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Biblioteksmuseet bedriver, med näst intill obefintliga medel, en 

mycket viktig dokumentationsverksamhet på biblioteksområdet. 

Museet ligger i Borås och överlever tack vare att Borås stadsbib-

liotek erbjuder fri lokal och att några eldsjälar ägnar sin dyrbara 

fritid åt både det inre arbetet 

med samlingarna och det 

yttre med visningar och 

annan utåtriktad verksamhet. 

Museet har bland annat 

publicerat böcker, gjort en 

insamling av bibliotekskort 

och arbetar just nu på en 

bibliografi över lokala biblio-

tekshistoriker.  

 

Till Bok & Biblio-teksmässan 

2012 gav Biblioteksmuseet 

ut en historik över vänfören-

ingar vid svenska bibliotek, 

Bibliotekens vänner, skriven 

av biblioteksveteranerna 

Barbro Thomas och Marga-

ret Törngren. Det är en till 

utseendet enkel skrift, men 

ändå intressant. Författarna 

tar upp ett hittills dåligt dokumenterat och beskrivet område och 

lägger därigenom ytterligare en pusselbit till bilden av den svenska 

bibliotekshistorien.  

 

Vänföreningarna har olika funktioner i olika kommuner och har 

bedrivit, och bedriver fortfarande, en mycket varierad verksamhet. 

Källmaterialet är också ofullständigt. Det måste ha varit svårt att 

strukturera materialet och framställningen blir lite splittrad. Men 

många vänföreningar har spelat en viktig roll och bistått biblioteket 

både genom gåvor, stöd i programverksamheten och som opinions-

bildare. (Själv saknar jag i skriften Vallentuna Biblioteks Vänner, 

en stor och aktiv förening, som i många år bland annat möjliggjort 

den uppskattade och välbesökta bokfesten på biblioteket.) Tyvärr 

har författarna inte vågat ge sig in i diskussionen om de konflikter 

som föreningarnas verksamhet har orsakat på vissa håll, den sidan 

av saken berörs bara flyktigt. Det är synd eftersom dessa konflikter 

ytterst gäller grundvalarna 

i vår demokrati: Ska bib-

liotekspersonalen, de 

folkvalda representanterna 

eller en grupp intresserade 

och engagerade användare 

”bestämma”? Och hur ser 

biblioteken på dessa vänners 

åsikter i förhållande till 

åsikter framförda i olika slag 

av regelrätta användarunder-

sökningar? Är de mer eller 

mindre värda? Och hur tar 

man överhuvudtaget hand 

om på opinionsyttringar på 

ett bra sätt?  

 

Besök Biblioteksmuseet IRL 

på Sturegatan 36 i Borås 

(men ring eller skriv först!) 

eller gå en rundvandring på 

webben, www.biblioteksmuseet.se. Men bli framförallt stödmedlem, 

det kostar bara 100 kr, info@biblioteksmuseet.se!  

Lena Lundgren

Biblioteken har många vänner!

Grassman varnade för detta som en av de första i boken Det plund-
rade folkhemmet 1985. Där vill han återupprätta nationalekonomen 
John Maynard Keynes, och gå tillrätta med ”krismedvetandet” som 
Feldt och hans grabbar ”låg i som remmar för att inympa i svenska 
folket”. Krisen fanns inte enligt Grassman, den skapades enbart för 
att kunna överföra statens tillgångar till det privata näringslivet utan 
allt för stora protester. 
 
 

En av de entreprenörer som skodde sig mest var den legendariske 
Jan Stenbeck, som vi kan se i en dokumentär efter nyår. Stenbeck 
gillade att leva flott, och han åt, symboliskt nog, ihjäl sig. Och idag 
är folkhemmet, en av sin tids starkaste europeiska ekonomier, 
utplundrat och förött. Och ingen av oss skulle väl ha kunnat ana, då i 
början av 1980-talet, hur fort det skulle gå.
  
Mats Myrstener
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