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This thesis is based on an investigation to find out in what way 40 Swedish public libra
ries keep and preserve their library materials. The investigation is based on inquiries sent out 
to the libraries. It deals with the keeping of books with regard to external factors which have 
destructive effects on library materials as well as the safety at the library buildings. It is, as 
well, about the preserving work being done at the libraries. 

Comparisons are made with literature and accounts about preserving measures and re
commendations regarding appropriate environment in premises and depositories. The results 
show great differences between the libraries as to the library environment, i.e. from paying 
attention to the factors and taking measures to taking rio measures at all. The safety concerning 
theft and fire varies as well. 

Most of the libraries have old and/or special collections. Nearly all the libraries do simple 
repairing themselves, while over half the number, in addition, apply to special firms for bin
ding or more advanced restoring work. Topicality, currency and the last volume are essential 
criteria of book preservation. There is an urgency to preserve local collections and valuable 
old materials as well. 
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1. Inledning 

"Forstorelse av bocker har alltid pagatt. Problemet ar alltsa inte nytt och det har 
observerats Hinge. Det :finns riklig litteratur i amnet sedan borjan av 1800-talet. Trots , 
detta ar problemen inte losta, utan man anser tvartom att foreteelsen idag har natt 
alarmerande proportioner." (Jansson 1977, s 11) Jansson fortsatter att tala om att alia 
pappersbaserade dokument fran var tid och tidigare kommer att forstoras och vara i ett 
oanvandbart skick om 100 ar. Problemet galier for alia typer av biblioteksmaterial och 
ror inte enbart bibliotek med sarskilda typer av dokument, som t ex handskrifter och , 
a.Idre rariteter. "Aveni folkbiblioteken finns mycket stora bokbestand som maste kunna 
anvandas ocksa av framtida generationer." (ibid, s 11-12) 

Syftet med uppsatsen ar att undersoka hur svenska foikbibliotek forvarar och vardar sitt 
hestand samt hur uppmarksamma de ar pa oiika faktorer som har en negativ och ned- , 
brytande effekt pa biblioteksmaterialen. Jansson skrev sin rapport Klimat i bibliotek for 
ungefar 20 ar sedan men den ar inte mindre aktuell idag. Luftfororeningama okar och , 
det ar fortfarande lika viktigt med en kontrollerad temperatur och relativ luft:fuktighet • 
som att skydda bestandet mot destruktivt ljus. 

Jag kommer att narmare gain pa syftet efter att forst ha beskrivit bakgrunden till 
uppsatsen. Darefter foljer avsnitt om material, metod och diskussion. En kortfattad 
historik om tidig bokvard tas upp i kapitel 2. Den beror tidigare bevarandeatgarder, 
kopiering samt ett par milstolpar inom bibliotekskonserveringen. I kapitel 3 har jag 
utformat en beskrivning pa hur olika yttre faktorer (temperatur, luftfuktighet, foro
reningar och ljus) paverkar och bryter ner biblioteksmaterial. I kapitel 4 redovisas den 
empiriska undersokningen som ar baserad pa enkater besvarade av 40 stycken 
folkbibliotek. Undersokningen ar gjord hosten 1995. Vissajamforelser med 
rekommenderade varden gors ocksa. De slutsatser som har framkommit i under
sokningen redovisas i kapitel 5 samtidigt som jag forsoker diskutera runt olika faktorer 
som kan ha med resultaten att gora. Det ar en mer overgripande diskussion. Uppsatsen 
avslutas med en sammanfattning i kapitel 6. 

1.1 Bakgrund 

Efter att ha last ett antal artiklar, bl a Hur skyddar vi bibliotekets samlingar, som belyser 
den snabba nedbrytning av bocker som sker pa biblioteken runt om i varlden fannjag 
det intressant att undersoka hur svenska folkbibliotek forvarar och skoter sitt material 
(Cullhed 1985). Blamed tonvikt pa forvaring i rorhallande till skadliga faktorer i var 
omgivning. Da inte folkbiblioteken har ett bevarandeansvar pa samma satt som 
vetenskapsbiblioteken ansag jag det intressant att se hur folkbiblioteken staller sig till, 
olika forvaringsatgarder for att skydda sitt hestand. Att undersoka alia folkbibliotek · 
hade varit en alltfor omfattande uppgift utanjag ansag att 50 bibliotek var ett lagom 
antal. A v dessa ar det 40 som besvarade enkaten och sa.Iedes ingar i undersokningen. . 
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Jag tar upp olika faktorer som kan ha en negativ och nedbrytande effekt pa biblioteks
material. For att utforma detta har jag bl a anvant mig av rapporter gjorda for 
Forsknings- och utvecklingsprojektetfor papperskonservering (Frojd 1993; Iversen 
1991; Palm 1988, 1991 ). Genom att beskriva de skadliga faktorema kan man se vad 
som kan handa med bibliotekens samlingar om man inte tar hansyn till dessa faktorer 
och satter in atgarder for att bromsa nedbrytningen. 

Jag har inte funnit nagra liknande undersokningar somjag kanjfu:nfora min under
sokning med utan jag :far istallet forsoka jfu:nfora resultaten med litteratur som ar skriven 
om bl a den lampligaste forvaringen och skotseln av biblioteksmaterial. En del av 
litteraturen kan verka nagot foraldrad med tanke pa utgivningsar men klimat och yttre 
forhallanden har knappast forandrats. Litteratur som jag bl a anvander mig av, ar George 
Cunha's Conservation of Library Materials och Susan Swarzburg' s Preserving Library 
Materials. Det ska dock namnas att en del klimatvarden som rekommenderas i dessa 
bocker ar mer anpassade till lander med ett varmare och fuktigare klimat an det vi har i 
S~erige. Darfor gor jag aven vissa jamforelser med bl a Kungliga bibliotekets (KB) 
bevarandekrav pa miljo, sakerhet och forvaring. Jag anvander mig av rapporten Forvara 
for att bevara, som ar en utredning om forvaring av K.B:s samlingar. Vidjamforelsen 
ska man ha i minnet att KB i Stockholm ar Sveriges nationalbibliotek och har till upp
gift att for all framtid bevara allt svenskt tryck. Detta utgor en stor skillnad mot vanliga 
folk- och forskningsbibliotek som inte har samma ansvar for ett livslangt bevarande. Jag 
har aven samtalat med Uppsala Universitetsbiblioteks (UUB) konservator Per Cullhed 
och hanvisar till en del uppgifter han har uppgett bl a klimatvarden som han finner 
Himpade for svenska bibliotek. 

Under avdelningen om sakerheten i byggnaden anvander jag UUB:s rapport om 
Katastrofplan - forebyggande och uppfoljande atgarder, for att belysa vad som ar 
viktigt for att forhindra att biblioteket drabbas av en katastrof. Dessutom for att se vad 
for krav som kan stallas pa institutioner som har manga besokare samt material som 
kim vara vardefullt att spara. Materialet ar dessutom mycket brannbart. I dessa 
avseenden skiljer sig inte folkbiblioteken sa speciellt mycket fran universitets
biblioteken. 

Jag anvander mig av uttrycket "biblioteksmaterial" och menar da bibliotekens pappers
baserade hestAnd. Uppsatsen beror enbart det pappersbaserade bestAndet, bade gammalt 
och modemt, men inte film, mikrofiche eller A V -media. 

1.2 Syfte och fragestillningar 

Syftet med uppsatsen ar att belysa pa vilket satt 40 svenska folkbibliotek forvarar och 
vardar sitt biblioteksmaterial. Den ger ingen generell bild av alia folkbibliotek men man 
kan kanske se liknande tendenser pa de tillfragade biblioteken. Genom att fA en bild av 
forvaring och skotsel hoppas jag kunna utlasa om biblioteken lagger vikt vid att forsoka 
bevara materialet i ett langsiktigt perspektiv eller om det ar korttidsforvaring som giiller. 
For att bevara materialet pa basta siitt maste aven en medvetenhet och forstaelse for 
vissa skadefaktorer finnas. Jag vill aven hilda mig en uppfattning om huruvida biblio-
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teken overhuvudtaget ar intresserade av bokvard och vilka kunskaper personalen har. Ur 
syftet har foljande fu\gestallningar uppkommit: 

* Tar biblioteken hansyn till yttre faktorer som kan bryta ned biblioteksmaterialet? 

* Hur ar sak:erheten pa biblioteken och vilka kunskaper har personalen? 

* Vilka kunskaper har personalen om olika skador som kan uppsta pa 
biblioteksmaterialen och vilken vard ges pa biblioteken? 

* Varderas visst material hogre an annat? 

1.3 Material 

A vsnittet belyser det material som uppsatsen ar baserad pa. 

Grunden till uppsatsen bygger pa en empirisk undersokning som belyser hur folk
biblioteken vardar och forvarar sina samlingar. Den empiriska undersokningen ar 
baserad pa enkater som skickats ut till SO folkbibliotek runt om i Sverige. Enkatema 
skickades ut hosten199S. Antalet besvarade enkater uppgar till40 stycken (80%). 
Enkaten skickades till bibliotekscheferna men har i flera fall overlamnats till nagon 
annan bland personalen. En del av enkatema har besvarats av flera personer, uppdelade 
efter de olika amnesomradena. I 

Enkaten bestar av sex olika avdelningar med sammanlagt 40 fragor (Bilaga 1 ). Alla ; 
fragorna bar oppna svarsaltemativ, vilket gor att svarens omfattning varierar. Manga har 
valt att endast besvara en del frAgor med antingen "ja" eller "nej", istallet for att narmare 
precisera svaren. Materialet blir darmed mer svartolkat da det ga.J.ler vissa fragor. 1 

Enkaten har inte besvarats fullstandigt. Vissa frAgor har ett stort bortfall vilket ger ett 
tunt material och en viss snedfordelning i resultaten. Vilka frAgor det ga.J.ler redovisas 
narmare i kapitel 4, dar enkatresultaten presenteras. Dessutom har ett par av fragorna 
missuppfattats vilket gor att de ar strukna ur redovisningen av resultaten. Aven detta 1 

redovisas i kapitel4. 

1.4Metod 

A vsnittet belyser den metod som anvants vid insamling · och redovisning av materialet. 

Min rorsta tanke var att titta pa hur lansbiblioteken (24 st) forvarar sina samlingar saint 
vilken form av bokvard som forekommer pa biblioteken. Problem uppstod direkt da i 

enkaten nadde informantema p g a att manga lansbibliotek inte har nagot eget hestand 
utan anvander sig av sitt vardbiblioteks, oftast stadsbiblioteket i kommunen, bestand. 
Detta galler dock inte for alia lansbibliotek, vissa art ex kombinerade stads- och , 
lansbibliotek. Efter en del samtal med mottagama av erikaten overlamnades den till 
gallande kommuns stadsbibliotek. Da det inte langre ga.J.lde att enbart titta pa lans- · 
bibliotekens forvaring utokade jag enkatantalet till sammanlagt SO stycken. Detta for att 
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fa ett mer omfattande material att bearbeta De ovriga 26 biblioteken valdes ut efter 
invanarantalet i kommunen. Tanken var att ju storre kommuner desto storre bibliotek 
med ett mer omfattande och blandat hestand. Genom att viilja de storre biblioteken kan 
man dra vissa generella slutsatser for hur forvaring och vard av biblioteksmaterial utfors 
pa stora biliotek. Daremot kan det vara svart att dra nagra generella slutsatser for alia 
folkbibliotek i Sverige. Av de 50 bibliotek som tick en enkat besvarade 40 stycken den. 
Intresset att besvara enkaten varierade, en del fyllde i den mycket snabbt medan andra 
vantade tills paminnelse skickats ut. Tva av biblioteken som avstod fran att besvara 
enkaten skickade meddelande om att deras biblioteksbestand inte inneholl nagot iildre 
material vilket fick dem att tycka att enkaten inte var lampad for deras bibliotek. 

Enkaten bestar av 40 oppna fragor som beror olika amnesomraden, uppdelad pa sex 
avdelningar: bibliotekets lokaler och magasinsmiljo, sakerheten i byggnaden, biblio
tekets samlingar, skador pa dokumenten, bokvard samt val av material som ska 
behandlas. Fragoma i enkaten har till viss del utformats efter George Cunha's 
Conservation Survey Manual, som tar upp manga olika aspekter som biblioteken bor 
tanka pa om de skall satsa pa olika bevarandeatgarder for sina samlingar. 

Jag har valt en kvalitativ metod nar jag utformade enkaten. Detta genom att jag anvande 
mig av oppna fragor som tillater informanten att sjiilv avgora och utforma svaren. Dar
emot har jag forsokt att inta ett mer kvantitativt forhallningssatt till materialet for att 
kunna belysa gemensamma drag sa overskadligt som mojligt. Detta for att fa en bred 
och overgripande bild av hur biblioteken forvarar och skoter sitt material. Det kvanti
tativa angreppssattet gor det mojligt att gora vissa generaliseringar av materialet. 

I avsnittet om presentationen av undersokningen och resultaten har jag anvant mig av 
envagstabeller nar svarsaltemativen redo visas. Detta gors p g a att det endast ror sig om 
en variabel Gfr Hartman 1993, s 101). Resultaten kommer att redovisas anonymt da 
detta har uppgivits i enkaten. 

1.5 Metoddiskussion 

A vsnittet belyser fOr- och nackdelar med den anvanda metoden. 

Jag valde att anvanda mig av enkater vid min undersokning. Detta for att na ut till ett 
relativt stort antal bibliotek. Enkaten bestod av oppna fragor dar det ar upp till 
informanten art svara sa utforligt man vill. En del av fragorna besvarades enbart med 
"ja" eller "nej" vilket tyder pa att de borde ha omformulerats och nyanserats mer. 
Problemet ar att materialet blir svartolkat da man inte vet exakt vad"ja" eller "nej" star 
for. Samtidigt skulle fragoma vara latta art besvara da enkaten omfattade 40 fragor. 
Fragor som kraver for langa och omfattande svar kan vara for tidsodande och man 
avstar fran att svara. Genom att anvanda sig av enkater ar det upp till informantemas 
viilvilja hur omfattande undersokningen blir. Detta giiller bade for antalet besvarade 
enkater samt hur omfattande svar informantema ger. Jag fick ett bortfall pa 20%. Det 
var dessutom en tidskravande metod. Det tog ett par manader innan enkatinsamlingen 
var klar. Detta beror delvis pa attjag utOkade antalet bibliotek och darmed skickade ut 
enkatema i tva omgangar. · 
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Svarigheten med enkatundersokning var att formulera fragoma pa ett enkelt och 
begripligt satt. Ett par av fragoma har formulerats otydligt vilket utmynnade i att manga 
av informantema har missuppfattat dem. Fragoma har darmed !att strykas ur resultat
redovisningen. Dessutom har vissa av .enkatema inte fyllts i fullstandigt. Pa vissa 
avdelningar har det blivit ett stort bortfall vilket gor att resultatet blir tunt och sned
fordelat. Det ar svart att avgora vad det beror pa. Bland dem som har fyllt i fragoma sa 
har en hel del relativt utforliga svar vilket gor att de inte enbart kan vara felformulerade. 
Kanske fann man fragoma helt ointressanta. Detta beror :framst avdelningen om "V a1 av 
material som skall behandlas" (Bilaga 1, s 5). 
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2, Bokvard i ett historiskt perspektiv 

B~cker har i alla tider funnits men formen har forandrats genom aren. Manniskan har 
alltid funnit anvandbart material att skriva och teckna ner meddelanden och berattelser 
pa. Material som anvants viirlden over iir bl a ben, bark, sten och skinn. Oberoende av 
vilka material som anvants har samlare och bibliotekarier alltid haft problem med 
bdvarandet av materialen. Att bockerna bryts ner och forfaller iir inte unikt for 1900-
talet. 

2.1 Tidigare bevarandeatgarder 

I tidiga Mesopotamien uppstod problem niir bokmask borrade sig igenom de annu 
I 

fuk:tiga lertavloma. Torkade lertavlor var ocksa ett problem dade var skora och latt gick 
sonder vid omild hantering. For att skydda tavloma kunde de forvaras i overtackta 
kri.Ikor. Pa krukomas yttersida fanns miirken ingraverade som tydde pa att de forvarades 
uppstallda i en viss bestamd ordning. (Cunha 1971, s 1) · 

Viktiga skrifter kravde annu storre skydd. Assyriska terrakottatavlor, som numera fmns 
pa British Museum, skyddades med ett heltackande leromslag. Omslaget, som man 
krossade vid behov, fungerade troligtvis som en typ av bokomslag da det fanns gemen
samma inskriptioner pa bade omslag och tavla. (ibid, s 2) 

Lera var inte tillgangligt i det tidiga Egypten utan man anvande sig istallet av papyrus 
sotn skrivmaterial. Papyrusen var dock mindre bestandig an leran. Papyrusremsoma 
lirlunades till stora ark som sedan forvarades rullade pa tracylindrar som slogs in i skinn 
eller textilier. Det gjordes for att skydda papyrusen mot yttre nedbrytande faktorer som 
insekter och smuts. (ibid) 

1200 fK.r hade biblioteket, grundat av Ramses IIi Egypten, ett bokbestand som inneholl 
alia de material som var tillgangliga for den tiden bl a sten, lera, papyrus, bark och 
palmblad. Alia biblioteksmaterial, forutom sten, var sarbara for insekter, smuts och fuk:t. 
For att skydda bockema fOrvarade man dem inslagna i cylinderformade lador tillverkade 
avtra eller elfenben. (ibid, s 2-3) 

Pa 1200-talet etablerades pappret i sodra Europa. Snart upptacktes den nedbrytande 
effekt som fuk:t och insekter orsakade pappret. For att skydda pappret anvande man sig 
bl a av cedertraolja som hade en franstotande effekt pa insektema. For att ge bockema 
extra skydd smetades de in i oljan och forvarades i tatt slutna krukor. Andra insekts
medel och skydd som anvandes var alun, lador av cypresstra, kamfer, peppar, krydd
nejlikor, eucalyptusolja, mysk och rod myrra. Manga medel hade ringa effekt men det 
visar att datidens bibliotekarier var val medvetna om vikten av att bevara och 
konservera biblioteksmaterialen. (ibid, s. 8) 

Genom att anvanda framkantsspannen och band for att ha.Ila ihop bockema sa 
forhindrade man att damm och smuts trangde ner mellan sidoma. Dessutom holls fuk:ten 
borta fran insidan av bockema. Bokomslag anvandes ocksa som skydd for parmama. 
(ibid, s 9) 
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Pa 1700-talet var bibliotekarier och boksamlare val medvetna om vilka katastrofala 
foljder smuts och insekter kunde fora med sig pa bockema. De visste hur viktigt det var 
med regelbunden rengoring, ofta rorekommande utvadring samt begransning av expo
neringen i solljus. (ibid, s 11) 

Ett exempel pa att skydda bockema mot mogelangrepp var nar man efter franska 
revolutionen instruerade administratorer att skydda manuskript och bocker, som blivit 
kon:fiskerade fran den katolska kyrkan, fran mogel genom att inte rorvara dem pa golv 1 

och mot vaggar. (Banks 1994, s.169) 

I slutet av 1800-talet hade orsakema till bockers forfall blivit grundligt upptackta men • 
forst pa 1900-talet borjade effektiva skyddande metoder komma i dagen (Cunha 1971, 
s12). 

2.2 Kopiering av tidigt material 

Kopiering har alltid varit ett satt att bevara skrifter. Detta praktiserades t ex pa 
Assurbanipal 's bibliotek i Nineveh och pa biblioteket i Alexandria. Skriftema 
kopierades och nya upplagor ersatte de aldre arbetena. (Thompson 1977, s 52) 

Assurbanipal's bibliotek grundades av den assyriske kung Assurbanipal (668-626 fKr). 
Man har funnit ca 20 000 bevarade lertavlor. Tavloma kopierades efterhand som texten 
utplanades av anvandning eller blev notta och gick sonder. (ibid) 

Biblioteket i Alexandria grundades pa 200-talet f Kr och var under antiken varldens 
storsta bibliotek med ca 700 000 skriftrullar. Papyrus ar mycket forgangligt och det 
enda sattet att konservera textema var att konstant nyproducera dem genom kopiering. 
(Cunha 1971, s 1) 

Kopiering var det vanligaste arbete som medeltida skrivare utforde. De preparerade 
vellumet for att Ia. en bra skrivyta samt blandade sjalva ihop sitt eget black (Cloonan 
1994, s 2). Nar boktryckarkonsten uppfanns blev det en viktig del i produktionen av 
masskopior. Sedan dess har utvecklingen stadigt gatt framat och i mitten av 1900-talet 
borjade man kopiera forstorda bocker pa mikrofilm. Detta ar numera en vanlig metod pa 
biblioteken for att bevara olika texter. (Banks 1994, s 168) 

2.3 Ett par milstolpar i bibliotekskonserveringens utveckling 

1898 sammankallade prefekten for biblioteket i Vatikanen till en intemationell 
konferens i Schweiz, vilken tog upp fragan om konservering av manuskript. Pa 
konferensen diskuterades vikten av att fotografera viktiga manuskript i daligt skick samt 
vardet av tillgangliga restaureringstekniker. (ibid) 

193 8 i Rom grundlades den forsta institutionen som fullstandigt skulle agna sig at 
bibliotekskonservering, Istituto di Patologia del Libro (ibid). 
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I Florens 1966 svammade floden Arno over, blandade sig med kloakvatten, och fyllde 
Biblioteca Nazionale med starkt rororenat vatten. Odelaggningen medforde att biblio
teken och den kulturella varlden :fick upp ogonen for sarbarheten i det tryckta ordet. Den 
intemationella raddningsaktion som foljde gav geogra:fiska bevis pa behovet av sam
verkande prestationer och tjanade som testgrund for nya tekniker. Man utbytte kunskap 
mellan bokbindare och konservatorer fran olika lander (McDonald 1990, s 483-484). 

i 

Pa 1920-talet forstod papperskemister vilka kallor som orsakade papprets forfall och W. 
J. Barrow, fran USA, anvande denna kunskap till att framstalla det forsta modema 
permanenta/bestandiga pappret (Banks 1994, s 168). Trots detta sa drojde det ti111950-
ta:}et innan det bestandiga tramassetillverkade pappret blev allmant tillgangligt (Cunha 
1971, s 15). 
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3. Faktorer som paverkar biblioteksmaterialens 
bestandighet 

Stora delar av bibliotekens samlingar runt om i varlden ar pa vag att vittra sonder. 
Speciellt dMig aldersbestandighet har det tryckta material som tillverkats under de 
senaste 150 aren. Genom att anvanda sig av slipmassa och surlimning i pappers
framstallningen f6rsamrades kvaliteten oerhort. Det samsta pappret gjordes under 
decenniema kring sekelskiftet men aven bocker utgivna pa 1900-talet innehaller daligt 
papper. 

Kapitlet kommer kortfattat att berora hur pappret har f6rsamrats genom den slipmassa'
tillverkning som inleddes pa 1800-talet. Darefter f6ljer redogorelser som tar upp om- i 

givande faktorer, vilka paverkar biblioteksmaterialens livslangd: temperatur, luft
fuktighet, luftf6roreningar samt ljus. Faktorema ar relaterade till varandra och kan 
orsaka stora skador pa biblioteksmaterialen. Det kravs en standig kontroll over 
faktorema for att f6rhindra att materialen f6rfaller. 

3.1 Papperstillverkning 

Pappret uppfanns i Kina f6re var egen tiderakning. Det aldsta funna pappret, i Xian fran 
ca 140-87 fKr, framstalldes av hampfibrer. Alit sedan dess har olika ramaterial, t ex 
mullbarstradsbark, bambu och hampa, bearbetats och formats till ark. Papper fram
stalldes aven av fibrer av Iinne och hampa fran lump, gamla rep o d. Nar pappers
konsten kom till Europa pa 11 00-talet var lump av Iinne den mest anvanda ravaran. 
Anda fram till 1845 tillverkades alit papper av textilfibrer, s k lumppapper, men i mitten 
av 1840-talet uppfanns slipmassan. (Rudin 1987, s 105ff) 

Medan lumpmassan bestar av fibrer av ren cellulosa, bestar slipmassan av vedfiber
fragment innehallande ca 50% cellulosafibrer och resten lignin (vedamne), som tjanar 
som bindemedel f6r vedens cellulosafiber, samt en mindre mangd hemicellulosa 
(mellanting mellan cellulosa och sockerarter) och polysackarider (sockerarter). Lignin ar 
en komplicerad kemisk sammansattning och har en negativ paverkan pa pappers- · 
kvaliteten. Pappret gulnar och dess mekaniska hallfasthet avtar vilket f'ar till f6ljd att : 
pappret blir sprott och bryts sonder. Under migra artionden framat var det vanligt att · 
pappret inneholl slipmassa blandat med lump. (ibid, s 191) 

Under andra halften av 1800-talet boJ.jade man pa kemisk vag frigora de cellulosafibrer 
som finns i ved. Genom att koka veden med kemikalier loste man ligninet och 
avlagsnade det fran cellulosan. Detta f6rfaringssatt anvands an idag. Metoden 
utvecklades till den s k sulfatmassametoden. Metoden innebar att vedflisen uppslutes i 
tryckkokare med natriumsulfid och natronlut. Massa tillverkad enligt denna metod get 
en brun, mycket stark mas sa som framst anvands till omslagspapper. Forst nar man 
utvecklat metoder som klordioxidblekning och vateperoxidblekning lyckades man aven 
bleka sulfatmassan. Vit massa kunde dock tillverkas redan pa 1870-talet med sulfit
massametoden. V edflisen uppslutes har genom tryckkokning med kalciumbisulfit som 
effektivt lOste ligninet i veden. Numera kokas sulfitmassa aven med magnesiumbisulfit. 
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Forfarandet anvands vid kokning av massa f6r finpapper. Blekt sulfit- och sulfatmassa 
f6rekommer ide fiesta tryck- och skrivpapper. (ibid, s 193-194) 

Triihaltigt papper med daliga rudringsegenskaper ar framst papper framstallt av slip
massa och som surlimmats (Frojd 1993, s 4). Surlimningen var ytterligare en f6randring 
i papperstillverkningen pa 1800-talet. Darmed blev limningen en av de huvudsakliga 
kalloma till syra i modemt papper (Palm 1991, s 5). Tidigare doppades lumppappret i 
gelatin, men nu borjade man behandla pappret med hartssapa utfallt med alun, s k 
surlimning. Syftet med surlimningen var att black och trycksvarta inte skulle flyta ut 
(Lindencrona, 1990). Alun anvandes som ett slags betmedel f6r hartset (limamnet), som 
gjorde det mojligt att tillsatta limmet direkt i malden istallet f6r att som tidigare ytlimma 
atiken efter formningen. Detta blev en f6rutsattning f6r att kunna framstalla papper pa 
lopande band. Genom att anvanda alunhartslim reducerades kostnadema f6r 
papperstillverkningen men f6ljden blev en kvalitetsf6rsamring av pappret. Resultatet 
blev ett surt och sarbart papper. Papprets surhetsgrad mats i pH-varden. pH-skalan gar 
fran 1-14 dar 7 ar neutralt. Vardena under 7 gar mot surt och vardena over 7 gar mot 
basiskt. Skalan ar logaritmiskl. pH-vardet i papper brukar ligga mellan 3 och 8, dar de 
vanligaste vardena ar 4 och 5. For att motverka surheten ar det numera vanligt att 
neutrallimma, d v s limma pappret vid ett pH-varde som ligger i narheten av 
neutralpunkten, pH- varde 7. (Rudin 1987, s 192) 

3~1.1 Inbyggda nedbrytningsfaktorer i pappret 

Papper och Iader blir i manga fall syrabehandlade under tillverkningen och fiberf6rfallet 
har redan borjat f6re det att t ex backer, tryck, kartor och manuskript har kommit i 
bibliotekariens hander. Den kemiska syraaktiviteten i materialen mats i pH-varden, 
vllket uttrycker vatejonkoncentreringen (Cunha 1971, s 87). Papper ar uppbyggt av 
cellulosafibrer, t extra, linne, bomull samt vatten och olika tillsatser som fyllnads-, lim
och fargamnen. Cellulosan ar kanslig mot sura amnen och narvaron av sadana amnen 
kan orsaka en omvandling av cellulosan i fibermaterialet. Vid okad surhetsgrad 
paskyndas f6rvandlingen. Amnen som anvands vid pappersframstallning och som har en 
n,edbrytande effekt art ex fri klor, fria syror och sura salter. (Janson 1977, s 16) Aven 
Hider ar syrabehandlat med kemikalier som anvands vid tillverkningen. Ett overskott av 
syra d v s lagt pH-varde, i Iader i kombination med hog luftfuktighet f6rorsakar att 
laderstrukturen luckras upp och okar sarbarheten f6r andra nedbrytande faktorer. I 
motsats tilllader motarbetar pergament syroma, p g a dess alkaliska natur. (Cunha 1971, 
s 88-89) 

3.2 Temperatur och luftfuktighet 

Hur viktigt ar det att ha en konstant temperatur i biblioteksmiljon ihop med en jamn och 
stabilluftfuktighet? De bada faktorema maste beaktas tillsammans eftersom de arbetar 
gemensamt fOr att bevara eller bryta ner biblioteksmaterialen. 

1 pH l!r minuslogaritmen ftlr v!itejonskoncentrationen i en l5sning. Neutralt papper har pH-vl!rdet 7. Vid 
pH-vl!rde 6 har v!itejonskoncentreringen i pappret <>kat 10 ganger. 

10 



3.2.1 Fakta om temperatur och luMuktighet 

Basfakta gallande relationen mellan temperatur och luftfuktighet samt mellan absolut . 
luftfuktighet och relativ luftfuktighet: 

Den absoluta fuktigheten (AF) ar mangden vattenanga per volymenhet luft. Den relativa 
fuktigheten (RF) ar benamningen for luftens mattnadsgrad med avseende pa vattenanga. 
En viss RF t ex 50 % ar ett matt pa hur mycket vatten luften innehaller i forhallande tiB 
hur mycket den kan innehalla. I detta fall ar det halften. Den mangd vatten luften kan I 

innehalla ar olika vid olika temperaturer. Varm luft kan ta upp mer vatten an kallluft. 
(Abel, s 467-468) 

Hygroskopiska material, d v s material som absorberar och avger fukt t ex papper, avger 
fukt nar RF minskar och absorberar fukt nar RF okar. Den ungefarliga relationen mellan 
RF och vatteninnehallet i papper ar: vid 100% RF, ar fuktinnehallet i pappret ca 30%; 
vid 60% RF ar fuktinnehallet i pappret ca 7-8% och vid 30% RF ar fuktinnehallet i 
pappret ca S-6%. (Swarzburg 1980, s 38) 

Vid temperaturforandringar i ett rum hAiler sig den absoluta fuktigheten oftast konstant 
medan den relativa fuktigheten kan forandras drastiskt. Om det sker stora forandringar i 
temperatur och luftfuktighet paverkas pappret negativt och blir sarbart. F orandringar 
som sker under en kort period medfor okade skador pa pappret. (ibid, s 39) 

3.2.2 Skador som kan uppsta pa biblioteksmaterial 

Boeker som forvaras varmt har en kortare Iivslangd an bocker som forvaras kallt. Hog 
varme paskyndar bl a den kemiska nedbrytningen av papper, Iader och textilier. 1 

Tabellen nedan visar hur hallbarheten hos papper teoretiskt forandras vid hojda temp
eraturer. Det handlar om en halveringstid pa ett ar dar antalet vikningar som papper tal 
utan att ga sonder halveras vid vissa yttre forhallanden som temperatur, relativ 1 

luftfuktighet etc. (Janson 1977, s 20) 

Magasineringstemperatur och pappers hiillbarhet 

Genomsnittstemperatur (°C) 

60 
40 
20 
0 

-10 
-:20 

Hallbarhetens halveringstid i ar ' 

1 
18 

490 
21000 

170 000 
1 700 000 

(Jansson 1977, s 20) 

Till foljd av en hog temperatur sker en sankning i luftfuktigheten som Ieder till 
dimensionsforandringar i basmaterialen for bocker och dokument; basmaterial som 
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papper, pergament, tra och animaliska limamnen. Dessa material ar beroende av den 
omgivande luftens relativa fuktighet och om temperaturen okar torkas luften ut och 
fukten avgar fran materialen som dA dras samman och slutligen faller sander (Haynes
Cope 1981, s 38). Materialen ar hygroskopiska vilket gor att de bade absorberar och 
avger vatten beroende pa radande klimatforhaJ.landen. For de hygroskopiska material en 
g~ler det att den relativa luftfuktigheten varken ar for hog eller for lag. Material som 
skinn och pergament d v s aldre bocker mar daJ.igt av fOr lag luftfuktighet medan 
su;rlimmat papper kan tjana pa att forvaras i en lagre luftfuktighet eftersom vatten ingar i 
n~dbrytningsprocessen. 

Motsatta forhallanden kan aven uppsta, d v s om temperaturen stiger sa kan aven 
luftfuktigheten oka vilket kan fa :ffirodande effekter pa backer och dokument. Ett 
konkret exempel pa detta, givet av konservator Per Cullhed, har intraffat pa UUB under 
en varm och regnig forsommardag. Det regnade pa ett platt tak ( =stor yta for dunstning) 
vid bibliotekets luftintag. Den varma luften tog upp en stor mangd vatten och den 
vattenbemangda luften skickades via ventilationen ner i ett kallarutrymme med betydligt 
lagre temperatur dar den svalnade. Eftersom kallluft inte kan haJ.la sa mycket vatten 
som varm okade den relativa luftfuktigheten drastiskt. I detta fall enbart genom 
tep1peratursankningen. Samma process sker exempelvis pa fonsterrutor pa vintem i 
d~igt ventilerade rum. Luften narmast fonstret blir sa kall att den inte kan haJ.la fukten 
utan falls ut pa de kallaste ytoma. 

Hog temperatur i kombination med hog luftfuktighet okar risken for tillvaxt av mogel 
eller svamp. Da materialen absorberar fukten skapas det gynnsamma forhallanden for 
tillvaxten av mikrobiologiska organismer (Swarzburg 1980, s 39). Minsta spar av mogel 
ar en varning om att temperatur och luftfuktighet ar hogre an vad som ar bra for 
biblioteksmaterial. Mogel fortplantar sig genom sporer vilka kan spridas genom luft
drkulationen och falla ner pa rena material, ofta pa avsevart avstand fran kallan. De kan 
ligga i vila ( ofta i flera ar) tills temperatur och luftfuktighet blir gynnsam tor ny tillvaxt. 
De forokar snabbt och forstor det naringsrika materialet bl a papper och Iader samt 
beframjar fortsatt fordarv med nya sporer (Cunha 1971, s 84). 

3.2.3 Rekommenderade ideairdrhallanden i biblioteket 

I vilken temperatur mar bockema bast? Enligt Swarzburg ar idealforhallandena i rum 
dar backer forvaras en konstant temperatur pa + 1 0°- + 18°C och en luftfuktighet mellan 
50-60% (ibid). Swarzburgs rekommendationer ror omraden som har ett fuktigare klimat 
an det som rader i Sverige. Enligt Per Cullhed bor darfor luftfuktigheten pa svenska 
bibliotek halla sig runt 40-50%. Overstiger luftfuktigheten 60-65% finns det risk for 
mogeltillvaxt. International Federation of Library Association (IFLA) rekommenderar 
en minimigrans for luftfuktigheten pa 40% och en ovre grans pa 60%. 

Laga temperaturer kan rada i bokmagasin och arkiv dar bibliotekspersonalen endast 
vistas sporadiskt. Att varma upp bibliotekets lokaler ar en nodvandighet for personalens 
och besokamas valbefmnande men varmen orsakar samtidigt skador pa bibliotekets 
bocker. En acceptabel temperatur kan ligga runt 20°C, viktigast ar anda att den haller sig 

konstant. 
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3.3 Luftrdroreningar 

Mangder av olika fororeningar finns i den luft vi andas, som svaveldioxid, kvaveoxider 
samt en mangd andra kemiska komponenter. Dessa fororeningar har en negativ effek(pa 
biblioteksmaterialen och kan orsaka stora skador pa bockema. 

Svaveldioxid ar skadligt tor papper, sarskilt papper av samre kvalitet t ex tidningspapper 
men ar aven skadlig for bokband. Aven pH-vardet spelar en viktig roll for papprets 
hailbarhet. Luftfororeningar kan bidra tilllagre pH-varden i papper och Hider vilket g~r 
en forkortad livslangd for materialen. Pappret blir skort och brackligt och faller slutligen 
sonder vid beroring (Jansson 1977, s 22-23). Papper tillverkat av surlimmad kemisk ~ 
massa ar iiven sarbart for kviivedioxiden som finns i luftfororeningama. De enstaka 

1 

fibrema torsvagas och papprets styrkeegenskaper forsiimras i det sura pappret. (Iversen 
1991,s4) · ' 

Lader absorberar svaveldioxid fran luftfororeningama och foljden kan bli en relativt 
vanligt forekommande typ av laderforfall, s k Red Rot (rod rota). Detta har orsakat st¢ra 
skador pa 1800- och 1900-talens bocker, dar ladret har pulvriserats. (Cunha 1971, s 89) 

Ett effektivt satt att reducera fororeningama pa biblioteket och samtidigt forhindra 
skador pa bockema ar att installera luftkonditionering som inkluderar luftreningsfilter. 
Dessutom anvands luftkonditioneringen till att kontrollera temperatur och luftfuktighet. 
(Swarzburg 1980, s 40). 

3.4 Ljus 

Ljuset ar ytterligare en faktor som bryter ner och skadar biblioteksmaterialen. Den 
storsta mangden av ljusenergi som fmns i bibliotekets lokaler forvandlas till varme men 
den resterande delen absorberas av bockema och rar till foljd att kemiska forandringar 
uppstar och Ieder till att materialen torsvagas. 

3.4.1 Olika typer av ljus 

Bade naturligt och artificiellt ljus ar skadligt for bocker. Ultraviolett straining (UV
straining) ar det mest destruktiva ljuset i var omgivning och darmed det som skadar 
bockema mest. Fluorescerande ljus, lysror, innefattar en hog niva av UV -straining och 
ar darmed mer skadligt an en belysning som best& av glodlampor. Lysroret bestar av en 
rorformad gasurladdningslampa vars insida ar belagd med lyspulver som omvandlar det 
ultravioletta ljuset fran urladdningen till synligt ljus (Morrow 1983, s 11). Under norm
ala belysningsforhailanden i dagsljus respektive konstgjort ljus raknar man med att 
solljuset har tio ganger mer skadlig straining an vanliga glOdlampor och fyra ganger mer 
an vad lysror har (Janson 1977, s 22). 
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3.4.2 Skador orsakade av ljus 

V anliga skador som uppstar till foljd av exponering i ljus ar att farger, bHick, tryck och 
bokomslag bleks. Exponeras dessutom materialen en langre tid i UV -straining blir 
pappret skort, det forlorar sin styrka. Papper tillverkat av trfu:nassa upploses inom en 
kort tid om det utsatts for direkt solljus. Synligt ljus (korta vag1angder) och UV
straining orsakar storst skada pa papper och textilier. 

I 

UV -stralningen :fran solljus kan minskas genom att installera specialbehandlat glas, t ex 
gillt glas eller anvanda solft.lm. Dessutom kan man utestanga stralningen genom att satta 
upp markiser for fonstren. Genom att mala vaggar och tak med vit farg, innehallande 
titaniumdioxidpigment, kan upp till 90 procent av den nara UV -strainingen tas upp 
(Janson 1977, s 22). Lysrorens UV-stralning kan reduceras genom att tacka belysningen 
med specialfilter eller plastskydd som absorberar stralningen (Cunha 1971, s 65-66; 
Swarzburg 1980, s 40-42). 

Genom att tillata sa lite ljus som mojligt i rum och magasin dar biblioteksmaterialet 
forvaras kan presumtiva skador forebyggas. Nar lokaler och magasin inte anvands bor 
ljuset vara slackt. Fordelen med ljus ar att det hindrar tillvaxten av mogel och svamp. 
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4. Presentation av undersokningen, resultat och 
diskussion 

Hur forvarar och vardar man biblioteksmaterial pa 40 stadsbibliotek i Sverige? Svaren 
varierar mellan de bibliotek som har besvarat enkaten. Enkaten ar uppdelad i sex 
avdelningar: lokaler och magasinsmiljo, sakerheten i byggnaden, bibliotekets samlingar, 
skador pa dokument, bokvard och val av material som ska behandlas (Bilaga 1). For att 
:fa en sa overskadlig blick som mojligt kommer vatje avdelning att bearbetas var for sig. 
I kapitlet presenteras undersokningen och de resultat som framkommit ur de besvarade 
enkatema. Langre fram i uppsatsen, kapitel 5, diskuteras de slutsatser som man kan :fa 
fram av resultaten. 

Pa de fragor dar man har gett mer an ett svarsaltemativ redovisas svaren utan att antalet 
(svar) anges. Detta for att inte forvirra da svaren ar :fler an antalet besvarade enkater. 
Antal redovisas dock i den sammanhangande texten som foljer uppstallningama. 

4.1 Lokaler och magasinsmiljo 

I enkatens forsta avdelning behandlas fragor som ror yttre faktorer i var omgivning. 
Faktorer som temperatur, luftfuktighet, syror (luftfororeningar och surlimning) och IjUs 
paverkar biblioteksmaterialen pa olika satt, som tidigare framkommit i uppsatsen. Ar det 
overhuvudtaget nagot som biblioteken bryr sig om att ta stallning till? Nar det galler 
bibliotekens uppgifter om detta sa har enkaten besvarats pa olika vis. De :flesta biblio
teken, 35 stycken, har inte gjort nagon uppdelning menan lokaler och magasin nar de. 
besvarade fragoma under den forsta avdelningen. Uppdelning av lokaler och magasin 1 

har gjorts av 3 bibliotek medan 2 har valt att besvara fragoma endast gallande 1 

magasinsmiljon. 

4.1.1 Bibliotekens klimatfdrhallanden (temperatur och luftfuktighet) 

Vern ska man reglera temperaturen for, personalen eller bockema? Det ar viktigt med 1en 
behaglig temperatur att arbeta i men samtidigt bor man vara medveten om att temp
eraturen aven ska vara behaglig for bockema. Det fmns rekommendationer om vilken 1 

temperatur som ar lampligast, + 10°- + l8°C, men viktigast ar dock att temperaturen 
hailer sig konstant (Swarzburg 1980, s 39). 

Hur forhaller sig temperaturen pa de tillfragade biblioteken? Haller de en konstant 
temperatur eller uppmats stora temperaturskillnader? Svaren varierar, bl a skiljer det sig 
mellan bibliotekens allmanna lokaler och magasin. 
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Tabell 1 

Har biblioteken en konstant temperatur? 

N~j 
Ja 
N~j i lokaler/ja i magasin 
Ja, svar enbart om magasin 
Vetej 

SvarsfrekVens 
n=40 

22st 
12st 
3st 
2st 
1st 

A~ de tillfragade biblioteken ar det 12 som svarar att de har en konstant temperatur i 
sina lokaler. Temperaturen ligger mellan +18°- +23°C, varav 7 har ca +20°C. Normal 
rum.stemperatur uppges aven som svar. Svaren kanjamf6ras med KB:s krav pa 
temperaturen ide publika avdelningama som ska ligga runt+ 18°- +23°C (Forvara ... 
1986, s 28). 

En icke konstant temperatur ar nagot mer f6rekommande, detta galler 22 av 40 
bibliotek. V anligt ar att temperaturen varierar i takt med de yttre temperaturvaxlingama 
under arstidema. Temperaturema varierar pa de olika bibliotekc.m franca+ l6°C upp till 
ca +35°C. En del bibliotek uppger stora temperaturskillnader, t ex mellan + 16°- +30°C 
elier +20°- +35°C. Flera av bibliotekslokalema ar varma pa sommaren och kalla pa 
vintem. 

De bibliotek som delade upp bibliotekslokalema for sig och magasinen for sig har en 
varierande temperatur i de publika lokalerna medan de hAiler en konstant temperatur pa 
ca +18°C i magasinen, dar aldre samlingar forvaras. De 2 bibliotek som endast svarar pa 
magasinsmiljon har en konstant temperatur pa + l8°C och + 20°C. Jamfor man 
magasinstemperaturema visar det sig att biblioteken hailer sig inom samma temperatur
ramar som KB staller som krav, ca +20°C i vissa specialmagasin men annars mellan 
+18°- +23°C (ibid, s 31). 

Ju lagre temperatur desto mindre skada pa bockema, men det viktiga ar att en mycket 
lag forvaringstemperatur galler for ororlig forvaring. Skall bockema flyttas mellan 
magasin och lasesalar kan materialet drabbas av akut stress, p g a for stora 
temperaturskillnader. Bast ar att forsoka halla en konstant och relativt lag temperatur i 
hela biblioteket. (ibid, s 1 0) 

Forutom temperaturen ar luftfuktigheten en viktig faktor som maste tas i beaktande nar 
det ror klimatforhallanden i biblioteket eftersom de bada faktorema arbetar gemensamt 
for att bevara eller bryta ner biblioteksmaterialen. Genom att mata luftfuktigheten 
regelbundet kan man forhindra att stora nivaskillnader i fuktigheten uppstar och man 
skyddar darmed materialet. "En kontrollerad luftfuktighet anses ocksa vara ytterst viktig 
for nya bocker, bade for papperets mognadsprocess och for bokbandens skull. Detta 
forhallande borde beaktas / .. ./ide avdelningar inom biblioteken dar nyare litteratur 
forvaras." (Jansson 1977, s 19) En rekommenderad luftfuktighet pa svenska bibliotek 
ligger runt 40-50%. 

Forekommer det matningar av luftfuktigheten pa de undersokta biblioteken? Ungefar 
halften av biblioteken uppger att de inte mater luftfuktigheten i bibliotekslokalema 
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medan den andra halften mer eller mindre ofta gor matningar. En del mater luft
fuktigheten konstant. 

Tabell2 

Mater biblioteken luftfuktigheten? 

Nej 
Ja 
Har gjorts/om det behovs 
Ja, gallande aldre samlingar 

SvarsftekVens 
n=40 

22st 
lOst 
6st 
2st 

Enligt undersokningen ar det 18 av 40 bibliotek som mater luftfuktigheten, regelbundet 
eller sporadiskt. Matningar har forekommit eller sa mater man nar det kanns nod
vandigt, anser 6 stycken. A v de tillfragade ar det 2 som mater luftfuktigheten i magasin 
dar de aldre samlingarna forvaras. Vid tidpunkten for enkaten pagick det under
sokningar av luftfuktigheten pa ett av biblioteken. Gemen.samt for de ovriga 22 
biblioteken ar att de inte mater luftfuktigheten vare sig i bibliotekets offentliga lokaler 
eller magasin. 

For att kunna mata luftfuktigheten kravs det matredskap av nagot slag. For att mata 
luftens relativa fuktighet kan man t ex anvanda sig av absorbtionshygrometer eller 
harhygrometer. Genom att anvanda en psykrometer kan man bestiimma bade den 
relativa och den absoluta luftfuktigheten. (Janson 1977, s 14-15) 

Absorbtionshygrometem mater fuktighetshalten i luften med hjalp av hygroskopiska 
(vattenkansliga) amnen (ibid, s 14). 1 

Harhygrometem ar ett vanligare instrument som bygger pa att harstran, som blivit 
befriade fran fett, blir langre nar luftens relativa fuktighet okar och drar ihop sig nar 
fuktighetshalten blir lagre. Forandringarna i luftfuktigheten avlases pa en kalibrerad 
skala. (ibid) 

Ytterligare ett vanligt matinstrument ar psykrometem. Den utgors av tva olikatermo
metrar som ar upphangda bredvid varandra pa samma stativ. Den ena termometems kula 
ar inlindad i ett tunt tyg som konstant halls fuktigt genom en i vatten nedhangd veke. 1 

Den "vata" termometem visar lagre temperatur an den torra, eftersom den kyls av 
genom vattnets avdunstning. Endast om luften ar helt mattad med fuktighet, d v s nar 1 

den relativa luftfuktigheten ar 100%, visar bada termometrarna lika. Med hjalp av 1 

tabeller kan man genom temperaturskillnaden bestamma'bade den relativa och den 
absoluta luftfuktigheten. (ibid, s 15) 

Hur manga bibliotek har investerat i egna instrument, t ex nagon sorts hygrometer, for 
att kunna mata luftfuktigheten i biblioteksbyggnaden? 
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Tabell3 

Finns matinstrument pa biblioteken? 

Nej 
Ja 
Ulnar vid behov/skyddsingenjor 
Enbart i magasin 

Svarsfrekvens 
n=40 

24st 
llst 
4st 
1st 

Enligt enkatsvaren ar det 12 bibliotek som har egna matinstrument. Endast ett av 
biblioteken, som enbart mater lu:ftfuktigheten i magasinen, namner att de har nagon 
sorts hygrometer. Istallet for att investera i egna matinstrument, sa kan man lana in 
instrument vid behov. Ett annat altemativ ar att biblioteken kan fa lu:ftfuktigheten 
uppmatt av kommunhalsan eller skyddsingenjoren i kommunen. Det ar 4 som anvander 
s~g av denna sorts service. Dessutom ar det 2 bibliotek som mater luftfuktigheten och 
som enbart uppgivit att de inte har egna instrument sa troligtvis lanar aven de in 
instrument. Att over halften av svaren ar "nej" beror givetvis pa att det var 22 bibliotek 
som inte mater luftfuktigheten och da inte har behov av nagra matverktyg. 

Vilken lu:ftfuktighet ar da lampligast i bibliotekens lokaler? IFLAs rekommendationer 
for luftfuktigheten i bibliotekslokaler ligger mellan 40-60% (Dureau 1986, s 7). Vardena 
ar anpassade for bibliotek som ligger i lander med fuktigare klimat an i Sverige. Enligt 
Per Cullhed bor svenska biblioteks relativa lu:ftfuktighet ligga mellan 40-50%. A ven KB 
har i sina bevarandekrav stallt vardena mellan 40-60% (Forvara ... 1986, s 28, 31 ). Vilka 
varden uppmats pa de olika folkbiblioteken? 

Det ar 28 stycken som uppger att de inte vet vilka varden lu:ftfuktigheten uppmater. A v 
dessa ar det 22 som overhuvudtaget inte mater luftfuktigheten. De ovriga 6 mater luft
fuktigheten men kanner ej till vilka varden som forekommer pa biblioteket. Ytterligare 
ett bibliotek uppger endast att vardena varierar. 

Luftfuktighetens procentuella tal varierar mellan de ovriga biblioteken. Som lagst ligger 
det mellan 25-30% och det galler for ett par bibliotek under vinterhalvaret. Under 
sommaren okar luftfuktigheten till omkring 35-50%. Pa ett bibliotek dar luftfuktigheten 
varierar med vadret harman uppskattat ett snittvarde pa 35%. Dessa bibliotek har pa 
vintem en luftfuktighet som ligger under de rekommendationer som Per Cullhed anser 
bor rada pa de svenska biblioteken. Lag luftfuktighet kan t ex medfora att bockema 
torkar ut och pappret blir sprott. Samtidigt bor man tanka pa att vardena ska beaktas 
tillsammans med temperaturen. Under sommarhalvaret okar den relativa luftfuktigheten 
for dessa bibliotek och nar de ungefarliga varden som rekommenderas. 

En del av biblioteken haller en relativt konstant lu:ftfuktighet, fran 25% till 50%. 
Skillnadema ar stora men de halls jamna pa de olika biblioteken. Andra bibliotek upp
ger stora variationer, upp emot 30% mellan den lagsta och hogsta luftfuktigheten, t ex 
mellan 4Q-70% eller 50-80%. Stora variationer i temperatur och luftfuktighet bryter ner 
materialen snabbare an om forandringarna sker langsamt. Vid en relativ luftfuktighet pa 
over 60-65% finns det risk for mogeltillvaxt, men aven dessa varden maste beaktas 
jamte rummets temperatur. 
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De bibliotek som mater fuktigheten i magasinen hailer sig konstant pa 60% relativ luft
fuktighet. Enligt rapporten Forvarafor att bevara ar KB:s krav pa luftfuktigheten i , 
magasinen mellan 40-60%, utom i vissa specialmagasin dar den ska vara runt 50% 
(Forvara .. .l986, s 31). 

4.1.2 Ventilation och fdtrering av fororeningar 

I enlditen :f:ragas det om luftkonditionering istiillet fOr ventilation vilket bor ha paverkat 
svaren. Det ar stora skillnader mellan luftkonditionering och ventilation. Luft- 1 

konditionering anvands for att det ska bli en behaglig temperatur och fuktighet inornhus. 
Det innebar att det maste finnas mojlighet tilll bade uppvarmning och avkylning av · 
luften. 

Ett ventilationssystem ar tillf6rsel av frisk luft och bortfdrsel av dalig luft. V entilationen 
i storre byggnader ar i regel helt flaktstyrd och forsedd med anordningar for upp
varmning eller kylning av tilluft. Ett annat altemativ iir att endast ha franluftsflaktar, 
vanligt fore 70-talet, medan frisk luft tillfors via sarskilda ventiler eller genom springor 
vid fonster och dorrar (Olander 1982, s 31-32). 

Enligt Forvarafor att bevara stalls det enbart krav pa luftkonditionering i KB:s 
forvaringsmagasin (Forvara ... 1986, s 30). Nar det ror sig om de allmanna lokalema 1 

dicker det med ventilationssystem dar luftcirkulationen ska vara kraftig nog for att 
sammanhalla temperatur och luftfuktighet i hela rummet och forhindra kondens och 
mogelbildning (ibid, s 28). Hur ser det da ut pa de tillfragade biblioteken, finns det 
luftkonditionering eller ej? 

Tabell4 

Har biblioteken luftkonditionering? 

Nej 
Ja 
Ja, delvis 
Ej svar/vet ej 

Svarsfrekvens 
n=40 

24st 
13st 
1st 
2st 

Svaren visar att majoriteten av biblioteken inte har luftkonditionering installerad men 
hade fragan gallt ventilationssystem hade fonnodligen alia biblioteken svarat att det 1 

finns. Nagon typ av ventilation brukar oftast forekomma i offentliga byggnader. Av de 
24 nej-svaren iir det 2 som papekar att de har ventilationsystem, varav det ena ar ett 
gammalt system fran slutet av 50-talet med tilluft ej fraruuft. 

Att luftkonditionering finns pa biblioteken anger 14 stycken. Att det ror sig om kyld luft 
iir det 2 som namner, varav ett har kylare sommartid. Daligt fungerande luft
konditionering fmns pa 2 bibliotek och ett bibliotek har luftkonditionering i vissa av . 
bibliotekets hus. ! 

Fororeningar och avgaser tranger in i biblioteksbyggnadema genom ventilationen. 
Darfor ar det viktigt med luftreningsfilter som filtrerar bort partiklar och gaser som 
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annars kan orsaka skador pa biblioteksmaterialen. Pa KB finns det krav om att 
intagningsluften i de allmanna lokalema ska filtreras sa att 95% av de fasta partiklama 
och 95% av de skadliga gasema avHigsnas. Nar de galler deras forvaringsmagasin ska 
filtreringen av intagningsluften avHigsna 95% av partiklarna och 100% av de skadliga 
gaserna (ibid, s 31 ). Dessa krav visar pa hur viktigt det ar att ha luftreningsfilter 
installerade i ventilationssystemen. 

Som tidigare namnts sa orsakar fororeningar skador pa pappret, speciellt surlimmat 
Pl!lpper. Hur manga av de tillfragade biblioteken har luftreningsfilter for att forhindra att 
samlingama bryts ner av den fororenade luften? 

Tabell5 

Finns det luftreningsfilter? 
SvarsfrekVens 

n=40 

Ja 
Nej 
Troligtvis/vet ej 
Ej svar 

26st 
Sst 
3st 
3st 

Filter for att forebygga att luftfororeningar strommar in i bibliotekets lokaler finns pa 26 
av de tillfragade biblioteken. Fortydligande om att det galler filter i ventilationssystem/ 
fUiktaggregat gors av 5 stycken. En viss tveksamhet rader pa 3 av biblioteken om det 
flruls filter eller ej, men det antas att det troligtvis finns. 

4.1.3 Solljus, UV -fJ.Itrering och belysning 

Ljus, bade solljus och artificiellt ljus, kan i langden ra fOrodande konsekvenser pa 
biblioteksmaterialen. Bokomslag och tryck bleks och papper tillverkat av tramassa blir 
sprott och bryts sonder. Genom att satta in forebyggande atgarder kan skadoma 
reduceras, t ex genom att anvanda specialglas eller ha markiser for fonstren samt att 
UV -filtrera lysrorsarmaturen. Hur vanligt ar det att t ex solljuset faller rakt in i folk
bibliotekens lokaler? 

Tabell6 
SvarsfrekVens 

Faller solljus in i biblioteket?: n = 40 

Ja 16st 
Nej lOst 
Ej i magasin, men i off.lokaler 1 Ost 
~a, i begansad omfattning 4st 

I enkaten tas det endast upp om solljus faller in i lokalema och inte hur bokhylloma ar 
placerade i forha.Ilande till bibliotekets fonster. Ett av de 16 bibliotek som svara~e ."ja" 
pa fragan har anda forklarat att ljuset inte faller "direkt pa bockema". Detta ar Vlktlgt da 
konstant exponering i ljus paskyndar skadoma pa materialen. Ja-svaren tyder troligtvis 
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I 

pa att det galler de publika avdelningama pa biblioteken. Upp~elning for. att ~k.ilja.lok~ 
fran magasin har gjorts av 10 stycken, dar alla uppger att det eJ kommer m nagot lJus 1

1 

bokmagasinen. Att solljus delvis eller i begransad omfattning faller in i biblioteket har 4 
valt att svara. Galler det da magasinsmiljon for de 10 bibliotek som svarat "nej" pa 
fragan? Eftersom ingen har gett ett mer omfattande svar ar det osakert vad som galler. 
Samtidigt maste poangteras att det ror sig om folkbibliotek och det faller sig helt 
naturligt att man har fonster som sliipper in dagsljus i lokalema, vilket bor uppskattas : 
bade av personal och besokare. 

For att reducera dagsljusets UV -straining kant ex specialglas installeras i fonstren ell~r 
markiser anvandas. KB staller som krav att varme- och UV -straining genom dags~jus ~ 
mojligaste man ska reduceras i de allmanna arbetslokalema. Nar det galler magasm m,ed 
fonster ska dagsljuset minimeras (Forvara ... 1986, s 28-29). Majoriteten av de under- · 
sokta biblioteken uppger att dagsljus faller in i lokalema, men hur manga ar det som 
filtrerar UV -straining en? 

Tabell7 
Svarsfrekvens 

Filtreras UV-stralningen? n = 40 

Nej 39st 
Solfilm finns 1st 

Fragan om filter mot UV -ljus kan vara missvisande da den kom direkt efter fragan orp. 
solljus. Manga kan ha sett fragan som en foljdfraga till om solljuset filtreras och ej tankt 
pa att det aven kan galla filtrering av belysningen inne i biblioteket. For att reducera . 
UV -stralningen bor· bade solljus och artificiellt ljus filtreras. Svaren visar dock att 3 9 av 
40 bibliotek har svarat "nej" pa om filter forekommer. Detta kan tyda pa att det varken 
finns skydd for fonster eller belysning. Ett enda bibliotek svarar att solfilm finns for 
fonstren. Att gardiner finns, har aven svarats. Om de funk.tionsmassigt ar menade som 
skydd mot ljus eller mer for trivseln rortaljer inte svaret. · 

Det ar viktigt med ett bra allmanljus pa biblioteket for att gora arbetsmiljon sa behagl~g 
som mojligt for personalen. Vilken sorts belysning bor man anvanda i bibliotekets • 
lokaler, lysror eller glodlampor? UV -straining forekommer i fluorescenslampor, lysrdr, 
men anda ar lysror vanligt forekommande pa biblioteken da man har ansett att de 
genererar mindre varme och ar mindre kostsamma att tillhandaha. Ytterligare fordelar 
med lysror gentemot glOdlampor ar bl a en langre livsHingd och ett hogre ljusutbyte. ~ 

Vilken sorts belysning ar mest rorekommande pa de till:fulgade biblioteken? Flera av 
biblioteken har olika sorters belysning. Nedan foljer en upprakning av de typer av 
belysning som finns pa biblioteken. 

Lysror 
Glodlampor 
Punktbelysning 
Ugenergilampor 
Halogenlampor 
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I rapporten F6rvara f6r att bevara har KB satt upp krav gal.lande belysning i biblioteks· 
byggnaden. Belysningen ska ge ett bland· och reflexfritt allmanljus och enbart besta av 
vanliga glodlampor eller helt UV -filtrerade lysror. Dessa krav gal.ler for bade allmanna 
Idkaler och magasin. (ibid, s 28-29) 

Folkbiblioteken skiljer sig markant fnm KB genom att de genomgaende anvander sig av 
lysror. Manga av biblioteken har installerat olika typer av belysning, men 39 anvander 
sig bl a av lysror. Pa 3 av biblioteken gal.ler svaren enbart belysningen i magasinen. 
Glodlampor anvands pa 7 av biblioteken, oftast i kombination med lysrorsarmatur. Ett 
av biblioteken anger att man har lysror med HF -don, d v s hogfrekvensdon som tar bort 
det osynliga ljusflimret och har en langre livslangd an vanliga lysror. Lysroren filtrerar 
dock inte UV -strMningen. Inget av de 39 bibliotek som anvander sig av lysror namner 
nagot om att de filtrerar ljuset pa nagot satt. 

Da ljus i det langa loppet ar skadligt for bocker ar det viktigt, att bibliotekslokalerna 
slacks ner nar de inte anvands. Personalen vistas ofta sporadiskt i magasinen vilket gor 
att ljuset kan vara slackt stora delar av dygnet vilket endast ar till fordel for bockerna. 
Fordelen med automatisk slackning av belysningen ar att man inte riskerar att slack
ningen gloms av. Hur manga av stadsbiblioteken har installerat automatisk slackning? 

Tabell8 

Finns automatisk slackning? 

Nej 
Ja 
J a, i kal.laren 
Ja, i vissa delar 

Svarsfrekvens 
n=40 

36st 
2st 
1st 
1st 

Manuell slackning som ar vanligast gors pa 36 bibliotek. A v de ovriga 4 biblioteken ar 
det 2 som har automatisk slackning i lokalerna medan ett har automatisk slackning i 
kal.laren dar magasinen ar placerade. Pa det fjarde biblioteket slacks ljuset automatiskt i 
vissa delar av biblioteket. Pa ett bibliotek forekommer det automatisk tandning istal.let 
for slackning. Svaren visar att automatisk slackning knappast forekommer pa folk
biblioteken. 

' 

4~1.4 Bokmagasinens placering 

Bibliotekens forvaringsutrymmen kan vara belagna pa manga olika platser, bade i och 
utanfor biblioteksbyggnaden. Traditionellt har bibliotekens magasin ofta placerats evan
for markytan vilket fortfarande ar vanligt vid nybyggen. Ett annat alternativ ar att for
Uigga magasinen under jord, ofta p g a utrymmesskal.. Vid underjordsforvaring ar det latt 
att halla enjamn och lag temperatur samt att undvika att dagsljus tranger in och skadar 
materialen. Nackdelen med underjordsmagasin ar klimatfaktorer sasom hog fuk:tighet 
och dalig ventilation. Hoga krav maste stallas pa den byggnadstekniska konstruktionen 
samt pa klimatsystemets palitlighet (ibid, s 21 ). 
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v ar a.r magasinen forlagda pa de tillfragade biblioteken? Manga av biblioteken har 
magasin placerade pa flera olika platser. Upprakningen nedan visar pa de vanligaste ' 

placeringarna: 

Kallaren 
Inne i byggnaden, utan fonster 
Bottenvlming 
Gatuplan 
Skyddsrum 

Mest fOrekommande ar att bokmagasinen ar placerade i bibliotekets kaJ.larplan, 29 
stycken. Andra staJ.len, forutom de uppraknade, ar t ex personalavdelning, vindsvaning 
eller narmagasin i anslutning till den publika avdelningen. Det forekommer aven att · 
man forvarar bocker i skyddsrum pa olika staJ.len runt om i staderna. Nackdelen med 
skyddsrum ar att tillgangligheten ar lag i jamforelse med forvaring i den egna bygg- , 
naden. Detta visar ett av svaren pa: "en delligger pa andra staJ.len i stan skyddsrum t ~x 
och de ar mera svaratkomliga." . 

4.2 Sakerheten i byggnaden 

Under avsnittet som beror sakerheten i byggnaden stalls fragor om stold- och brand- · 
skydd, katastrofplanering, om personalens k.unnighet i katastrofsituationer och om 
ovningar forekommer pa biblioteken. Vet personalen hur de ska agera i handelse av ' 
brand och hur de hanterar olika brandsakerhetssystem for att forhindra en katastrof? 
Finns det nagon skriven plan over hur bibliotekspersonalen ska handla om en katastrof
situation uppstar? 

4.2.1 Stold- och brandsakerhet 

Vad gor biblioteken for att skydda sina samlingar fran stold, savaJ. fran svinn under dag
tid da biblioteket har oppet som fran inbrott da lokalema ar stangda fOr allmanheten? i 

lnbrott behover inte enbart betyda stulna bocker utan kan aven medfOra vandalism och 
forstorelse av bibliotekets lokaler och hestand. Pa flera av biblioteken finns flera sorters 
larm. Pa 6 bibliotek har man t ex larm bade i bockema och i byggnaden. Upprakningen 
nedan visar de olika svar som angivits i enkatema. 

Stt>ldskyddsmlirkta Mcker (magnetlarm + larmbagar) 
Inbrottslarm i byggnaden 
Rt>relsesensorer 
Larmade dt>rrar och fonster 
V aktbolag ( daglnattpatrullering) 
A vsaknad av larrn 

Bockema ska skyddas mot stold. For att forhindra att bockema lamnar biblioteken utan 
att de registreras i lanedisken har 23 av biblioteken stoldskyddsmarkt dem. Detta gors 
med magnetlarm (kodade etiketter) i parmar eller pa bokryggar. Magnetlarmen kom-i 
bineras med larmbagar vid entren och ibland aven vid lanedisken. 
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For att f6rhindra inbrott efter stiingningsdags har 10 av biblioteken installerat lann i sina 
lokaler. 4 stycken har larmade f6nster och dorrar. Dessa lann kombineras med rorelse
sensorer. Ytterligare ett bibliotek har installerat rorelsesensorer. I nagra fall har det 
papekats att inbrottslannen ar direktkopplade tilllanncentralen i kommunen. Fortydlig
anden gors i ett par enkater att inbrottslannen slas pa nar biblioteket stanger :ilir dagen. 
Ett annat altemativ ar att ha patrullerande vakter. Detta f6rekommer pa 2 av biblioteken. 
Patrulleringama sker dag- och/eller nattetid. Anlitade vaktbolag star :ilir denna sakerhet. 

Det ar 5 bibliotek som helt saknar nagon typ av stoldsk.ydd, varken inbrottslann eller 
stoldsk.yddsmarkta bocker f6rekommer. Att lann skall installeras inom en snar framtid, 
ugpger 2 av de 5 biblioteken. Om det sedan galler bockerna eller hela biblioteket fram
gar inte av svaren. 

Pa 1880-talet skrev William Blades "DET fmns krafter i naturen som har makt att 
forstora bocker men ingen av dem ar pa langt nar sa f6rdarvbringande som elden." 
(Blades 1958, s 9). Hur ser brandsakerheten ut pa de tillfragade biblioteken, vilka typer 
av brandlann och brandsakerhetssystem f6rekommer? Svaren visar pa stora varianter i 
sakerheten. Flera bibliotek har uppgett olika typer av detektorer samt att de ar direkt
kopplade till brandstationen i kommunen. Nedan visas de svar som givits om brandlann. 

Vllnne- ochleller rokdetektorer 
Direktlarm brandstation/larmtjmst 
Avsaknad av larm 
Vet ej om larm fmns 

For att skydda sig mot att biblioteket eldharjas har 21 av de tillfuigade biblioteken 
installerat varme- och!eller rokdetektorer. Mest f6rekommande ar rokdetektorer. I 
manga fall kopplas detektorema till direktlann. Ett lann gar inne i bibliotekslokalema 
f6r att uppmarksamma att utrymning maste ske medan ytterligare ett lann direktlannar 
hos brandkaren. Lannen gar innan brand uppstar, alltsa vid varme- eller rokutveckling. 

L~ som kopplas direkt till narliggande brandstation/lanntjanst finns pa 14 av biblio
teken. Ett par av biblioteken har enbart uppgett att "lann finns" sa troligtvis ror det sig 
op:1 direktlann till brandkaren. Overvagande delen av de 14 biblioteken har varme
och/eller rokdetektorer installerade. 

A v de tillfragade biblioteken ar det 11 st som helt och hallet saknar nagot som heist 
brandlann. Ett par har med i sin planering att lann skall installeras inom en inte alltf6r 
avlagsen framtid. Ett av biblioteken planerar utbildning av personalen i samband med 
att man installerar brandlann. 

Ett bibliotek ligger tillsammans med en skola vilket gor att man inte vet om det fmns 
nagot brandlann. Brandsakerheten skots fran skolan. Pa fragan om brandsakerhets
system ar svaret detsamma, man vet inte vad som fmns av t ex barbara handslackare, 
slangar etc. 

Vid brand pa ett bibliotek galler det att sa fort som mojligt slacka eller f6rhindra att 
branden sprider sig i hela byggnaden. Viktigt ar att ha nagon typ av slackare tillganglig 
eller installerad, t ex handbrandslackare eller sprinklersystem. Nar det galler sprinkler
system sa har det debatterats mycket huruvida man ska ha sprinklersystem eller ej pa 
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biblioteken. Debattema har mest forts i USA men till viss del aven i Sverige. Redan 
under 50- och 60-talen hade man i USA diskussion om huruvida sprinklersystem skulle 
f6rekomma pa biblioteken. Debatten aktualiserades ater da Los Angeles Public Library, 
1986, brann i sju timmar innan man tick elden under kontroll. Ca 20% av bibliotekets 
samlingar forstordes. En av de avgorande faktorema for brandens vrudsamma forlopp 
var avsaknaden av ett sprinklersystem. Numera rekommenderar American Library 
Association sprinklers i biblioteken. (Katastrofplan ... 1991, passim) 

Att sprinklersystem orsakar storre vattenskador an nodvandigt ar en vanlig miss
uppfattning. Vatsprinklersystem kan vara utforda pa olika satt men en gemensam 
namnare ar att varje sprinklerhuvud utloses individuellt genom varmepaverkan. 
Huvudprincipen ar att vattnet endast forekommer dar elden och varmeutvecklingen 
finns. Rekommendationer i UUB:s katastrofplan ar "Den mangd vatten som atgar foratt 
slacka en storbrand samt de skador som uppstar i samband med branden ar avsevarda 
jamfort med de mangder vatten och de skador som forekommer vid sprinklerslackning. 
Sprinkleranlaggningar bor darfor accepteras som ett satt att skydda boksamlingar" 
(ibid , s 4). Nackdelama med sprinklersystem kan vara kostnaden samt risken for 
lackage. (ibid, passim) 

Vilken typ man an anvander sa kommer biblioteksmaterialen att drabbas av skador, 
framst fuktskador. Detta till trots, saar det att foredra framfor att materialen eldharjas 
och forstors for all framtid. Vilka ar da de mest forekommande brandsakerhetssystemen 
pa de tillfragade biblioteken? 

HandbrandsHickare (vatten, skum, kolsyre) 
Brandslangarlbrandskap 
Sprinklersystem 
Brandpost 
Finns ej 
Vet ej vad som fmns 

Nar det galler de olika hjalpmedlen for att forhindra att en brand sprider sig kan man se 
att de fiesta biblioteken har en eller flera olika sorter. Handbrandslackare av olika slag ar 
vanligast forekommande pa biblioteken, 23 av 40. Hur stort antal slackare varje enskilt 
bibliotek har, framkommer inte av svaren men nagra papekar att det finns slackare i 
flera av bibliotekets·olika rum. Aven brandslangar ar vanligt forekommande, de fmnspa 
13 bibliotek. 

Det fmns olika typer av sprinklersystem, vat-, gas-, pulver- och skumsprinklersystem. 
A v de 6 bibliotek som har installerat sprinklersystem i lokalema ar det inte nagot som 
namner vilken sorts system det galler. Pa ett bibliotek har man automatisk kolsyre
slackning i sin datahall. 

Det ar 3 bibliotek som inte har nagon typ av brandsakerhetssystem, och av dessa ar det 2 
som inte heller har nagot brandlarm. Utover dessa bibliotek ar det 2 som inte kanner till 
om det fmns nagra hjalpmedel for att forhindra att en brand sprider sig. 
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4.2.2 Katastrofplanering 

Per Cullhed anser att varje bibliotek som raknar med att brand eller vattenskador kan 
in,traffa, bor ha mlgon form av katastrofplanering (Cullhed 1985). I UUB:s katastrofplan 
talas det om att en plan bor vara uppdelad i en forebyggande del och en planeringsdel 
som anger hur biblioteket ska agera om skada uppstar. 

Det ar svart att forebygga en brand som t ex orsakas av en pyroman men atgarder kan 
sattas in for att forsoka minimera att brander uppstar genom t ex elektriska installering·
ar. Man bor tanka pa att ju fler elektriska installationer det fmns i biblioteken desto mer 
okar de allmanna riskema och belastas det befmtliga elnatet. F orebyggande atgarder ar 
bl a att byta ut aldre skarvsladdar och slitna apparater samt att ej ha elektriska apparater 
i magasinen. Dessutom inbegriper katastrofplanering att det t ex fmns tillrackligt med 
brandslackare i bibliotekets lokaler samt att det finns rok-varmedetektorer och brand
lann. (Katastrofplan .. .l991, s 20-22) 

Nar det ga.Iler oversvamning kan svaga punkter i sakerhetssystemet faststa.Ilas och 
vattenskador kan forebyggas t ex genom att se over om viktiga samlingar star i golvhojid 
dar risken for vattenskador ar stor och om de latt kan flyttas. VVS-installationer bor i 
mojligaste man minimeras. (ibid) 

Nar det ror bibliotekets samlingar bor man reda ut vilket restvardeskydd de olika 
samlingarna har. Det ar lattare attt gora sakerhetsprioriteringar i en katastrofsituation om 
samlingarna ar uppdelade efter skyddsvarde, aterskaffningsvarde etc redan vid 
uppsta.Ilningen. (ibid, s 22) 

Den andra delen i katastrofplanen bor behandla hur man ska agera t ex nar brand eller 
lackage har uppstatt. Dels hur personalen ska utrymma lokalema och om mojlighet firms 
att forhindra att alltfor stora vattenskador uppstar p g a slackningsarbetet. Kan man t ex 
tacka over hyllor med plast eller presenningar? Viktigt ar aven att snabbt kunna ta hand 
om det fuktskadade materialet for att forhindra mogelskador. Detar svart for biblioteken 
att skota hela saneringsarbetet sjalva, utan de kan behova hja.Ip av en saneringsfrrma 
saval med evakuering som med torkning av materialet. Materialet kan aven behova 
saneras fran roklukt och rengoras fran sot. Darfor ar det viktigt att redan i forvag veta 
vart man ska vanda sig och vilken hjalp man kan rakna med. (ibid, passim) 

Under fragan om "katastrofplan finns", kan det vara svart att avgora vad for typ av plan 
som menas. Somliga har svarat "ja" pa fragan utan att fortydliga vad planen avser 
medan andra forklarar att det ga.Iler en utrymningsplan vid brand. Mojligt ar att man 
menar utrymningsplan i en del av ja-svaren ocksa. De som mer har specificerat sina svar 
talar om brand och brandsakerhet/ovningar. Ingen namner nagot om oversvamningar. 
Det ar svart att avgora om biblioteken har nagon utformad plan eller utbildning for hur 
personalen skall hantera en situation da biblioteket kan drabbas av vattenHickage p g a 
trasiga rorledningar etc. 
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Tabell9 
Svarsfrekvens 

Har biblioteken katastrofplan? n = 40 

Nej 24st 
Utrymningsplan Sst 
Ja 6st 
Genomfort ovningar 2st 

A v de tillfragade biblioteken svarade 24 att de inte hade nagon katastrofplan. Daremot 
a.r det 2 som har med det i sin framtida planering samt en som arbetade pa en sadan plan 
vid tidpunkten for enkaten. I planeringen for ett av biblioteken ingar det ovningar i 
katastrofsituationer for personalen och man kommer aven att ta fram en katastrofplan~ 

Detar 6 bibliotek som har svarat "ja" pa fragan om plan finns, men ingen harmer 
detaljerat beskrivit vad planen innefattar; om det ror sig om en katastrofplan som 
innehaller forebyggande atgarder, hur man ska agera i katastrofsituationer samt med 
arbetet efterat for att reducera skadoma i mojligaste man eller om det endast beror 
utrymning vid brand. Ett av svaren tyder pa att biblioteket har haft en plan som har 
foraldrats da den sags vara under omarbetning. Katastrofplan har av 8 bibliotek tolkats 
som utrymningsplan i handelse av brand. 

Ytterligare svar anger att brandovningar har genomforts. Av de 2 bibliotek som svarade 
sa hade det ena sina ovningar for fem ar sedan. Svaren skulle kunna tolkas som om de 
har nagon typ av utrymningsplan vid eventuell brand. · ' 

For att kunna minimera skadoma sa mycket som mojligt ar det nodvandigt att 
personalen ar medveten om vad som ska goras i en krissituation. Genom att ha en 
utforlig plan over katastrofsituationer samt att genomfora kontinuerliga ovningar kan 
skadoma troligtvis reduceras. Vid brand ar det viktigt att personalen vet hur de skall 
agera, bade fOr sin egen, besokarnas och biblioteksmaterialets skull. Hur insatt ar 
personalen om vad som skall goras i en krissituation och hur ofta forekommer det 
ovningar? 

TabelllO 

Ar personalen insatt 1 vad som 
skall goras vid katastrofsituation? 

Ja 
Nej 
Daligt insatt 
Ja, vid brand!utrymning 
Borde vara, haft demonstrationer 
Ej svar 

SvarsrrekVens 
n=40 

14st 
9st 
9st 
Sst 
2st 
1st 

Att bibliotekspersonalen ar insatt i vad som skall goras i en katastrofsituation framkom i 
14 av de 40 svaren. Har finns inget fortydligande om det enbart galler vid brand eller 
aven i andra situationer. Kunskaper i hur man ska utrymma bibliotekslokalema och 
forhindra att branden sprider sig har personalen pa 5 bibliotek. 
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I 9 fall svarar man kort och gott "nej" pa om personalen ar insatt i vad som skall goras i 
hiindelse av brand eller oversviinming. Ytterligare 9 anser att det ar tveksamt om deras 
personal verkligen vet hur de ska hantera olika situationer som kan uppsta. Samtidigt 
papekas det av nagra att ovningar och information ar inplanerad f6r att oka kunnigheten 
hos personalen. 

Da det har f6rekommit demonstrationer f6r personalen, borde de vara insatta i vad som 
skall goras. Detta ar 1 av 2 svar under den har kategorin. Det andra svaret syftar pa att 
personalen borde ha goda kunskaper i enlighet med den gamla plan som har funnits och. 
som nu ar under omarbetning. 

Det ar viktigt att biblioteken har ovningar om vad som skall goras i hiindelse av en 
katastrof. Ju mer kunskap bibliotekspersonalen har desto storre chans ar det att Ia. 
kontroll over situationen och f6ljaktligen reducera skadoma. Kunskapen pa de till
fragade folkbiblioteken varierade men hur ofta harman ovningar f6r sin personal? 

Tabellll 

F orekommer det ovningar 
f6r personalen? 

Nej 
Ja 
Ovningar planeras 
F orekommer sporadiskt 
En bart info/ demonstrationer 

Svarsfrekvens 
n=40 

17st 
llst 
5st 
4st 
3st 

Brandovningar och andra ovningar f6r att Ia. en katastrofsituation under kontroll saknas 
pa 1 7 av de tillfragade biblioteken. De namner inte heller nagot om att de har planerat in 
ovningar eller skall gora det. Daremot ar det 5 stycken som svarar att ovningar f6r 
bibliotekspersonalen fmns med i den framtida planeringen. Ett av dem ska ha ovningar 
sa fort deras gamla katastrofplan har blivit omarbetad. 

Ovningar f6rekommer pa 11 av biblioteken. Hur ofta ar svart att saga da manga endast 
har svarat "ja" pa att det f6rekommer. Svaren visar dock att 3 bibliotek har ater
kommande ovningar som sker med jamna mellanrum. En preciserar ovningen som 
brandovning. Sporadiskt f6rekommande ovningar som oftast sker med langa mellanrurn 
eller har f6rekommit nagon gang da och dA, uppger 4 som svar. 

Pa 3 av biblioteken harman haft informationsmoten och/eller demonstrationer av t ex 
handbrandslackare. Nagra ovningar har inte f6rekommit och det namns inte heller att 
det ar inplanerat nagra i framtiden. 

4.3 Bibliotekets samlingar 

Denna avdelning i enkaten beror fragor om bibliotekets olika samlingar, hur de f6rvaras 
och vern som har tillgang till samlingama. Fragoma 22-23 ar strukna da manga miss
f6rstand har skett. Syftet med fragan om olika material var att fa fram uppgifter om 
material sasom papper, pergament etc. Manga av svaren har i stallet kommit att galla 
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vad de olika samlingama bestar av t ex lokalsamlingar, handskrifter etc. D~ fniga 23 ar 
m1got av .en foljdfraga har aven den missuppfattats (Bilaga 1, s 3). 

4.3.1 Forvaring och tillging till aldre samlingar och specialsamlingar 

Att de fiesta biblioteken har nagon aldre samling eller specialsamling visar under
sokningen. Av de 40 bibliotek som besvarade enk:aten har 36 antingen aldre samlingar 
ochleller specialsamlingar. Specialsamlingama bestar till stor del av lokalhistoriska · 
samlingar som finns pa 13 av de tillfragade biblioteken. De aldre samlingar som har 
uppgetts i enk:atema stracker sig fran inkunabler fram till 1800-talslitteratur aven om 
den dominerande tiden verkar vara 1600-1800-talen. Det ingar aven handskrifts
samlingar, litteratur fran stifts- och laroverksbibliotek och aldre tidningslagg. En del av 
svaren, 10 stycken, talar enbart om att biblioteket har olika samlingar men det sags inte 
vad de omfattar. Exempel pa samlingar som finns pa biblioteken: 

Lokalhistoriska samlingar 
Handikapplitteratur 
Bibliotekshistoriskt material 
Svenska Deckarbiblioteket 
.Aldre privata donationer 
Gamla tidningsliigg 
Handskrifter 
Docklitteratursamling 
Stifts- och laroverksbibliotek 
Donation 1500-1800-talen 
Raritetssamling 1600-1800-talen 
Boksamling 1400-1800-talen 
lnk:unabler 
1600-1800 talslitteratur 
Kulturhistoriskt arkiv: foton, bandinspelningar, film 

Var forvarar biblioteken sina olika samlingar? Stalls alit som tillhor aldre eller special
samlingar ner i magasin eller forvaras de inne i bibliotekets allmanna avdelningar? 
Svaren skiljer sig beroende pa vilka samlingar det ror sig om. Nastan genomgaende vad 
galler lokalsamlingama forvaras de pa oppna hyllor i biblioteket. v anligt ar att det finns 
speciella rum inne i den publika lokalen for samlingama Detta ar aven en vanlig inter
nationelllOsning vid forvarande av specialsamlingar (Forvara ... 1986, s 20). Lokal
samlingama ar vanligtvis tillgangliga for allmanheten. Fordelen med de oppna samling
ama ar att man sammanfor magasin, lasesal och vissa servicefunk:tioner sa att 
anvandama kan !a materialet pa ett snabbt och lattillgangligt satt. 

Bibliotek med slutna samlingar valjer vanligtvis att forlagga magasinen sa nara de 
offentliga lokalema som mojligt, vilket ar gynnsamt bade fran service- och bokvards
synpunk:t. Ju kortare transportvagar desto snabbare framtagning av materialet och 
minskning av skaderiskema (ibid). Nar det galler de tillfragade bibliotekens forvaring av 
de aldre samlingama varierar bade forvaringen och tillgangligheten. Enligt svaren ar de 
vanligaste forvaringsplatsema lasta utrymmen i kallarmagasin, brandsakra valv, lasta 
skap etc. Forvaringen sker aven i olika utrymmen inne i biblioteksbyggnaden, som t ex i 
personalrum, sammantradesrum och korridorer. Den mest svartatkomliga placeringen av 
forvaringslokaler ar skyddsrummen som ofta kan ligga langt bort ifran biblioteken. · 
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Ytterligare exempel pa var samlingarna forvaras: 

Administrationsplanet 
Kommunarkiv 
Personalrum och korridor (last) 
Hyllor med skjutdorrar av glas 
S pecialmagasin 
"Garage" magasin ute pa "stan" 
Godkiint arkiv 
Lasta sk!p i utlaningshallen 
Specialsk!p i biblioteket 
Specialhus 
Kassaskap 

Ti~lgangligheten varierar pa de olika biblioteken. Bibliotekspersonalen i sin helhet har 
pa nastan alia biblioteken tillgang till samlingarna. Endast 2 av biblioteken har sarskild 
personal for samlingarna. Ferutom personalen ar forskare en relativt vanlig grupp som 
har tillgang tilllitteraturen. Vad galler allmanheten varierar tillgangen till materialen. En 
given foljd av att svaren varierar beror dock pa att samlingarna skiljer sig at en hel del. 
Lokalsamlingar t ex ar i allmanhet tillgangliga for alia medan tillgangligheten till aldre 
samlingar oftast ar begransad. Pa manga bibliotek har allmanheten tillgang till 
samlingarna genom personalens forsorg. Ofta hamtas litteraturen fram pa begaran, for 
lasning i biblioteket. Hemlan brukar sallan forekomma. Nar det galler tillgangligheten 
matt i tid svaras det bl a att "De halls eppna for allmanheten 6 tim/vecka. Det ar ett 
referensbestand". Genomgaende ar det en viss begransning av tillgangligheten, sarskilt 
gallande de aldre samlingarna. Ytterligare nagra exempel pa svar som getts om 
tillgangligheten: 

Offentligt tillgiingliga 
Begriinsad tillgiinglighet, studiesamlingar 
Aldre samlingar - personalen 
Specialsamlingar - allmanheten 
Intresserad allmfulhet 
Vissa magasin liven allmanheten 
Vaktmttsteri 
Lantagare efter anmtllan 
Lantagare i viss man 
I kommunhuset, bibliotekarie tillsammans med arkivf6rest!ndare 
Kommunantikvarien 

4.4 Skador pa dokumenten 

A vsnittet tar upp fragor som rer olika skador som kan uppsta pa bibliotekets material; 
om biblioteken har drab bats av fukt- och megelskador och personalens kannedom om 
hur man ska ta bukt med skadoma, om surt papper och om de kan avgera hur detta 
behandlas samt hur hart slitna bibliotekets becker ar och om skadoma atgardas. 

4.4.1 Vanligaste skadoma och lagning av skadoma 

Skador pa becker kan uppsta pa manga olika satt. Mekaniska skador ar vanli~ fore
kommande och orsakas da beckema anvands ofta eller hanteras ovarsamt. Boeker som 
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ar i en stlindig cirkulation, som pa folkbibliotek, drabbas hart av slitage och har oftast en 
relativt kort livslangd. Men samtidigt her det till biblioteken att beckema ska lanas ut 
och anvandas. 

De fiesta svaren berer bibliotekets modema hestAnd men nagra stycken har avvikit 
genom att namna skador som galler de aldre samlingarna. Svaren har varit manga pa 
:fragan om de mest forekommande skadoma, men de fiesta anger framst slitage. 
Ferslitningsskador som uppstar genom ett kontinuerligt anvandande ar bl a lesa sidor, 
bok:ryggsskador, smutsiga sidor och band, lesa parmar och rever. Aven vid varsam 
behandling slits beckema ut efterhand. 

Ett allvarligt problem ar de skador som biblioteksbesekama medvetet utsatter beckema 
fOr. Det kant ex handla om att riva ur sidor, klippa ur bilder och kartor samt att gera 
understrykningar och anteckningar i beckema. Det ar inte heller ovanligt att ater
lamnade becker ar sendertuggade av hundar eller katter. 

Ett par bibliotek har valt att besvara fragan om skador som har uppstatt pa deras aldre 
samlingar. Har talas det inte om mekaniska skador orsakade av manniskor utan om 
fysiska och biologiska orsaker. Ett av biblioteken har samlingar som har angripits av 
mask och aven fuktskadats. Skadoma orsakades dock av aldre tiders forvaring. Nagra 
bibliotek har samlingar som har drabbats av uttorkning bl a terra skinnband. Att 
beckerna torkar ut ar ett resultat av everdriven varme. 

Som namnts sa slits bibliotekets becker hart genom ett stlindigt anvandande. Hur ser 
folkbibliotekens hestand ut, ar hela bestandet hart slitet eller ar det endast delar av 
bestandet som slits? Pa fragan om hur hart slitet bibliotekets material ar sa har de fiesta 
valt att tala om folkbibliotekets moderna hestand som ar i cirkulation. Endast ett Ia.tal 
namner de aldre samlingama 

Tabell12 

Ar beckema hart slitna? 

Ja vissa/varierar 
Ja 
Nej 
Ej varre an genomsnittet 
Ja, becker i lokalsaml./aldre saml. 
Gar ej att uttrycka generellt 
Ej svar 
Ja, stor del av bestandet 
Vetej 

Svarsfrekvens 
n=40 

18st 
Sst 
Sst 
4st 
2st 
2st 
2st 
1st 
1st 

A v de tillfragade ar det 2 som tycker att det ar svart att uttrycka sig generellt om hur . 
slitet bestandet ar. Vanligast ar att bibliotekens hestand till viss del ar hart slitet, mer 
eller mindre. Detta svaras pa 26 av biblioteken. Da beckema ar ute i cirkulationen a.r det 
givet att de slits mycket. Ett av svaren fortydligar varfor beckema slits sa som de ger: 
"Daliga bokanslag - :fa inkopta exemplar av samma titel - inte tillrackligt med pengar for 
ersattningsexemplar - allt detta gor att bockema slits hart". Detta ar ett stort bekymmer 
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for hihlioteket. Pa 2 av hihlioteken har man namnt att deras lokalsamling respektive 
delar i den aldre samlingen ar hart slitna . 

.Aven om inte hela hestandet ar slitet sa ar det stora delar av folkhihliotekens hestand 
som hor tas om hand och lagas. Ar det nodvandigt att laga hockema eller ska man he lire 
kassera dem? S:varet heror givetvis pa omfattningen av de skador som kan forekomma. 
Alit for smutsigt och slitet material kan vara lonlost att laga. Om det dessutom ar Uitt att 
nyanskaffa ar det onodigt att lagga ner resurser pa att laga. Tittar man pa helheten av 
hihliotekens atgarder sa skiljer sig svaren at. Det ar 10 som har valt att ej hesvara fragan. 

Tabell13 

Atgardas skadoma pa materialen? 

Ej svar 
Nej 
Atgardas kontinuerligt 
Aldre saml. atgardas/ ska atgardas 
Delvis/fall till fall 
Finns inga resurser 
Det mest slitna kasseras 
Vissa skickas ivag for renovering 
Ibland pa extra vardefulla hocker 
Normalt nyinkop istallet 
Vetej 

SvarsfrekVens 
n=40 

lOst 
8st 
8st 
3st 
3st 
2st 
2st 
1st 
1st 
1st 
1st 

Pa fragan om skadoma atgardas svarar 8 hihliotek kort och gott "nej ", annars varierar 
svaren. Skadoma atgardas fortlOpande genom plastning, lagning, omhindning samt till 
viss del gallring uppger 8. Ett vanligt svar ar: "Slitna hocker lagas eller gallras, detta ar 
ett kontinuerligt arhete". Pa 2 bibliotek uppger man endast att man kasserar allt for slitet 
material, "Det mesta hart slitna kasseras. Vi ar ett folkhibliotek". Ekonomiska resurser 
saknas svarar 2, men vissa akuta fall kan atgardas. Normalt nyinkop istallet for att laga 
hockema ses ocksa som en atgard. 

Aldre samlingar eller extra vardefulla bocker atgardas eller skall atgardas pa 4 av 
hihlioteken. Ett bibliotek uppger att "I samhand med katalogisering av de aldre 
samlingama ( i huvudsak 15-, 16- o 1700-talsbocker) planeras renovering av vissa 
klenoder". Ovriga bibliotek talar om sitt modema hestand som ar ute i cirkulationen. Ett 
par har uppgett att man delvis eller fran fall till fall avgor vad som ska atgardas. Detta 
galler troligtvis for de fiesta hiblioteken. Man lagar knappast alit material. Manga 
ganger kan det kanske vara lonsammare att kopa in nytt. 

Pa de 2 bibliotek dar man talar om att lokalsamling respektive aldre samling ar hart 
slitna, gor man inget for att atgarda de skador som har uppstatt 
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4.4.2 Fysiskt och biologiskt orsakade skador samt behandling av skadoma 

Fukt- och mogelskador uppstar om biblioteksmaterialen drabbas av vattenskador och 
detta inte atgardas. Har bocker vattenskadats bor atgarder sattas in snarast, for om inget 
gors at fuktskadoma skapas det gynnsamma forhallanden for mogel- och svamptillvaxt. 
Det fmns en grans pa ca 48 timmar da man bor ha kommit igang med arbetet 
(Katastrofplan .. .1991, s 32). Om biblioteken drabbas av vattenskador beror det oftast pa 
lackage i rorledningar. Aven vid brand ar risken stor for vattenskador under slacknings
arbetet. Ar det vanligt att biblioteken har drabbats av lackage med foljd att materialet 
har blivit skadat? Svaren som givits i enkaten ar nastan enhetliga; vattenskador fore
kommer sallan. 

Tabelll4 

Forekommer fukt
och mogelskador? 

Nej 
Ja 

SvarsfrekVens 
n=40 

33st 
7st 

Fukt och!eller mogelskador har forekommit pa 7 av biblioteken. Skadomahar uppstatt i 
samband med lackage eller att regnvatten har trangt in i bibliotekslokalema. Pa ett av 
biblioteken har skada orsakats av att vatten har droppat in bakom en hylla, dar gamla 
tidningslagg forvarades. Mogelskador ar det endast ett bibliotek som namner och detta 
pa en del backer i en aldre samling. Skadoma uppstod vid tidigare forvaring. 3 av · 
biblioteken har valt att enbart svara "ja" pa fragan vilket gor att man inte far reda pa om 
det galler fukt, mogel eller bade och. Da enbart ett av biblioteken namner mogelskador 
tyder det pa att de bibliotek som har drabbats av bl a lackage har atgardat skadoma inom 
rimlig tid. 

Om biblioteken drabbas av omfattande vattenskador kan det vara svart att sjalva ta hand 
om skadoma. Experthjalp kan behova anlitas. Ror det sig om smarre fuktskador eller 
borjan till mogeltillvaxt kan man pa ett enkelt satt atgarda skadoma. Mogelsporema kan 
till en borjan tas bort med hjalp av en dammsugare eller genom att borsta bort dem 
utomhus. Gors inget at det fran borjan sa okar forfallet, lader ruttnar och pappret 
eroderar pa ytan, blir mjukt och kommer slutligen att forvandlas till en sondersmulande 
pappersmassa (Cunha 1971, s 84-85). 

Ett fatal av de tillfragade biblioteken hade drab bats av vattenskador men hur manga ar 
det som kan ta hand om skadoma? 

Tabell15 

Kan m behandla fukt
och mogelskador? 

SvarsfrekVens 
n=40 

N~ TI~ 
Ja 6st 
Ej svar Sst 
Nej, anlitar expert/vet vart man vander sig 4st 
Gallrar/slanger skadat material 2st 
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Nar det galler kunskap om hur~ fukt/mogelskador ska behandlas ar det 23 som svarar 
"nej ", de vet inte vad som skall goras. 4 har svarat att man anlitar expertis om problemet 
uppstar eller att man vet vern man skall vanda sig till om rad. Istallet for att forsoka 
reparera skadorna foredrar 2 att slanga/gallra bort det skadade materialet, bl a kasserades 
de gamla tidningslagg som hade blivit fuktskadade. Pa 6 av biblioteken har man vetskap 
om hur man skall hantera den har sortens skador. 

Pa 2 av de 7 bibliotek dar fuktskador har forekommit har man svarat att man kan 
behandla skadoma. Av de ovriga som har haft den har typen av skador ar det bl a 2 som 
slanger skadat material. De resterande 3 har svarat "nej" pa fragan om de kan ta hand 
om fuktskadat material. Av de bibliotek som inte har drab bats av fukt/mogelskadade 
becker uppger 4 att de vet hur skadoma skall behandlas. 

Forutom att biblioteksmaterial kan forstoras av fukt och mogel arden stora nedbrytande 
faktom syrt papper. Nastan alit papper som maskintillverkats under de senaste 150 aren 
har en hog surhetsgrad, bade genom surlimningen och ligninet som utsondrar syra som 
tas upp av pappersfibrema. Lumppappret har istallet svaga basiska egenskaper p g a 
tvattforfarandet vid fiberberedningen. Genom denna alkalireserv fick lumppappret ett 
skydd inbyggt mot sura nedbrytningsprocesser (Lindencrona 1990). 

Under de senaste decenniema har det pagatt debatter om den katastrof som ar pa vag att 
drabba biblioteken runt om i varlden. Vart kulturarv ar pa vag att vittra sonder. Hur 
medveten ar man om det "sura" pappret pa folkbiblioteken? 

Tabell 16 

Avgora om pappret ar ''surt"? 

Nej 
Ja 
Ej svar 
Tveksamt/vet ej 
Inagonman 

Svarsfrekvens 
n=40 

28st 
Sst 
3st 
3st 
1st 

Da det galler :fragan om man pa de olika biblioteken kan avgora om papper ar "surt" kan 
det ifragasattas hur den borde ha formulerats. Det mesta av folkbibliotekens hestand 
bestar av bocker utgivna under de senaste 150 aren. Endast en informant har uppmark
sammat detta och svarar "Det som inte ar lumppapper ar 'surt' ". Majoriteten av svaren 
talar for att man inte kan avgora vilket papper som ar surt. Ett par stycken svarar med att 
det kan fmnas nagon pa biblioteket som troligtvis kan avgora detta. 

Vad gor man for att uppratthalla livslangden pa bockema? I Ingrid von Bergens artikel 
Kulturellt sonderfall - en stiindig kapplopning med tiden, talar Ingemar Frojd, ledare for 
det svenska Forsknings~ och utvecklingsprojektet for papperskonservering, om 
avsyrning av a.Idrande papper. Masskonservering av bocker och dokument sker inte i 
Sverige utan har raddar man ett objekt i sander genom t ex avsyrning, lagning och 
laminering. Aven om en stor del av de svenska bibliotekens hestand hailer pa att ga 
forlorat sa ar anda inte Sverige lika hart drabbat som t ex USA. Det beror pa att det 
svenska klimatet ar kallare och mindre fuktigt. (von Bergen 1989) 
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I bl a USA och Kanada har man utvecklat metoder for att kunna genomfora mass
avsyming av bocker. Metoden i USA bygger pa att man behandlar bockema i en 
vakuumkammare med dietylzi.nk. Processen skall neutralisera syran i pappret och forse 
det med en alkalisk buffert. Nackdelen med metoden ar att dietylzink i angform explo
derar om den utsatts for vatten eller lu:ft. I Kanada gar metoden ut pa att man badar 
bockema i en magnesiumforening, upplost i metanol och freon. Losningen tranger in i 
pappret och neutraliserar syroma. Nackdelen ar de miljoskador som freonet kan orsaka. 
(Gyllander 1989) 

Vad kan biblioteken gora for att motverka nedbrytningsprocessen av bockema? Forvara 
bockema svalt ar ett satt men det giiller samtidigt att det inte ar fuktigt. Fukt forvarrar 
skadoma. Exponering i direkt solljus bor undvikas samt alit for stora 
temperaturvax.lingar. Dessutom bor lu:ftreningsfilter installeras i ventilationen for att 
filtrera bort svavel- och kvavedioxider. 

Vidtar man nagra atgarder pa folkbiblioteken for att motverka forsumingsskador? 
Halften av biblioteken har valt att inte besvara fragan. 

Tabell17 

Vidtas atgarder for att forlii11ga 
livslangden pa "surt" papper? 

Ej svar 
Nej 
Nej, pga tidsbrist/ekonomiska resurser 
Vetej 
Bedoms fran fall till fall 
Har siinkt temperaturen 

Svarsfrekvens 
n==40 

20st 
14st 
2st 
2st 
1st 
1st 

Ett av biblioteken har siinkt sin temperatur for att forlanga aJ.dem pa materialet. Annars 
gors det inte mycket at problemet pa biblioteken. Med tanke pa att det var 28 som 
svarade "nej" pa foregaende fraga, sa kan resultatet har ha sin naturliga forklaring. 
Kanner man inte till problemet sa vidtas inte nagra atgarder. En annan syn pa saken ar 
t ex svaret "Nej, ej ansvar att vara arkivmyndighet och slutforvara svensktlutHindskt 
tryck". Dessutom papekas det att ingenting gors at problemet p g a tidsbrist och 
bristande ekonomiska resurser. 

4.5 Bokvird 

Under denna avdelning tas fragor upp om biblioteken har speciell plan for lagning/ 
konservering, om det fmns sarskild personal som utfor arbetet och vilken typ av arbete. 
Dessutom fragas det om biblioteksmaterial skickas ivag for lagning och i sa fall.till 
vilken typ av firmor samt om man har en speciell organisation som beslutar om det som 
skickas ivag. 
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4.5.1 Lagninglkonservering av material pi biblioteket 

Finns det migon Hingsiktig planering over vilket material som ska tas om hand och lagas 
och beb.allas for framtiden? Satter man ett visst varaktighetsvarde pa vis sa delar av 
bestandet och harman storre uppmarksamhet over dessa? Hur gorman pa de olika 
biblioteken? 

Tabelll8 

F orekommer plan for lagning/ 
konservering pa biblioteken? 

Nej 
Nej, men har bokvardsavd. 
Atgardar vid behov/kontinuerligt 
Lagar det av varde 
Nej, men lokalt museum hjalper till 

Svarsfrekvens 
n=40 

32st 
3st 
3st 
1st 
1st 

Nagon skriven plan for hur man skall ga till vaga och vad som ska lagas forekommer 
inte pa migot av biblioteken. A v de 40 bibliotek som besvarade enkaten ar det 3 som har 
tillgang till egen bokvardsavdelning. De ombesorjer att de bocker som ar trasiga lagas. 
Nagon plan behovs saledes inte. Vissa svar antyder att man inte planerar art atgarda 
skador, utan det gors kontinuerligt eller vid behov. De bocker som anses ha ert varde 
lagas ocksa. Ert bibliotek rar hjalp av ert lokalt museum art klara ut vad som eventuellt 
behover lagas. 

Personal som har kunskap i hur man lagar biblioteksmaterial ar en stor tillgang pa 
biblioteken. Med kunskap menas inte enbart art kunna laga bockerna utan aven art 
veta hur olika lim, tejp etc paverkar papper. Vad for typ av arbete utfor den biblioteks
personal som har hand om bokvarden? Hur stora resurser satsar de tillfragade biblio
teken pa personal som skoter omvardnaden av materialet? 

Tabelll9 

Finns det personal for 
lagninglkonservering 

Ja 
Nej 

SvarsfrekVens 
n=40 

38st 
2st 

Art bokvard forekommer pa folkbiblioteken visar undersokningen. Pa 38 bibliotek finns 
personal som utfor nagon form av vardande uppgifter.16 stycken poangterar art det 
galler lagning vilket kan bero pa art det aven star konservering i fragan. Detta galler 
troligtvis for de ovriga biblioteken ocksa. Nagon papekar art konservering inte ar aktuell 
nar det handlar om folkbibliotek. Vern som skoter lagningen av bockerna varierar. En 
del av biblioteken har sarskild personal som skoter bokvarden medan det hos andra ar 
den ordinarie bibliotekspersonalen som har lart sig. Pa ert bibliotek finns det en person 
anstalld pa heltid enbart fOr art skota om bockerna medan det pa ert annat ar avsart 5 
tim/vecka for bokskotsel. Det ar endast 2 bibliotek som inte gor nagra som heist 
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lagningar eller dylikt. Ytterligare exempel pa vilka som skoter bokvarden: 

Personalen pa bokvardsavdelningen 
Tillfil.llig ALU-beredskap 
Del av kanslisttj!nst ( otillrl!.cklig) 
Bokbindare anstlilld 
Nya bOcker lagas av speciell person 

Da det galler vilken typ av arbete som utfors uppger de fiesta att det ror sig om enklaJ.ie 
lagningar av bocker. Vanligast ar att de namner plastning, fastande av losa sidor och 
losa ryggar. Enklare former av ombindning forekommer ocksa varav ett av biblioteken 
har eget bokbinderi. Ett av biblioteken som har egen bokvardsavdelning konstaterar att 
de till 99% sysslar med folkbibliotekets bocker och att konservator inte behovs da man 
ej har behov av den specialkompetensen. Trots detta visar resultaten i nedanstaende 
avdelning att det finns ett behov av att skicka ivag materialet for mer omfattande 
restaurering. Ytterligare forslag pa vad som utfors pa de olika biblioteken: 

Limning 
Ombindning 
Ersatta tOrstt>rda sidor med kopior 
lnbindning av periodiskt material 
Forstlirka bindning 
"Klipp och klistra" 
Signering 
Robust lagning av spruckna band 
Enkel bokvard 

4.5.2 Restaureringsarbeten uttOrda av andra firmor 

Biblioteken svarar enhalligt att det ror sig om enklare lagning som utfors pa biblioteken. 
Mer omfattande skador kan uppsta pa materialen vilket bor atgardas for att inte 
bockema ska ga forlorade. Sarskilt om det ror sig om vardefulla eller svaranskaffade ; 
bocker. Firmor finns som gor mer omfattande restaureringsarbeten pa biblioteks
material. Hur vanligt ar det att folkbiblioteken skickar ivag skadat material till skickliga 
hantverkare? Vilka firmor ar det vanligast att biblioteken anlitar och vilket arbete vill de 
fa hjalp med? 

Tabell20 

Skickas material ivag for 
lagning? 

Ja 
Nej 

Svarsfrekvens 
n=40 

26st 
14st 

En stor del av biblioteken har behov av att anlita utomstaende fmnor som kan ta hand 
om visst material som kraver mer omfattande vard an biblioteken kan klara av sjalva. 
Vanligast ar att materialet skickas ivag for ombindning och inbindning. Ytterligare svar 
som har uppgetts ar att man skickar material som har drabbats av akuta eller svarare 
skador. Da galler det mer avancerat restaureringsarbete. Att man skickar ivag material 
vid behov och att bedomning gors fran fall till fall har ocksa svarats. 
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Nar det galler att skicka ivag material f6r lagning ar det oftast bokbinderier som anlitas. 
Flera har uppgett att det just galler inbindning/ombindning nar man skickar ivag 
materialen. Enklare typer av lagning klarar de fiesta biblioteken av sjalva. Expertis t ex 
papperskonservator anlitas emellanat, t ex nar det galler vardefullt material och/eller om 
det ar svarare skador som kraver att restaureringsarbeten utf6rs. Detar 38 som sjalva 
utf6r enklare former av lagningsarbeten medan 26 aven anlitar andra A v de 2 bibliotek 
som inte har nagon egen personal som lagar bockema ar det ett av dem som inte heller 
skickar ivag sitt material. Det andra anlitar bokbinderi. 

Nar det galler bokbinderierna har ett bibliotek eget bokbinderi knutet till sig, andra 
uppger lokala eller privata binderier. Pa ett bibliotek anvander man sig av kommunens 
rehabiliteringsavdelnings bokbinderi. Det poangteras av ett bibliotek att det galler bok
binderi som utf6r hantverksjobb. 

Undersokningen visar att det ar ratt sa f6rekommande att biblioteken skickar ivag en del 
av sitt material. Har man en beslutande organisation bakom detta eller kan vern som 
helst i personalen bestamma vad som ska skickas ivag? 

Tabell21 

Finns beslutande organisation 
om vad som ska skickas ivag? 

Nej 
Katalogavd. 
Ja 
Mediaavd. 
Inkopschef 
Ansvarig avd.chef 
F ackansvarig bibliotekarie 
Beslut vid behov 

Svarsfrekvens 
n=40 

25st 
5st 
3st 
3st 
1st 
1st 
1st 
1st 

Att ha en speciell organisation bakom besluten om vad som skall skickas ivag f6r bl a 
restaurering, ombindning ar inte sa f6rekommande. A v de 25 bibliotek som inte har 
nagon organisation f6r att skicka ivag material sa har 14 uppgett att de inte skickar ivag 
nagot material ails f6r lagning. Aterstoden, 11 stycken, som skickar material f6r lagning 
har ingen beslutande organisation bakom sig och de uppger heller inte nagon ansvarig 
person. Ett bibliotek uppger att man beslutar vid behov vilket talar f6r att ansvarig 
avdelningschef tar stallning. Liknande svar har uppgetts av ett annat bibliotek och dar 
man samtidigt papekar att man bedomer fran fall till fall. 

A v de bibliotek som har nag on ansvarig svarar 3 enbart "ja", vilket inte sager vern som 
fattar besluten. Pa nagra bibliotek ar det flera stycken som bestammer i samrad med 
varandra t ex katalogavdelning och mediaansvarig eller katalogchef i samrad med 
bibliotekarie pa vuxenavdelningen. De tva avdelningar pa biblioteken som verkar ha det 
storsta inflytandet ar katalogavdelningen och mediaavdelningen. 
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4.6 Val av material som skall behandlas 

Avdelningen tar upp vad som prioriteras nar man valjer ut vad som ar vart att lagga ' 
bibliotekets resurser pa. Valjer man ut aldre och specialsamlingar eller ar hela bestandet 
lika viktigt? Vilken urvalsmetod anvands och vilka urvalskriterier harman om det som 
skall behandlas samt om viss del av budgeten ar avsatt f6r omvardnad av backema? 

Det ar ett stort bortfall pa alia fragoma i avdelningen, i genomsnitt 1 0 stycken per fraga. 
2 av biblioteken har avstatt fran att svara pa nagon av fragoma i avdelningen. 

4:.6.1 Nytt eller gammalt - vilket skalllagas 

Ar hela bestandet viktig att varda och bevara? Svaren har blivit manga. 

I valet om vad som ar viktigast att behandla namner 1 0 av biblioteken att hela 
bokbestandet ar viktigt, bade modemt och gammalt. En del bibliotek specificerar sina 
svar med att det galler aldre backer i cirkulationen som inte gar att nyinkapas eller det 
mest gangbara bestandet i utlaningen. Na.gra talar om att det inte gar att saga generellt 
utan att man bedamer fran fall till fall och att varje bok behandlas f6r sig t ex genom att 
bedama hur viktig den ar att ha kvar i samlingen eller om det gar att kapa ett nytt 
exemplar. Ett svar lyder "Lagar det som ar viktigt, oviktigt slangs om det ar skadat''. 
Material av bestaende varde, specialsamlingar med regional anknytning och dyra 
referensbacker ar ocksa viktiga att underhalla. A ven det aktuella bestandet uppges som 
viktigt, ett exempel ar "I f6rsta hand backer fran 1900·talet som behavs - ar gangbara i 
utlaningen". En del bibliotek prioriterar gammalt framf6r nytt, oftast vardefulllitteratur, 
men det visar sig att en del linda anser att man bar ta hand om hela bibliotekets hestand, 
allt ar viktigt. A ven ekonomiska resurser paverkar vilket material som blir behandlat. 
Ett exempel pa detta ar "Vi har sa stora aldre samlingar och egentligen inga medel 
avsatta f6r dem. Akuta fall ar det som galler". 

Hur finner man de backer som kraver vard av olika slag? Gar man systematiskt igenom 
hela bestandet eller ar det slumpen som avgar? Urvalsmetodema ar manga men 
slumpurval f6rekommer ofta. Farutom de bibliotek som har anvant sig av ordet 
sllumpurval bar aven de inga som namner att skadoma upptacks i cirkulationen, vid 
aterlamning, hylluppsattning, hyllstadning och gallring. En del bibliotek gar ibland 
systematiskt igenom sitt hestand medan andra har papekat att det ar omajligt p g a att 
bestandet ar alldeles f6r omfattande. Pa flera av biblioteken finner man de trasiga 
backema bade slumpvis och vid genomgang av bestandet. Endast ett bibliotek uppger 
enbart systematisk genomgang. Litteratur som ar vasentlig f6r verksamheten gas regel
bundet igenom t ex referensverk och standardverk. Flera svar tyder pa att fack
litteraturen ar en viktig deli bestandet, t ex ges svaret "Stor genomgang av fack
litteraturen. Trasiga backer, som vi vill behalla :fangas da upp". Ett bibliotek namner att 
man gick igenom hela bestandet vid "flytt". 

V are sig man gar igenom bestandet systematiskt eller anvander sig av slumpurval sa bar 
materialet uppfylla vissa kriterier f6r att resurser skalllaggas ner pa bl a lagning eller 
ombindning. Vilka ar de vanligaste kriteriema pa de tillfragade biblioteken? 
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Urvalskriteriema varierar pa de olika biblioteken, alit fran det modema bestlindets 
efterfragan till oersattligt och unikt material. En viktig del ar volymema i lokal
samlingama. Aktualiteten och efterfragan ar viktiga kriterier likaval som om boken kan 
n~inskaffas eller ej. Andra exempel ar om det galler bibliotekets sista exemplar av 
nagon titel eller om det ar en forstaupplaga Om boken har ett varaktighetsvarde for 
biblioteket och om dent ex ar vard ombindning ar ocksa kriterier som namnts. Man 
tittar aven pa hur nedsmutsade och skadade bockema ar, alit for slitet material ar inte 
lonsamt att laga. Ett exempel ar "Av trasiga bocker som kommer till katalog- och 
inkopsavdelningen kastas ca halften p g a alltfor stora skador eller att bockema ar 
forrudrade eller mycket smutsiga". Ett vanligt svar ar aven att det inte gar att saga sa 
generellt, utan det ar en ren bedomningsfraga, fran fall till fall. 

4.6.2 Ekonomiska resurser 

For att underhrula och varda biblioteksmaterialet behovs det ekonomiska resurser samt 
en vilja att satsa pa att bevara bibliotekets hestand. Folkbiblioteken har karva tider och 
det ar en prioriteringsfraga om var pengama skalllaggas. Ett par svar uppger att biblio
teken inte ar nagot arkivbibliotek och darfor ser man troligtvis bokvardsfragan sasom en 
lag prioritering? Hur ser de ekonomiska resursema ut for de tillfragade biblioteken? 

Tabell22 

Ar del av budgeten avsatt for 
underhrul av bockema? 

Nej 
Ja 
Bokvardsavd. har egen budget 
Ej svar 
Ingar i bokanslagen 

SvarsftekVens 
n=40 

22st 
13st 
2st 
2st 
1st 

Nar det galler fragan om en viss del av budgeten ar avsatt for vard och underhrul av 
bockema har 22 svarat "nej". Kostnader for underM.ll av bocker ingar i mediaanslaget 
har 2 av dem uppgett. Av de 13 som svarat "ja" pa fragan har nagra utformat svaret · 
ytterligare. Det namns bl a att de pengar som ar avsatta inte galler for det aldre 
bestlindet. Det ar 2 som har uppgett hur mycket anslag de har for underhrul, 10 000 kr 
och 50 000 kr. Ett annat svar ar att anslaget ar for litet men nagot belopp namns ej. 
Ytterligare svar ar att medel avsatts vid behov och att medel tas fran bokanslagen for att 
betala bokbindare. Lon till anstalld som tar hand om enklare lagningar, namns ocksa. 
Nar det galler de 3 bibliotek som har egna bokvardsavdelningar ar det 2 som anger att 
avdelningarna har sin egen budget men pa ett av dem gar aven en viss del av huvud
bibliotekets budget till ombindning av material. 
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5. Slutsatser och overgripande diskussion 

Kapitlet kommer att belysa de olika slutsatser som har framkommit av den empiriska. 
undersokningens resultat. Slutsatsema bygger pa de fragestiillningar som fmns formu:
lerade under syftet. Kapitlet avslutas med en overgripande diskussion av olika aspekter 
och funderingar som har dykt upp under arbetets gang. 

5.1 Slutsatser 

A vsnittet syftar till att belysa de slutsatser som framkommit ur det empiriska materialet. 
Detta gors utifran uppsatsens fyra fragestiillningar. 

5.1.1 Tar biblioteken hansyn till yttre faktorer som kan bryta ned 
biblioteksmaterialen? 

Vanligast forekommande pa biblioteken ar att man ej hailer en konstant temperatur. 
Temperaturema pa de olika biblioteken varierar fran +16°C upp till +35°C. Vissa 
bibliotek hailer dock en relativt jamn niva medan andra uppmater stora temperatur
skillnader. De stOrsta skillnadema mellan lagsta och hogsta temperatur ar anda upp till 
ca 15°C. Temperaturema varierar i manga fall i takt med arstidemas skiftande klimat. 
Pa de bibliotek dar man har ansett att det ar viktigt att haila en konstant temperatur i de 
publika lokalema och/eller magasinen ligger temperaturen i genomsnitt pa ca +20°C. De 
hailer sig inom de rekommenderade temperaturramar som bl a KB staller som krav i 
sina lokaler, runt +18°- +20°C. 

Temperaturen maste beaktas ihop med luftfuktigheten. Aven nar det galler den relativa 
luftfuktigheten ar det nagot vanligare att inte mata luftfuktigheten an att mata den. Drygt 
halften av biblioteken mater luftfuktigheten men det ar inte alia som kanner till vilka 
varden som luftfuktigheten har. Pa de bibliotek dar man vet vardena, varierar dessa men 
somliga hailer en relativt konstant niva. Pa en del av biblioteken kan vardena ga anda • 
ner till ca 25% vilket kan medfora att bockema torkar ut och pappret blir sprott. Hogsta 
varden som namnts ar runt 70-80% vilket kan orsaka mogeltillvaxt pa materialen. De 
bibliotek som uppmater de hoga vardena ar samtidigt de som har valdigt stora niva
skillnader i den relativa luftfuktigheten. Somliga har upp till 30% skillnad mellan lagsta 
och hogsta vardet. En del av biblioteken hailer sig runt de varden som Per Cullhed anser 
ar lampade for svenska bibliotek, 40-50%. De bibliotek som enbart utfOr matningar i 
magasinen haller en luftfuktighet pa ca 60%. Det kanjamfOras med KB:s krav pa 
luftfuktigheten i sina magasin, 40-60%. 

Drygt halften av biblioteken mater ej den relativa luftfuktigheten. Det ar nastan genom
gaende de som inte har en konstant temperatur. Av de bibliotek som har en konstant 
temperatur ar det 9 stycken som mater luftfuktigheten. De bibliotek som har stora 
variationer i luftfuktigheten ha.ller en relativt konstant temperatur pa runt +20°C. Stora 
variationer i luftfuktigheten tyder alltsa inte pa att man har liknande nivaskillnader i 
temperaturen. 
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Genom att installera luftkonditionering kan man Hittare kontrollera klimatforhailandena 
i bibliotekets lokaler och magasin. Majoriteten av biblioteken har inte luftkondition
ering. A v de som har installerat luftkonditionering ar det ha.J.ften som hailer en konstant 
temperatur i lokaler och!eller magasin. Det ar endast ett :fatal av dessa bibliotek som 
aven mater luftfuktigheten. Kanske avstAr man fran att mata luftfuktigheten da man 
raknar med att den ska haila sig konstant p g a luftkonditioneringen. 

Fororeningar och avgaser tranger in i biblioteksbyggnadema genom ventilationen. De 
fiesta biblioteken har luftrenings:filter for att saila bort skadliga gaser och partiklar som 
bryter ner biblioteksmaterialen. Dessutom blir det ha.J.sosammare miljo for personal och 
besokare att vistas i. 

Biblioteken skiljer sig at nar det handlar om att forebygga faktorer som bryter ner 
biblioteksmaterialen. Det ar endast en tiondel av de tillfragade biblioteken som hailer en 
konstant temperatur, mater luftfuktighet, installerat luftkonditionering samt satt in luft
renings:filter i ventilationen. Majoriteten av biblioteken har forebyggande atgarder for 
nagon eller nagra av de olika skadefaktorema En viss medvetenhet fmns pa biblioteken 
om att man bor skydda samlingama genom en anpassad temperatur och fuktighet samt 
genom att :filtrera bort fororeningar som annars gar in i bibliotekets lokaler. Harigenom 
ges aven personalen en behaglig arbetsmiljo. Detar 5 bibliotek som skiljer sig fran de 
ovriga genom att de inte har nagon av dessa forebyggande atgarder. 

Boeker som exponeras i ljus, naturligt eller arti:ficiellt, bryts ner och forstors. Pa de 
fiesta bibliotek faller solljuset in i lokalema vilket ar ganska naturligt da det ror sig om 
folkbibliotek. Man vill ha ett ljust och trivsamt bibliotek, bade for besokare och 
personal. Men ljuset skadar dock materialen, sarskilt om bockema exponeras direkt i 
solljuset. Ingen fraga ar sta.J.ld om hyllomas placering i forhailande till fonstren men 
manga kan tankas ha placerat hylloma sa att ljuset inte faller direkt pa bockema. Det ar 
endast ett bibliotek som har satt in forebyggande atgarder for att :llirhindra att UV
stra.J.ningen tranger in i bibliotekets lokaler. Man anvander sig av sol:film for fonstren. 
Detar inte omojligt att biblioteken har markiser for fonstren trots att man inte namner 
detta. Man ser det kanske inte som :filtrering av stra.J.ningen. Flera av biblioteken uppger 
dock att solljus ej tranger in i magasinen och det ar dar som aldre samlingar manga 
g~ger forvaras. 

Nar det ga.J.ler det arti:ficiella ljuset ar lysror den mest skadliga belysningen. Trots detta 
anvander sig alla bibliotek utom ett av bl a lysrorsarmatur. Det fmns :llirdelar med 
lysror, t ex att de genererar varme och har en langre livslangd an glodlampor. Det har 
dock inte lamnats nagra uppgifter om biblioteken har nag on typ av :filtrering av UV
strainingen i lysroren. 

Att skydda biblioteksmaterialen fran UV -straining forekommer knappast pa biblioteken. 
I magasin, dar a.J.dre samlingar ofta forvaras, undviker man fonster vilket bara ar till for
del for materialen. En naturlig :llirklaring till detta ar att den vanligaste placeringen av 
bokmagasin ar i kallaren. 
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5.1.2 Hur ar sakerheten pa biblioteken och vilka kunskaper har personalen? 

Majoriteten av biblioteken har nagon typ av stoldskydd fdr att fdrhindra a~ b~cker 
fdrsvinnner. V anligast a.r att stoldskyddsmarka bockerna med magnetlarm 1 parmar eller 
pa bok:ryggar. Darmed minimerar man svinnet under bibliotekets oppethallande. ' 
Installerade inbrottslarm som torhindrar objudna gaster efter stangningsdags ar nast 
vanligast. Daremot a.r det inte sa fdrekommande att man anvi:inder sig av bada typema · 
av Iarm. Detar endast pa 6 bibliotek man har dubbelt skydd. Ett par av biblioteken 
fdredrar att skydda sina samlingar med hjalp av patrullerande vakter. Slutligen ar det 5 
bibliotek som skiljer sig fran de andra genom att de helt saknar nagon typ av stoldskydd, 
men ett par av dem harmed i sin framtida planering att atgarda detta genom att install
eralarm. · 

F orutom att skydda sig mot stold bor man aven tanka pa vilka fdrodande effekter en 
brand kan :fa pa ett bibliotek. Aven brandsakerheten skiljer sig pa de olika biblioteken: 
Mest fdrekommande ar att man har rok- och/eller varmedetektorer. Detta finns pa cirka 
halften av biblioteken. I manga fall ar detektorema direktkopplade till narliggande 
brandstation!larmcentral. Biblioteken f'ar harmed ett dubbelt skydd, ett larm fdr att 
uppmarksamma att utrymning bor ske samt ett fdr att tillkalla brandkar. I motsats till 
dessa bibliotek ar d~t 11 stycken som helt saknar larm, men nagra ska installera det 
inom en snar framtid. Dessutom ar det ett bibliotek som ej vet om larm finns. Biblio
teket ligger tillsammans med en skola och brandsakerheten skots fran skolan. 

Olika typer av brandsakerhetssystem fdrekommer pa de fiesta biblioteken. V anligast ar 
olika sorters handbrandslackare, fdljt av brandslangar och sprinklers. Av de bibliotek 
som inte har nagot brandlarm ar det 2 som aven saknar brandsakerhetssystem. Det 
bibliotek som ar sammanslaget med en skola har ej heller ki:innedom om vad som fmns 
ifraga om t ex handslackare och slangar. 

Det finns vissa likheter mellan biblioteken. Flera av de bibliotek som har installerat 
inbrottslarm i byggnaden har aven direktkopplade brandlarm till brandkar/larm~i:inst.. 
Ser man istallet pa de bibliotek som saknar stoldlarm finner man att fiera av dem avert 
saknar brandlarm. I de fiesta fall har de dock nagon typ av slackningsredskap. Av de 
bibliotek som saknar brandlarm uppger drygt halften att personalen har bristande 
kunskaper om vad som ska goras i hi:indelse av brand. 

Personalens kunskaper i krissituationer och om fdrekommande ovningar varierar 
mycket men vissa gemensamma namnare finns. Gemensamt fdr 10 av biblioteken ar att 
personalen inte har nagon eller har dalig uppfattning om vad som skall goras om det 
uppstar nagon typ av krissituation pa biblioteket. Trots medvetenheten om personalens 
daliga kunskaper fdrekommer det inga ovningar. Det finns inte heller nagra ovningar, 
t ex brandovningar, inplanerade i framtiden. Nagon formulerad plan over hur man ska 
skydda sin verksamhet forekommer inte heller. Av dessa bibliotek ar det 3 stycken som 
saknar brandlarm samt aven det bibliotek som ej vet om larm finns. 

8 bibliotek har inplanerat katastrofplan och/eller utbildning och ovningar for personalen. 
Vid tidpunkten fdr undersokningen var personalen ej insatt i hur man skall agera i en 
katastrofsituation. Man har i sin framtida planering inriktat sig pa att fdrbattra saker
heten, bade fdr personal och besokare. Utbildning och/eller ovningar skall anordnas for 
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personalen inom en snar framtid. Pa ett bibliotek kommer man i samband med personal
utbildning att utforma en katastrofplan. Det har forekommit enstaka ovningar pa ett av 
biblioteken, men alltfor sallan for att personalen skall veta vad som skall goras i en 
krissituation. Pa ett annat av dessa bibliotek har man en katastofplan men den ar under 
omarbetning. Personalen har kpnskap om innehillet i den gamla planen, men man 
kommer att infora nya ovningar nar den nya planen ar fardigstalld. A v dessa 8 bibliotek 
ingar 2 som inte har nagot brandlarm. I samband med planeringen av utbildning och 
oWingar har man ocksa planex;at att installera larm. 

Pa II bibliotek har man en utrymningsplan och/eller dar vet personalen hur man ska ga 
till vaga vid utrymning av lokalerna. Det ar 7 stycken som har utrymningsplan men det 
ar endast 2 av dem som har ovningar for sin personal. Om brand skulle uppsta medger 2 
stycken att deras personal ar okunnig om hur de skall hantera situationen. Trots att man 
har en formulerad utrymningsplan vet personalen inte hur de ska agera i handelse av 
brand. Personalen pa 6 av de 11 biblioteken vet hur de ska handskas med situationen om 
de tvingas utrymma lokalema pa besokare. Pa de 4 bibliotek som saknar utrymningsplan 
vet man hur utrymning av lokaler skall ske. Brandovningar forekommer for personalen 
pa3 avdem. 

Pa de resterande II biblioteken ar personalen insatt i vad som skall goras i en kris
situation. Det skiljer sig dock nar det ror ovningar och katastrofplan. Pa 3 av biblioteken 
vet personalen hur de skall agera men det forekommer varken ovningar eller nagon 
formulerad plan over vad man skall gora. Halften av de ovriga 8 biblioteken har bade 
ovningar o.ch katastrofplan medan man pa de andra antingen har plan eller ovningar. 

Pa en stor del av biblioteken har personalen ingen direkt kunskap i hur man skall agera 
om en katastrofsituation uppstar. Man ar medveten om detta pa biblioteken men man 
tycks inte gora mycket at det. Somliga har dock insett att ovningar kan vara nodvandiga 
och har inplanerat detta i framtiden. Pa ett par av de bibliotek dar personalen inte har 
nagon kannedom om hur de ska agera i en krissituation harman inte heller nagon typ av 
brandlarm installerat. Knappt halften av biblioteken har personal som mer eller mindre 
kanner till vad som skall goras i en krissituation. Detta galler framst vid brand. Det finns 
personal pa ett par bibliotek som vet hur de skall agera aven om det inte forekommer 
nagra ovningar eller formulerad plan over vad som ska goras. Pa en del bibliotek brister 
sakerheten, bade niir det galler hjalpmedel och kunskaper. Det fmns dock bibliotek som 
bade har larm, ovningar och personal som kanner till hur de skall agera i handelse av att 
en katastrofsituation uppstar. 

5.1.3 Vilka kunskaper bar personalen om olika skador som kan uppsta pa 
. biblioteksmaterialen och vilken vard ges pa biblioteken? 

De vanligaste skadoma pa bibliotekens hestand har uppkommit av slitage, t ex Iosa 
sidor, bokryggskador, smutsiga sidor och band, losa piirmar och revor. Detta atgardas pa 
de fiesta bibliotek. V anligast ar att det ror sig om enklare lagningar som t ex att satta 
fast Iosa sidor, laga trasiga ryggar och band. Den personal som utfor det mer vardande 
arbetet varierar pa biblioteken, allt fran ALU-anstallda till fast anstallda. Somliga har 
personal ett par timmar i veckan for denna typ av arbete medan andra har personal pa 
heltid. Egen bokvardsavdelning forekommer pa tre av biblioteken. Det modema 
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bestandet lagas till en viss grans pa biblioteken men man koper manga ganger nytt 
istallet for att laga. Detta avgors framst genom hur slitet materialet ar. 

Ombindning eller inbindning av bocker rorekommer sallan. Det ar endast m1got enstaka 
bibliotek som utfor detta arbete. V anligare ar att biblioteken vander sig till bokbinderier. 
Ett visst behov av att skicka ivag material for mer omfattande restaurering finns. Det ar 
26 stycken som sander ivag delar av sitt biblioteksmaterial. Storre reparationer utfors 
ofta av mer yrkeskunniga personer. Det ror sig ofta om aldre och vardefullt material. 

Detar 38 som har nagon typ av enklare bokvard pa biblioteket och av dessa anlitar 26 
aven frrmor utifran for mer avancerade restaureringsarbeten. Det tyder pa att en majo
ritet av biblioteken ar mana om att oka livslangden pa biblioteksmaterialen. Man tycker 
det ar viktigt att bevara delar av bestandet. Det ar endast ett bibliotek som varken lagar 
sjalva eller sander ivag material for lagning. 

Fysiskt och biologiskt orsakade skador fOrekommer ytterst sallan pa biblioteks
materialen. Fukt och/eller mogelskador har forekommit pa 7 bibliotek och har uppstatt i 
samband med lackage eller av regnvatten som trangt in i byggnaden. Pa ett bibliotek 
forekommer det mogelskador pa aldre samlingar. Dessa skador uppstod vid tidigare 
forvaring. Over halften av biblioteken uppger att de inte vet hur man behandlar fuk:t och 
mogelskador. lstallet anlitar man expertis eller kasserar det skadade materialet. Pa 2 av 
de 7 bibliotek dar fuk:tskador har forekommit vet man hur skadoma ska behandlas. A v 
de ovriga som har haft den har typen av skador ar det 2 som kasserar skadat material. . 
De resterande 3 kan inte behandla fuk:tskadat material. A v de bibliotek dar bocker inte 
har drabbats av fukt/mogelskador ar det 4 som kanner till hur skadoma ska behandlas. 

Debatter har forekommit de senast artiondena om att bibliotekens bocker varlden over 
ar pa vag att vittra sonder. Det beror paden hoga surhetsgrad som pappret innehaller. 
Fragan om "surt" papper var luddigt formulerad vilket gor att det ar svart att veta hur 
medveten bibliotekspersonalen ar om problemet. Trots detta sa tyder svaren pa att man 
inte vidtar nagra sarskilda atgarder for att forhindra forfall pa bibliotekets hestand. Det 
ar endast ett bibliotek som uppger att man har sankt temperaturen. Samtidigt har manga 
bibliotek indirekt reducerat nedbrytningen genom att de har luftreningsfilter i 
ventilationssystemen. A ven genom att halla en relativt konstant temperatur och en 
lamplig niva pa luftfuk:tigheten bromsas nedbrytningen. 

5.1.4 Varderas visst material hogre an annat? 

Biblioteken har i manga fall ungefar samma asikter om vilka kriterier som galler vid ur
val av vad som ar viktigt och vad som skall behandlas. Skillnaderna ligger mest i om 
man varderar gammalt eller nytt material hogst. En fjardedel av biblioteken anser att 
hela bokbestandet ar viktigt att ta vara p!, bade gammalt och modemt. I det modema 
bestandet ar det framst aktualiteten och det som ar mest gangbart som varderas hogst. 
En del anser att aldre bocker i cirkulationen, som ej gar att nyanskaffa har ett visst rest
varde. Samtidigt ar man aven man om dyrbarare referensverk och standardverk. Vad 
som dessutom varderas hogt ar sista exemplaret eller en fOrstaupplaga. For manga 
bibliotek har specialsamlingar med regional anknytning ett bestaende varde. Man ar 
man om sin lokalhistoria. En del namner aldre och vardefulla samlingar som viktigast. 
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Pa ett annat bibliotek namner man dock att de pengar som ar avsatta for underhaJ.l av 
bocker ej ar till for de aldre samlingarna. En del bibliotek har angett att man bedomer 
fran fall till fall om en viss bok ar vard att lagas. En viktig bedomning ar att avgora 
vilket varaktighetsvarde vatje enskild bok har for biblioteket. 

5.2 Overgripande diskussion 

Jansson skriver att det pa folkbiblioteken finns stora hestand som bor kunna anvandas 
av framtida generationer (Jansson 1977, s 12). Hon pekar pa att aven folkbiblioteken har 
ett visst bevarandeansvar. Flera bibliotek motsatter sig indirekt detta nar de poangtera 
att de inte ar nagot "arkivbibliotek" och att man ej "bevarar" bocker pa folkbibliotek. 
Majoriteten av biblioteken har ett blandat hestand, allt fran inkunabler till 1900-tals
litteratur vilket borde vara argument nog for hur man bast skall forvara samlingarna och 
motarbeta nedbrytande faktorer. Aven om man inte har KB:s normer om ett livslangt 
bevarande sa bor en stor del av folkbibliotekens hestand vara viktigt att spara for efter
varlden. 

A v resultaten att doma tycks miljon i biblioteken inte vara en av de storre angelagen
hetema pa vissa bibliotek. Man kan ha upp till35°C varme vilket ej ar att rekomm
endera for bestandet och inte fOr personalens valbefinnande heller. Manga later aven 
luftfuktigheten variera med stora nivaskillnader. Det ar knappast behagligt att vistas i 
t ex allt for torr luft. Fordelen med att installera luftkonditionering ar att man kan 
kontrollera bade temperatur och luftfuktighet men det ar samtidigt en fraga om ekon
omi. For manga bibliotek kan en klimatanlaggning vara en alldeles for stor utgift. Det 
ar inte heller sa vanligt forekommande att man har luftkonditionering. Det kan racka 
med ett val fungerande ventilationssystem som heist skall ha bade tilluft och fraruuft. 
De fiesta tycks dock anse att det ar viktigt med luftreningsfilter i ventilationssystemet. 
Genom att filtrera gaser och partiklar blir det en battre miljo for hibliotekets hestand, 
personal och hesokare. Nar det galler solljus ar det nog i manga fall en ren trivselfraga. 
Det ar knappast nagon som vill vistas i morka, dystra lokaler med enhart artificiellt ljus. 
Daremot kan det vara viktigt att tanka pa att solljuset ar skadligt. Hylloma hor alltsa inte 
vara placerade sa att hockema exponeras direkt i ljuset. Lysror som arden vanligaste 
belysningen pa bihlioteken har manga fordelar; bl a ar det mer ekonomiskt med lysror 
an med glodlampor. Det bor dock finnas nagon form av UV -filtrerande skydd pa dem. 

Det ar svart att dra nagra slutsatser om varfor manga bibliotek inte ar mer benagna att 
t ex ha ett konstant klimat i sjalva byggnaden. Mojliga aspekter kan bl a vara att det 
beror pa en omedvetenhet om riskerna med t ex for hog temperatur och luftfuktighet 
eller att det kan vara ett allmant ointresse for saken. Det kan aven hero pa karv ekonomi 
och personalhrist. Det fmns annat som man hellre prioriterar och lagger sina resurser pa. 

Viktigt att namna ar dock att manga av hihlioteken lagar och vardar de delar av he
standet som de tycker har ett varaktighetsvarde. A v resultaten kan man se att det avsatts 
en del tid pa att laga material. Inte hara enklare lagningar som gors pa det egna biblio
teket utan man skickar aven ivag till andra firmor for storre restaureringsarbeten. A ven 
ombindning och inbindning gors framst av andra. En del av budgeten avsatter man 
saJ.edes for att haJ.la det material som anses viktigt i gott skick. 
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Fuktskador ar sa.Ilan forekommande pa biblioteken. Det tyder bl a pa att VVS- · 
anordningarna ar i gott skick da lackage knappast forekommer. Att manga har svarat 
att de ej kan behandla fuktskador kan antas bero pa att man aldrig eller endast nagon 
enstaka gang har rakat ut for problemet. Sa Hinge man klarar sig ifran skador finner man 
ingen anledning att ta reda pa hur man ska behandla dem. Det ar daremot ingen nackdel 
att veta hur man kan forebygga eventuella skador. 

Y...nappast nagon inom biblioteksvarlden kan ha undgatt att hora talas om de debatter 
som forts angaende det sura pappret fran 1850-talet och framat. Det ar aven viktigt for 
de folkbibliotek som har en hel del becker fran mitten av 1800-talet och framat att be
akta detta. Daremot kan fragan om surt papper ha skapat•torvirring och man har inte 
tii.nkt pa att det mesta pappret faktiskt ar surt. Fragan som var sta.Ild om behandling av 
surt papper kan ocksa ifragasattas men manga har angett att man inte vet vad som skall 
goras. Ar man inte medveten om problemet gorman inget for att forhindra forfall. Som 
tidigare namnts har en del trots alit indirekt bromsat nedbrytningen genom en kontroll
erad temperatur, en relativt lamplig luftfuktighet och luftreningsfilter. Genom att fort
satta debatten kan man oka intresset och kunskapen for hur man bast ska ta hand om 
bibliotekens bestand. 

Nar det galler steldsakerheten kan det vara en ekonomisk fraga. De fiesta bibliotek hade 
visserligen nagon typ av skydd men hos dem som saknar detta sa kan det kanske bero pa 
bristande ekonomiska resurser. lngen bibliotekspersonal kan knappast tillata att delar ur 
bestandet forsvinner. I det langa loppet kan det diskuteras om det inte lonar sig att be
kosta nagon typ av stoldlarm. Ett stort svinn blir till slut en stor ekonomisk forlust tor 
biblioteket. Aven brandsakerheten ar nagot bristande pa en del bibliotek. Det bor vara 
viktigt att ha larm i en offentlig byggnad dar det vistas mycket manniskor och dar det 
finns mycket brannbart material. Pa en del bibliotek finns aven brister i kunskapen om 
vad som bor goras om biblioteket drabbas av en brand. Ar det en fraga om tid och 
intresse nar det handlar om brandovningar for personalen? 

Nar det ga.Iler en del folkbiblioteks installning till bevarandeansvar kan det sakert finnas 
manga forklaringar. En aspekt kan vara att folkbiblioteken har en "policy" att bestandet 
skall slitas ut och kasseras. Folkbibliotekens huvudsyfte ar dock att bockema skall an
vandas. De skall inte sta pa hylloma och samla damm. Samtidigt ar knappast hela be
standet vart att spara, mycket blir forAldrat och annat ar latt att nyanskaffa. Trots detta 
kan aven det som blivit forAldrat ha ett visst varde ur framtida forskningssynpunkt. 
A ven det som nu kan nyanskaffas kan i framtiden vara omoj ligt att ersatta. 

En annan aspekt ar resurser raknade i tid och kunskap. Manga folkbibliotek drabbas av 
nedskarningar vilket gor att personalen f'ar ett pressat schema och da ar det latt att salla 
bort det som inte kanns viktigt. Aven om man finner vard av becker viktig ar det inte 
sakert att man har tid att ta hand om den uppgiften. Ar bokvarden nagot som gors om 
man har tid eller ar det en viktig uppgift? Dessutom kravs det att det finns personal som 
ar kunnig och intresserad av bokvard. Undersokningen visar trots allt att nastan alia 
utfor nagon typ av bokvard pa biblioteken samt att manga aven anlitar mer kvalificerad 
bga.Ip utifran. 

Biblioteken har olika ekonomiska resurser avsatta for bokvard. En del har inga anslag 
alls for bokvard medan den ingar i bokanslag hos andra bibliotek. Ytterligare andra har 
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speciella anslag f6r detta andamAI. Anser man att bokvard ar viktig kan man kanske 
argumentera f6r att !a anslag. Tycker man istallet att bokvard har en lag prioritet liigger 
man resursema pa det som kanns viktigare. Aven om bokvarden kanns viktig kan manga 
folkbibliotek kanna av ekonomiska atstramningar och resursema racker inte till. Fragan 
ar vilket som blir mest ekonomiskt i langden, att laga eller kopa nytt? Dessutom kanske 
inte alit gar att nyanskaffa. 

Vad kan goras f6r att hoja medvetandenivan om att det ar viktigt att tanka pa bibliotek
ens samlingar f6r framtida bruk? Det behovs ytterligare diskussioner/debatter i amnet 
om hur man skall skydda bibliotekens hestand och da inte enbart pa KB och 
universitetsbiblioteken dar man har ett bevarandeansvar. Det bor galla f6r alia typer 
av bibliotek. Det borde inga i utbildningen pa Bibliotekshogskolan att utbilda och 
debattera bl a miljon i biblioteksbyggnadema och olika bevarandeatgarder som bromsar 
nedbrytningen av bibliotekens samlingar. Det ar viktigt om det finns nagon som ar 
intresserad av att f6rvara biblioteksmaterialet pa basta satt efter de f6rhallanden som gar 
att uppna pa biblioteket. Med goda kunskaper och insikter om hur man bast f6rvarar 
bibliotekens samlingar kan dagens hestand fmnas kvar f6r kommande generationer. 
Sarskilt i dagslaget med informationsteknologins snabba utveckling f'ar man inte 
glomma bort att aven de pappersbaserade informationsbarama ar viktiga och att mycket 
av var historia skulle ga om intet om bockema vittrade sonder och f6rsvann. Kunskap ar 
fortfarande - aven i dataAldem - samlad i bocker. 
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6. Sammanfattning 

Bakgrunden till studien beror delvis pa ett par artiklar dar skribentema vill uppmark
samma den katastrof som a.r pa vag att drabba biblioteken runt om i varlden. Att deras 
samlingar a.r pa vag att vittra sonder; kulturarvet ar pa vag att forsvinna (Bergen 1989; 
Cullhed 1985; Gyllander 1989; Lindencrona 1990). I motsats till vetenskapsbiblioteken 
har folkbiblioteken inget bevarandeansvar for sina samlingar. Utifran detta fannjag det 
intressant att forsoka !a en overblick over huruvida folkbiblioteken vill bevara delar av 
sitt hestand for kommande generationer. 

Syftet med uppsatsen var att undersoka hur ett antal svenska folkbibliotek forvarar och 
vardar sitt biblioteksmaterial. Att forsoka !a fram om man pa biblioteken ar medvetna 
om de skadliga faktorer som fmns i var omgivning och som har en nedbrytande effekt 
pa biblioteksmaterial, att dessutom se vilka kunskaper som bibliotekspersonalen har 
ifraga om skador och behandling samt vilken form av bokvard som forekommer pa 
biblioteken. Att genom undersokningen forsoka besvara nagra fragestiillningar som har 
framkommit ur syftet. Undersokningen ar dock inte menad till att forsoka dra generella 
slutsatser for alla svenska folkbibliotek da antalet medverkande bibliotek ar for fa 
Daremot kan man dra slutsatser om hur rorvaring och bokvard utfors pa de storre 
folkbiblioteken i Sverige genom att vid urvalet av biblioteken, i viss man, ha valt de 
storsta folkbiblioteken. 

Utgangspunkten for uppsatsen har varit en empirisk undersokning. Den baseras pa 
enkater som skickades utti1150 svenska folkbibliotek under hosten 1995. Det var 40 
bibliotek som besvarade enkaten och deras svar utgor swedes det material uppsatsen 
baseras pa. Enkaten bestod av sex avdelningar: lokaler och magasinsmiljo, siikerheten i 
byggnaden, bibliotekets samlingar, skador pa dokument, bokvard och val av material 
som skall behandlas. Fragoma uppgick till40 i antalet. Alla med oppna svarsaltemativ. 
Fragoma har till viss del utformats efter George Cunhas Conservation Survey Manual. 
Jag har inte funnit nagra liknande undersokningar attjiimfora mitt material med sa 
istallet anvander jag mig av litteratur och rapporter som bl a behandlar olika bevarande
atgarder for bibliotek (t ex Cunha 1971; Forvara ... 1986; Jansson 1977; Swartzburg 
1980). 

Kapitel 2 omfattar en kort historik om tidig bokvard. Det beror tidigare bevarande
atgarder, kopiering av tidigt material samt belyser ett par milstolpar i biblioteks
konserveringens utveckling. 

Kapitel 3 inleds med en kortfattat beskrivning av hur pappret forsiimrades i mitten av 
1800-talet p g a att man borjade anvanda sig av slipmassa samt att man surlimmade 
pappret. Darefter foljer en redogorelse over omgivande faktorer som har en nedbrytande 
effekt pa biblioteksmaterial. Det giiller faktorer som temperatur, luftfuktighet, 
luftfororeningar samt ljus, bade naturligt och artificiellt. Beskrivningen tar upp hur 
papper och till viss dellader paverkas av yttre rorhallanden, vilka skador som kan 
uppsta samt vad som kan goras for att forebygga skador. Dessutom tas olika 
rekommendationer upp om lampliga klimatforhrulanden i biblioteksbyggnaden. 

I foljande kapitel presenteras undersokningen och de resultat som har framkommit. Nar 
det galler klimatforhrulandena i biblioteken ar det vanligast att man inte hailer en kons-
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tant temperatur. PA manga bibliotek varierar den i takt med Arstidemas skiftningar. 
Detsamma galler aven f6r luftfuktigheten. Temperaturema varierar fran l6°C upp till 
35°C men pA de bibliotek dar temperaturen ar konstant ligger den i genomsnitt runt 
20°C. Aven luftfuktigheten uppmater stora variationer pa de olika biblioteken. De lagsta 
vardena ligger runt 25% och de hogsta uppnAr 80%. Vardena galler ej f6r alia bibliotek 
da manga ej har angett nagra varden eftersom de inte mater luftfuktigheten eller inte 
kanner till vilka varden som har uppmatts. De bibliotek som hAiler en relativt konstant 
luftfuktighet ligger pA varden mellan 25-50%. Pa de bibliotek dar vardena har stora 
skiftningar kan de nA upp till 30% nivAskillnad mellan det hogsta och det lagsta vardet. 

Luftkonditionering ar ett hjalpmedel f6r att lattare !a ett kontrollerat och konstant klimat 
inomhus. Denna typ av klimatanlaggning ar dock inte sA f6rekommande pa biblioteken. 
Genom att installera luftreningsfilter i ventilationssystemet f6rhindrar man att skadliga 
gaser och partiklar sprider sig i lokalema. De fiesta biblioteken har installerat luft
reningsfilter. 

Ljus, bAde naturligt och artificiellt, har en destruktiv effekt pA biblioteksmaterial. Att 
man har f6nster som slapper in dagsljuset i bibliotekets lokaler ar vanligt. Att man 
daremot filtrerar UV -strAlningen genom t ex specialbehandlat glas tycks inte fOre
komma. Endast ett bibliotek har uppgett att man har solfilm f6r f6nstren. Daremot ar det 
mindre f6rekommande med f6nster i magasinen. En f6rklaring till detta ar att den 
vanligaste placeringen av magasin ar i kallaren. A ven det artificiella ljuset ar skadligt 
och da framst genom lysror som avger UV -strAining. Trots detta ar lysrorsarmatur den 
vanligaste formen av belysning. Alla bibliotek utom ett anvander sig bl a av lysror. 
Inget av biblioteken har namnt att de pa nAgot satt filtrerar UV -strAlningen. 

Nar det galler sakerheten, bade stOld- och brandsakerheten, i biblioteken finner man 
bAde likheter och variationer. De fiesta biblioteken har nagon form av stoldskydd. 
Vanligast ar att man har satsat pa att stoldskyddsmarka bestandet. Darefter f6ljer in
stallerade inbrottslarm och rorelsesensorer. Det ar endast ett litet antal bibliotek som 
bade har stoldskydd i bockema och i byggnaden. Dessutom ar det nagra som inte har 
nAgon typ av larm ails. Vad betraffar brandlarm ar det vanligast med rok- och/eller 
varmedetektorer som i flera fall ar direktkopplade till narliggande brandstation. Drygt en 
fjardedel av biblioteken ar helt utan brandlarm men en del harmed i sin framtida plan
ering att installera larm. Av de bibliotek som saknar stoldlarm ar det i ett par fall aven 
nagra som saknar brandlarm. Brandredskap i form av handbrandslackare, slangar och 
sprinklers torekommer pa de fiesta biblioteken. Pa ett par bibliotek saknar man dock 
bade brandlarm och brandredskap. 

Att ha en formulerad katastrofplan over vad som skall goras i en krissituation ar inte 
sarskilt f6rekommande. Daremot ar det en del bibliotek som poangterar att de har 
utrymningsplan. Pa fiera av biblioteken har personalen aven bristande kunskaper hur de 
ska agera i en krissituation. Trots att man pa fiera bibliotek ar medvetna om bristema 
f6rekommer det andA inte nagra ovningar i hur man ska handskas med olika situationer. 
En del bibliotek har dock inplanerat ovningar. Det fmns aven bibliotek som bade har en 
formulerad katastrofplan, personal som vet hur de skall agera samt ovningar f6r 
personal en. 
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Att folkbiblioteken aven har aldre och/eller specialsamlingar visar undersokningen. Det 
ar endast ett :fatal som enbart har ett modemt hestand. Specialsamlingama ar framst 
lokalhistoriska samlingar medan de aldre samlingarna ar alit fran inkunabler till 1800-
talslitteratur. Pa nastan alia biblioteken har all personal full tillgang till samlingarna. 
F orutom personalen ar forskare en relativt vanlig grupp som har tillgang tilllitteraturen. 
Annars varierar tillgangligheten oar det ror allmanheten Specialsamlingarna forvaras 
oftast inne i de publika avdelningarna och ar i allmanhet tillgangliga for alla. Aldre 
samlingar forvaras ofta i magasin vilket gor att tillgangligheten minskar. Manga ganger 
rar anvandaren tillgang till dem via bibliotekariens forsorg. Litteraturen hamtas fram pa 
begaran for lasning i biblioteket. 

De vanligast forekommande skadoma pa biblioteksmaterial ar mekaniskt orsakade. Det 
handlar framst om rent slitage som losa sidor, trasiga bokryggar samt smutsiga sidor och 
band. Stora delar av bibliotekens hestand ar mer eller mindre hart slitet. De fiesta talar 
om det modema bestandet men ett :fatal uppger att de aldre samlingarna ar hart slitna. 
Nar det galler lagning av skadorna anger en del att det ar ett arbete som utfors kontinu
erligt. V anligt ar det dock att det mest slitna materialet kasseras. Det saknas aven 
ekonomiska resurser for att atgarda alit som kanske skulle behovas. Man far noj a sig 
med att atgarda de mest akuta fallen. 

Fukt och mogelskador ar sallan forekommande pa biblioteksmaterialen. Det ar endast ett 
litet antal bibliotek som har drabbats av fuktskadat material och dessa skador har 
uppstatt i samband med lackage eller av regnvatten som trangt in i byggnaden. Mogel
skadat material forekommer endast pa ett bibliotek och skadoma orsakades vid tidigare 
forvaring. De fiesta biblioteken har uppgett att de inte vet hur man behandlar fuktskadat 
material medan nagra namner att de vid behov anlitar expertis eller kasserar det skadade 
materialet. Endast ett par av de bibliotek som drabbats av fuktskador pa materialen har 
kannedom om hur skadoma skall behandlas. 

Papper med en hog surhetsgrad forekommer framst i bocker fran mitten av 1800-talet 
och framat. Lumppapper daremot ar fritt fran syra. Det ar endast ett :fatal bibliotek som 
har uppgett att de kan avgora vilket papper som ar surt. Svaret maste dock beaktas med 
hansyn till den daligt formulerade fragan om surt papper. Nar det galler att vid-taga 
atgarder for att forlanga livslangden pa det sura pappret ar det endast ett bibliotek som 
uppger att de har sankt temperaturen. De fiesta sager sig ej vidtaga nagra atgarder. 
lndirekt gor en hel del av biblioteken detta genom att de haller ett lampligt anpassat 
klimat i byggnaden samt filtrerar skadliga fororeningar. 

Konservering av biblioteksmaterial forekommer inte pa biblioteken men daremot utfors 
enklare lagningar pa nastan alla bibliotek. Det ar dessutom 3 bibliotek som har egen 
bokvardsavdelning. Den bibliotekspersonal som utfor de mer vardande uppgiftema ar 
alit fran ALU-anstallda till ordinarie bibliotekspersonal som har utbildat sig till att bli 
mer specialiserade. Arbetstid som ar avsatt for bokvard varierar fran ett par timmar i 
veckan till en heltids'ljanst. Over halften av biblioteken anlitar aven utomstaende firmor 
for mer avancerade arbeten. V anligast ar att man anlitar bokbinderier for ombindning 
och inbindning. Man anlitar aven expertis t ex papperskonservator for vardefullt 
material eller om det ror sig om svarare skador som kraver att restaureringsarbeten 
utfors. Manga av biblioteken skickar ivag delar av sitt hestand for omfattande lagningar 
men det ar forhallandevis :fa som har en beslutande organisation som avgor vad som ska 
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skickas. De avdelningar som tycks ha det storsta inflytandet over besluten om vad som 
ska skickas ivag for reparation iir katalogavdelningen och mediaavdelningen. 

En del bibliotek anser att hela bestandet, bade gammalt och modemt, iir viktigt att 
bevara. Det iir dock vanligt att man i forsta hand ser till aktualiteten och vilket som iir 
det mest gangbara i cirkulationen. Ytterligare kriterier for vad som ska vardas iir om 
det galler det sista exemplaret och detta ej gar att nyanskaffa eller om det iir en forsta
upplaga. Samlingar med regional anknytning har ett historiskt viirde for biblioteken. 
Dessutom iir man radd om aldre och viirdefullt material. Dyra referensverk och 
standardverk har ocksa ett varaktighetsviirde for biblioteken. 

I kapitel 5 besvaras de fragestallningar uppsatsens syfte utmynnat i. Kapitlet avslutas 
med en diskussion som behandlar resultaten i ett mer overgripande perspektiv. 
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ENKATEN HAR KOMPRIMERATS. 

ORIGINALET OMFATTAR 13 SIDOR. 
BILAGAl 

Denna enkat ligger till grund for min magisteruppsats som handlar 
om bibliotekens bantering och lorvaring av sina dokument. Min 
avsikt ar att titta pi ett, an tal folkbibliotek i Sverige och jamfora 
resultaten med annan forskning. For att kunna gora en sa rattvis 
undersokning som mojligt ar det viktigt att enkiten blir besvarad. 
Resultaten kommer att redovisas anonymt i uppsatsen. Numreringen 
pi enkaten ar endast till for att jag sjalv ska veta vilka som besvarat 
den. Om inte raderna racker till att skriva pi sa anvand garna 
baksidan. 
Jag ar tacksam om enkaten atersands senast den 2 111 -95. Ar det 
nagot ni undrar over sa gar det bra att kontakta mig pi tel. 033 -
140867. 
Tack pi forhand! 

HANTERING OCH FORV ARING AV BIBLIOTEKSMATERIAL 

LOKALER OCH MAGASINMILJO 

1) Ar det konstant temperatur i lokalerna? ---------

2) Vilken temperatur? -----------------

3) Mater ni luftfuktigheten? _____________ _ 

4) Har ni instrument for detta? -------------

5) Vilken ar luftfuktigheten? --------------
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6) Finns luftkonditionering? --'--------------

7) Finns filter mot luftiororeningar? -----------

8) Faller solljus in i lokalerna? _____________ .:.... 

9) Finns filter mot ultraviolett ljus? ------------

10) Vilken typ av belysning finns i lokalerna? --------

11) Stings Ijuset av automatiskt? -------------

12) Var Jigger bokmagasinen i byggnaden? ________ _ 

SAKERHETENIBYGGNADEN 

13) Vilken typ av stoldlarm finns pi biblioteket? ------

14) Vilken typ av brandlarm finns pi biblioteket? ------

15) Vilken typ av brandsystem finns tillganglig i biblioteket? 

16) Finns det nigon katastrofplan for brand eller oversvamning? 
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17) Ar personalen insatt i vad som ska goras i handelse av brand 
eller oversvamning? 

18) Forekommer det ovningar for personalen? -------

BffiLIOTEKETS SAMLINGAR 

19) Har biblioteket aldre samlingar ocb/eller specialsamlingar? 

20) Var fdrvaras samlingarna? -------------

21) Vem bar tillgang till samlingarna? ----------

22) Vilka material iorekommer i dessa dokument? ------

23) Hur ar personalens kiinnedom om olika material ocb bur de ska 
bevaras pa basta satt? 

SKADOR PA DOKUMENTEN 

24) Vilka ar de mest fdrekommande skadorna pa bibliotekets 
dokument? 
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25) Har ni haft fukt - och mogelskador pa samlingarna? __ _ 

26) Vet ni bur ni skall handskas med sadana skador? -"'""'-----

27) Kan ni avgora om samlingarna bar "sort papper"? ___ _ 

28) Om sadant finns, planerar ni att gora nagot at dem? ----

29) Ar bockerna hart slitna? --------------

30) Planerar ni att atgarda skadorna? -----------

BOKVARD 

31) Har ni nagon speciell plan for lagning och konservering av 
dokument? 

32) Har biblioteket sarskild personal for lagning och konservering 
av material? 

33) Om ja, vilken typ av arbete utfdrs? -----------

34) Om det ej finns nagon personal fdr reparationer eller vid mer 
omfattande restaurering, skickar man da ivag dokumenten? 
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35) Om ja, till vilken typ av firmor? -----------

36) Har ni nagon speciell organisering bakom detta som beslutar 
vad som ska skickas ivag? 

VAL AV MATERIAL SOM SKA BEHANDLAS 

37) Valjer ni i forsta hand aldre eller specialsamlingar eller ar bela 
bestandet viktigt? 

38) Vid orval, gar ni systematiskt igenom bela bestandet eller ar det 
slumpurval? 

39) Vilka urvalskriterier bar ni for de material som ska behandlas? 

40) Ar en viss del av budgeten avsatt for underhill och vard av 
material? 

TACK FOR ER MEDVERKAN! 
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Maria Holmqvist 
Gustav Adolfsgatan 69 
502 43 Boras 

Boras den 3/11-95 

Hej! 

Jag heter Maria Holmqvist och gar pa bibliotekshogskolan i Boras. Jag 

skickade er ett brev for ett par dagar sedan om att jag skulle skicka ut en 

enkat som underlag for min magisteruppsats. Jag ska undersoka ett antal 

folkbiblioteks bantering och forvaring av dokument samt vilken typ av 

bokvard som forekommer pa biblioteken. Jag skickar har enkaten och ar 

tacksam om ni besvarar den och atersander den senast den 20/11-95. 

Tack pa forhand! 

Med vanlig halsning 

Maria Holmqvist 
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Hej! 

Jag sande er en enkat for ett par veckor sedan ocb jag vore valdigt 

tacksam om ni skulle vilja ta er tid att besvara den. Det betyder 

mycket for min magisteruppsats att undersokningen blir sa rattvis 

som mojligt • .Ar det nagot ni undrar over sa kontakta mig pa tel. 033 

- 140867. Om ni bar forlorat enkaten sa meddela mig snarast sa 

skickar jag en ny. Jag boppas ni bar tid ocb lust att besvara enkaten 

och atersanda den senast den 12/12-95. 

Tack pa forband! 

Med vanlig balsning 

Maria Holmqvist 
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Hogskolan 
i Bareis 

Hogskolan i Boras iir en nation ell hogskola. Studenter kern
mer fran bela landet for attstudera hiir. Hogskolan bestar av 
fern institutioner och utbildningsprograrn och kurser ges inom 
omnidena bibliotek och information, textil, teknik, pedago
gik samt data och ekonomi. 

Hogskolans lokaler ligger mitt i centrala Boras. 
1977 grundades Hogskolan i Boras, men de textila u~

bildningarna har sitt ursprung annu Iangre tillbaka i den stat
liga Tekniska Vafskolan som inrattades redan 1866. 

Forskning och utvecklingsarbete iir en expanderande del 
av hogskolans verksarnhet. Hogskolan samverkar hiir med 
foretag, statliga myndigheter och kommuner i Sju
hiiradsbygden och i andra delar av landet och utlandet.' 

I nstitutionen 
bibliotekshogskolan 

Bibliotekshogskolan har funnits i Boras sedan 1972. 
I manga ar var bibliotekshOgskolan i Boras landets enda 

specialhogskola for bibliotekarier, men genom universite
tens och hOgskolornas nya frihet har bibliotekarieutbild
ningar inrattats iiven pa andra universitet. 

Bibliotekarieutbildningen leder till en magisterexamen 
som omfattar sarnmanlagt 160 poang.(motsvarar atta termi
ner), varav minst 80 poang inom amnet biblioteks- och 
informationsvetenskap. 

Forskarutbildning i biblioteks- och informationsveten
skap ges vid Goteborgs universitet. 

r nstitutionen bibliotekshogskolan 
Hogskolan i Boras 
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