jättekul att se alla andras databaser. Som 
tur var så fungerade även tekniken så att 
distansstudenterna runt om i Sverige kun-
de visa upp sina databaser också. De var 
närvarande via videokonferenser från 
Rättvik och Hudiksvall samt Gävlegrup-
pen som hade rest ner till Uppsala för att 
vara med. Det var kul att äntligen få se vil-
ka de är eftersom vi har hört talas om dem 
så mycket men nästan aldrig träffat dem. 
De läser i samma takt som vi gör och tit-
tar på föreläsningarna via Ping Pong (ett 
LMS-system, Learning Mangagement 
System, för bl.a. distansstuderande). Alla 
våra databaser finns på http://labben.abm.
uu.se under Projekt vt-2005.
 Efter redovisningen hade vi avslutnings-
fest i Engelska parken. Vi hade till och 
med tur med vädret! Alla var glada och 
verkade tycka att våra baguetter var goda 
och tipspromenaden var bra. Vi spelade 
kubb och hade picknick i gräset. Vår IKT-
lärare Bertil kom ut och firade med oss. 
 Det här var sista dagen den här termi-
nen. Jag har svårt att förstå att tiden har 
gått så fort! Det känns som om det bara 
var några dar sen vi började. Det har dess-
utom varit roligt för det mesta. I höst vän-
tar bland annat praktik på något bibliotek 
samt en 20 poängs uppsats.  
 
Helena Westerback 
Student vid magisterprogrammet 

i Biblioteks- och informationsvetenskap 

vid Uppsala universitet

Det finns fem universitet och en högskola 
som erbjuder utbildning i ämnet biblio-
teks- och informationsvetenskap. De är 
påbyggnadsutbildningar och omfattar 80 
poäng. 

Äldst och störst är utbildningen i Borås som 
startade 1972. Höstterminen 2003 läste 
totalt 882 studenter där. 
 Vid Linköpings universitet kallas ämnet 
IMV, Informations- och medievetenskap. 
 Biblioteks- och informationsvetenskap 
i Lund har ett tydligt användarperspektiv 
och riktar in sig på organisation och för-

medling av kunskap. 
 Umeå universitet har haft utbildningen i 
cirka tio år. I forskarutbildningen är inrikt-
ningen biblio/infometrisk och vetenskaps-
sociologisk. Här samarbetar man med den 
nordiska forskarskolan Norslis, Nordic 
Research School in Library and Informa-
tion Science. 
 Utbildningen i Växjö är den yngsta med 
start 2003. Här studerar man i tre år, allt-
så ett år längre än vid de övriga. Eftersom 
profilen är tydligt pedagogisk så engagerar 
man flera lärare från institutionen för pe-
dagogik. 
 Om man väljer att studera i Uppsala skri-
ver man in sig vid institutionen för ABM 
(Arkiv, Bibliotek, Museum) och bereder 
sig på fyra terminers studier. Tredje ter-
minen inleds med fem veckors praktik, ett 
moment i utbildningen som Uppsala är en-
samt om. 

Här kan 
man bli 
bibliotekarie 

Chiplägeti länet
Tre av länets kommuner står i begrepp att starta 

med chipteknik under hösten; Nacka, Upplands 

Väsby och Luma-biblioteket i Stockholm.

 
Först ut blir Upplands Väsby. Där är tid-
planen att starta cirkulation med chip i slu-
tet av augusti. Målsättningen är att chippa 
hela bibliotekssystemet, kring 100 000 
medier. I början används de två teknikerna 
parallellt, både chip och etiketter. Upplands 
Väsby samarbetar med 3M och fungerar 
som testbibliotek för 3M-systemet.
 Dieselverkstaden i Nacka och Luma 
bibliotek startar i oktober, och håller som 
bäst på med förberedelsearbete. På Luma 
ska man chippa uppemot 10 000 medier, 
samarbetspartner i projektet är danska 

Codeco. Stockholms stadsbibliotek har 
fått pengar till projektet från Stockholms 
stads kompetensfond.
 I Nacka rör det sig om cirka 15 000 
medier på Dieselverkstaden. Nacka håller 
på att tillsammans med Axiell ta fram ny 
teknik, där såväl medier som utlåningssta-
tioner och lånekort är chipbaserade. Tan-
ken bakom är bl.a. att utveckla helt nya 
billigare utlåningsstationer. Planerna är 
att sedan gå vidare med chip även på de 
andra biblioteken i kommunen. Länsnytt 
återkommer med artiklar kring hur arbetet 
fortskrider.

Maria Kimberg
Regionbibliotek Stockholm

KM
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Upplands-Bro

Upplands-Bro gymnasiet har cirka 1 000 
elever och cirka 800 elever finns i skolan 
varje dag. Biblioteket ligger mycket cen-
tralt i skolan, men har länge varit alldeles 
för litet. Många ombyggnadsförslag har 
kommit och gått under årens lopp. Integ-
ration med kommunbiblioteket hade dis-
kuterats på nämndnivå, men våren 2004 
togs slutligen beslut om renovering och ut-
byggnad av enbart gymnasiebiblioteket.
 Det nya biblioteket har blivit mer än 
dubbelt så stort, med ett stort ljust ar-
betsrum för personalen. Vi har en rymlig 
tidskriftshörna vid entrén. Efter önskemål 
från eleverna har vi tre studierum i olika 
storlekar (redan ständigt upptagna) och ett 
tyst läsrum. Åtta arbetsplatser med datorer 
och en liten datasal i närheten gör att fler 
elever kan arbeta i biblioteket både med 
böcker och datoriserad information.
 Vi har möblerat enligt principen rum i 
rum, och på det sättet skapat många stu-
dieplatser. I anslutning till biblioteket finns 
en tekniskt välutrustad samlingssal som 
biblioteket kan använda vid undervisning.
 Eleverna trivs och det gör vi också!

Två gymnasiebibliotek och ett 

Nätverket längs pendeltåget

Ett nätverk utan gränser för bibliotekstyp 
och län skapades för tre år sedan. Det är 
anställda vid Spånga gymnasiebibliotek, 
Järfällas tre gymnasiebibliotek, Upplands-
Bro och Bålsta som har hjälpt och stöttat 
varandra. Hittills har det handlat om prak-
tiska frågor som inredning och rutiner, men 
också om bibliotekets roll i skolan. Nu har 
nätverket fått bidrag från Myndigheten för 
skolutveckling och ska mer systematiskt 
arbeta med begreppet informationskompe-
tens och användarundervisning.
 Mer information om detta kommer i 
Länsnytt.

pendeltåg 
I början av året invigdes de nyrenoverade gymnasiebiblioteken i Upplands-Bro 

och Järfälla. Bägge ombyggnaderna har planerats under flera år i ett nära samar-

bete mellan personalen och arkitekterna.

 
Järfälla

Biblioteket vid Järfälla gymnasieskolor 
ska betjäna fyra skolor med sammanlagt 
cirka 1 800 elever. Vi finns nu som tidigare 
centralt i den största byggnaden, mittemot 
matsalen. 
 Det gamla biblioteket var långsmalt och 
alldeles för litet. Nu har vi fått nya utrym-
men dels i våningen under, dels genom att 
införliva korridoren som löpte utanför 
hela det gamla biblioteket. Man har gjort 
en stor öppning i golvet för att få ner ljus 
till nedre plan och en utbyggnad med glas 
från golv till tak mot innergården. Genom 
detta blir intrycket ljust och luftigt trots att 
takhöjden inte är särskilt stor, och vi tycker 
att vi har fått en härlig arbetsmiljö. Golvy-
tan har fördubblats till cirka 700 kvm och 
biblioteket har numera flera grupprum och 
gott om enskilda studieplatser. Vi har ett 
större tyst läsrum som också kan använ-
das för användarundervisning. Eleverna 
har tillgång till ett flertal databaser både 
på datorerna i biblioteket och på skolans 
alla andra datorer. Det finns ett 60-tal tid-
ningar och tidskrifter och några sköna sof-
for och fåtöljer att sitta bekvämt i.

 Vid den välbesökta invigningen berät-
tade två unga författare, Caroline Lager-
crantz och Jonas Hassen Khemiri, om 
sina författarskap. Vi hade utlyst en po-
esitävling och en vinnare från varje skola 
fick pris. Skolminister Ibrahim Baylan ta-
lade och klippte band och några av musik-
eleverna på skolan underhöll mellan pro-
grampunkterna.
 Under planeringstiden har vi hjälpt och 
stöttat varandra i det lilla nätverk som vi 
bildat och som består av gymnasiebibliotek 
utmed pendeltåget från Spånga till Bålsta.

Margareta Heintz
Biblioteket Upplands-Bro gymnasium

Evy Grip 
Järfälla gymnasieskolor

Foto: Jesper Sjögren Foto: Mikael Ström
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pendeltåg 

Lisa hade tidigare haft tankar på ett läs-
projekt och blev nu inspirerad att gå vidare 
med planerna. Intressant, tyckte Länsnytt. 
Var det möjligt att göra ett besök? Jodå, 
lämna bara personnummer, radio, telefon 
och kamera utanför säkerhetskontrollen 
så ska det gå bra!
 Rebecca Bachmann, Regionbibliotekets 
nya konsulent för social och extern verk-
samhet, och undertecknad for med Lisa ut 
till anstalten i den vackra roslagsnaturen. 
Vi fick se det lilla biblioteket som ligger 
i samma korridor som teaterlokalerna, 
ett folkbibliotek i miniatyr. Här finns tal-
böcker, storstilsböcker, ljudböcker, böcker 
på andra språk, mycket spänning och fan-
tasy. Biblioteket är öppet en dag i veckan, 
olika tider för fängelsets olika avdelningar. 
Där finns inga restriktioner för utlån.
 Dator med internetanslutning gör Book-

Bibliotek på anstalt 

it tillgängligt. I kontraktet mellan Krimi-
nalvårdsmyndigheten Stockholm Norr in-
går ett bra tilltaget medieanslag, men det 
är svårt att få halvtiden att också räcka 
till för alla inköp. En satsning på CD-
böcker står i tur härnäst.
 Äldre nummer av svenska och utländ-
ska tidningar kommer väl till pass; de förs 
över från ”basen”, d.v.s. Åkersberga bib-
liotek, som också förser anstaltsbibliote-
ket med reserverade böcker.

Utbildning

Vi gjorde också ett besök i de trånga ut-
bildningslokalerna som ligger några kul-
vertar ifrån biblioteket. Här undervisar 
sex lärare i ämnen som hemteknik (hur 
man bor och hur man sköter ett hushåll), 
matematik, företagsekonomi, svenska, 
historia, språk m.m. Nivån är vanligtvis 
grundskola och upp till Komvuxnivå, 
men tre personer läser på högskolenivå 
och får använda datorn som är utrustad 
med stavningsprogrammet StavaRätt.3 
(särskilt utformat för dyslektiker).   
 Utbildningschefen närvarar vid samtal 
mellan klient och klienthandläggare på 
behandlingsavdelningen. Då handlar det 
om att planera kurser och framför allt att 
motivera till att delta. I dag deltar cirka 
60 % av de intagna i någon kurs. Om re-
surserna hade räckt till datorer med an-
passade bra stavningsprogram, zoomtext, 
ordboksprogram m.m. så hade betydligt 
fler kunnat delta. Om bibliotekslokalen 
hade legat i anslutning till skolan och haft 
service till vuxna studerande…
 Lisa påbörjar nu planeringen av läs-

projektet tillsammans med sin chef i Öst-
eråker, Eva Bergström. Rebecca Bachmann 
undersöker finansieringsmöjligheter och 
försöker hitta liknande projekt. Här finns 
mycket att göra!

KM

 I nya kläder:

Nynäshamns 
bibliotek
Efter en rekordsnabb renovering kunde Ny-
näshamns huvudbibliotek öppna igen efter 
midsommarhelgen. Nya hyllor och möbler, 
bl.a. en omfamnande Mamma Mu-fåtölj för 
barnen, belysning och café. Allt i varma och 
mjuka färger. I undervåningen väntar konsthal-
len på att tas i bruk, där har också släktforsk-
ning sin plats. I entrén fastnar man för en hylla 
med bokförsäljning: lokalhistoria och En bok 
för alla. 
 ”Välkommen till ett fräscht bibliotek”, häl-
sar Helen Amborn, som är chef. ”Och besök 
gärna vår hemsida, den är också renoverad!”  

Besök på Österåker
Vi pratade om dyslexi på ett personalmöte på biblioteket i Åkersberga. Lisa Romaeus 

Bertelman var med. Hon ansvarar för biblioteket vid Österåkeranstalten, några kilometer 

därifrån. Ett känt faktum är att mer än 50 % av de intagna har problem att läsa, ibland 

beroende på bristande läsvana men oftast beroende på dyslexi. Läshindret har i skolan i 

de flesta fall inneburit utanförskap och oförmåga att ta in kunskaper via läroböckerna. 

Artikel i Biblioteksbladet/ BBL 2005:1 om 
bibliotek på häkten och fängelser. Här kan 
man också läsa att nya riktlinjer för anstalts-
biblioteken nu arbetas fram av Kriminalvårds-
styrelsen i samarbete med Svensk biblioteks-
förening, Kulturrådet och Sveriges kommuner 
och landsting, SKL. De beräknas vara klara 
under hösten.

 – Jag kan låna ut alla sorters böcker, berättar 

Lisa Romaeus Bertelman. Fast lite fundersam 

blev jag när en man ville låna en bok om håll-

fasthet hos betong!

Ordförande i barn- och utbildningsnämnden, 
Hans Cederlund, klipper invigningsbandet till 
trumpetfanfar av Anders Ellman. 
Foto: Katarina Björnerbäck

KM

Lästips
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Jag tänkte berätta lite om ett samtal jag 
nyligen haft med Fru Nilsson.

Fru Nilsson är stolt över att vara en slags sym-
bol för bibliotekens ambitioner att söka 
upp människor i deras dagliga omgivning 
och berätta om bibliotek och läsning, t.ex. 
på ålderdomshem, sjukhem och hemma i 
bostaden. På så sätt kan alla som vill låna 
böcker från biblioteken – ett slags bokstöd 
kan man säga.
 1990 skrev staten en rapport som bl.a. 
visar en bild på hur bibliotekarien står på 
en stege vid ett öppet fönster och ropar 
på Fru Nilsson. En annan bild visar hur 
en bokagent från ”Boken kommer” spårar 
Fru Nilsson med en spårhund med kom-
mandot ”sök upp!”. Det var spännande 
tider.
 I den här rapporten står en hel del bra 
saker, som den som vill kan läsa och be-
grunda. Man vill att fler ska få möjlighet 
att läsa, både barn och äldre. Fru Nilsson 
tycker det är bra att både unga och gam-
la, friska och sjuka kan låna böcker från 
bibblan om dom vill. Även om dom inte 
själva kan komma till biblioteket.
 Fru Nilsson håller reda på vad som händer 
i den svenska biblioteksvärlden. År 1996 
kom en bibliotekslag. Varje kommun skall 
ha ett bibliotek står det där. I lagen står 
också att biblioteken skall ägna särskild 
uppmärksamhet åt barn och ungdomar, 
och det håller Fru Nilsson med om. Det 
står också i en särskild paragraf att t.ex. 
funktionshindrade skall ägnas särskild 
uppmärksamhet.
 1999 kom så en ny rapport från staten. 
Den handlar om bibliotekens särskilda 
tjänster. Den har Fru Nilsson läst. Fru 
Nilsson tror att det betyder att dom män-

Boken kommer – kommer ej

niskor man förut sökte upp har rättighet 
att låna på biblioteket om dom ber om det. 
Då får man särskild service, t.ex. ”Boken 
kommer” eller talböcker per post.
 Fru Nilsson undrar lite hur alla som behö-
ver och önskar särskild service vet om att 
det är en rättighet. Vem som talar om det 
för dom, då dom kanske inte själva kan 
komma till biblioteket. En bibliotekarie 
Fru Nilsson känner har talat om att det 
inte alltid är så enkelt att tala om detta för 
dom som ska tala om detta för Fru Nils-
sons vänner. Fru Nilsson vet att många 
bibliotekarier vill sprida den här informa-
tionen till så många som möjligt.
 Fru Nilsson läser också i rapporten 
att biblioteksverksamheten för äldre och 
funktionshindrade i många kommuner 
inte har status som basverksamhet, trots 
stödet i bibliotekslagen. Den uppfattas inte 
som obligatorisk utan som ett frivilligt åta-
gande utöver den ordinarie verksamheten. 
Även inom den kommunala politiken har 
den en svag ställning. Men det är en rättig-
het att få särskilda tjänster i alla fall. 
 Fru Nilsson är säker på att dom som jobbar 
på biblioteken gärna vill ge service till Fru 
Nilsson och hennes vänner. Hon tror att 
dom flesta politiker egentligen vill det ock-
så, i själ och hjärta, men dom tror att det 
blir för dyrt. Och dom blir väl äldre och 
lite skruttiga dom också en vacker dag, 
men då är det andra som bestämmer.
 Nu när det är nytt sekel är Fru Nilsson 
lite nyfiken på vad som händer.
 En bibliotekarie i Nacka, som hon känner, 
deltar i ett projekt som kallas ”Ett bib-
liotek för alla”.  Det handlar mycket om 
mål och metoder för den verksamhet som 
riktas just till Fru Nilsson och hennes vän-
ner. Alla som deltar tycker att detta är jät-

teviktigt, och alla skall göra en så kallad 
närstudie hemma i sin kommun.
 Bibliotekarien i Nacka tyckte att det 
skulle vara bra att veta om politikerna där 
anser att just den här verksamheten är vik-
tig, att det är just det man ska syssla med 
på biblioteket även om det fattas pengar i 
plånboken.  Hon tycker att det skulle vara 
av värde att veta innan man börjar disku-
tera olika metoder för att utveckla just den 
biblioteksverksamheten. Hon tycker att 
detta självklart skall ingå i den så kallade 
basverksamheten. Så hon läste kommu-
nens olika fina målformuleringar och fann 
att där stod: Stor valfrihet, god livskvali-
tet, god kommunal service och medborga-
rinflytande.
 Det fanns en kulturpolitisk programförkla-
ring som framhöll vikten av att aktivt välja 
kulturella aktiviteter och behålla sitt livs-
mönster. Och det skulle beaktas i framtida 
satsningar att antalet äldre ökar.
 Biblioteket skulle vara för alla kommun-
innevånare, vara tillgängligt, ge läslust och 
ge möjlighet till personlig utveckling och 
bildning.
 Barn och ungdomar nämns som en sär-
skilt prioriterad grupp på biblioteken. Det 
står däremot inget om att funktionshin-
drade och äldre är prioriterade, trots stö-
det i bibliotekslagens paragraf 8. När Fru 
Nilsson hör talas om det säger hon att hon 
hoppas att barnen anses lika viktiga när 
dom blir gamla.
 Bibliotekarien skrev några sidor med argu-
ment och beskrev samtidigt den biblioteks-
verksamhet som brukar kallas social/upp-
sökande. Hon framhöll att den var viktig 
och att det var önskvärt att det fanns ga-
rantier för att den skulle finnas även när 
det var ont om pengar och att verksam-

Historien om Fru Nilsson
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heten stämmer bra överens med alla fina 
målformuleringar i Nacka.
 Hon hoppades att dessa synpunkter 
skulle nå politikerna, men så enkelt var det 
inte. Det hände en massa saker i Nacka vid 
den tiden. En biblioteksutredning tillsattes 
av politikerna. Bibliotekarien skickade då 
sina synpunkter till dom som jobbade med 
utredningen och hoppades att några korn 
skulle planteras där.
 Nu är utredningen klar och visionen är Bib-
liotek Nacka – det öppna biblioteket. Och 
dom olika biblioteken i Nacka skall bli 
profilbibliotek. En biblioteksplan skall po-
litikerna också göra – där ska man få veta 
vad bibliotekens viktigaste uppgifter är.
 Nu tycker Fru Nilsson, som just flyttat 
till Nacka, att det börjar bli riktigt spän-
nande, nästan som en detektivroman. 
Kommer hon att vara med i planen, kom-
mer hon att ingå i en profil?

Kanske kommer en profileringshund att gå 
omkring och spåra den här gången? Kom-
mer den i så fall att hitta Fru Nilsson?
 Profil eller inte – Fru Nilsson hoppas i alla 
fall att politikerna som gör planen låter 
henne vara med. Hon vill gärna veta att 
hon och hennes vänner får sina böcker 
hem till sig och kan välja att sitta och läsa i 
en skön länstol och inte måste läsa e-böck-
er 24 timmar om dygnet i en dator. Inte för 
att hon har något emot datorer och inte 
e-böcker heller, hon vet vad det är. Hennes 
barnbarn har datorer och hon förstår att 
dom är bra, hon är till och med lite sugen 
på att lära sig surfa. Surfa heter det när 
man söker efter olika saker på Internet har 
fru Nilsson lärt sig. När Fru Nilssons barn 
var små fanns det ett tvättmedel som hette 
Surf, så ordet är lätt att komma ihåg.
 Fru Nilsson funderar lite på det där med det 
öppna biblioteket. Hurdå öppet? – som 

hennes barnbarn skulle ha sagt.  Är det 
biblioteksdörren som skall vara mer öppen 
än den brukar vara, skall man vara mera 
öppen när man talar med varandra, är det 
öppet att önska vad man vill? Kanske har 
det med datorerna att göra.
 Om alla dörrar och fönster är öppna 
kan det bli korsdrag så att allt virvlar runt, 
det vet Fru Nilsson.
 Hon tänker på bibliotekarien på stegen 
i fönstret och gnolar ”öppna ditt fönster, 
släpp in lite sol”. Allt är inte guld som 
glimmar, tänker Fru Nilsson, men en guld-
kantad tillvaro med läsning i lugn och ro 
är värd sin vikt i guld.
 Fru Nilsson är verkligen nyfiken på 
framtiden i Nacka, och det är biblioteka-
rien hon känner också.

Kerstin Billquist
Bibliotek Nacka

Bokcirkel inte bara för seende
Då var det dags igen. En månad har gått och en ny 

bokcirkel ska snart börja. Deltagarna har kommit 

i god tid för att prata och umgås, kaffet är färdig-

bryggt, kakan är på plats, socker och mjölk finns. 

Nu ska jag bara hämta vagnen med böckerna så är 

vi redo att börja. 

Vi börjar med att prata lite allmänt om di-
verse saker men snart styr jag in samtalet 
på DAISY och hur det går med spelarna, är 
det någon mer som fått en VICTOR-spela-
re från syncentralen? Behöver någon hjälp 
med knapparna? Det blir mycket teknik, 
allt praktiskt måste fungera enkelt så att 
inte glädjen med läsningen försvinner.
   På Lidingö stadsbibliotek startade Eva 
Flygare en bokcirkel för synhandikappade 
äldre redan 1992. Intresset var stort och 
snart var deltagarna så många att ytterli-
gare en cirkel bildades. Under fyra år hade 

jag möjligheten att få vara med i en av 
dem. Vi träffades en gång i månaden fyra 
gånger per termin. När man har bokcirkel 
för synhandikappade så är det svårt att få 
tag på samma bok till alla deltagare, så vi 
har provat oss fram och hittat en modell 
som passat för oss. Jag har plockat ut de 

att berätta böckernas innehåll. Jag försö-
ker att strukturera upp diskussionen så att 
alla får komma till tals och få framföra sin 
synvinkel på boken. Dessa möten har bli-
vit så viktiga för oss alla och vi ser fram 
mot träffarna. Som bibliotekarie hinner 
man inte läsa allt men cirkeldeltagarna lä-

Samtalen rullar lätt igång i bokcirklarna för synhandikappade.

nyinköpta böcker som jag tror 
ska passa min grupp och sedan 
presenterar jag dem som ett bok-
prat. Sedan kan jag ha teman t.ex. 
en författare, mat, historia m.m. 
Rätt snart är samtalet i full gång 
och tipsen på böcker fullkomligt 
regnar över oss och jag får vara 
snabb med pennan för att hinna 
anteckna titlar och vem som vill 
reservera boken. Deltagarna, nio 
damer och en man, alla 80+ är 
storläsare och mycket duktiga på 

forts. sid 12
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ser mycket av det som kommer ut och det 
blir en styrka i arbetet när man sedan ska 
rekommendera böcker till andra läsare.

Tips när man startar läsecirkel

Idag finns det tre bokcirklar på Lidingö 
stadsbibliotek, två för synhandikappade 
och en för seende (som klarar sig själva, 
med lite stöttning). Vi har också hjälpt till 
att starta cirklar som sedan klarar sig på 
egen hand. Då ger vi tips och idéer på hur 
man kan göra för att prata litteratur samt 
hur det rent praktiskt kan gå till. 
   Några saker att tänka på när man star-
tar en läsecirkel: Ska det vara rullande 
eller fast ordförandeskap? Ska man ha 
litteraturteman såsom författare, konst el-
ler deckare? Ska alla läsa samma bok eller 
inte? Finns det en mysig lokal och fika?  
Sedan får man i efterhand arbeta sig fram 
till ett sätt som passar gruppen. 
   Att ordna en bokcirkel för synhandi-
kappade är ett kärt arbete när man ser 
människor blomma upp tillsammans med 
varandra och litteraturen och det ger så 
mycket tillbaka. Jag rekommenderar alla 
att börja med bokcirklar på biblioteket 
för det finns en underbar glädje i arbetet.
   Med dessa tips önskar jag alla lycka till 
och hoppas att det framöver organiseras 
många bokcirklar i vårt län.
 
Rebecca Bachmann (text och foto)

Tidigare medarbetare på Lidingö stadsbibliotek,

numera konsulent på Regionbibliotek Stockholm

Lästips: Immi Lundin, Cirkelbevis – läse-
cirklar på bibliotek

Biblioteksservice för äldre – hur skall den se 

ut i den reviderade äldreomsorgsplanen? 

Och hur ska den se ut i Biblioteksplanen som 

ska presenteras för Stockholms kultur-

nämnd i höst?

Ett av Stockholms stadsbiblioteks (SSB) 
utvecklingsområden handlar om service 
till äldre och en arbetsgrupp bland enhets-
cheferna har börjat analysera behov och 
metoder. 
 Befolkningsprognosen för Stockholms 
stad visar att antalet äldre minskar i fyra 
av stadens fem delområden under de när-
maste åren. Trenden pekar mot att fler 
kommer att bo kvar hemma och vårdta-
gare på institutioner blir äldre och sjukare. 
Biblioteksservicen kommer att variera ef-
ter hur de äldre bor, men sen då – hur ska 
den planeras, vad skall den bestå av och 
vem ska stå för den?
 Cheferna beslöt att använda fokus-
gruppsmetodiken för att söka svaren. Fyra 
ledare inom äldreomsorgen bjöds in till två 
träffar för att diskutera omsorgens behov 
och önskemål samt förslag och idéer från 
SSB. Frågeområden skickades ut i förväg 
så att intervjupersonerna kunde förbereda 
sig och som i huvudsak handlade om hur 
ledarna såg på förändringar i vårdbehovet, 
hur planeringen sker, hur de ser på kultur 
i sin verksamhet, hur integrerad den är i 
omsorgens ordinarie verksamhet, hur de 
betraktar biblioteket och dess möjligheter 
och vilken roll biblioteket skulle kunna 
ha inom äldrevården. Träffarnas tema var 
”Att gå hand i hand”. Det fanns en tydlig 
vilja att samarbeta för att på bästa sätt ut-
nyttja resurser och skapa en god kvalitet.
 Diskussionerna rörde både helhet och 
detaljer. Vilka är användare? Vilka är våra 

Stockholm: 

intressenter? Viktiga intressenter är vård-
personal och anhöriga till vårdtagaren. 
Vårdpersonalen vill i högre grad själva 
förmedla kulturupplevelser till sina vård-
tagare men önskar få hjälp och förmedling 
från biblioteket. Slutsatsen blir att utbild-
ning önskas och krävs. Något som ligger 
nära till hands är den s.k. Kompetensste-
gen, den stora satsningen på kompetens-
utveckling av kommunernas vårdpersonal 
som har påbörjats i hela landet. Kanske 
biblioteken och Centrum för Lättläst kan 
samarbeta om en utbildning för vårdper-
sonalen? Centrum för Lättläst genomförde 
åren 2001-2003 ett läsombudsprojekt för 
äldre i samarbete med bl.a. Länsbibliotek 
Västmanland.
 Diskussionerna i fokusgrupperna rörde 
också helt konkreta frågor: På vilka plat-
ser når man de äldre som bor hemma? De 
som är fullt rörliga kan besöka bibliote-
ket i stadsdelen men de som inte orkar… 
hur rörliga är de egentligen, d.v.s. har 
man färdtjänst, utnyttjas färdtjänsten eller 
är man mest hemma eller i det absoluta 
närområdet? Kanske man skulle starta en 
Seniorbokbuss? Bokomat på restauranger 
för äldre? Fullservicebibliotek, d.v.s. bib-
lioteksservice med programverksamhet 
och Internet i aktivitetslokaler för senio-
rer? Arbetsplatsbibliotek för personalen? 
Finns behov av att indela biblioteksser-
vice i nivåer efter olika behov – ett slags 
mini-, midi-, maxi-bibliotek? Allt detta är 
fortfarande på idéstadiet och kommer att 
diskuteras i höstens arbete med ny Biblio-
teksplan. SSB är också remissinstans för 
förslag till ny äldreomsorgsplan och ska 
avge sitt utlåtande före den 1 oktober. 

KM 

forts. från sid 11

Biblioteksservice 

för äldre
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Inför den stora IFLA-konferensen i Oslo arrange-

rades i Stockholm den 10-12 augusti en satellitkon-

ferens med 120 bibliotekarier, informatörer och 

språkvetare från världens alla hörn.  

Invigningen med middag på Nobelbibliote-
ket och Nobelmuseet följdes av en visning 
av Internationella biblioteket. Buffé samt 
musikupplevelser med Ale Möller, Anders 
Nygårds och Mamadou Sene i Asplundhu-
set, en officiell mottagning i Stockholms 
stadshus med följande båttur i sällskap av 
solen samt olika studiebesök till de biblio-
tek som satsar på mångfalden (Södertörns 
högskola, Fittja, Fisksätra, Dieselverksta-
den och Rinkeby) var andra aktiviteter 
som erbjöds konferensdeltagarna.

Goda exempel 

Under konferensen, som hade temat: The 
Multicultural Library – Staff Competence 
for Success, diskuterades bl.a. hur biblio-
teken bättre kan fungera som ett nav i en 
alltmer mångkulturell miljö där behovet av 
en ömsesidig kommunikation mellan olika 
människor ständigt är närvarande.
 Många goda exempel presenterades, 
bl.a. Toronto Public Library som satsar 
gediget på kompetensutveckling av sin 
personal i syfte att underlätta för ”nya” 
medborgare att komma in i och få tillgång 

Rapport från 

IFLA Satellite Conference
IFLA  – International Federation of Library Associations

till samhället så smidigt som möjligt.
 Odense i Danmark presenterade ett pro-
jekt under namnet ”Cross-Cultural Bridge 
Building”, en arbetsplatsintroduktion som 
oftast leder till ett permanent arbete. Bib-
lioteket fungerar som en språngbräda och 
servicen mot minoritetsgrupper kan för-
bättras.
 I Tjeckien där minoritetsgrupper och 
invandrare är relativt nya företeelser är 
behovet av personalträning stort. De sat-
sar bl.a. på att arbeta med barn från olika 
länder/grupper. 
 Ett argentinskt projekt försöker doku-
mentera de språk som saknar skriftspråk/
tradition och håller på att försvinna, ge-
nom att spela in folkets berättelser. Av 
cirka 6 500 språk som talas i hela världen 
i dag riskerar ungefär hälften att försvinna 
under detta sekel.  Eftersom varje språk är 
ett unikt uttryck för kultur, samhälle och 
historia genom den person som talar språ-
ket, är det viktigt att finna lämpliga former 
för dokumentation.

IB:s hemsida inspirerar

I detta sammanhang är det relevant att 
även ta upp diskussioner kring språkrätt 
och användandet av flerspråkiga kataloger. 
Alla är överens om att det är nödvändigt 
att skapa nya och gemensamma verktyg 

bl.a. i katalogarbetet för att kunna utöka 
den internationella biblioteksservicen. In-
ternationella bibliotekets nya hemsida föd-
des ur dessa tankar och kan fungera som 
en inspirationskälla.
 Vi har lärt mycket av varandra och är 
stärkta av övertygelsen att tillsammans 
kan vi bli bättre.  Det är viktigt att staten 
stödjer arbetet med mångkulturella frågor 
och att ”alla vi som är engagerade i arbetet 
ska höja våra röster i olika sammanhang, 
som t.ex. på IFLA-konferensen.”, som 
IFLA:s president Kay Raseroka uttryckte 
det redan vid invigningen.
 För detaljerad information från konfe-
rensen i Stockholm besök www.ifla-stock-
holm2005.se.  

Junko Söderman
Internationella biblioteket, Stockholm

Foto: Frederik Abbemo, Svensk Biblioteksförening 

Deltagarna i konferensen var inbjudna till flera 

av Stockholms vackra och intressanta byggna-

der/institutioner – Stadshuset, Nobelmuseet, 

Nobelbiblioteket, Asplundhuset och Interna-

tionella biblioteket. Tillfällen till trevligt mingel 

ingick i programmet.

för äldre
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Bloggen har under 2005 fått verkligt fäste 
som forum för information, nätverksbyg-
gande, diskussion – och skvaller. De senaste 
fem månaderna har antalet bloggar i värl-
den fördubblats och det skapas ca 80 000 
bloggar per dag (SvD 2005-08-22). Blogg, 
från engelska weblog, är enkel att använda 
och det är en av förklaringarna till fram-
gången. Öppenhet, snabbhet och dialog-
möjligheten talar också till bloggens fördel. 
En blogg är kronologiskt uppbyggd. Den 
har arkiv och innehåller alltid länkar till 
de källor som refereras. Läsarna ges alltid 
möjlighet att kommentera olika inlägg. En 
typisk blogg är dessutom kategoriserad för 
att åstadkomma en intressestyrning. En ny-
het sprids snabbt mellan bloggarna genom 
länkar som kan göra att nyheter får snabb 
spridning innan de når vanliga medier. Med 
foton och ljudinläggningar kan bloggens in-
formationsvärde öka ytterligare. 

Allt från dagböcker till politikerbloggar

Bloggandet började i slutet av 1990-ta-

Kort om 
let, uppmärksammades i samband med 
”11 september” 2001 och fick sitt riktiga 
genombrott under 2004. I början var det 
dagböckerna som tog steget från hemsida 
till blogg och därefter kom ”specialistblog-
garna”, skrivna av personer starkt enga-
gerade i ett specialintresse. En del skriver 
endast för sig själva eller sina närmaste 
men många vill nå likasinnade och få upp-
märksamhet.
 Under 2005 har politiker och journa-
lister börjat blogga på bred front. I dags-
pressen avfärdades bloggen snabbt som 
lättviktig men nu har även mediefolket 
börjat använda bloggen som redskap för 
att uttrycka åsikter och sprida information. 
Troligen kommer bloggen att bli allt vikti-
gare för dessa två grupper ju närmare valet 
2006 vi kommer.

Bibliotekarier bland pionjärerna

Flera bibliotekarier var bland pionjärerna 
i vårt land. Biblioteksrelaterat startades av 
två bibliotekarier vid Karolinska institu-
tet och de rapporterar om bibliotek i vid 
bemärkelse. Biblioteksbloggen innehåller 
nyheter som politiska beslut, utredningar, 
forskning, projekt, kurser och konferenser, 

Bloggar men även mer praktiskt inriktade inlägg 
om fjärrlån, pedagogik, informationsar-
bete och söktjänster samt tips på nya bra 
ämnesresurser och databaser – kort sagt 
lite om det mesta som kan vara av intresse 
för biblioteksvärlden. Biblioteksbloggen 
drivs av de tre lånecentralerna i samarbete 
och vänder sig till folk- och skolbibliotek 
i kommunerna. Feltänkt är en debattblogg 
som drivs av Biblioteksföreningens special-
grupp i Bibliotekspedagogik. 
 Det finns ett antal verktyg som är enkla 
att använda för den som vill göra sin egen 
blogg, både kostnadsfria och sådana som 
kostar en slant. För information om verk-
tyg titta in på http://www.bloggportalen.se

Bloggföreläsning

Om du vill veta mer om bloggar är du 
välkommen till Regionbiblioteket den 9 
november för att lyssna på Erik Stattins fö-
reläsning om bloggar. Föreläsningen ingår i 
serien ”Alltid på en onsdag”. Erik Stattins 
blogg: http://www.mymarkup.net.blog/

Krister Hansson
Regionbibliotek Stockholm

För många år sedan fanns en biograf i 
Sundbyberg. Biografen hette Röda Örn 
och den låg där huvudbiblioteket har sina 
lokaler nu. Spår av den syns fortfarande i 

takvalven på barnavdel-
ningen.
 Radiobio har gjort 
sitt intåg i Sverige och 
var skulle det vara mer 
lämpligt att ha en så-
dan än här i Sundby-
berg?
 Radiobio går ut 
på att man sitter 

Röda Örn i Sumpan i ny form
en grupp människor och lyssnar på någon 
form av uppläsning. Uppläsningen kan 
förstås med fördel äga rum i en biosalong. 
Vi tyckte att det lät biblioteksmässigt och 
beslöt oss för att pröva på en grupp sexår-
ingar. Bibliotekets alla sköna fåtöljer slä-
pades in på barnavdelningen och ställdes 
runt den soffa, som redan står där.
 När barnen kom till biblioteket fick de 
varsin biobiljett. I utbyte mot biljetten (en 
personal var biografvaktmästare) delades 
en liten pappmugg med popcorn ut och 
alla fick välja en plats. Alla knökade ihop 
sig i soffan, så vårt möbelsläpande hade 

varit förgäves. Barnavdelningen köpte vär-
sta fula kandelabern på Frälsningsarmén 
för något år sedan. Den är suverän för att 
skapa stämning och tystnad. Kandelabern 
tändes.
 Cd-spelaren stod gömd under borddu-
ken och vi lyssnade på Toivo Pawlos fina 
inläsning av Loranga, Masarin och Dar-
tanjang.
 Filmen? Den skapade vi själva i våra hu-
vuden.

Ann Bergström
Sundbybergs bibliotek

Radio-
bio  
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Artur Lundkvist och Maria Wine bodde under sina 

sista 40 år i en enkel trerumslägenhet i Råsunda i 

Solna. Maria kom efter Arturs död att bli en trogen 

gäst på biblioteket i samband med uppläsningar av 

egna dikter. Sällskapet Artur Lundkvists vänner 

(som snart omvandlas till ett Artur och Maria-

sällskap) har sitt högkvarter på biblioteket och 

årsmötet hålls alltid här den 3 mars på Arturs 

födelsedag.

Originalutgåvor med dedikation till hustrun

När Maria Wine avled för två år sedan, 90 
år gammal, och nära släktingar saknades, 
blev det vårt kommunalråd Anders Gustâv, 

Britt-Mari Jerns bronsbyst av Artur Lundkvist 

har sin placering i författarens park intill Film-

staden i Råsunda. Foto: Eva-Karin Winblad  

Artur och Maria-rummet

som stod som värd på begravningsmottag-
ningen i Charlottenburgs hembygdsgård, 
med författare, översättare, förläggare och 
andra illustra personer som gäster. Biblio-
teket fick möjlighet att från dödsboet för-
värva alla Artur Lundkvists egna exemplar 
av originalutgåvorna av hans verk. Nästan 
alla böckerna, ett 80-tal, är försedda med 
en dedikation till Maria. Dessa utgör små 
spännande kommentarer både till böcker-
na och till deras inbördes förhållande. Ar-
tur undertecknar ofta med signaturen Tur 
och dedikationen ställs ofta till Ginge-Ma-
ria, som han kallade sin hustru. Artur var 
enormt produktiv både som litteraturkri-
tiker och som författare. Han skrev lyrik 
och romaner men också reseskildringar. 
Störst var han nog ändå som introduktör 
av ny utländsk litteratur och hans påver-
kan vid val av nobelpristagare i litteratur 
är ju oomstridd.
 Med utgångspunkt från denna boksam-
ling, som nu förtecknats i en broschyr, och 
en samling av Maria Wines böcker har 
vårt stora konferensrum fått namnet Artur 
Lundkvist och Maria Wine-rummet, och 
prytts med vännen Lütfi Özköks fotogra-

Röda Örn i Sumpan i ny form

Fröet till PR-föreningen för nordiska bibli-
otek bildades under en kurs i marknadsfö-
ring som hölls i Danmark 1993. I januari 
1995 konstituerades styrelsen och Björn 
Lindwall valdes till ordförande. Björn har 
sedan dess varit föreningens eldsjäl, alltid 
med en ny idé i bakfickan. Nordiska mark-
nadsföringsprojekt som Kura skymning 

och Nalledagen har Björn som upphovs-
man. Föreningen har nu 150 bibliotek 
som medlemmar och vill gärna ha med 
fler från Stockholms län. Som tioårspre-
sent får alla medlemmar 20 teckningar 
var av Björns skräcködla Elsa och hennes 
bibliotekskompisar, att fritt disponera.  

KM

fier av paret. Här har också placerats och 
invigts en skulptur av Maria Wine, gjord 
av samma konstnär som tidigare skulpte-
rat Artur på kommunens uppdrag.

Museum i Oderljunga

För den som vill uppleva lite av atmosfären 
i detta författarhem vill jag gärna berätta 
att alla möbler och en stor del av parets 
konst och boksamling nu är flyttade från 
Råsunda ner till Artur Lundkvists födel-
sehem i Oderljunga i Perstorps kommun 
i Skåne. Gården, och det i stallet inredda 
museet, hålls öppet för allmänheten under 
juni och juli med hjälp av frivilliga krafter. 
Övrig tid används det för stipendievistel-
ser. Jag har själv tillbringat en härlig juli-
vecka där i sommar som museivärd och 
suttit i Pablo Neruda-stolen och njutit av 
det välförsedda privatbiblioteket i väntan 
på en tunn men stadig ström av intresse-
rade turister.

Barbro Borg
Bibliotekschef i Solna 

invigt på Solna stadsbibliotek

PR-föreningen 
för nordiska 
bibliotek fyller 
tio år



Svenska Akademiens Nobelbibliotek ska framför allt bygga upp sam-

lingar av den samtida skönlitteraturen, på originalspråk och i översätt-

ning, främst på svenska, engelska, franska och tyska. Nobelbiblioteket 

är öppet för allmänheten, särskilt för dem som i kvalificerat studiesyfte 

söker modern skönlitteratur och litteraturvetenskapliga arbeten.

Det finns ett ökat intresse för skönlitteratur på alla typer av bibliotek. 

Vad tror du det beror på?

 Det är svårt att peka på något entydigt men jag tror att många 
önskar någon form av motvikt till de sensationer och den upp-
märksamhetshysteri som de flesta medier bjuder på. Ja, kan-
ske är behovet av fördjupning en orsak till det ökade intresset 
för skönlitteratur. Det räcker inte med fakta för att man skall 
förstå en företeelse, en händelse, utan även en närvaro, en per-
sonlig närvaro och här kommer skönlitteraturen in.

Vilken betydelse kan webben ha för den som jobbar med skönlitteratur?

Den som arbetar dagligen med urval av skönlitteratur på bib-
liotek får snabbt besked via webben, men sällan någon för-
djupning och ofta mycket skräp på köpet. Att köpa via nätet, 
både nya och gamla böcker, går snabbt och smidigt, medan 
läsningen är långsam och kräver långa pauser från webben. 
Jag tror dock att samtalen kring skönlitteratur på biblioteket 
inte sällan börjar med en sökning som bibliotekarien gör via 
webben.  

Du är en av initiativtagarna till MUSA-projektet. Vilka är dina förvänt-

ningar?

Det viktigaste med MUSA-projektet för min del är att det 
skall inge bibliotekarierna kraft och mod att ge skönlitteratu-
ren den plats och vikt den bör ha på folk- och skolbiblioteken 
(sett till skönlitteraturens andel av utlåningen t.ex.). Jag hop-

Sex 
frågor 

till
pas också att man vid varje huvudbibliotek tar sitt ansvar för 
det litterära arvet och den nya unga litteraturen och vågar stå 
för sin litteratursyn i diskussioner om bibliotekets bokurval.

 
Har du några planer för Nobelbiblioteket i den närmaste framtiden? 

Föreläsningsserien Det Sköna med Skönlitteraturen tar vi 
och Regionbibliotek Stockholm upp igen till våren efter att 
ha koncentrerat oss på MUSA-kurserna detta år. Dessutom 
undersöker jag möjligheterna att till våren arrangera sam-
talskvällar om skönlitteratur på Nobelbiblioteket – ett slags 
litterär salong i mer samtida tappning där vi bjuder in littera-
turkritiker, bibliotekarier och andra intresserade som kanske 
också är aktiva i litteraturcirklar och som vill lyssna, disku-
tera och inspireras till nya läsningar av skönlitteratur.

 
Har du några nyckelord att ge oss biblioteksanställda?

Jag tycker nog att Bengt Hjelmqvists uttalande ”Det är en 
skam att vara ljum” borde kännas som en positiv uppmaning 
till bibliotekarierna att våga visa ett starkare personligt för-
hållande till skönlitteraturen och med nyfikenhet inspirera lä-
sarna/besökarna att upptäcka nya och gamla författarskap.

Bok att läsa eller rekommendera? 

Den polska författarinnan Olga Tokarczuks Daghus, natthus 
översatt av Jan Henrik Swahn har allt av realism, fantasi, 
skrönor och poesi och kan läsas i bitar eller i ett sträck!

___________________________________
Ställde frågorna gjorde 
Kerstin af Malmborg 
Regionbibliotek Stockholm 

Foto: Maria Kimberg

Lars Rydquist
chef för Nobelbiblioteket. 

Lars Rydquist fick i våras ta emot Bengt Hjelmqvistpriset. 


