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Kollegium 1

Abstract: The aim of this study is to describe and analyse the creation and the design of a new
public library. In order to concretize this, the study sets out from two examples, the
public libraries in Simrishamn and Landskrona. The material used to attain the
purpose of the study consists partly of interviews, partly of literature on the subject.

To be able to put these two libraries in their historical context, the essay also provides
a short overview of the developement of public library buildings in Sweden during the
20th century. Another aspect that is discussed is the actual procedure of planning a
public library from scratch. This aspect is also discussed in relation to the two libraries
in question.

The qualitative analysis was in turn based on some of the issues accounted
for in the first part of the study: What are the reasons behind the creation of a new
library building? What sort of conflicts can arise during the planning? What pros and
cons can be found in using an existing building or designing a new one? Does the
nature of the city have any impact on the design? Many differences were found when
the two buildings were compared, but there were also a lot of similarities. Even
though the procedure when creating the libraries were different, the main problems
that surfaced were the same.

Nyckelord: arkitektur, biblioteksbyggnader, estetik, folkbibliotek, funktion, Landskrona,
Simrishamn,
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1 Inledning

Vad lägger Du för betydelse i ordet bibliotek; är det boksamlingen, medierna, innehållet eller är det
rummet som innesluter dem, byggnaden, formen? Själv är jag lite kluven i den frågan för vad hade
byggnaden varit utan böcker? Å andra sidan - visst påverkar byggnaden oss? Det är trevligt att gå
till ett vackert bibliotek som är mer än en förvaringsplats för medier böcker, att kunna betrakta
biblioteket som ett konstverk i sig, samtidigt som det är en helhet tillsammans med innehållet. För
arkitekturen är viktig, den påverkar oss ständigt, medvetet eller omedvetet. Enligt
Nationalencyklopedin avser termen arkitektur ”... i vidsträckt betydelse allt mänskligt byggande, i
mer avgränsad mening byggnader av särskild dignitet eller konstnärlig ambition.” Idag är det
kulturens boningar - museer, bibliotek etc. - som är de stora arkitektoniska projekten; de som har
särskild dignitet eller konstnärlig ambition. Det är på dessa områden som arkitekten idag lämnar sin
signatur till eftervärlden. Samtidigt håller många bibliotek på att växa ur sina tidigare lokaler och
både de och museerna får andra behov som ställer nya krav på lokalerna.

Dessa kulturens boningar behöver locka besökare och därför bör lokalen vara estetiskt tilltalande
och tilldragande både exteriört och interiört. Samtidigt är det en arbetsplats som måste fungera
praktiskt. De offentliga byggnaderna har dessutom många besökare, vanliga människor som
diskuterar och kommenterar det de ser och upplever. Kanske ser man som arkitekt det som en
utmaning att skapa ”det offentliga vardagsrummet”? Många arkitektritade byggnader tillkommer
idag efter någon form av tävling där intresserade arkitekter får sända in sina bidrag för att visa hur
man vill genomföra projektet. Detta är gyllene tillfällen att få visa upp sina visioner.

Även om man kan finna många fördelar och möjligheter, ställer denna typ av byggnader även stora
krav på arkitekten. Som offentlig byggnad, ofta belägen i en redan uppvuxen stadsmiljö, är det
viktigt att lokalen passar in i den befintliga miljön, något som det ibland kan råda delade meningar
om bland arkitekter och allmänheten. Vad gäller biblioteket ställer denna institution även höga krav
på att det fungerar praktiskt och detta påverkar naturligtvis byggnaden på sitt sätt. I dagens samhälle
tillkommer även funktioner som var relativt okända för 10 år sedan, och även dessa inverkar på
utformningen. Kanske finns här även en konflikt mellan estetik och funktion?

Alla de funktioner som det moderna folkbiblioteket har ska alltså inrymmas i en och samma
byggnad, samtidigt som det är en byggnad som besökaren ofta har en bestämd uppfattning om
utseendet på. Funderingar som dessa ledde mig till det övergripande området för min uppsats -
biblioteksarkitektur - och därifrån vidare till frågor som; hur går man till väga när man väl bestämt
att det är dags för ett nytt bibliotek? Vem är det som slutligen bestämmer hur det ska se ut? Vad
finns det för för och nackdelar med olika arbetssätt? Vad är viktigast, funktion eller estetik? Hur
mycket tänker arkitekten på funktion? Och hur mycket tänker personalen på estetiken? Ju mer man
funderar desto fler frågor dyker upp. För att göra frågorna mer konkreta utgår jag ifrån två exempel
med både likheter och olikheter sinsemellan. Simrishamns huvudbibliotek nybyggdes för ungefär
tio år sedan medan Landskronas är en ombyggnad av en befintlig byggnad, klar för inflyttning så
sent som våren 1999. Det skulle vara ett alltför stort projekt att försöka diskutera allt, så jag har
försökt koncentrera mina tankar till några huvudsakliga frågeställningar, vilka i sin tur leder fram
till uppsatsens syfte.

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att skildra och analysera tillblivelsen och utformningen av ett nytt
folkbibliotek. För att göra detta mer konkret kommer jag att utgå från de två huvudbiblioteken i
Simrishamn och Landskrona, vilka båda är relativt nya i den form de har idag.
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Utifrån detta syfte kan ett flertal frågeställningar utkristalliseras, bland vilka de följande är de som
jag finner mest intressanta.

* Vilka skäl finns det för skapandet av ett nytt bibliotek, vad ligger bakom?
* Vilka konflikter kan uppstå mellan de olika intressenterna, mellan estetik och funktion,
   mellan förväntningar och krav?
* Vilka för- och nackdelar har ett nybygge respektive en ombyggnad?
* Vilken roll spelar stadens karaktär i bibliotekets utformning?

1.2 Metod

När det gäller frågan om metodval finns två huvudsakliga riktningar att ta ställning till, kvantitativ
eller kvalitativ metod. De kvantitativa metodernas främsta fördelar är att de kan ge möjlighet att
göra statistiska  sammanställningar av fakta samt generaliseringar, medan de kvalitativa kan ge en
helhetsbild och möjliggöra en djupare förståelse för ämnet. Det ämne som denna uppsats ska
behandla, främjas framför allt av denna djupare förståelse och det vore olämpligt om inte omöjligt
att genomföra en kvantitativ undersökning som grund för uppsatsens diskussion och slutledningar.
Att göra en statistisk undersökning utifrån två undersökningsobjekt (i detta fallet två bibliotek)
skulle ej heller bidraga med några relevanta resultat eftersom antalet objekt hade varit för litet som
grund till en sådan generaliserande metod.

Uppsatsen kommer alltså huvudsakligen att utgöras av kvalitativ bearbetning av litteratur inom
området samt intervjuer med bibliotekscheferna i de två kommunerna, detta för att få en mer direkt
bild av hur man har tänkt och resonerat i arbetet med att skapa biblioteken. För att även få med den
andra sidan av arbetet finns i materialet även en intervju medarkitekten som ritat om- och
tillbyggnaden i Landskrona. Vid samtliga intervjuer användes bandspelare för att bevara svaren.
Tyvärr har jag inte fått kontakt med arkitekten från Simrishamn, något som kan ställa till vissa
problem. Dock har arkitektens åsikter möjlighet att till viss del komma fram genom den artikel han
själv har skrivit om sitt arbete. Detta ersätter naturligtvis inte den personliga intervjun, men har
under omständigheterna varit den bästa lösningen. Det har dessutom visat sig att de delar av
intervjumaterialet som jag fått användning för till stor del motsvaras av innehållet i nämnda artikel,
även om en del av mina frågor inte diskuteras här. Dessa brister hoppas jag kunna kompensera med
annat material, huvudsakligen genom egna observationer samt litteratur som berör den aktuella
byggnadens särart. Här finns även otryckt material från arbetsprocessen i form av anteckningar och
skriftlig kommunikation mellan de berörda parterna.

Under arbetets gång har flera olika metodval diskuterats, bland annat hade det varit intressant att
höra vad den personal som arbetar på respektive bibliotek hade haft att säga kring ämnet. Ett annat
perspektiv är användarnas; hur upplever de biblioteket? Ytterligare en grupp som kunde varit av
intresse att tala med hade varit de politiker som varit involverade i besluten. Av olika orsaker har
jag dock valt att avstå från dessa, medveten om att de inte får höras, och de brister i materialet som
på så sätt kan uppstå. Jag menar att utifrån det syfte och de frågeställningar jag redovisat ovan,
befinner sig dessa grupper i periferin, och därför har jag valt att koncentrera mig på de mer
’centrala’ informanterna.  Att jag valt att intervjua bibliotekscheferna istället för annan personal,
beror framför allt på att jag var intresserad av att få en övergripande bild av arbetet, från någon som
sett det från ”båda sidor”; dels som personal på biblioteket, dels som medverkande i den
beslutsfattande processen. Bibliotekscheferna har förhoppningsvis även viss inblick i den övriga
personalens åsikter om och upplevelser av byggnaderna

För att komplettera de skriftliga och muntliga källorna kommer jag även att använda mig av mina
egna observationer av de två biblioteken. Denna del av arbetet är nödvändig i en uppsats av denna
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art, eftersom beskrivningen av byggnadens utseende och uttryck är centrala i den arkitektoniska
analysen. Av naturliga skäl kommer dessa observationer att vara färgade av mina egna åsikter och
uppfattningar. Detta behöver inte tvunget vara ett problem då det faktiskt speglar en besökares - det
vill säga mitt - intryck av byggnaden.

I diskussionskapitlet flyter de olika områdena ofta in i varandra och därför kommer uppställningen
inte att vara så strikt. Att i diskussionen använda rubriker eller inte är något som kan diskuteras. I
detta fallet fann jag att rubriker endast skulle störa texten. Dock kommer jag att följa en viss
tematisering med utgångspunkt i frågeställningarna.

1.3 Material

Det huvudsakliga materialet består alltså av intervjuer  med de två bibliotekschefer som deltagit i
processen, samt den ena av de två arkitekterna. Den andra arkitekten har skrivit en artikel om sitt
arbete som besvarar många av de frågor som finns uppställda i frågeformulären.1 (Bilaga 1)

Vid sidan av dessa intervjuer kommer materialet till uppsatsen att bestå av litteratur som behandlar
ämnets olika delar, dels biblioteksarkitektur, dels bibliotekets funktioner. Här kan finnas både mer
allmänna översiktsverk och texter som berör kombinationen arkitektur och bibliotek. Som exempel
kan nämnas titlar som Åttiotalets bibliotek från Statens kulturråd; en sammanställning av ett antal
folkbibliotek byggda på 1980-talet, men även med en mer allmän genomgång av
folkbiblioteksarkitektur i Sverige under 1900-talet, och Biblioteket som serviceföretag : kunden i
centrum, Barbro Blomberg, redaktör, där man behandlar just synen på biblioteket som
serviceföretag, något som ställer krav på byggnadens utformning. En mycket viktig text är
Folkbibliotekslokaler, den enda handbok gjord för svenska förhållanden, som finns till hjälp vid
uppbyggnaden av ett nytt bibliotek. Liknande material på engelska finns dock, exempelvis
Lushington och Kusacs text The designing an evaluation of public library buildings

I materialet finns även artiklar från tidskrifter som berör de två biblioteken. Jag har dock valt att
inte använda mig av lokalpressens artiklar runt uppbyggnadsfasen eftersom jag inte avser att spegla
den lokala debatten kring bibliotekets uppbyggnad. Samma sak gäller det otryckta materialet i form
av protokoll och andra handlingar från kommunerna, något som naturligtvis kan diskuteras. Dock
menar jag att denna uppsats inte är gagnad av att närmare beskriva det politiska spelet som föregick
uppbyggnaden, utan istället ska koncentreras på det mer praktiska arbetet med
biblioteksbyggnaderna. Dock kom visst material angående politiska beslut fram under intervjuerna
och detta finns med för att ge en viss övergripande förståelse för de förhållanden man arbetade
under. Som tidigare nämnts har jag även använt visst otryckt material som komplement till artikeln
skriven av arkitekten i Simrishamn. Här rör det sig framför allt om anteckningar från möten, samt
skriftlig kommunikation mellan de inblandade parterna.

1.4 Avgränsningar

För att ge en allmän bild av hur det aktuella området  har utvecklats kommer det litteraturbaserade
avsnittet i uppsatsen att behandla allmänna begrepp och riktningar både historiskt sett och nutida.
Tyngdpunkten här kommer att ligga på folkbiblioteken och deras framväxt i Sverige. Detta ger en
naturlig historisk gräns bakåt i tiden eftersom de första svenska folkbiblioteksbyggnaderna gjorda
för ändamålet kom vid sekelskiftet 1900.

                                                
1 Mattsson, Sonny, ”Bibliotek, Simrishamn” // Arkitektur, 1992:1
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Den beskrivande och undersökande delen kommer att avgränsas till att gälla de två bibliotek som
omnämnts i syftet, nämligen Valfisken i Simrishamn och det nya huvudbiblioteket i Landskrona.
Dessa två representerar i sin tur två typer av byggnader.  I Simrishamn har man alltså byggt ett nytt
bibliotek utifrån de funktioner man har tänkt sig, medan man i Landskrona har valt att använda den
tidigare brandstationen och anpassat den till biblioteksfunktionerna, genom både om- och
tillbyggnader.

Jag har valt att inte behandla bibliotekens inredning mer ingående än omnämnande av exempelvis
hyllornas placering och liknande. Istället har jag koncentrerat beskrivningen till att gälla rummens
helhet och byggnaden i stort. På vissa ställen finns undantag, då den mer detaljerade informationen
är av vikt för uppsatsens helhet.

1.5 Definitioner

För att kunna diskutera arkitektur behöver man först och främst definiera termen. En mer allmän
definition formuleras i Nationalencyklopedin: ”Termen avser i vidsträckt betydelse allt mänskligt
byggande, i mer avgränsad mening byggnader av särskild dignitet eller konstnärlig ambition.”2

Ordet arkitekt kommer ursprungligen från grekiskans architecton som betyder ’överbyggmästare’
från arki och tekton eg. ’timmerman’, byggmästare’.3

I ett konstlexikon finner man en mer nyanserad bild, där man menar att ”Arkitektur är konsten att
resa en byggnad så att den motsvarar vissa krav, inte bara i praktiskt, funktionellt och tekniskt
hänseende, men också estetiskt.”4 Encyclopedia Britannica definierar arkitektur som ”The art and
technique of designing and building, as distinguished from the skills associated with construction.”5

Arkitektur kan alltså sägas vara den konstnärliga, estetiska sidan av byggandet, samtidigt som den i
vidare mening kan innefatta alla byggnader skapade av människan. I denna uppsats kommer dock
termen att hänvisa till byggnaden och dess bakomliggande estetiska tanke.
Ursprungligen var min avsikt att i detta kapitel även ta upp sådana arkitektoniska termer som
diskuteras i uppsatsen. Jag har istället ansträngt mig att förklara de arkitektoniska uttrycken med
sådana ord att de inte behöver förklaras närmare, och då det visade sig att det endast blev ett fåtal
som behövde definieras, ansåg jag det enklare för läsaren att få dem förklarade inne i texten.

1.6 Forskningsläget

Arne Sträng menar att: ”Folkbibliotekslokalernas historia är ännu inte skriven”6, och detta kan nog
fortfarande sägas vara sant. Även Anne-Marie Viberg skriver att ”Det är förvånansvärt att ingen
grundlig analys av svensk biblioteksarkitektur existerar.”7 Få har alltså skrivit om
folkbibliotekslokaler i Sverige under senare år. 1931 kom Knut Tynells Folkbiblioteken i Sverige,
en text som med åren har blivit en klassiker. 1990 kom så Åttiotalets bibliotek; en text som dels ger
ett kort historiskt sammanhang, dels ingående beskriver och diskuterar några av de bibliotek som
uppfördes under 1980-talet utifrån deras arkitektoniska kvalitéer. Den senaste av de texter som
behandlar bibliotekens arkitektoniska inramning är Vilma Hodászy Fröbergs Tystnaden och ljuset.
                                                
2 Mårtelius, Johan,  ”Arkitektur” // Nationalencyklopedin Bd 1, 1990
3 Linn, Björn ”Arkitekt” // Nationalencyklopedin Bd 1, 1990
4 Konstens värld , Kjell B Sandved,  1980,  s. 35
5 ”Architecture”// The new Encyclopaedia Britannica : in 30 volumes / Micropaedia : ready reference and
    index,1974 s. 530
6 Sträng, Arne, ”Att torgföra information, vetande och kultur” // Svenska biblioteksbyggnader…, 1989 s. 15
7 Viberg, Ann-Marie, Dicksonska folkbiblioteket i Göteborg och Borlänge… Biblioteksstuderande skriver
  bibliotekshistoria, 1989, s. 228
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Hon går dock igenom hela bibliotekshistoriens lokaler världen över, med aspekterna tystnad och
ljus som sina ledstjärnor. Detta betyder av naturliga skäl att endast de bibliotek vars arkitektur
utmärker sig får plats, samt att utvecklingen av folkbibliotek i Sverige under 1900-talet inte är det
huvudsakliga studieobjektet. Dock är det en mycket intressant text och inte minst en vacker bok för
den som är intresserad av biblioteksbyggnader.

En nyutkommen bok, som i skrivande stund inte finns översatt till svenska, är Ouvrages et volumes
(Verk och volymer ). Huvudförfattare är den franska ’biblioteksexperten’ Anne-Marie Bertrand,
och i boken medverkar flera arkitekter samt en sociolog. Undertiteln lyder översatt: En filosofisk
och sociologisk betraktelse över arkitekturens betydelse för biblioteken och utgångspunkt för texten
är frågan ’Vad är ett bibliotek?’ Boken finns kommenterad i en artikel av Stefan Andersson kallad
Biblioteksbyggnaden ur ett socialt perspektiv, vilken ger bilden av en mycket intressant samling
texter. Denna artikel innefattar även material från en intervju med Bertrand.

Ovan nämnda verk behandlar alltså mestadels redan befintliga byggnader, och dessutom ur ett
arkitekturhistoriskt perspektiv. Om man sen ser till den praktiska delen, råd om hur man uppför
själva byggnaden etc, finns dels en handbok baserad på svenska förhållanden;
Folkbibliotekslokaler: en handbok utgiven 1981 av Statens kulturråd, dels ett antal engelskspråkiga
texter. Den förstnämnda, Folkbibliotekslokaler, ger en mycket noggrann genomgång av hur man
bör gå tillväga, allt från valet av arkitekt till förvaringen av grammofonskivor. Man går även
igenom alla delar av biblioteksverksamheten; såväl utåtriktade delar som personalens egna behov i
fråga om kontor etc. Det stora problemet med denna handbok är dock dess ålder, mycket av
innehållet måste räknas som inaktuellt på grund av den detaljerade beskrivningen. Annat är dock
mer allmängiltigt och kan fortfarande anses vara av intresse.8

Även de engelska texterna på detta område börjar bli till åren komna; Faulkner-Browns uppsats
Planning and designing library buildings - the tuition of architects publicerades 1989, Nolan
Lushingtons och James Kusacs The designing an evaluation of public library buildings utkom 1991
samt Orrs Designing library buildings som har funnits med sen 1972. Här gäller dock samma som
för Folkbibliotekslokaler, det finns allmäna idéer som fortfarande kan ses som intressanta, men
samtidigt har det hänt så mycket inom biblioteksområdet att man kanke borde revidera de texter
som finns.

Utöver dessa texter finns en del tidskriftsartiklar som diskuterar olika aspekter på
biblioteksarkitektur. Bland dessa bör nämnas Biblioteket efter boken av Sven Nilsson. Här talas om
bibliotekets roller nu och i framtiden, och vilken roll i detta de byggnader som inhyser
verksamheten spelar.9  I övrigt är det inte svårt att finna artiklar kring särskilda
biblioteksbyggnader, men som tidigare nämnts behandlar de ofta bibliotek som är ’lite extra’, där
särskild omsorg lagts vid byggnadens estetiska värden.

1.7 Disposition

Efter detta inledande kapitlet följer i kapitel två en bakgrund som bygger på litteraturstudier. Här
återfinns dels en genomgång av folkbiblioteksbyggnadernas historiska utveckling i Sverige, dels ett
urval av de råd som ges i handböcker om biblioteksbyggande. Urvalet grundar sig på mina
frågeställningar.

I kapitel tre presenteras undersökningen uppdelad på två underkapitel, Simrishamn och Landskrona.
Här återfinns material ur intervjuerna från de respektive biblioteken och de observationer jag gjort,

                                                
8 Folkbibliotekslokaler, Statens kulturråd, 1981
9 Nilsson, Sven, ”Biblioteket efter boken” // Arkitektur 1997:8 s. 56-62
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men även hänvisningar till litteratur. Kapitlen är tematiserade, men vissa skillnader uppstår då de
två biblioteken har olika förutsättningar.

Fjärde kapitlet består av diskussionen. Här sammanförs litteraturstudierna med undersökningens
resultat, och detta diskuteras tematiserat utifrån mina frågeställningar. Uppsatsen avslutas med en
sammanfattning i kapitel 5.
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2 Bakgrund

Kapitlet kommer att ge en bakgrund, inte bara hur biblioteksbyggnaderna har utvecklats genom
historien, utan även till en del av de frågeställningar som senare kommer att diskuteras, detta för att
sätta in undersökningen i ett större sammanhang. Materialet består här framför allt av tryckta källor,
men vid behov har även material från intervjuerna använts.
Inledningsvis kommer en historisk översikt gällande svenska folkbiblioteksbyggnader, samt deras
funktioner i relation till byggnaderna. Denna historik tar sin början kring sekelskiftet   18- 1900,
eftersom man först då kan tala om svenska folkbiblioteksbyggnader ur ett arkitekturhistoriskt
perspektiv. En fördjupning i två av de mest utmärkande svenska folkbiblioteken; Stadsbiblioteket i
Göteborg (Dicksonska stiftelsens folkbibliotek) samt Stockholms stadsbibliotek ingår. Detta följs av
en redovisning av de råd och riktlinjer som finns för planerandet och skapandet av
biblioteksbyggnader.

2.1 Svenska folkbiblioteksbyggnader och deras funktioner

Arne Sträng menar att den ”...första perioden i de moderna folkbibliotekens historia har ingen egen
byggnadshistoria att visa upp. Man hade helt enkelt - med några få undantag - inga egna
bibliotekshus”.10 Under den tidigare delen av svensk folkbibliotekshistoria löstes lokalfrågan oftast
genom att biblioteket hystes in i en enklare lokal, en ombyggd villa eller sjukhus, i ett rum i skolan
etc. Denna typ av lösningar förekom även senare, men vid sekelskiftet 18-1900 sker en förändring.
Denna hade enligt Hodászy Fröberg bland annat sitt ursprung i att: ”Den framgångsrika
utvecklingen av public library-systemet i USA sprider sig kring sekelskiftet snabbt till Europa och
får sin kanske rikaste tillämpning i Skandinavien, främst i Sverige.”11

En av de främsta tankarna som upptogs från public library-systemet var införandet av de öppna
hyllorna, något som Valfrid Palmgren hade upplevt under sin vistelse i USA:

På den, som är van vid att se från allmänheten avstängda bokmagasin
eller låsta bokskåp, gör det ett nästan överväldigande intryck, då man ser,
hur fritt och otvunget den amerikanska allmänheten rör sig bland böcker

 och bokhyllor, huru de helt enkelt gå in bland hyllorna och själva åt sig
utvälja och uttaga den bok, de önska  12

Skärstrand menar att detta är vad som kanske mest förknippas med det moderna folkbiblioteket:
”Tidigare var lånedisken en  oöverstiglig gräns mellan låntagarna och böckerna och varje bok fick
förmedlas via personalen.”13

Dicksonska stiftelsens folkbibliotek

”Nordens första biblioteksbyggnad” kom alltså till i Göteborg då man vuxit ur de tidigare lokalerna,
två bostadslägenheter i en byggnad som ägdes av Robert Dicksons stiftelse.14  .
I sitt testamente 1867 fastställde bibliotekets grundare, brukspatron James Dickson att:

                                                
10 Sträng,  1989,  s. 155
11 Hodászy Fröberg, Vilma,  Tystnaden och ljuset, 1998, s.1 99f
12 Tynell , Knut,  Folkbiblioteken i Sverige, 1931, s. 117
13 Skärstrand, Mats,  Kunskap i oändlighet : om Gunnar Asplunds biblioteksbyggnad,1997, s. 9
14 Viberg, 1989,  s. 234
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...styrelsen för Robert Dicksons stiftelse skulle överta driften av folkbiblioteket
 vid hans död och för detta ändamål erhålla 100 000 riksdaler, varav minst två 
tredjedelar skulle användas till uppförandet av ’en för biblioteket passande
byggnad’ och resterande medel till drift och underhåll av biblioteket i dess hitillsvarande
lokaler och senare i de nya.”15

Den nya byggnaden finansierades alltså dels av medel från ovan nämnda stiftelse, dels av privata
donationer. Styrelsen för stiftelsen utsågs av stadsfullmäktige, och bestod enligt Viberg av  bland
annat ”...grosshandlare, byggmästare, konsuler i Göteborg.”16 Den för ändamålet av styrelsen
tillsatta byggnadsnämnden sammanställde ett program för bibliotekets uppförande där man fastslog
placering, storlek, utrymmen etc.17 Arkitekt Hans Hedlund var den som fick i uppdrag att rita
byggnaden, som blev en två våningar hög sådan, i den då dominerande nationalromantiska stilen.
Vid sekelskiftet valde man ofta att låna uttryck från historisk tid, man vände sig till allt från barock
till medeltida borgar, något som präglar flertalet offentliga byggnader från tiden. Även motiv från
fornnordisk träarkitektur var ett vanligt inslag, och det symbolvärde som dessa former hade var
avsevärt.18 Materialet som arkitekten valde speglar också det den faiblesse man hade för det
’nordiska’, det skulle vara ’äkta’ material som granit, kalksten och tegel. Taket är täckt med skiffer,
dörrar och burspråk i trä.19  Viberg menar att den slutna massan hos byggnaden är påfallande och att
den ”...samlade formen ger ett borgliknande intryck, som dock inte är överväldigande - byggnaden
är ju trots allt relativt liten.”20 Hon fortsätter:

De små fönsteröppningarna, djupa och nischliknande, förstärker ytterligare
murens slutenhet, även fönsteromfattningarna som fäster uppmärksamheten
vid den kraftiga muren, vid styrkan i fasaden. En slags ointaglighet härskar

 över byggnaden /---/ Den slutna halvcirkeln, entrén, fångar upp och
vidareförmedlar byggnadens dominerande drag till besökaren, tyngden,
massiviteten, befäst makt.21

När det gällde exteriören hade biblioteksföreståndare Walfrid Hjertberg inte mycket inflytande,
däremot kritiserade han ritningarna vilket ledde till vissa ändringar gällande bibliotekets storlek och
de olika lokalernas placering.22 Det slutliga resultatet blev ett bibliotek som förutom
utlåningsrummet innehöll magasin, tidningssal, bokläsningssal, läsrum för kvinnor, studierum och
arbetsrum för personalen.23 Av donationshandlingarna framgår det att ”...Dicksonska folkbiblioteket
främst skulle gagna arbetarklassen. ”24 Byggnadens placering blir härmed något dubbeltydig. Denna
monumentala, ointagliga byggnad har placerats bland enkla arbetarbostäder i arbetarstadsdelen
Haga, tillgänglig för de tänkta besökarna, samtidigt som den imponerande stenbyggnaden måste ha
tett sig något skräckinjagande för stadsdelens invånare. Kanske var det denna effekt man ville
uppnå, en byggnad som var sinnebilden av den av överklassen högt värderade bildningen och
kulturen, en byggnad som skapar respekt?25

                                                
15 Atlestam, Ingrid,  Fullbokat : Göteborgs folkbibliotek 1862-1997, 1997,  s. 63
16 Viberg, 1989,  s. 234
17 Atlestam, 1997,  s. 64f
18 Viberg, 1989,  s. 238
19 Ibid. s. 242
20 Ibid. s.  243
21 Ibid.
22 Ibid. s. 235
23 Tynell, 1931,  s. 69
24 Viberg, 1989,  s. 236
25Viberg, 1989,  s. 245
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Redan strax efter sekelskiftet visar sig dock bibliotekens vidgade uppgifter öka behovet av nya
lokaler, även om byggnadens exteriöra uttryck levde vidare ännu en tid, något som Pernilla
Nordström konstaterar i sin text:

I slutet av 1910-talet började man emellertid komma till insikt om att väl 
avpassade lokaler var en förutsättning för att biblioteket skulle kunna fylla
sina funktioner på ett önskvärt sätt. Att byggnaden skulle ha en monumental
prägel ansågs givet: biblioteket sågs närmast som något heligt.26

Stockholms stadsbibliotek

Med Stockholms stadsbibliotek från 1928 kom enligt Sträng något helt nytt. Han menar att man här
lägger märke till ”...dels de nya biblioteksfunktionella kraven, dels arkitektens nyskapande idéer,
dels konstutsmyckningarnas betydelse.”27 Nu var det en självklarhet med en bokhall med öppna
hyllor där låntagaren själv hade tillgång till böckerna.28 Dock placerade man utlåningsdisken så att
besökarna måste passera förbi den såväl på väg in som ut, detta för att kunna kontrollera de
förbipasserande. 29 Att ordna hyllorna så att besökaren ständigt känner sig övervakad var enligt
överbibliotekarie Fredrik Hjelmqvist det effektivaste sättet att undvika stölder från biblioteket. I
Stockholms stadsbibliotek har man på så sätt funnit en idealisk lösning genom låta hyllorna löpa
längs väggarna med ”...fri utsikt från personalens arbetsplatser.”30 Bland de konstnärer som bidragit
till utsmyckningen av lokalerna kan nämnas Nils von Dardel och Ivar Johnsson.31 Med Asplunds
bibliotek menar Hodászy Fröberg ”...etablerar sig Sverige som föregångsland i fråga om
folkbibliotekens arkitektoniska utformning och tycks behålla denna position ända in i 1990-talet.”32

Även om denna beskrivning kanske kan tyckas något drastisk, kan man dock konstatera att, om inte
svensk, så åtminstone skandinavisk biblioteksarkitektur tillhör föregångarna på många områden,
även om man naturligtvis hämtat inspiration från övriga världen

Av biblioteksbyggnader för svenska stadsbibliotek tilldrager sig Stockholms 
stadsbiblioteks imponerande huvudbibliotek - en bland de främsta i sitt slag

 i Europa - givetvis det främsta intresset. /---/ För alla välbekant är byggnadens
silhuett med dess höga cirkelrunda mittparti, omgivet på tre sidor av
rektangulära flyglar, till vilka inom kort kommer att fogas den tills vidare av 
ekonomiska skäl ej uppförda fjärde flygeln, varigenom biblioteket kommer att 
få den från början avsedda massivt slutna byggnadsformen.33

Rent stilmässigt har arkitekten E. G. Asplund hämtat inspiration till sitt bibliotek både från
tjugotalets klassicism och från den framväxande funktionalismen. Skärstrand skriver att byggnaden
ofta beskrivs som ”...ett uttryck för brytningen mellan klassicism och funktionalism”, den bär
klassicismens attribut, samtidigt som den pekar fram mot de för funktionalismen utmärkande rena
och enkla linjerna.34 I det första förslaget från 1921 är den klassiskt inspirerade ornamentiken
mycket mer omfattande, och i stället för det cylinderformade mittpartiet kröns byggnaden av en
kupol. Till det slutliga förslaget har dock klassicismen och ornamentiken tonats ner och kupolen har
                                                
26 Nordström,  Pernilla,  Från kulturtempel till folkbibliotek en studie av biblioteksmiljöns förändring i Örebro,
    1987,  s 9
27 Sträng, 1989,  s. 155
28 Åttiotalets bibliotek : svenska folkbiblioteksbyggnader 1980-1989, Statens kulturråd, 1990, s. 4
29 Tynell, 1931,  s. 212
30 Skärstand, 1997,  s. 21
31 Tynell, 1931,  s. 211f
32 Hodászy Fröberg, 1998, s. 200
33 Tynell, 1931, s. 210f
34 Skärstand, 1997, s. 18
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blivit en cylinder, vilket ger de rena funktionalistiska linjerna. Dock har Asplund behållit en bildfris
i cylinderns nederkant, som illustrerar ämnesområdena i klassifikationssystemet.35  Skärstrand
menar att Asplund fått inspiration från ett flertal utländska arkitekter, bland annat dansken
Thorvaldsen

Från Sveavägen leder en ramp upp till den ’egyptiska’ portalen. Hela längden
från gatan fram till själva porten utnyttjas till entrén och besittningstagandet 
blir närmast en ritual när besökaren med en känsla av vördnad skrider (man 
springer inte in i stadsbiblioteket!) uppför den långa rampen som ligger
nedsprängd mellan terrasserna mot Sveavägen, träder in genom den höga portalen
till vestibulens svartglänsande stuckväggar för att sedan sugas upp genom den
så kallade ’himlatrappan’ till den gnistrande ljusa rotundan där förnimmelsen
av vördnad förtätas ytterligare i en känsla som inte så lite påminner om 
upplevelsen att träda in i ett av solljus upplyst kyrkorum.36

Vandringen in i biblioteket blir alltså en vandring från mörker till ljus; ett tema som i olika
variationer blir stilbildande och ofta använt inom biblioteksarkitekturen. Samtidigt talas här om en
känsla av vördnad, ett ”besittningstagande” snarare än att bara kliva in. Så monumentaliteten och
respekten för bibliotekets innehåll finns fortfarande kvar, även om interiören har blivit öppnare och
mer tillmötesgående.

Även Viberg menar att Asplunds biblioteksbyggnad förmedlar ett intryck av ”...stränghet och
upphöjdhet...”, och att detta inte är det intryck man idag vill förmedla till besökaren, man ”...vill
inte att besökaren associerar kunskap, litteratur o dyl med i första hand högtidlighet, tyngd och
allvar...”. 37  Här har alltså skett en svängning under de senare decennierna, även om Asplunds
biblioteksbyggnad än idag måste anses vara modern i sitt uttryck. Kanske är det även så att man
även i dagens samhälle hyser en viss vördnad för kunskap och de medier som förmedlar den?

Galleri och varuhus

1930-talens bibliotek uppfördes vanligen tillsammans med någon annan 
offentlig institution, men på 1940-talet blev det mer allmänt att biblioteken 
fick helt egna byggnader. Vikten av ett centralt läge och en bra planering 
betonades och en särskild biblioteksarkitektur utvecklades.38

Utifrån de tidigaste folkbiblioteken utvecklades nu en standardmodell, som kopierades landet runt.
Arne Sträng beskriver det som: ”en vestibul, en låneexpedition, till höger om denna vuxenböcker
och till vänster barn eller tvärtom. Båda skulle kunna övervakas genom glasdörrar.
Folkbildningsanknytningen markeras genom en föreläsningssal”.39  Denna typ av bibliotek
utvecklades till vad som brukar kallas ”galleribibliotek”, och som i olika varianter kom att dominera
biblioteksbyggandet under många år, med sina höga rektangulära bokhallar med gallerier längs alla
väggar, med böcker i vägghyllor, och med läsrum och barnavdelning i lägre rum på ömse sidor av
bokhallen. Idéen till galleribibliotekets utformning hämtades ursprungligen från Fredriksbergs
kommuns huvudbibliotek utanför Köpenhamn i Danmark, vilket uppfördes under åren 1934-35. I

                                                
35 Ibid. s.19
36 Ibid. s. 18
37 Viberg, 1989, s. 247
38 Nordström, 1987, s. 11
39 Sträng, 1989, s. 156
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Sverige återkommer denna typ av bibliotek i olika utföranden fram till 1965, då det sista stora
exemplet, Helsingborgs stadsbibliotek, står färdigt. 40

Galleribiblioteket hade, enligt Ingemar Ehlin, dock sina begränsningar, framför allt i de skilda
nivåerna, de bärande väggarna och det givna utrymmet i hyllorna, vilket ledde till att man alltså vid
mitten av 1960-talet övergav denna planlösning för en öppnare dylik, där lokalen i stort sett bestod
av ett rum i ett plan där alla publika avdelningar ryms. Hyllorna blev fristående, vilket gav en ökad
flexibilitet men samtidigt en sämre överblick. Avdelningarna skiljdes åt med hyllor och möbler,
istället för fasta väggar. Även detta bidrar till den ökade flexibiliteten, men även till
störningsmomenten.41 I och med detta förändrades även bibliotekets funktioner: ”Biblioteket skulle
vara en rastplats utan lästvång.”42

Till sin utformning påminde nu byggnaderna om verkstadshallar eller varuhus, från vilka de också
lånar sitt namn - ”varuhusbiblioteket” blev standard. ”Liksom varuhuset skulle biblioteket vara en
rationell byggnad för förvaring och distribution av de varor man hade att erbjuda - böcker och
information.”43 Samtidigt kan man, menar Ehlin, även märka en utarmning av arkitekturen,
utformningen blev enklare och torftigare. Man undvek allt som kunde verka anspråksfullt och som
kunde hålla människor borta.44 På så sätt har man alltså vänt sig bort från det vördnadsbjudande
intåget i Asplunds byggnad, till en utpräglat funktionell och praktisksyn på biblioteksbyggnaden.
Som alltid finns det naturligtvis undantag och bland dessa nämner Ehlin Härnösands (1963) och
Lunds (1970) stadsbibliotek, inget av dem något renodlat varuhusbibliotek, och båda två men en
nyskapande och stilren arkitektur.45

Åttiotalets bibliotek

Den riktning inom arkitekturen som kom att dominera även biblioteksbyggandet under 1980-talet
och fram till idag, benämns postmodernism. Postmodernismen är ”...i första hand ett begrepp för att
beskriva försöket att modifiera och utvidga den moderna traditionen inom 1900-talets arkitektur
med lån från klassicismen, från lokala byggnadssätt och kommersiella stilar.”46  Man lånar fritt från
dessa olika riktningar och ”...tillrättalägger de lånade citaten efter den rådande tidsandan. Resultatet
blir ofta spetsat med viss ironi och förevisas ofta som på en scen.”47 Postmodernismen
”...återupprättar förbindelserna med arkitekturhistorien och berikar därigenom sitt formspråk”.48

Detta uppnås enligt Ehlin bland annat genom det lekfulla  användandet av klassiska former som
kolonner och tempelgavlar, och har även givit en ökad förståelse för äldre byggnader som under
tidigare decennier rivits. Detta ökade intresse för en byggnads form och uttryck gör det även lättare
att skapa väl fungerande bibliotek, såväl ur praktisk som ur symbolisk och psykologisk synpunkt.
En annan huvudtanke är att bättre förankra byggnaderna den miljö som omger dem.49 Torgny
sammanfattar dessa tankar i texten Att uppleva nya hus i Skåne: ”Huset är forfarande en maskin
men en unik sådan, en kulturprodukt. I huset kan man medvetet blanda stilar samtidigt som man
anpassar det till lokala förhållanden, historien, sammanhangen.”50 Liksom de flesta andra -ismer är
ovannämnda definitioner extremerna, de som står ut från annan arkitektur. Naturligtvis innefattar
inte all arkitektur från denna tid alla dessa aspekter. Torgny fortsätter: ”...här i Skåne har den nya

                                                
40 Åttiotalets bibliotek : svenska folkbiblioteksbyggnader 1980-1989, s. 4
41 Ibid.
42 Sträng, 1989, s. 156
43 Åttiotalets bibliotek : svenska folkbiblioteksbyggnader 1980-1989, s. 5
44 Ibid.
45 Ibid.
46 Lucie-Smith, Konsttermslexikonet, 1995, s. 257f
47 Lucie-Smith, Konsttermslexikonet, 1995, s. 257
48 Åttiotalets bibliotek : svenska folkbiblioteksbyggnader 1980-1989, 1990, s. 5
49 Ibid.
50 Torgny, Ove, Att uppleva nya hus i Skåne, 1987,  s. 20
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stilen använts mycket sansat hittills: Här och var lägger man in ett postmodernistiskt inslag, ofta i
form av lunettfönster, halvrunda och förstorade fönster i avvikande färg.”51 Utöver dessa inslag kan
man nog se vissa drag som är mer allmängiltiga; exempelvis tycks det viktigare idag än för 20 år
sedan att byggnaden ska förankras i den omgivande miljön. Att sen förankra dem lokalhistoriskt är
även det en tanke som synts oftare under senare år. Man kan här dra en parallell till stämningarna
runt det förra sekelskiftet, då man också knöt an till det svenska och nordiska arvet. Det
grundläggande kravet är dock fortfarande att biblioteket ska fungera bra, men numera tilldelas
själva byggnaden en större roll än den hade under varuhusperioden

Avsikten är inte i första hand att skapa det vardagsrum som man
så ofta talar om i bibliotekssammanhang, snarare ett rum som kan ge
en förhöjd livskänsla, som i sig har något av den rikedom och den poesi
som finns på hyllorna. Biblioteket skall vara en byggnad, som gör
kulturen synlig.52

Under 1980-talet byggdes en mängd nya bibliotek och i texten Åttiotalets bibliotek beskrivs och
analyseras 16 av de mest intressanta av dessa, bland annat återfinns här Uppsalas och Ängelholms
stadsbibliotek. Det senare är intressant eftersom det är ritat av samma arkitektfirma som har ritat
Simrishamns stadsbibliotek. I Ängelholm var förutsättningarna bitvis de samma som i Simrishamn,
man var tvungen att anpassa den nya byggnaden efter äldre bebyggelse samtidigt som det måste bli
en synlig byggnad. Dock har resultaten blivit relativt olika, åtminstone vad gäller det yttre. Man har
fått ta hänsyn, både färg och materialmässigt, till bland annat rådhusbyggnaden från 1700-talet och
kyrkan, som även den ligger vid Stortorget. Invändigt finns fler likheter. I Ängelholm dominerar
den stora öppna bokhallen, samt användandet av glas i stora fönsterfasader, något som jag
återkommer till i kapitel 3.1 (Simrishamn). Till skillnad från Simrishamn har man  dock delat upp
de publika lokalerna i två plan.53

Flera av de bibliotek som har skapats under senare år består av äldre byggnader som har renoverats
och anpassats till biblioteksfunktionerna. Ehlin menar att man ofta försöker lösa bibliotekets
lokafråga samtidigt som man vill hitta ett sätt att använda en äldre byggnad som är värd att bevara.
Exempel på ombyggnader är Sundsvalls och Vadstenas stadsbibliotek. Som ofta vid ombyggnader
har man här även kompletterat med nybyggda delar. Även om problem kan uppstå, såsom befintliga
mellanväggar som delar upp lokalerna i flera mindre rum, menar Ehlin att det är konstigt att det inte
är vanligare.54 Ombyggnad av hus till bibliotek har alltså alltid förekommit, och kan vara en nog så
bra lösning med tanke på vad som sagts ovan om anpassning till befintlig miljö och bevarande av
äldre stadsmiljöer.

Oavsett hur biblioteksbyggnaden ser ut så är fortfarande grunduppgifterna de samma tiderna
igenom: ”att lagra och återvinna information, sprida kunskap och skapa förutsättningar för
kulturupplevelser”. Men ”...villkor, målgrupper och därmed färdriktningar förändras ständigt.”55 I
och med dessa förändringar ställs även nya krav på lokalerna. Det tydligaste exemplet vi kan se
idag är datoriseringen av biblioteket, något man inte var medveten om för tio - femton år sedan, och
som idag kan skapa problem i anpassningen av lokalerna.

Från att ha haft bokförmedling som sin viktigaste uppgift måste nu biblioteken  ”...nå 90-talets
kräsna och svårflirtade besökare som väljer, vrakar, ratar och fascineras”.56 Människor idag är
kräsna och biblioteken måste kunna konkurrera med andra företeelser; biografer, varuhus och så

                                                
51 Ibid.
52 Åttiotalets bibliotek : Svenska folkbiblioteksbyggnader 1980-89, 1990, s. 6
53 Ibid. s. 9
54 Åttiotalets bibliotek : svenska folkbiblioteksbyggnader 1980-1989, 1990, s. 7f
55 Sträng, 1989, s. 155
56 Nilsson , 1997,  s. 38
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vidare.57 Därför, menar Nilsson, måste biblioteken tillhandahålla ”...en mångfald av olika miljöer
för att tillfredsställa de olika behoven”. Han fortsätter: Vad innebär detta för biblioteksmiljön? Det
måste erbjuda en variation mellan ljust – skuggigt /dunkelt, öppet - skyddat, formellt - informellt o s
v.” 58 Ett exempel på denna variation av behov är hans erfarenhet att många studenter idag studerar
bäst i en informell miljö med musik och andra ljud i bakgrunden och att koncentrationen blir bättre
om man får röra på sig eller äta och dricka under inlärningsprocessen.59 Återigen - nya behov och
användningsområden ställer nya krav på lokalerna.

På ett mer filosofiskt och symboliskt plan talar Anne Marie Bertrand om att ”Bibliotekets
symboliska funktion ökar i takt med att de sociala banden försvagas i takt med att människor
förlorar sina fästen och riktmärken”60 Hon menar att det i dagens samhälle saknas platser där det är
naturligt att mötas och att biblioteket har fått ta den rollen på gott och ont: ”Från att ha varit en plats
där tystnad ska råda har biblioteket blivit en plats där endast vissa utrymmen är reserverade för dem
som vill vara ostörda”.61 Även Sven Nilsson menar att dagens biblioteksbesökare både ”...vill ses
och umgås och samtidigt kunna dra sig tillbaka till koncentrerade och lugna studiemiljöer”62, något
som ställer krav på att det finns lokaler för båda typerna av aktiviteter.

För att sammanfatta biblioteksbyggnadernas och -funktionernas utveckling skriver Skärstrand:

Sammanfattningsvis så kan man säga att biblioteksutvecklingen har gått
 från slutenhet till öppenhet samt från avskiljdhet till offentlighet. Biblioteken 
har också fått en viktig demokratisk funktion, som garanter för fri tillgång till 
information. Tidigare var bibliotekens uppgift i huvudsak att förvara information, 
medan modern biblioteksverksamhet istället handlar mycket om att sprida information. 
Denna utveckling åskådliggörs genom bokens förvaring. Från att ha varit fastkedjade 
eller inlåsta i bokskåp bjuds numera böckerna ut från öppna hyllor där honnörsordet
är tillgänglighet.

2.2 Att bygga folkbibliotek

Biblioteket är ett informationslager: bokmuseum, arkiv, samhällets
minne och snabbköp (fast utan att sälja). Men biblioteket är också en kunskapsorganisation
med tyngdpunkt på att samla, ackumulera och
strukturera kunskap.63

.
Utåt bör det vara en byggnad, som man lägger märke till och som
gärna får uttrycka något av verksamhetens idé och ändamål. Samma
krav kan ställas på det inre.64

De två aspekter som sammanfattas i citaten ovan, funktionen och det estetiska uttrycket, tillhör det
som man måste ta hänsyn till i planeringen av ett bibliotek. Till hjälp för de som är inblandade i
skapandet av en biblioteksbyggnad finns bland annat en handbok, Folkbibliotekslokaler, utgiven av

                                                
57 Ibid. s. 41
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60 Andersson, Stefan, ”Biblioteksbyggnaden ur ett socialt perspektiv” // BBL, 1998:2, s.13
61 Ibid.
62 Nilsson , 1997,  s. 37
63 Nilsson, Sven, ”Biblioteken i kunskapssamhället // Folkbiblioteken i informationssamhället, 1988, s.30
64 Åttiotalets bibliotek : svenska folkbiblioteksbyggnader 1980-89, 1990, s. 4
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Statens kulturråd, där man noggrant går igenom alla punkter som kan tänkas komma upp i
arbetsprocessen, framför allt de funktionsrelaterade aspekterna. Andra liknande texter av bland
annat Faulkner-Brown och Lushington/Kusac tar upp liknande frågeställningar. Jag kommer här att
redogöra för de punkter som är intressanta i detta sammanhanget. Det som rör inredning; hyllor,
möbler, belysning etc. har jag valt bort, för att istället koncentrera mig på själva byggnadens
struktur, samt vägen fram till den nya byggnaden.

Att välja arkitekt

Ett av de första viktiga besluten som måste tas är valet av arkitekt. Enligt skriften
Folkbibliotekslokaler bör denna fråga ägnas stor omsorg, eftersom det är mycket som hänger på
arkitektens förmåga för att ”...resultatet ska bli en funktionell och uttrycksfull byggnad”. Även den
inre gestaltningen är beroende av byggnadens utformning och konstruktion.65 Naturligtvis är det
inte bara arkitektens insats som har betydelse, här finns många andra grupper som avgör
byggnadens utformning.

Bibliotekarier och arkitekter är två yrkesgrupper med olika erfarenheter och kunskapsområden som
i ett projekt av detta slaget måste samarbeta och kompromissa med varandra. Enligt Faulkner-
Brown bör arkitekten undervisas i biblioteksverksamhetens speciella krav eftersom: ”Too often
reports of the relationship between the librarian, who is acting as the client, and the architect, who is
commisioned to design the building, are far from cooperative and respectful”, vilket naturligtvis
påverkar resultatet och därför bör arkitekten alltså sätta sig in i så många typer av
biblioteksbyggnader som möjligt för att få en förståelse för de behov verksamheten har.66

Stefan Andersson redogör för en något mer positiv inställning till arkitekten då han i sin artikel
Biblioteksbyggnaden ur ett socialt perspektiv talar med Anne-Marie Bertrand om hennes bok
Ouvrages et volumes (Verk och volymer):

Nödvändigheten av att tillgodose motstridiga behov i en och samma
lokal har gjort den moderne biblioteksarkitekten till en sorts
trädgårdsarkitekt: utifrån en idé om helheten anlägger han stigar och
alléer, busksnår och rabatter, grottor och terrasser, partier för så väl sol
som skugga./.../På samma sätt strävar biblioteksarkitekten efter att skapa
en miljö, som är attraktiv för så många som möjligt.”67

Svårigheter med samarbetet kan lätt uppstå då arkitekten har en konstnärlig vision om hur det
färdiga resultatet ska se ut, samtidigt som bibliotekarien är den som ska arbeta i lokalerna, och alltså
bör få vara involverad i arbetet med dem. Trots allt är det nog inte så illa som det kan tyckas, det
kan gå att ha ett bra samarbete, man har ju ändå samma mål för ögonen, ett vackert och funktionellt
bibliotek. Enligt Lushington och Kusac ligger problemet snarare i själva utformningen av
byggnaden: ”This is the paradox in design that librarians and architects must strive to solve: to
maintain order while offering variety; to control space and its content while letting people use it
when and as needed.”68 För att kunna göra detta och nå det gemensamma målet behövs båda
parternas erfarenheter och kunskaper. Utöver bibliotekarier och arkitekter finns även andra
intressenter som är inblandade, exempelvis kommunpolitiker, och samtliga grupper har sina
bakomliggande - dolda eller synliga -orsaker till sina beslut och handlingar.

                                                
65 Folkbibliotekslokaler, 1981,  s. 13
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Det finns olika sätt att hitta rätt arkitekt för projektet och i kulturrådets skrift behandlas framför allt
två metoder. Antingen kan man exempelvis genom studiebesök, exempelvis vid olika bibliotek eller
särskilda arkitekters tidigare verk, finna en stil som passar det aktuella projektet. Ett annat sätt är att
utlysa en tävling, antingen en allmän där alla intresserade arkitekter får delta, eller en för speciellt
inbjudna där projektledaren väljer ut ett mindre antal som får lämna sina bidrag. ”I båda fallen
avgörs tävlingen av en särskild jury och deltagarna är anonyma tills tävlingen är avgjord.”69 Det
finns för och nackdelar med båda sorterna. I en allmän tävling kan man få en stor mängd bidrag att
sålla bland, något som är tidskrävande och av den anledningen kanske undviks. Samtidigt finns här
också möjlighet för mer okända namn att visa upp sig, något som kan leda till andra resultat än man
ursprungligen haft i åtanke. I en inbjuden tävling får man som ansvarig möjlighet att bjuda in de
arkitekter vars verk man är intresserad av. Då finns dock risken att man går miste om en bra lösning
av den enkla anledningen att man inte kände till just den arkitekten och därför inte bjöd in honom
eller henne till tävlingen.70

Programmet

Till grund för en tävling, hur den än utformas, finns ett program. Detta tas fram för att ge de
deltagande arkitekterna de förutsättningar som finns vad gäller placering, storlek, behov och
ekonomi. Här ska även finnas en förteckning på de lokaler som ska ingå samt en beskrivning av vad
lokalerna ska användas till. Programmet bör vara så utformat att det styr arkitektens arbete utan att
binda honom. Därför är det viktigt att den som sätter samman programmet är väl insatt i
förhållanden på platsen, samt har viss erfarenhet av denna typ av uppgift. Även i de fall då man
väljer arkitekt utan tävlingsmomentet utarbetar man ett program som vägledning i arbetet. 71

Byggnadens placering

Bibliotekets läge är betydelsefull ur många hänseenden. Det bör placeras ”...centralt i samhället,
inom bekvämt räckhåll för kollektivtrafiken och med parkeringsmöjligheter inom rimligt
gångavstånd - inte isolerat utan i anslutning till andra verksamheter som förstärker
attraktionskraften.”72 Samtidigt vill man ibland planera för senare utbyggnad, något som ställer krav
på tomtens beskaffenhet. Just utbyggnadsmöjligheter är något som noga bör undersökas och som
betonas i samtliga texter.

Utöver det praktiska bör även byggnadens placering utifrån estetiska värden diskuteras, byggnaden
bör fungera i stadsbilden. I en redan uppvuxen stadskärna bör man noga diskutera vilka följder en
viss typ av byggnad kan ha för helheten. Intresset för stadsbilden har vuxit under senare år och har
fått en stor betydelse för byggandet, något som vidare kommer att belysas i undersökningen i
kapitel 3. Att de flesta bibliotek idag placeras centralt kan tolkas som att statusen i samhället är så
hög och institutionen av sådan vikt att den är värd en tomt med ett högt markvärde, ofta ”...vid en
central torgbildning och så gott som alltid i mittpunkten för cityområdets pulserande liv och
rörelse”.73

Dock finns inte alltid möjligheten att placera ett nytt bibliotek mitt i centrum, men detta behöver
inte vara negativt. Dels kan ett lugnare läge vara befogat då verksamheten kräver ett visst mått av
lugn, samtidigt som ett mer perifert läge ofta betyder bättre parkerings-möjligheter. Dels är inte en
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70 Folkbibliotekslokaler, 1981, s. 14
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stadskärna stationär, utan centrum kan flyttas beroende på var de intressanta verksamheterna
befinner sig.  Det som var decentralt igår kan vara i händelsernas centrum idag. Det senare fanns
med i diskussionerna kring båda de exempel som undersökningen bygger på.

Flexibilitet

”Flexibility has always been a library requirement.”74 Att kunna bygga ut vid behov är något som
inte är självklart, särskilt inte om man uppfyller kraven på ett centralt läge. I en likande handledning
för biblioteksbyggande skriver Faulkner Brown:

It is a commonly held view that every library building should be
capable of extention, that the construction of the building will facilitate
extention, and that at each stage of developement the building should
appear to be a complete entity./---/ The exterior wall of a libary building
can consist of a series of simple repetetive units which can be removed
from the facade and be re-used in an extended building.75

En så drastisk syn på utbyggnadsaspekten är inget som märks så tydligt i dagens
biblioteksbyggande, det estetiska bör få spela sin roll även om det praktiska får stryka lite på foten.

Ett annat sätt att tala om flexibilitet berör möjligheten att ändra lokalens inre efter olika behov som
kan uppstå. Orr konstaterar att vilka olika aktiviteter som finns på ett bibliotek varierar beroende på
var man är, och vilka traditioner man har men att: ”The main activities are clear however: (i)
Storage and display of materials. (ii) The browsing activity. (iii) The study activity. (iv) Staff
activities.”76  När man planerar ett bibliotek är det alltså dessa aktiviteter, funktioner, man bör utgå
ifrån. Dessa kan ses som väldigt grundläggande och breda funktioner, men det är nog så att det är
svårt att detaljplanera. Som exempel kan bara nämnas att för tio år sedan hade biblioteken inte den
datapark som finns idag, något som kan skapa problem om lokalens planer är för låsta.

Idag handlar alltså flexibilitet inte bara om flyttbara hyllor och väggar, utan även om exempelvis
elektriska ledningar till datorer, något som kan vara svårt att handskas med. I ett nytt bibliotek har
man dock möjlighet att lösa detta på ett smidigt sätt; i Malmö stadsbibliotek har man lagt
ledningarna i golvet, och med hjälp av flyttbara golvplattor kan man ta upp elektricitet var som helst
i lokalen. I Landskrona har man istället valt att lägga ledningarna i taket.77 Eftersom det är tekniken
som ökar och förändras mest på biblioteken nu, är det även på detta område som man kan se
behovet av flexibilitet. Det är också här vi kan se brister hos de äldre biblioteken. Ett annat behov
som jag menar ökar på biblioteken, i takt med det ökande antalet studenter på olika nivåer, är
behovet av läsplatser. Även detta är ett område vilket det i ett äldre bibliotek kan vara svårt att finna
utrymme till. Detta ingår i Orrs fyra definierade funktioner, men allteftersom trycket blir större blir
det svårare att hitta plats åt alla. Planeringen är alltså långt ifrån statisk, men problem uppstår då det
inte längre går att vara flexibel eftersom utrymmet tar slut.
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Planlösning

En annan viktig fråga gäller om biblioteket ska vara en en- eller flerplansbyggnad. Bibliotekets
publika lokaler bör enligt Folkbibliotekslokaler av praktiska skäl ligga i markplan, med en direkt,
trapplös entré. Möjligheten att ha en sådan entre måste ses som en av fördelarna med ett
enplansbibliotek. Vidare behöver man inte vidta några särskilda åtgärder för handikappanpassning
av lokalerna i form av exempelvis hissar, i denna typ av byggnad eftersom samtliga funktioner finns
på ett och samma plan. Problemet med ett enplansbibliotek är att det kan tendera att bre ut sig över
stora ytor vilket betyder långa gång- och transportstråk samt en risk för monotoni och brist på
intimitet. Dessutom kan det bli problem att finna en tillräckligt stor tomt för en sådan byggnad.
Detta kan enligt handboken avvärjas om biblioteket byggs i flera plan. Samma förutsättningar
föreligger här vad gäller placeringen av de publika lokalerna, medan exempelvis administrativa
lokaler, studierum, läsesalar och magasin kan placeras på andra plan.78 Nu finns det många
bibliotek som faktiskt har publika lokaler i flera plan och även det kan fungera om utformningen är
väl gjord. Detta kan dock innebära krav på större personalinsatser för att kunna tillgodose låntagare
på mer än ett plan.

När programmet innebär ombyggnad av en befintlig byggnad menar man i Folkbibliotekslokaler att
man bör analysera konsekvenserna noga. Man måste ta i beaktande alla de punkter som gäller en
nybyggnation, men därutöver även göra en tillfredsställande planlösning där inte för många och
dyra ingrepp måste göras, exempelvis i de eventuella väggar som delar ytan. Det är även viktigt att
se till det ekonomiskt försvarbara - ibland blir det billigare att bygga nytt än att renovera, mycket
beroende på vilket skick byggnaden är i.  Å andra sidan har ombyggnad av andra hus till bibliotek
alltid förekommit och:

... det är närmast förvånande att det nu inte är vanligare; hälften av all
byggnadsverksamhet under åttiotalets senare del har utgjorts av ombyggnader.
Ofta försöker man på samma gång lösa bibliotekets lokalfråga och finna en
användning för en äldre byggnad, som man vill bevara.79

Från 1970-talet och framåt har det även varit populärt att skapa bibliotek i kombination med andra
kulturlokaler; teatrar, konsthallar, konsertlokaler. Även denna samlokalisering ställer särskilda krav
på planeringen, att kunna hålla en del stängd medan en annan är öppen etc: ”Libraries offering free
and open access to all kinds of information to all kinds of individuals must symbolize in their
design this freedom and individuality by creating an environment that works so well that its users
can do what they want in it.”80 Lushington och Kusac fortsätter: ”Symbolizing this individual
freedom of choice, the library must be designed to offer the maximum impetus toward self-service
with the minimum need for staff interference”81.
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3 Undersökningen

I detta kapitel kommer jag att behandla de två biblioteksbyggnader jag valt som exempel. Detta sker
genom att jag i analysen redovisar intervjuerna, vilket innebär att här inte finns någon ren
uppställning av frågor och svar, utan detta är inbäddat i texten. Observationerna av byggnaderna
och deras omgivningar är mina egna om inget annat anges i notform. Förutom beskrivning och
analys av själva biblioteket innehåller kapitlet även en kortare historik kring de båda orterna, detta
för att sätta in den nya byggnaden respektive funktionen i ett större sammanhang både timligt och
rumsligt.

3.1 Simrishamn

Egentligen borde rubriken här ovan varit: Cimbrishamn - österlens huvudstad.
Det hade ju inte varit något fel, då det endast funnits en stad i sydöstra Skåne,
eller den del av Skåne som bär det vackra namnet Österlen.82

Stadens historia

Simrishamn har anor från medeltiden, närmare bestämt 1200-talet83, och har med sitt läge alltid haft
havet som sin viktigaste försörjningskälla; ”...en industri som alltid funnits i staden och som
kommer att fortleva även när vår egen generation är borta, är fiskindustrin. Fisket har under alla
århundraden varit ’havets silver’ för cimbrishamnsborna och således också ’portmonnäns silver.’”84

Framför allt var det sillfisket som gav de stora inkomsterna.85 Numera är turismen den andra stora
näringen kopplad till havet - mängder av turister besöker Österlen och Simrishamn varje sommar.

Merparten av husen i den medeltida staden och fram till mitten av 1700-talet var byggda av lera och
taken var klädda med halm. Mårtensson skriver: ”Tre omfattande bränder 1724, 1733 och 1741
ödelade stora delar av husbeståndet i staden. Främst drabbades sydöstra delen där man i våra dagar
finner kvarteren Skeppet och Valfisken. /---/ Dessa bränder ledde till att staden 1736 skaffade sig ett
tegelbruk som tilldelades privilegier 1739.”86  Tegelbyggnaderna har sedan dess funnits i staden,
såväl putsade som obehandlade och har därigenom satt sin särskilda prägel på miljön. Trots
bränderna och den mängd hus som fick byggas på upp nytt, har staden ändå behållit sin medeltida
karaktär.87

Från mitten av 1700-talet fram till mitten av 1900-talet var läderhanteringen stadens stora industri.
Det största garveriet blev Rörbeckska garveriet, som startade sin verksamhet år 1808. Garveriet
kom sedan i familjen Ehrnbergs ägo genom giftermål, Verksamheten började som en
hantverksgård, men 1893 byggdes den industri upp som sedan fanns kvar tills skinnhanteringen
upphörde, och byggnaderna i kvarteret stod tomma år 1975. Under den tiden hade fabriken vuxit
betydligt och bestod av en mängd byggnader; ”...stora tegelvolymer med ett slutet yttre och en skala
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som inte stod i proportion med de finstämda omgivningarna”88 - ett komplex som var en hel
industriepok. 89

Staden idag

Simrishamns kommun har idag ca 20 000 invånare varav ca 6500 finns i själva tätorten. De stora
arbetsplatserna finns inom vård och omsorg, handel och kommunikation.90 Simrishamn och för den
delen hela Österlen är även ett stort turistområde, många av de mindre byarna (särskilt vid kusten) i
området minskar betydligt i antal invånare under vinterhalvåret, för att sedan leva upp på
sommaren. Det påverkar säkert inte bara landsorten utan även Simrishamn som centralort.

Stadens kärna domineras ännu idag av den på Österlen vanliga gatuhusbebyggelsen, mycket har
stått sedan de tidigare nämnda bränderna i mitten av 1700-talet. Mats Edström menar att
Simrishamn är ”...den kanske bäst bevarade av Sveriges små köpstäder från empiretiden” vars
grundkaraktär är ”...slutna kvarter, täta gaturum och tydligt avgränsade platser”.91 Den byggnad
som huvudbiblioteket tidigare inrymdes i är ett exempel på detta, enligt bibliotekschef Bo Risheden
stadens äldsta bevarade profana byggnad.92

Bakgrund

Det gamla biblioteket låg på Storgatan, i de lokaler där det nu finns arbetsförmedling. Det är, som
tidigare nämnts, stadens äldsta profana byggnad. Den är från 1700-talet fast idag är det bara fasaden
som finns kvar av det gamla. Det var alltför trånga lokaler för att inrymma biblioteksverksamhet,
men samtidigt är det ett gammalt kulturhus vars fasad bör bevaras. Invändigt hade dock mycket
gjorts sedan 1700-talet. Man hade anpassat lokalerna till biblioteksverksamhet på 1950-talet, då en
byggmästare fick till uppgift att renovera byggnaden. Han tömde lokalerna på det tidigare innehållet
och skapade utifrån dessa förutsättningar ett bibliotek. Det bestod då huvudsakligen av ett stort
vackert rum, vilket som sagt var anpassat efter de behov som fanns på 1950-talet, inte efter de man
hade 20-30 år senare, den tid det tog att få igenom önskemålen om ett nytt bibliotek.

Bibliotekschef Bo Risheden kom dit 1970 och han menar att redan då insåg man att det inte skulle
fungera länge till, något som samtidigt upplevdes som tråkigt, eftersom lokalerna trots sin
trångboddhet var väldigt vackra. Under de år som Risheden arbetade i lokalerna på Storgatan fick
man ytterligare lokaler inom samma fastighet, vilka tidigare hade inrymt andra verksamheter, som
så småningom flyttades ut. Detta innebar att man nu fick betydligt större lokaler än när han först
kom dit. Det gjorde dock ingen större skillnad, bristen på utrymme förblev en spärr mot bibliotekets
utveckling. Man kunde inte heller anställa mer personal eftersom man inte fick plats att arbeta fler.
De verksamheter som är bibliotekets fick nätt och jämt plats. Risheden menar att man inte kunde
göra mycket mer än att låna ut böcker och sköta informationen någorlunda hjälpligt. Förutom att
byggnaden var för liten var den för dåligt anpassat efter tidens förhållanden och detta menar alltså
Risheden satte en ”...total spärr mot all vidare utveckling”.93

Från bibliotekets sida började man rätt snart föra planerna på ett nytt bibliotek på tal i
kulturnämnden. Frågan om ett nytt bibliotek kom så upp första gången i en långtidsbudget för åren
1974-1978, då det konstaterades att för Simrishamns del torde en nybyggnad vara enda tänkbara,
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vid behov av ett nytt bibliotek. Dessutom menade man att den nya bibliotekslokalen måste
projekteras under 70-talets senare del för att kunna stå klart till början av 1980-talet. Nästa gång det
omnämns, 1975, står det att man upptog sex miljoner fördelade på åren 1979-1980 till kulturhus
samt tvåhundratusen för en utställningslokal intill museet.94 Det tog dock flera år av diskussioner
innan man till sist tog det till sig i kommunledningen.95

Enligt Risheden berodde dröjsmålet förmodligen på att man hade en utvecklingsplan, där det ingick
utbyggnad av hamnen, en ny gymnasieskola och en ny sporthall. Samtliga dessa projekt var
kostsamma och man fick ta det bit för bit. När det väl blev dags för biblioteksverksamheten att få
nya lokaler förberedde man sig dessutom väldigt noga, vilket även det betydde att det slutliga
projektet inte kom igång förrän i mitten på 1980-talet96

Andra förslag

Risheden berättar att innan beslutet togs att riva fabriksbyggnaderna och uppföra ett bibliotek på
tomten hade ett flertal förslag diskuterats och så småningom förkastats. Bland annat fanns i
Simrishamn en lokal tillhörande Pingstkyrkan, en stor kyrkolokal, i vilken det var tal om att flytta
in. Andra förslag rörde en möbelaffär på Storgatan strax intill det gamla biblioteket, det gamla
stadshuset kom även det på tal när det blev för trångt för kommunledningen. Samtliga förslag
fördes så långt att man anlitade arkitekter för att göra ritningar på de olika ombyggnaderna. En
ritning gjordes även på en ombyggnad av den befintliga fabriksbyggnaden i kvarteret Valfisken. 97

Dessa idéer övergavs dock av olika skäl; oftast handlade det om att lokalerna inte var lämpliga för
biblioteksverksamhet. Dessutom hade kulturnämnden redan i början på 70-talet konstaterat att enda
möjligheten var att ett bygga nytt bibliotek. Trots detta gjorde man det ena omritningsförslaget efter
det andra. Det huvudsakliga skälet till att Ehrnbergs läderfabrik inte kunde användas var att
läderhanteringen med alla dess kemikalier slitit hårt på byggnaden. Därför beräknade man att en
renovering skulle bli kostsammare än att riva befintliga byggnader och sedan bygga nytt på tomten.
Risheden menar att det kunde varit roligt att ha kvar den gamla fabriken men med nytt innehåll, att
det har blivit bra bibliotek av många omritade byggnader. Det talades även om att åtminstone
behålla det yttre skalet, men inte heller detta var möjligt. Slutligen rev man ner den gamla
läderfabriken, allt utom en gotisk tegelgavel som bevarades som ett utropstecken från en svunnen
tid. 98

Arkitekttävlingen

När man i kommunen så hade bestämt sig för att använda tomten i kvarteret Valfisken västra till att
uppföra ett nytt bibliotek och kulturhus, beslöt man efter en tids utredande att utlysa en allmän
arkitekttävling. Inbjudan från Simrishamns kommun kom i september 1984 och lockade ett 70-tal
deltagare. Kommunens önskan var att få genomarbetade förslag som skulle belysa hur området
skulle kunna gestaltas med hänsyn till den kulturhistoriskt värdefulla omgivningen. Prissumman var
250 000 kr och  förstapristagaren förutsattes även att få projekteringsuppdraget. Tävlingstiden gick
ut den första mars 1985, och resultatet stod klart den första juli samma år.99
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Juryn var enligt Risheden en grupp som dominerades av kommunpolitiker med bland annat
stadsarkitektens medverkan som undantag. Han var dessutom den ende tjänstemannen från
kommunen i gruppen, något som kan tyckas märkligt.100 De politiker som satt med i juryn var
kommunstyrelsens ordförande Margareta Arvidsson, kommunstyrelsens vice ordförande Birger
Nilsson, byggnadsnämndens ordförande Albert Lannefors, byggnadsnämndens vice ordförande
Egon Mårtenson, kulturnämndens ordförande Ola Jönsson, socialnämndens ordförande Ella Sjölin.
Utöver politikerna deltog stiftelsen Cimbrisbostäders ordförande Bertil Hanson, stadsarkitekt
Gunnar Camper, fastighetschef Harald Strömgren samt två av SAR utsedda arkitekter; Bertil
Lagerås och professor Kell Åström. Juryns sekreterare var Björn Hansson från
stadsarkitektkontoret.101

Programmet

I programmet för tävlingen ingick att bedöma om partier eller detaljer av de gamla   gatufasaderna
kunde bevaras och inlemmas i den nya bebyggelsen. Exempel på detta var den tidigare nämnda
tegelgaveln. Vidare skulle området inrymma bostäder och institutioner med en sammanlagd
bruttoarea av ca 11 000 kvm. Här nämns även att det kommer att värderas positivt vid bedömningen
om ”...programmets krav på god boendemiljö och anknytning till den kulturhistoriska miljön
beaktas.”102 Eftersom den kringliggande bebyggelsen till stor del består av typiska traditionella
simrishamnshus ansågs det alltså viktigt att man i planerna tog hänsyn till husens karaktär. Vid
bedömningen lades särskilt stor vikt vid förslagens ”...helhetsbegrepp och gestaltning, samband
med omgivande miljöer, sociala kvalitéer och ekonomiska genomförbarhet”.103

Programmet för biblioteksdelen innehåller utrymmen som bibliotekshall (1150 kvm), magasin (150
kvm) samt hörsal/konsthall för 200 personer (200 kvm). Bostadsdelen skulle inrymma minst 90
bostadslägenheter, som skulle utformas så att de lätt kunde anpassas till att fungera som
servicelägenheter. I kvarteret skulle även placeras en dagcentral med bland annat matservering,
terapi och serviceutrymmen. Här ville man även att utformningen skulle underlätta viss samordning
med bibliotekets verksamheter.104

Utöver dessa lokaler omnämns även parkeringsmöjligheter, yttre trafikförhållanden samt en
etappindelning av byggnadsprojektet, så att delen med dagcentral och bibliotek kunde uppföras för
sig och bostäderna för sig.105 Man förstår lätt att detta var en stor uppgift för de arkitekter som
kände sig hågade att sända in ett förslag till tävlingen.

Bedömning

När tävlingsbidragen kommit in och bedömts, gjorde man i juryn ett allmänt utlåtande om alla de
förslag man mottagit. Här konstaterar man själv att uppgiften betecknas som mycket svår på grund
av sin komplexitet, och att trots detta hade tävlingen lockat 70 deltagare. Stor vikt i detta utlåtande
läggs även vid stadsplanen och miljön, och där ger man även sina egna åsikter på hur bebyggelsen
bör placeras inom kvarteret. Vad gäller biblioteket och dagcentralen menar man att det är angeläget
att ”...institutionsbyggnaderna lokaliseras på ett sådant sätt att de publika funktionerna annonserar
sig mot centrum”106, något som en majoritet av förslagen har tagit fasta på. Juryn rekommenderar
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även en enplanslösning med tanke på handikappanpassningen av lokalerna. Dessutom anser man att
det är väsentligt att vissa funktioner, såsom hörsal, studieavdelning och tidskriftsavdelning är
tillgängliga även då biblioteket i övrigt är stängt.107

Utifrån de förslag man fått in valde man så ut det bidrag som man i juryn ansåg bäst stämde med de
kriterier man satt upp i programmet. Man menar att sex av de inskickade förslagen var ”...väl
ägnade att ytterligare bearbetas för ett genomförande i sin helhet eller till vissa delar” men att inget
av förslagen har ”...visat en lösning som till alla delar är helt färdig.”108 Juryn rekommenderar
slutligen förslaget Färdiggarvat Ehrnberg - nya tag som grund för en vidare bearbetning i
samarbete med kommunen109.

Nu fick även biblioteket uttala sig i frågan, i form av en granskningsgrupp. Där återfanns
bibliotekschefen, kulturnämndens ordförande samt tillförordnad länsbibliotekarie. Även denna
grupp bedömde det aktuella förslaget som varande lämpligast. Risheden menar att man troligen var
ganska eniga även i juryn angående valet av det vinnande förslaget.110

Tävlingen utlystes alltså 1984, men det dröjde ända till 1989 innan man var färdiga att påbörja
själva byggandet, och året efter stod institutionsdelen klar. Slutnotan för bibliotek och dagcentral
uppgick till närmre 50 miljoner kronor.111

Det nya stadsbiblioteket

Juryns utlåtande om det vinnande förslaget lyder:

Första pris 75 000 kronor, tilldelas förslag nr 6 Färdiggarvat Ehrnberg - nya tag för en vackert
utformad och i skala väl avvägd helhetslösning med sluten bebyggelse utmed kvartersgränsen och
fint sammanlänkade bostadsgårdar i kvarterets inre samt för en väl fungerande
institutionsbyggnad.112

Den arkitekt som bidrog med det vinnande förslaget var alltså SAR Sonny Mattsson från
Mikkelsens arkitekter i Helsingborg, en arkitektfirma som har tidigare erfarenhet av att skapa
bibliotek. Bland de största i deras produktion finns Ängelholms bibliotek, som enligt Risheden blev
mycket lyckat, och långt dessförinnan Helsingborgs bibliotek.113 I  Simrishamn har de skapat en
byggnad som Mats Edström i sin recension av byggnaden menar knappast står på barrikaderna utan
”...kan i bästa mening beskrivas som lite god gammeldags.”114

Dock föreslog man vissa ändringar i planen för att bättre motsvara de tankar man i juryn hade
framlagt. Bland annat spegelvändes hela institutionsdelen av kvarteret, så att huvudentrén kom att
ligga vid Järnvägsgatan i stället för den ursprungliga placeringen vid Stenbocksgatan. Utöver detta
gjordes några ändringar angående handikappanpassningen i lägenheterna samt byte av vissa
material till billigare alternativ. 115
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Byggnadens placering

Att läget kallas centralt är något som inte var så självklart från början; man upplevde snarare att det
var placerat i stadens utkant. Risheden tror att det kan bero på att ju mindre en ort desto mindre är
själva stadskärnan. Den tidigare biblioteksbyggnaden låg mitt i staden, bara några meter från torget
och mitt emot systembolaget, vid stans genomfartsgata där affärerna låg, vilket var ett idealiskt läge
för verksamheten. Men även på små orter breder stadskärnan ut sig och idag anser man inte längre
att man hamnat utanför stadens centrum.116

Personalens inflytande

Något som jag upplevde som en mycket viktig fråga var hur mycket bibliotekspersonalen hade fått
vara med och påverka arbetets gång. Bibliotekschefen menar att detta samarbete tyvärr kom in i ett
relativt sent skede, vilket han beklagar:

Man kan väl säga att de erfarenheter som jag gjorde av det här förfarandet och
som jag har kommit fram till efteråt, om man skulle ge råd till någon kollega i samma situation
- det är att se till att du kommer med i planeringen så fort som möjligt, och att den
personal som ska jobba med det kommer med så fort

som möjligt. 117

När man använder sig av den metod som man gjort i Simrishamn, att utlysa en allmän tävling, så
väljer man så småningom ut ett tävlingsförslag som blir tävlingens vinnare. I och med detta har man
i stort sett låst sig vid detta förslag. Det är arkitekten som har avgjort vilka förutsättningar man har
att arbeta med. Det kan naturligtvis ske förändringar efterhand, men arkitekten böjer inte sig hur
mycket som helst. Han har fått ett pris för ett förslag, som han har utarbetat med syfte att få det
uppbyggt. Risheden menar vidare att han mycket väl förstår att en arkitekt som har lagt ner hela sin
själ i ett förslag, inte ger med sig hur långt som helst för att dagtinga med sin uppfattning om hur
det ska vara.118

En byggnad som Simrishamns huvudbibliotek har dessutom en utpräglad estetisk inriktning, det
finns en klar estetisk tanke bakom byggnaden. Risheden fortsätter med att jämföra det med en
målande konstnär som gör ett verk på beställning - ”inte katten börjar han att ändra på det för att
politiker kommer och säger att vi vill inte ha det si och vi vill inte ha det så, eller att det är fel färg”
Han menar att man måste respektera arkitektens konstnärliga vision, men problemen uppstår då
verksamheten kommer in i arbetet för sent.119

På ett plan kom dock personalen in i ett tidigt stadium, i och med den lokalbehovsplanering som
gjordes. Risheden berättar att man där hade länsbiblioteket till hjälp, genom en länsbibliotekarie
som gjorde egna ritningar där han planerade in de olika funktioner som han menade skulle finnas
med i lokalerna. Detta arbetade man med en hel del, och i detta arbete fick personalen möjlighet att
höras. Sen när man väl hade fastställt vilket tävlingsförslag som skulle genomföras, hade man
däremot inte så mycket att säga till om.120

Vid flera tillfällen tog arkitekten kontakt med personalen och frågade dem om olika lösningar, men
Risheden menar att det mesta redan var bestämt i det läget, så det var inte så stora möjligheter man
hade att ändra på förslagets inriktning. I detta finns alltså den stora invändning som
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bibliotekschefen har mot den arbetsmetod man har använt sig av; han menar att i detta fallet blev
det inget dåligt resultat av det utan snarare tvärtom, men det kunde lika gärna ”ha gått alldeles åt
skogen.”121

Därför, menar Risheden, bör verksamheten komma in på ett mycket tidigt stadium, följa
utvecklingen hela tiden och ha en dialog med arkitekten. Att utlysa en arkitekttävling är
spektakulärt och roligt men bättre är nog att helt enkelt bestämma sig för den arkitekt man vill ha
och sen arbeta tillsammans i en dialog där arkitekten har sin yrkesroll och bibliotekspersonalen har
sin. Han tror att detta måste vara det bästa sätt man kan arbeta på, vilken verksamhet det än må
vara, och biblioteksverksamhet är ganska speciell, vilket gör att kraven på ett fungerande arbetssätt
blir höga.122

Bibliotekschefen menar vidare att en sådan här uppgift råkar man bara ut för en gång i livet, och
därför får man ju på sin höjd hoppas att de lärdomar man gör kan spridas till andra som kommer i
samma situation. Så ska man också komma ihåg, påpekar han, att man medan hela den här
planeringsprocessen pågår har sitt dagliga arbete att sköta så ”egentligen kanske man många gånger
är glad att man slipper delta i det där/.../ Så  ska man naturligtvis inte resonera men nöden har ingen
lag ibland - man får försöka genomföra vardagsjobbet först och främst och sen får det andra komma
i andra hand - det är lite sorgligt men så är det ...”123

Beskrivning och observation

Simrishamns nya stadsbibliotek är alltså en del av ett större kvarter där hela bebyggelsen tillhör
samma projekt. Man bör därför även ta hänsyn till den omgivande bebyggelsen då man ser på
biblioteket. Arkitekten själv menar att: ”De omgivande gränderna har dragits in i kvarterets inre
som på så sätt förankrar kvarteret i omgivningen. Gränderna från hamnen strålar samman i det
nyskapade torg som omges av de tre bostadsgrupperna, biblioteket, utställningshallen och
dagcentralen.”124

Simrishamn är som sagt en ort präglad av äldre, lägre bebyggelse, små krokiga gränder samt
närheten till havet. I kvarteret Valfisken västra har arkitekten tagit hänsyn till den befintliga
bebyggelsen och byggt upp det nya kvarteret på ett liknande sätt. Sett från innergården domineras
dock kvarteret av bibliotekets höga glasade fasad, innanför vilken man finner den stora bokhallen.
Denna fasad vetter alltså ut mot innergården där en del av platsen upptas av parkeringsplatser. Ifrån
gården finns även en av ingångarna till den offentliga delen av kvarteret. Detta betyder också att det
är ett hårdare skal ut mot gaturummet med slammade och murade väggar, medan fasaderna mot
gården är mjukare; här finns ”...förstugor, uteplatser, balkonger, trappor och svalgångar, fruktträd,
lekplatser”.125 Denna kvartersuppbyggnad nämns i programmet som typisk för Simrishamn, med
”...de stora kvarteren med sammanhängande bebyggelse utmed kvartersgränserna som skapar slutna
gaturum och skyddade trädgårdar i kvarterets inre”.126 Här ser man alltså att man både från
arkitektens och juryns sida har tagit fasta på den befintliga stadsbilden.

Ingången från gården är något svårupptäckt, inte så tydlig som man kanske kunnat önska. Detta kan
dock inte sägas vara institutionsbyggnadens huvudentré, vilken istället leder in från Järnvägsgatan,
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genom det hårdare, yttre skalet. Här är ingången indragen i fasaden, skyddad och väl markerad.
Mellan de två ingångarna löper en överglasad gränd i vilken man finner dörren in till själva
biblioteket på ena sidan samt restaurang, hörsal och dagcentral på den andra. Denna överglasade
entrégränd blir en fortsättning på gränderna utanför och ger på så sätt en känsla av att man
fortfarande befinner sig utomhus. I gränden är även möblerat med stolar och bord, med möjlighet
att sitta och fika samt läsa bibliotekets dagstidningar. En känsla av uteservering infinner sig då man
passerar här förbi. Bibliotekets kapprum och toaletter har en separat ingång, medan huvuddörren
leder oss via ett mindre rum, som idag används till publika datorer, vidare in i den stora bokhallen.

Inne i hallen märker man först av slutenheten ut mot gatan som sedan kontrasteras av den stora
glasade fasaden mot gården. Längs de yttre väggarna finns mindre rum, som exempelvis läsrum,
funktioner som behöver avskildheten, men även barn- och ungdoms-”hörnor”. Utmed ytterväggarna
ovanför de mindre rummen löper även en bred balkong på vilken man finner personalens kontor.
Till denna kommer man som besökare via en trappa utifrån gränden. Det som dominerar rummet är
ändå den stora hallen, som öppnar sig in mot glasfasaden. Här finner man  bokhyllor, tidskrifter
samt informations- och lånedisk. Till höger innanför dörren finns barn- och ungdomsavdelningen,
medan vuxenavdelningen är placerad till vänster (mot gården). Till sin karaktär har lokalen lånat
drag från såväl det klassiska galleribiblioteket som från den postmodernistiska traditionen.

Ut mot gatan är biblioteket slutet genom den murade ytterväggen, men den stora bokhallen är alltså
öppen in mot gården genom den glasade östgaveln, något som förlänar den en ”...sakral stämning
som i Zetterwalls kyrkorum, ett kraftspel mellan det gryende livsljuset i öster och skymningens
stillhet i väster”.127 Helgo Zettervall (1831 -1907) var den arkitekt som bland annat ritade
Universitetshuset samt Allhelgonakyrkan i Lund. I hans byggnader finns samma känsla av rymd
och öppenhet som Edström menar finns i Simrishamns stadsbibliotek.

I Malmö har arkitekten ( --- ) valt att kalla den nybyggda delen av stadsbiblioteket för ”Ljusets
kalender”, något som anspelar på den betydelse årstiderna får för stämningen i och upplevelsen av
lokalerna. Samma fenomen kan upplevas i Simrishamn, den stora glasfasaden drar in årstidernas
och ljusets växlingar i lokalerna. I Malmö omges byggnaden av en park, där träden tydligt speglar
tiden på året. I Simrishamn är det istället den delvis slutna innergården som omger glasfasaden.
Även här finns naturligtvis växtlighet , men i en mindre skala. Proportionerna är här inte
överväldigande utan av mer mänskliga mått. Detta bidrar till en intimitet trots öppenheten mot
omgivningarna.

I den ljusa delen finns tidskrifter, videofilmer och lyssnarplatser. Enligt Mats Edström är detta
något som arkitekten gärna arbetar med; ”...ljuset och mörkret i samspel med funktionen”.128 Den
lätta träkonstruktionen i bokhallen är konstruerad för att ge rummet en viss industrikaraktär, och har
hämtat inspiration från delar av den gamla fabrikens lanternintak.129 En lanternin kan beskrivas som
ett litet torn med öppningar eller fönster som är placerad på toppen av en kupol eller ett tak.130 I
detta fallet finns här inga öppningar eller fönster, utan det är själva regelverket som för tankarna till
denna typ av byggnadsdetalj. Återigen ser man här ett sätt att anknyta byggnaden till den lokala
historien och traditionen.
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Materialval

Huset är uppfört i rött tegel likt andra offentliga byggnader, för att bilda 
en treklang med stations- och polishuset i samma gatukors. Teglet, ett 
massivt slaget tegel från Fyns Tegelbruk, är brännt speciellt för projektet 
med avsikt att ge ett varmt intryck och samspel med övriga tegelbyggnader.131

Med tanke på Simrishamns historia menar Risheden att valet av tegel som byggmaterial föll sig
naturligt. Läderfabriken var en tegelbyggnad byggd av material från lokala tegelbruk, vilket gjorde
det extra roligt att kunna använda takteglet från fabriken till de nya byggnaderna. Det tegel man i
övrigt använt sig av i byggnaden har importerats från en tegelfabrik i Danmark som tillverkar tegel
med gamla metoder, något man som sagt var väldigt noga med.132 Den höga tegelgaveln som
bevarades från fabriksbyggnaden finns nu infogad i en av bostadshusens fasader. Även i övrigt har
det satsats på rejäla material; limträbjälkar i taket, inredning i bok och vit laminat. Möblerna
kommer från närliggande designers, i Gärsnäs och Blå Station i Åhus. Dock innebär detta även att
materialkostnaden blev högre än vad budgeten medgav och man fick kompromissa, bland annat vad
gällde materialval i kvarterets bostadshus. 133

Bibliotekschefen menar vidare att man verkligen lade sig vinn om att det skulle bli ett vackert hus,
att det skulle vara byggt av gediget material. En annan huvudtanke var användandet av glas i stora
mängder, något som var populärt i bland annat biblioteksbyggen vid denna tiden. Fortfarande byggs
det mycket i glas, Malmö stadsbibliotek är ett exempel på detta. Risheden menar även att det i
Malmö stadsbibliotek finns mycket som man kan känna igen från Simrishamn. Detta menar han kan
bero på det danska inflytande som finns i båda fallen; i Malmö var arkitekten från Danmark, medan
Mikkelsens arkitekter ofta hämtar sina idéer från andra sidan sundet, och man har under arbetet med
biblioteket i Simrishamn hela tiden haft blickarna vända mot Danmark. De inblandade i projektet
gjorde exempelvis en studieresa till danska bibliotek tillsammans med arkitektfirman, där man
hittade en hel del idéer som också kommer tillbaka i byggnaden. Det har enligt Risheden blivit ett
typiskt danskt bibliotek, bland annat med balkongerna runt omkring, vilket man ofta ser i danska
bibliotek.134

Att biblioteket är byggt i en dansk tradition skriver Mats Edström är den största invändningen mot
det, och då ur stadsbildssynpunkt. Han menar att en ”...djupare analys av Simrishamns speciella
karaktär också i fråga om gestaltningen hade resulterat i ett annat slags hus, lika troget den dansk-
skånska tegeltraditionen men mer Simrishamnskt och mindre Jylländskt.”135 Detta kan dock
diskuteras, då man i Skåne ser mycket av den danska traditionen, trots allt tillhörde Skåne Danmark
under lång tid. Naturligtvis utvecklas de lokala traditionerna åt olika håll, men då man vill knyta an
till den gamla bebyggelsen på platsen ser jag denna byggnad som ett bra val. Edström menar dock
att simrishamnare och sommargäster kan glädja sig åt det nya biblioteket i Simrishamn: ”...ett starkt
och vänligt hus som tål att slitas och med tiden byggas om. Med andra ord en verkligt god
brukskonst.”136

Vad gäller kompromisser i övrigt menar Risheden att dessa mest gällt tekniska lösningar, vilket inte
involverade bibliotekspersonalen särskilt mycket. Att det inte blev så stora diskussioner kunde även
tänkas bero på att personalen inte blev särskilt involverade i planerna. Däremot fanns det ganska
mycket som den centrala byggnadskommittén hade att invända mot. Det kunde bland annat gälla
valet av alltför dyra material samt planlösningar som man inte trodde på. I stora drag fick nog
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arkitekten sin vilja igenom trots allt; Risheden menar att det var en envis arkitekt som hade en
mycket bestämd vision av det färdiga resultatet.137

Flexibilitet

I och med den stora öppna ytan i bokhallen finns här möjligheter till att vara flexibel i
planlösningen. Något som däremot saknas är enligt bibliotekschefen möjligheter till om- och
tillbyggnader. Han menar att det här tyvärr är en slutgiltig lösning, det finns inte stora möjligheter
att bygga till och inte mycket ytor utanför att expandera på. Vad som kan göras, menar han, men
som inte är särskilt lyckat, är att skapa ytterligare en våning i höjd med balkongen men då skulle
man förstöra väldigt mycket av byggnadens speciella karaktär. Möjligtvis skulle man kunna bygga
ut balkongerna delvis, och det är möjligt att man kommer dithän så småningom. Den andra
expansionsmöjligheten är källarplanet, vilket idag till stor del består av garage. Men inte alla
verksamheter man kan förlägga i en källare, idag finns där magasinsutrymmen förutom garaget.
Detta är också det traditionella sättet att utnyttja källarutrymme.138

Det finns ingen möjlighet att bygga till varken på sidan eller på höjden. Risheden anser att man har
byggt in sig i ett hörn, men att man samtidigt var ganska medveten om detta från början. Det
egentliga problemet ligger nog inte i byggnaden som sådan utan snarare i det faktum att
Simrishamn har en ”färdig” bebyggelse och stadsbild. Ska man bygga inne i centrala Simrishamn så
får man finna sig i att man har en låst tomt att utgå ifrån. Risheden menar vidare att man inte kan
hantera stadsplanen hur som helst, något som man kanske har större möjlighet till i en  yngre ort där
man kan bete sig lite friare.139 Återigen handlar det om att ta hänsyn till befintlig bebyggelse, och
där igenom bli tvungen att kompromissa på funktionens bekostnad.

Trots denna låsta position och trots att personalens inflytande var mindre än önskat anser Risheden
att biblioteket fungerar bra. Det som har märkts tydligast är utvecklingen av den datoriserade delen
av verksamheten. Under de år som gått sedan biblioteket ritades och så småningom stod klart har
det hunnit hända mycket. Han menar vidare att ingen kunde ha förutsett hur pass mycket datorerna
skulle komma att betyda på så relativt kort tid, man kunde bara ana åt vilket håll utvecklingen
skulle gå. Biblioteket är därför planerat på ett traditionellt sett, med utrymme för först och främst
hyllor. Hade man gjort om arbetet idag menar Risheden att man hade planerat inredningen och
utnyttjandet av golvytorna på ett helt annat sätt. Nu får man istället försöka hitta lösningar
efterhand. Detta är ju dock ett ständigt dilemma eftersom det tar tid från idé till färdig byggnad  och
det är hart när omöjligt att förutse vilka behov man kommer att ha ens fem år framåt i tiden.140
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3.2  Landskrona

Stadens historia börjar med Kalmarunionen (1397). Margrethe Valdermarsdatter, unionens
arkitekt och Nordens härskarinna, köpte mark vid Söndre Saeby i Rönnebjer Herred under
1400-talets första år. Mycket talar för att hon här ville skapa en unionsstad - en ”landets
Crone”.141

Stadens historia

Landskrona var den enda stad av betydelse som uppkom i Skåne under senmedeltiden. En del av
den medeltida staden revs dock då man på mitten av 1500-talet uppförde slottet, det så kallade
Citadellet.142 Längre fram i historien fanns andra som hade stora planer att göra Landskrona till
universitetsstad och huvudstad för generalguvernementet Skåneland.143 Bland annat fanns på 1650-
talet planer på att göra Landskrona till huvudort i Skåne. Så skedde dock inte, men liknande tankar
återkom vid fler tillfällen under de följande hundra åren.144 Riktlinjer för en idealstad drogs upp där
”renässansens och barockens huvudelement förenades i en storslagen konstruktion”145. Endast en
mindre del av planen genomfördes vid det senare av tillfällena. Istället blev det arkitekten Fredrik
Sundbärg, som år 1901 tillträdde posten som stadsarkitekt, och som fick till uppgift att utforma den
nya stadsplanen. Sundbärg hämtade bland annat inspiration från ett av dåtidens stora namn inom
stadsplanering; den österrikiske arkitekten Camillo Sitte. 146

Sittes skrev i sin skrift Stadsbyggnad och dess konstnärliga grundsatser (orginalets titel: Der
Städtebau nach seinen kunstlerischen Grundsätze) från 1889 om vikten av mer konstnärskap i
stadsbyggandet samt om regler för stadsbyggande ”...ur en analys av äldre stadsmiljöer”.147 Hans
tankar innefattade ett nytt intresse för den medeltida stadsplanen med dess ringlande gator, slutna
rum och stängda horisonter, men även för renässansens och barockens stadsrum med dess ”...mer
magnifika verkan”148. Byggnader skulle upplevas i sitt sammanhang och inte som solitärer.
Sundbärgs menar vad gäller gatusystemet att:

Vid den för den gamla staden karaktäristiskt krökta gatan slutes utsikten
af en ständigt växlande fond, bildad af den konkava husraden; och vid förekommande raka
gator, hvilka i gamla städer sällan hafva någon större
längd, bildas fonden vanligen af en byggnad, mot hvilken gatan löper./---/
Oftast förlorar sig dock våra nya gator i tomma intet. Hela perspektivet
reducerar sig då till de båda raka huslinjerna, sammanlöpande mot ett fjärran oupphinneligt
mål, likt älskande, som söka men aldrig skola finna
hvarandra - en skäligen tröstlös anblick.149

Vad Sitte i sin tur menar är att gator med begränsad sikt är att föredra ur estetisk synvinkel, och att
gator ska anpassas efter de gamla gränser och naturliga former som finns. 150 Sundbärg föreslog
även ett helt nytt tillvägagångssätt i stadsplaneringen, hämtat från Sitte, vilket Eriksson förklarar:
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Först skulle man göra upp ett program, som bygger på en sammanfattning
av förhållandena på platsen och på vissa antaganden om stadens och
de olika stadsdelarnas framtida utveckling. Först därefter skulle man ta
 itu med själva planarbetet, vilket skulle omfatta gator, parker, öppna platser. Vidare skulle
man avgöra var offentliga byggnader och monument skulle ligga/.../Vidare ska öppna platser,
byggnader och monument så vitt som möjligt koncentreras, byggnad och tillhörande plats
skulle komponeras i ett sammanhang. 151

När Sundbärg kom till Landskrona var staden uppbyggd över en rutnätsplan som skapades under
1700-talet. Planen var spegelsymmetrisk, med två kyrkplatser på ömse sidor om rådhusplatsen. Här
fanns även ett rätvinkligt kanalsystem efter holländsk modell. 152  Huvudsyftet med den nya planen
var att ”...binda ihop stadskärnan med de utanförliggande områdena vilka redan till stor del är
bebyggda.”153

I sitt arbete med stadsplanen använde Sundbärg sig i mångt och mycket av de idéer som tidigare
nämnts, och han ritade och placerade ut stadens offentliga byggnader så att de skulle fungera som
blickfång, knutpunkter i staden. Dessa byggnader är alltså mycket medvetet placerade och
utformade, medan andra arkitekter och byggare sedan fyllde ut mellanrummen. Bland de offentliga
byggnaderna fanns bland annat vattentornet, och vissa skolbyggnader, och till dessa räknas alltså
även brandstationen.154 Den byggdes 1905, och är rektangulär till formen, med trappstegsgavlar och
dubbla rundbågsfönster. Fasaden är ljusputsad med inslag av rött tegel.155

Som en av stadens offentliga byggnader ingår den i ett ursprungligt planerat sammanhang, något
som bör tas i beaktande när den ska byta funktion. Att riva en sådan byggnad skulle påverka och
troligen förstöra hela stadsplanen. Detta var också en av anledningarna till att man ville fortsätta att
använda brandstationen som en sorts offentlig byggnad; den får på så sätt behålla sin roll som en
viktig blickpunkt i stadsbilden. Under årens lopp har brandstationen byggts till åt flera håll, vilket
har inneburit att dess uttryck har förändrats. När arbetet med biblioteket började frilade man dock
byggnaden och rev de tillbyggnader som gjorts under senare år. Detta gällde de tillbyggnader som
gjorts utanför kvarterets ramar; den delen av brandstationsbyggnaden som idag bland annat
innehåller café, ingår i kvarterets helhet och har därför bevarats och ingår alltså i bibliotekets
lokaler. Den är 50 år yngre än Sundbärgs brandstation och är ritad av en av hans efterträdare. Den
byggnaden är dock enligt SAR Curt Svensson inte så inspirerande i sitt arkitektoniska uttryck,
vilket han menar säkert är medvetet gjort.156

Staden idag

Placerat vid havet mitt emellan Malmö och Helsingborg har Landskrona på senare år blivit lite
förbisprunget. Redan när järnvägen drogs  hamnade man i vad Peter Broberg kallar ”...en negativ
trafikal trestegshierarki - man blev a) slutstation på  b) ett stickspår, från c) Billeberga. Järnvägarnas
dynamik rullade Landskrona förbi.”157

Landskrona kommun har totalt 37 347 invånare och av dessa bor 27 186 i tätorten. De största
arbetsgivarna är Landskrona kommun och Malmöhusläns landsting. I övrigt är det den tyngre
industrin som dominerar stadens arbetsmarknad.158 1981 lades Landskronas dominerande
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arbetsplats, Öresundsvarvet, ned. Vid samma tid stod även den nya kommunikations-revolutionen
vid dörren, informationssamhället skulle ta över efter den tunga industrin.159 I detta skifte kan
biblioteket naturligtvis spela en viktig roll som informations- och kunskapsförmedlare.

Bakgrund

”Hade du sett det gamla hade du inte ställt den frågan!” Så svarade bibliotekschef Margareta
Rydhagen när jag frågade varför man ville ha ett nytt huvudbibliotek. Biblioteket på Eriksgatan var
ända från början, på 1960-talet, ett provisorium. Det var inrymt på andra våningen i Folkets Hus, i
gamla orenoverade lokaler som var utdömda av yrkesinspektionen. Under hela tiden diskuterades
olika lösningar på biblioteksfrågan, men ingenting hände.160

Arbetet med det nya  biblioteket var en komplicerad historia. Många förslag gjordes av olika
arkitekter med olika utgångspunkter. Den sista diskussionsomgången inleddes år 1986 då en
utredning tillsattes för att ta fram förslag på lämpliga lösningar. Det fanns långt gångna planer på en
ombyggnad av Folkets Hus, flera förslag var placerade på kasernplan, vilket är en öppen plats
centralt i staden, men den socialdemokratiska majoriteten som vid denna tidpunkt styrde kommunen
motsatte sig dessa. Dels var det en intressekonflikt eftersom biblioteket just då var placerat i Folkets
hus, dels var det en allmänt negativ inställning till att bygga något alls på den öppna planen.161

Utöver tidigare nämnda förslag  hade man även sett över flera andra befintliga lokaler som kunde
tänkas inrymma ett bibliotek. I detta läget dök även de första tankarna på en eventuell ombyggnad
av brandstationen upp, eftersom en ny sådan var planerad. I kommunen hade man nämligen vid
denna tidpunkt tre stora byggprojekt; de tre b:na: badhus, brandstation och bibliotek. Senare under
perioden skiftade den politiska majoriteten och tankarna på ett bibliotek på kasernplan
återupptogs.162

SAR Curt Svensson på SEWS arkitekter  i Malmö fick dock i uppdrag av arbetarkommunen att
göra en enkel skiss över hur ett bibliotek skulle kunna inrymmas i brandstationen. Programmet han
utgick ifrån var det samma som för de parallella uppdrag som fem arkitekter just då arbetade med
för en byggnad på kasernplan.163 Det blev en snabb och enkel skiss som enligt honom själv inte var
särskilt bra; biblioteket i programmet var så stort att man blev tvungen att göra en utbyggnad
utanför för att få plats och det lyckades inte med de förutsättningar man hade då. Men det visade
ändå att man skulle kunna göra om brandstationen till bibliotek. Utanför fanns redan vissa
tillbyggnader, bland annat en vagnhall från 1970-talet, som förstörde den effekt Sundbärg på sin tid
velat åstadkomma med sin stadsplan. Svensson menade att den tillbyggnad som nu skissades bara
hade gjort det värre; det behövdes ingen ytterligare förfulning.164

Förslaget glömdes bort ganska snart, och det tog ytterligare nästan tio år innan det hände något. År
1994, efter valet då s-majoriteten kom tillbaka, övergavs kasernplansprojekten återigen. Istället togs
diskussionen om en ombyggnad av Folkets Hus upp, men kostnaden skulle bli hög eftersom
byggnaden var i så dåligt skick. Ett andra förslag kom från Bibliotekstjänst, vilket innebar att man
skulle bygga ett nytt bibliotek, ’framtidens bibliotek’, som en ’tillbyggnad’, en pendang, till teatern,
Detta bibliotek skulle fått lika stor volym som den befintliga teaterbyggnaden, och de skulle
tillsammans bilda ett kulturcentrum, centralt placerat längs ”kulturstråket”. Detta förslag hade
starka förespråkare men det var inte problemfritt, bland annat misstänkte man att det skulle kunna
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uppstå en tvist kring vem som egentligen ’ägde’ biblioteket, på grund av Bibliotekstjänsts myckna
inblandning. Svensson menar att det inte heller skulle vara så lämpligt ur stadsbyggnadssynpunkt
att bygga i stadsparken. Ett annat skäl till att undvika denna lösning är att teatern är en solitär till sin
karaktär, och dess uttryck skulle försvagas eller kanske rent av förstöras av en intilliggande
byggnad. Trots detta fanns en stor entusiasm, bland annat eftersom Folkets Hus-alternativet var så
gott som dödfött, eftersom byggnaden, oavsett det dåliga skick den befann sig i, även var alltför
decentralt placerad.165

I detta läge kom tanken på att använda brandstationen upp igen. och man hade nu tre förslag att
välja mellan. Denna gången var programmet för brandstationen mindre, man hade minskat det med
20-30%. Bitarna föll på plats för Svensson, som återigen anlitades för att rita en skiss. Minskningen
av programmet gjorde det möjligt att inrymma verksamheten på ett rimligt sätt. Uppdragsgivare
blev denna gång Landskronahem, eftersom man tänkte sig placera bostäder i våningarna
ovanförbibliotekets lokaler.166 Förslaget fick dock ett avmätt mottagande från samtliga inblandade,
även från kulturförvaltningen. De flesta bland personalen och inom förvaltningen föredrog ändå
”teaterförslaget”.167

Men Landskronahem var positiva. Man gjorde kostnadsberäkningar på de tre förslagen, där det
visade sig att de skulle kosta lika mycket. Svensson lade ner mycket arbete på att presentera sitt
förslag och övertyga de inblandade om idéns förträfflighet. Man gjorde egna kostnadskalkyler tre
stycken och fick samma resultat. Kritiken gällde framför allt att det var en gammal byggnad, i dåligt
skick med dålig grund.168

Förslaget var dock fullt rimligt och resultatet skulle kunna bli bra. Vagnhallar blir ofta bra bibliotek,
menar Svensson, eftersom där inte finns några pelare eller väggar som delar upp rummet och där är
dessutom högt i tak vilket ger ljus och rymd till lokalerna. En annan invändning mot förslaget var
att det skulle hamna för långt från det absoluta centrum i staden, något som arkitekten inte höll med
om. Invändningarna till trots mötte man dock inga större protester mot förslaget.169

Ekonomi

När man började diskussionen kring de tre förslagen ställde kulturnämnden upp villkoret att
biblioteksbyggnaden inte fick kosta mer än  25 miljoner. Man fick alltså fast summa att arbeta med
istället för att göra en kostnadsanalys för att se vad ett bibliotek kunde tänkas kosta.  Detta kan ha
varit en fördel för Svenssons förslag, eftersom byggnaden redan fanns. En befintlig byggnad kunde
istället försvårat arbetet och gjort det dyrare, men Svensson menar att brandstationen hade en bra
stomme och grund som inte kunde gjorts bättre idag. Byggnadens stomme har för övrigt behållits
intakt. Svensson menar vidare att det många gånger vid ombyggnader ligger antikvariska skäl
bakom besluten, men att detta kan kosta mycket och då är det bättre att bygga nytt. Så var dock inte
fallet här. Denna byggnaden har enligt Svensson både ett kulturhistoriskt och ekonomiskt stort
värde, och detta var även ett av skälen till att beslutet togs i hans riktning; här fanns en gammal
vacker byggnad som man inte visste vad man skulle använda till, samtidigt som biblioteket desperat
behövde nya lokaler. 170

                                                
165 Ibid.
166 Ibid.
167 Intervju med Margareta Rydhagen
168 Intervju med SAR Curt Svensson
169 Intervju med SAR Curt Svensson
170 Ibid.



36

Personalens inflytande

Bibliotekschef Margareta Rydhagen berättar att personalen från början har varit med och sett
ritningar och lämnat synpunkter på dessa. Under processens gång har man exempelvis kunnat
påverka placeringen av avdelningarna i förhållande till varandra. Som chefsperson tror Rydhagen
att det säkert var enklare att få igenom fler synpunkter, dock var det inte hon själv som var chef vid
denna fas i arbetet, men ritningarna har i flera omgångar gått ut till personalen för diskussion.
Rydhagen tror även att personalen är nöjda med det inflytande som de har haft, men menar hon
vidare, det är nog lättare när man bygger ett helt nytt bibliotek. De problem som har uppstått har
framför allt rört sig om rena inkörningsproblem, saker som nu har visat sig inte fungera som man
trodde från början. Rydhagen menar dock att man inte har behövt göra några stora  kompromisser,
inte heller har hon märkt av något missnöje. Även från låntagarnas sida har bemötandet varit
övervägande varmt, och de klagomål som framförts har mest rört sig om detaljer. Biblioteket i
Landskrona är dock ännu så nytt, att problem kan uppstå som man inte kan förutse idag. 171

Dock menar Rydhagen att det hade varit bra om arkitekten man anlitat hade haft lite mer erfarenhet
av att rita bibliotek, då hade det funnits en annan erfarenhetsbas att luta sig på. Detta gällde framför
allt i inredningen, eftersom biblioteksverksamheten innehåller så många delar som bör tas hänsyn
till i planeringen. Inredningen har en inredningsarkitekt ansvarat för, så detta faller inte under
arkitektens område. Under arbetets gång i Landskrona upptäckte man att vissa synpunkter från
personalens sida rörande problem som uppstått inte var möjliga att lösa på grund av byggnadens
utformning. Man kan inte riva vilka väggar som helst utan man måste anpassa sig till rummen som
finns och deras förutsättningar.172

I vissa fall har även estetiska lösningar fått gå före det praktiska. Exempelvis hade det varit
praktiskt att fylla gymnastiksalen med hyllor, men en sådan användning hade förstört rummets
speciella karaktär. Gymnastiksalen var för övrigt något av en stridsfråga; balkongen ingick inte i
byggnadskostnaderna, men man ville verkligen utföra den detaljen. Rydhagen menar att
biblioteksverksamhetens krav till viss del har fått ge vika för estetiken, men att det inte har varit till
någon större nackdel. Eftersom byggnaden har blivit så vacker upplevs inte dessa eftergifter som så
störande.173

Fördelen med arbetssättet har enligt Rydhagen varit att man från bibliotekets sida har kunnat vara
med och påverkat planerna sedan första penndraget drogs, något som man har satt stort värde på.
Här är även de synligaste delarna befintliga och man kan därför inte göra så mycket åt dem, vilket
Rydhagen tror innebär att det kanske inte ligger så mycket prestige i byggnationen för arkitekten,
något som även det kan underlätta samarbetet och möjligheten att påverka från personalens sida.174

Personalen var dock inte alls inblandad i själva beslutet om placeringen av biblioteket. Ett av de
övriga alternativen var som sagt att bygga ett nytt bibliotek i teaterparken, något som personalen,
inklusive den dåvarande bibliotekschefen, var mer intresserade av. Även detta förslaget var
projekterat, Bibliotekstjänst var involverade i planerna, men en majoritet av de beslutande var för
användandet av brandstationen. Enigheten var enligt Rydhagen inte total, och personalen var inte så
begeistrad i att flytta in i ännu en gammal byggnad med renoveringsbehov. Hon menar vidare att
man även var lite luttrade, eftersom beslutet redan dragit ut på tiden och man tvivlade ibland på att
det någonsin skulle bli något av planerna, och därför tog man diskussionerna med ro. Beslutet togs
dock till sist och man stod i begrepp att påbörja arbetet. Kort därefter stoppades projektet på grund
av att bygglovet överklagades och det tog ytterligare åtta månader innan man kunde komma igång.
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Beslutet togs 1996, arbetet med projektet började så gott som direkt, och i januari 1998 började
byggnationen.175

Det nya biblioteket

Trots brist på intresse för förslaget lyckades Svensson sälja sin vision till de beslutande i frågan och
man beslöt att använda brandstationen till att skapa ett nytt bibliotek. Byggnaden ritades alltså
ursprungligen av Fredrik Sundbärg i början av 1900-talet. I anslutning till själva brandstationen
ligger en byggnad som är ungefär 50 år yngre än Sundbärgs; en tillbyggnad till den ursprungliga
brandstationen. Även denna tillbyggnad ingår i biblioteket idag. Fasaden vetter mot en öppen plats,
ett torg; något som har en speciell betydelse om man ser till Camillo Sittes stadsplaneidéer. Han
menar att skillnaden mellan en gata och ett torg ligger i att på  gatan förflyttar man sig , medan
torget är en plats där man stannar till, träffar andra människor, tar en paus - en mötesplats!176

Mötesplatsen biblioteket har alltså på detta sätt hamnat vid en annan naturlig sådan.

På gården innanför brandstationen fanns tidigare ett antal äldre tillbyggnader mer eller mindre
förfallna, som vid ombyggnaden revs ner. Istället gjordes en ny del med en modernare stil men ändå
i samklang med huvudbyggnaden. Där inryms nu förutom personalutrymmen även den nya barn-
och ungdomsavdelningen. Ombyggnaden och de tillbyggnader som är gjorda är signerade tidigare
citerade SAR Curt Svensson från SEWS arkitekter i Malmö.

Anledningen till att Svensson fick uppdraget var enligt honom själv dels att han tidigare varit i
kontakt med kommunen i och med den tidiga skiss han gjorde, men dels var det också en
tillfällighet. Han berättar att han har en viss erfarenhet av biblioteksbyggande, men framför allt har
han arbetat med ombyggnader tidigare. Svensson menar att alla arkitekter idag är intresserade av att
rita bibliotek. Som kulturinstitution är det en offentlig byggnad som har många besökare, han menar
att det nästan är självklart att det är roligt att få arbeta med. I det aktuella fallet var dessutom valet
av den gamla brandstationen, en pampig byggnad som var rolig att återställa på ett pietetsfullt sätt,
en ytterligare fördel med arbetet. 177 I dessa tankegångar ser man tydligt ett par av de drag som
tidigare nämnts i samband med postmodernismen, nämligen viljan att bevara och att anpassa nya
byggnader till de befintliga - den nybyggda delen ansluter fint till den ursprungliga byggnaden utan
att för den skull försöka härma den äldre stilen.

Planlösning

Hur skulle man då utnyttja byggnaden? Man beslöt enligt Svensson från början att biblioteket inte
skulle uppta mer än två plan, resten byggdes om till bostäder i Landskronahems regi. Man bestämde
vad som skulle bevaras, vilket bland annat innefattade fasaden och gymnastikhallen. Därefter rev
man ner det som skulle bort, bland annat för att få samma höjd inom varje våningsplan. Man beslöt
även vad som skulle byggas till utanför den befintliga byggnaden. Öppenhet och god
kommunikation inom husets väggar ansågs vara av största vikt. Rummen har fått behålla sin egen
karaktär efter ombyggnaden.178

Ett av problemen med byggnadens utformning var enligt Svensson mening att entrén genom den
gamla vagnhallen är mycket pampig, och det kan bli något av ett antiklimax när man sedan går
vidare in i byggnaden. Det innebär alltså att man går in i en stor öppen sal med mycket ljus för att

                                                
175 Ibid.
176 Torgny, 1987, s. 46
177 Intervju med SAR Curt Svensson
178 Ibid.



38

sedan slussas vidare in i vad som i jämförelse med entrén skulle kunna uppfattas som en mörk tarm,
vilket i sin tur skulle kunna upplevas negativ av besökaren. Den ännu högre ljusa trappan mitt i
biblioteket upphäver dock denna känsla något.179 Den tillbyggda barnavdelningen har dessutom fått
sin egen karaktär med de små runda fönstren på låg höjd, vilket blir en effektfull kontrast till de
stora fönsteröppningarna i utlåningshallen..

Enligt Svensson blev det största problemet att få de olika delarna att hänga ihop. Det blev ett litet
dilemma eftersom byggnaden består av många element och dessa måste hållas ihop utan att
resultatet blir splittrat. Man kan därför inte visa små ytor av det gamla överallt, när det dessutom är
andra material i den nybyggda delen. Allt har därför hållits samman genom den gemensamma
ytbehandlingen av väggarna, vilka man har klätt med väv. Endast vissa äldre karaktäristiska delar
har exponerats. En annan uppgift som måste lösas var det faktum att caféet skulle vara möjligt att
använda på kvällen, efter bibliotekets stängningstid. Detta betydde att man fick placera det på ett
sådant sätt att där kunde finnas en separat ingång utifrån. Man var även överens om att biblioteket
måste vara flexibelt; det ska gå att flytta om inredningen efter tycke och behov. Elkablarna har
dragits i taket, vilket gör det enklare att vara flexibel, elektricitet kan tas ner i princip var den
behövs. 180

Byggnaden är mer personalkrävande än en enplanslokal, något som diskuteras i texten
Folkbibliotekslokaler.181 Här blir framför allt mycket springande i trappor mellan barn- och
vuxenavdelningen, eftersom den förra inte är bemannad hela dagen. Dessutom kan det vara svårt
för personalen att få en överblick över biblioteket eftersom man måste förflytta sig mellan olika rum
på olika plan för att komma från en avdelning till en annan. Trots detta tycker Rydhagen att
resultatet blivit bra, det känns roligare och har mer hemkänsla än ett enplansbibliotek. Detta beror
nog delvis på att de olika avdelningarna på detta sätt fått så särpräglade uttryck; den ena är inte den
andra lik, samt att de små rummen skapar en intimitet och trygghetskänsla för besökaren och för
personalen.182

Beskrivning och observation

Interiören i biblioteket har jämfört med Simrishamn en något annorlunda karaktär, samtidigt som
här finns flera gemensamma drag. Ingången i  tegelfasaden är inte särskilt utmärkt, där finns endast
en skylt över dörren som visar vad det är. Entréhallen innanför är förlagd till den gamla vagnhallen,
ett stort, luftigt, rum med hög takhöjd. Här har man tagit tillvara det som utmärker en vagnhall;
öppna ytor, inga pelare, samt de stora öppningarna i fasaden som bland annat innehållit portarna;
numera stora fönster.183 Storleken på dessa för tankarna till varuhusens skyltfönster, här finns alltså
en möjlighet att saluföra kultur på ett liknande sätt som man i butikerna saluför konsumtionsvaror.
Samtidigt ger fönsteröppningarna ljus åt lokalen och precis som i Simrishamn ger glaset en närhet
till omgivningarna utanför.

I hallen är utlånings-, återlämnings- och allmän informationsdisk placerade. Här finner man det
automatiserade utlånet samt katalogterminaler. Den övriga ytan innehåller bland annat
skyltningssnurror med material kring aktuella teman, sittgrupper och viss information såsom
anslagstavlor. Här finns även utrymme för utställningar. Vid tiden för bibliotekets öppnande kunde
detta utrymme upplevas som lite outnyttjat och kalt, särskilt som andra våningen med sina små rum
med mycket innehåll bildar en skarp kontrast till dessa öppna ytor. Samtidigt ligger en del av
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bibliotekets charm i just dessa kontraster, man kan som besökare nästan tro att man befinner sig i
två olika byggnader!

I den del av bottenvåningen som är nybyggd är barnavdelningen placerad, även den stor, öppen och
luftig, men här är fönstren små och runda - en kontrast till de stora fönsteröppningarna ut mot gatan.
Anledningen till fönstrens utformning är enligt arkitekten att utanför ligger privata innergårdar, och
man har velat ta hänsyn till de boendes privata sfär.184 För att komma till barnavdelningen passerar
man först genom musikavdelningen, ett genomgångsrum som får intimitet och avskildhet genom
den runda bokhyllan i mitten av rummet där sittmöbler och medier är placerade inuti cirkeln. Även
inne på barnavdelningen finns möjlighet till avskildhet, här i form av en halvcirkelformad
sagohörna.

Till andra våningen kommer man via en trappa, placerad likt ett nav mitt i byggnaden och
ytterligare markerat av det halvcirkelformade ”torget”, vilket i sin tur bildar botten på det ljusschakt
som löper upp genom byggnaden. Väl uppe möts man först av en hall med informationsdisk och
tidskriftshyllor samt ett flertal dataterminaler, både kataloger och Internetuppkopplade. Innanför
hallen upptar vuxenavdelningen ett antal mindre rum ut mot gatan; relativt små och med lågt i tak.
Dessa var tidigare logement och kontorslokaler för personalen på brandstationen.185

På motsatta sidan om ”navet” finns den gamla gymnastiksalen. Där har man utnyttjat takhöjden till
att placera hyllor från golv till tak. Dessa hyllor är utformade som ”ribbstolar”, och de delas av på
mitten av en balkong som löper längs rummets väggar. Detta är ett mycket spännande rum, som
dels har kvar karaktären av gymnastiksal, men även ger en känsla av en gammal biblioteksbyggnad
med bokhyllor som klär väggarna. När man passerat genom gymnastiksalen, kommer man till den
andra våningen på den nybyggda delen, där ytan upptas av  personalutrymmen.

Det bestående intrycket av biblioteket är som har antytts tidigare den spänning som ligger i
kontrasten mellan den stora, nästan ödsliga hallen på bottenvåningen och de små intima rummen på
vuxenavdelningen. Möbleringen och rummens storlek inbjuder verkligen till att slå sig ner i en
hörna med en bok eller tidskrift. Genomgående i hela biblioteket finns dessutom gott om läs- och
arbetsplatser. På vuxenavdelningen har man bevarat en öppen spis, framför vilken man har placerat
en svängd soffa. Eldstaden är funktionsduglig och är tänkt att användas vid författaraftnar, som
”mysfaktor”. Denna svängda soffa är ett exempel på användandet av den cirkulära formen i
lokalerna; det rundade ”torget” vid trappan, musikavdelningens hyllor och sagorummet.

Materialen i byggnaden är miljöanpassade naturmaterial, såsom trägolv och ljusa trähyllor. Något
som i förlängningen kan upplevas som en nackdel med trägolven är att de inte är så
ljudabsorberande. Jag vet inte om man i personalen har reagerat på detta, men jag upplevde det som
ganska störande att ljudet från golvet blev så pass högt. Kanske en av de kompromisser där det
praktiska fått stå tillbaks för det estetiska.

Kommunen satsar mycket på miljöfrågor och därför var det viktigt att man inte använde sig av
några syntetiska material, utan allt skulle vara återvinningsbart och framställt på ett miljöriktigt sätt.
Bibliotekstjänst har stått för det mesta av inredningen och man har här använt deras miljömärkta
inredningsserie.186 Överhuvudtaget ger byggnaden en hemtrevlig känsla, framför allt då man
kommer upp på andra våningen. Alla de material som använts bidrar till trevnaden och de är i sig
mycket vackra.

Även om byggnaden nu har en helt annan funktion än den ursprungliga har man vid ombyggnaden
valt att spara vissa detaljer som visar på ursprunget, bland annat ”stången” som går från andra
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våningen ner i den öppna hallen. Inredningen i gymnastiksalen, med dess ribbstolshyllor samt den
öppna hallen med stora fönster på den plats där portarna satt är även de delar av detta. Att man på
detta sätt lämnar kvar spår som påminner om det som förut var, kan bero på en vilja att betona
byggnadens tidigare betydelse i det rumsliga sammanhanget.

Landskronas bibliotek kan nog sägas vara mer flexibelt än de i Simrishamn; man har större
möjlighet att utvidga verksamheten genom att det finns så pass stora ytor att röra sig på
bottenvåningen. Trots detta menar man att man redan tycker att biblioteket är lite för litet för den
verksamhet man vill bedriva. Svensson menar dock att detta kan bero på att man ännu inte har ’bott
in sig’ så att man vet att utnyttja ytorna på bästa sätt. Detta är dock ett smärre problem eftersom
man genom att göra inredningen flyttbar kan ändra om efter behov.187 När det gäller utbyggnad av
biblioteket är man nog tyvärr lika låst som i Simrishamn; att göra fler tillbyggnader skulle troligen
förstöra den miljö i stadsplanen man ansträngt sig för att återskapa.
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4 Diskussion

Varför bygger man då nya bibliotek? I uppsatsens bakgrundskapitel (Kapitel 2) talas om den
förändring i bibliotekets funktioner som har skett och fortfarande sker, och detta kan naturligtvis
vara en anledning; biblioteksverksamheten saknar möjligheter att utvecklas i den gamla byggnaden.
Det vanligaste är nog ändå att man rent fysiskt har vuxit ur sina gamla lokaler: boksamlingen blir
för stor, det räcker inte längre att gallra, inte ens personalen får plats. Risheden talar om detta när
han förklarar bakgrunden till det nya biblioteket i Simrishamn, samma gör Rydhagen, även om det i
Landskrona inte bara rörde sig om trånga lokaler utan även om det dåliga skick de befann sig i.188

Det behöver alltså inte bara vara storleken som avgör utan även kvaliteten på lokalen. I Simrishamn
renoverades den förra byggnaden på 1950-talet, vilket torde innebära att mycket var nedslitet.
Samtidigt har man under åren som gått fått andra behov som ställer andra krav på lokalen. Det
tydligaste exemplet har varit datoriseringen av biblioteken, något som det nya
Simrishamnsbiblioteket  redan har märkt av, trots att det endast har funnits i tio år. Att vid
planeringen förutse hur byggnaden ska komma att användas och vilka behov som finns om tio år är
nästintill omöjligt, och detta skapar problem som kan bli stora.

När det gäller bibliotekens framtidsutsikter finns det dessutom olika skolor. Sven Nilsson talar
bland annat om biblioteken som kunskapsbanker dit besökaren i framtiden vänder sig, inte bara för
att få litterära upplevelser utan även för att ’tanka ner’ information samt få råd och handledning av
bibliotekarierna. Samtidigt visualiserar han en mer dyster bild av en mer inåtvänd och instängd
människa som finner vad hon behöver hemifrån via informationstekniken. I detta scenario menar
Nilsson marginaliseras biblioteken och de ”... förlorar kontakten med utvecklingen och blir
dammiga bokmuseer”.189  Båda dessa scenarier ställer sina krav på bibliotekets lokaler och då man
inte kan veta vad framtiden bär i sitt sköte kan det vara svårt att planera en ny byggnad. En ny
bibliotekslokal kan dessutom bli en dyrbar affär, och då det kan kosta kommunen flera miljoner
kronor förväntas det dessutom överleva betydligt längre än tio år. Detta dilemma har naturligtvis
funnits relativt länge och inte bara inom biblioteksvärlden, och jag tror att man kan hantera det
ganska smidigt genom anpassningar av lokalerna. Det som är svårast är nog de fall då utrymmet
helt enkelt tar slut - något som enligt min erfarenhet ofta ligger bakom uppförandet av ett nytt
bibliotek!

De bibliotek som har haft enklast att klara denna omställning torde vara de så kallade
varuhusbiblioteken, som genom sin öppna och flexibla planlösning kan anpassa sig efterhand som
kraven blir högre. I Simrishamn finns lite av denna öppna plan, även om den visar sig vara låst på
andra sätt, men problem har ändå uppstått framför allt vad gäller teknikens intåg i verksamheten.
Bland annat har man fått utnyttja ett mindre rum till att placera de publika datorerna i, en lösning
som enligt Risheden egentligen inte är så praktisk.190 I Landskrona klagar man redan nu på att det är
trångt, och även här är utbyggnad ett problem på grund av placeringen i stadsplanen. Här kan
förmodligen problemet lösas via omdisponering av lokalerna, enlig arkitektens åsikt, lokalerna är
ännu så nya att inredningsplanen inte är stabiliserad.191

Om man ser till de problem man haft på Simrishamns huvudbibliotek, som är tio år äldre, kan man
bara ana sig till vilka problem som kan uppstå i Landskrona under de närmaste tio åren. Det är inte
bara den tekniska revolutionen som påverkar bibliotekets utformning, utan även den förskjutning
som sker i funktionerna. Sven Nilsson talar i sin artikel om den nya och alldeles oväntade
publiktillströmning som inträffat under 1990-talet. Man efterfrågar en ”...bredare repertoar av
bibliotekstjänster, biblioteksbesöken blir längre och längre, och biblioteken får allt klarare rollen
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som kunskapscentrum.”192 Nilsson menar vidare att det framöver förmodligen kommer att bli färre
böcker och fler människor på biblioteken. Nya användningsområden kräver nya typer av lokaler.
Vad händer om behovet av exempelvis läsplatser blir så stort att man inte kan tillgodose detta utan
att reducera antalet böcker? Hur ska man utnyttja lokalerna på bästa sätt? Lika svårt som det var för
Simrishamn att se in i framtiden och anpassa lokalerna därefter, lika svårt har man det i Landskrona
att förutse vilka problem som kommer att uppstå.

Som nämndes i bakgrundskapitlet bör därför flexibilitet vara ett ledord i arbetet med
biblioteksbyggnaderna. Att byggnaden är flexibel innebär så mycket mera än att hyllor går att flytta
på. Men graden av flexibilitet beror också på vilken roll man anser att biblioteket ska spela i
samhället. Under 1960- och 70-talen blev biblioteket samhällets vardagsrum, en offentlig plats som
ger utrymme för privata vanor.193Anne-Marie Bertrand menar att det finns två typer av bibliotek,
dels det där ”...arkitekturen präglas av spatiösa volymer och där olika medier blandas efter de
möjligheter lokalen erbjuder. Detta bibliotek har som regel en magnifik entré och stora glasfasad,
som försöker utplåna gränsen mot yttervärlden.”194 Den andra typen är det bibliotek som vänder sig
mot sitt inre, som är utformat som en ”...sammanhängande, odelbar enhet, som har sin egen styrka,
sin egen identitet och som saknar visuell kontakt med det yttre.”195 Att Bertrand anser att biblioteket
ska ägna sig mer åt böckernas värde och inte se så mycket till utlåningssiffror lyser igenom i texten.
Hon menar att den traditionella uppgiften att ”förvalta och vidarebefordra ett kulturarv” har hamnat
i skuggan av ambitionen att nå nya grupper och öka besökarantalet.196 Men biblioteket finns ändå
där för låntagaren, och biblioteken är beroende av utlån för att kunna finansiera verksamheten; inga
låntagare - inga bidrag.

På de direkta frågorna om varför man har haft behov av en ny biblioteksbyggnad har svaren alltså
blivit mycket konkreta; det gamla var för litet, för slitet, verksamheten kunde inte utvecklas, och så
vidare. Förutom dessa utrymmesrelaterade anledningar till en satsning på nytt bibliotek kan det
kanske finnas andra, mer dolda. Risheden konstaterar att det tog år av diskussioner för att
kommunstyrelsen skulle bli övertygade om bibliotekets betydelse, om kulturlivets betydelse
överhuvudtaget, men när det väl hände så tog man verkligen i.197 I Simrishamns kommun
mångdubblas folkmängden under sommarhalvåret, något som säkert märks även på de olika
kulturinstitutionerna där. Mängden turister och sommargäster tillsammans med det faktum att
Österlen har en relativt hög kulturell status kan även det vara en anledning till att en så pass liten
stad har fått ett så pass dyrt och speciellt bibliotek som Valfisken är. Som Risheden själv menar var
detta inte alls någon självklar utgång.198 Att kunna visa upp ett fint och nytt bibliotek har
förmodligen gett kommunen en hel del i fråga om goodwill i kulturkretsarna. I de komplicerade
turerna angående biblioteket i Landskrona finns även tecken på ett politiskt spel bakom kulisserna.
Här var det dock snarare frågan om var biblioteket skulle placeras som var den springande punkten.
Utan att gå djupare in i kommunalpolitiken är det svårt att med säkerhet finna ut vad som egentligen
ligger bakom, och även om man tog del av händelserna finns det troligen dolda orsaker som inte
kommer fram i ljuset.

När man diskuterar skapandet av ett nytt folkbibliotek kommer man förr eller senare in på de
ekonomiska aspekterna. Den slutliga kostnaden för Simrishamns stadsbibliotek uppgick till 50
miljoner kronor, medan Landskronas blev 25 miljoner. I Simrishamns budget ingick då även
dagcentralens lokaler, vilket betyder att prislappen på själva biblioteket blir betydligt lägre.
Emellertid ingår samtliga lokaler i en rumslig helhet och det är förmodligen inte önskvärt att skilja
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ut de olika delarna i budgeten. Dessutom bör det åter igen påpekas att det är tio år sedan man
slutförde byggnaden - idag hade kostnaden förmodligen varit en annan.

Det kan tyckas naturligt att det är dyrare med nybyggda lokaler, men Curt Svensson menar att det
kan bli betydligt dyrare att renovera än att bygga nytt. Allt beror på vilket skick den befintliga
byggnaden är i. I Landskrona hade man den turen att brandstationen var både välbyggd och
välbevarad, vilket innebar att inte mycket tid och pengar behövde läggas på förbättringar av själva
stommen.199 När man diskuterade ett liknande förfaringssätt i Simrishamn hade man dock andra
förutsättningar. Ehrnbergs läder var nedgånget och illa åtgånget av de kemikalier som används i
läderhanteringen. Detta innebar att man förmodligen skulle komma billigare undan genom att riva
det gamla och bygga nytt. Men Risheden ifrågasatte faktiskt om det inte hade kunnat bli tvärtom
ändå.200

En annan aspekt vad gäller ekonomin är kommunernas respektive storlek och hur denna är relaterad
till kostnaderna för biblioteken. Landskrona kommun har nära 40 000 invånare, varav 30 000 bor i
tätorten, medan Simrishamns kommun har 20 000 invånare och 6500 av dem bor i tätorten.201

Befolkningsmässigt har Landskrona dubbelt så många invånare som Simrishamn samt en större
koncentration till tätorten. Ändå lade man ner betydligt mer arbete och pengar på biblioteket i
Simrishamn. Jag tror att det till viss del kan bero på det som tidigare sagts om Simrishamn som
turiststad - det är bra att kunna visa upp ett vackert bibliotek och kunna framställa sig som en
levande kulturstad i turistsammanhang. Dessutom väckte själva tävlingen stort intresse och man har
säkert lockat ett stort antal besökare till platsen genom den.

Eftersom jag inte har undersökt kommunernas allmänna ekonomi kan jag bara spekulera i att denna
turism kanske även bidrar till att Simrishamn är en rikare kommun än Landskrona, och man har
tyckt sig kunna lägga så pass mycket på det nya biblioteket. I Landskrona satte man även prislappen
innan projekteringen började - det fick kosta 25 miljoner och inte ett öre mer. Detta kan även ha
gjort sitt till för att hålla nere kostnaderna - man har rättat mun efter matsäck. Ändå märks inte detta
så tydligt vad gäller materialval; i båda fallen har det varit mestadels naturmaterial som har använts,
det vackra trägolvet i Landskrona är ett exempel på det, likaså limträbjälkarna i Simrishamn. Alltså
måste valet av den befintliga byggnaden ha påverkat de ekonomiska förutsättningarna i Landskrona
jämfört med Simrishamns.
När det nu står klart att det finns ett behov av ett nytt bibliotek, blir nästa steg att avgöra hur det ska
utföras, var det ska placeras, vem som ska få uppdraget. I de två exemplen har man gått tillväga på
olika sätt. Bakgrunden är dock likartad; flera år av diskussioner där olika mer eller mindre lämpliga
förslag har tagits upp till diskussion, utredningar har gjorts för att sedan förkastas. Jag har som sagt
inte valt att fördjupa mig i det politiska maktspel som finns bakom kulisserna, men man kan i alla
fall konstatera att det existerar. Detta innebär att resultatet av dessa diskussioner är avhängigt av
vem eller vilka som för tillfället har politisk majoritet i kommunen. När processen då drar ut på
tiden så att majoriteten hinner skifta en eller flera gånger betyder det att ännu mer tid går och de
som blir lidande är de som får arbeta kvar i en mindre lämplig miljö. Nu har inte de styrande i de
respektive kommunerna fått komma till tals i detta sammanhang, men jag har ändå fått
uppfattningen att det ligger viss prestige i vem som får igenom ett beslut av den här arten.

Simrishamns kommun kom till beslutet att använda sig av tävlingsformen för att få fram  en lösning
på biblioteksfrågan, medan man i Landskrona bestämde förutsättningarna för tre olika förslag med
en ansvarig arkitekt för varje, och sedan lät de tre göra sina tolkningar. Båda sätten har nog sina för
och nackdelar, när man talar med de respektive bibliotekscheferna verkar det ändå som om
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anpassningar och samarbete har fungerat bättre i Landskrona, där förslaget har diskuterats fram i
samråd mellan parterna. Rydhagen konstaterade att det förmodligen var svårare att arbeta med ett
vinnande tävlingsförlag, eftersom det kan ligga mer prestige i att få bygga upp ett vinnande
förslag.202 Projektet i Simrishamn blev bra men som Risheden säger så kunde det lika gärna gått åt
skogen - kanske är det mer av ett vågspel att låta en tävling avgöra hur biblioteket ska se ut.203

Troligen är det som Rydhagen sade att det ligger mer prestige i detta förfaringssätt, en tävling och
det vinnande förslaget får mycket uppmärksamhet och PR för sig och sina kollegor.204 Därför kan
det tänkas vara svårare för personalen att få igenom sina önskemål i efterhand. Detta måste
naturligtvis - precis som allt annat samarbete - även bero på de personer som är inblandade i
processen; som i alla arbetssituationer där olika yrkesgrupper möts uppstår det naturligtvis
konflikter. Dock trodde jag att det skulle märkas tydligare än det gjorde; alla var ense om att man
fått det i stort sett som man ville och de kompromisser som gjorts mest gällt detaljer.

När arbetet med ett bibliotek påbörjas har arkitekten oftast en vision av vad han vill förmedla
genom sin gestaltning. Det estetiska är här minst lika viktigt som de praktiska funktionerna. Enligt
SAR Curt Svensson vill alla arkitekter rita bibliotek, något som kan bero på den uppmärksamhet en
ny biblioteksbyggnad väcker.205 Det är en institution som besöks av många människor, alltså är det
många som ser arkitektens arbete. Lokalerna diskuteras ofta både bland besökare och i pressen, och
tillsammans med den utmaning det förmodligen är att skapa ett offentligt rum bidrar det till det
stora intresse som finns för sådana projekt. Ska man tro Faulkner-Brown vet dock de flesta
arkitekter inte något om bibliotekets verksamhet och de krav som det ställer på lokalerna.206 Nu tror
inte jag att det är så illa, men för en arkitekt torde biblioteket uppfattas som en verksamhet bland
andra, det är nog inte ofta man finner arkitekter som är specialiserade på just bibliotek. Man kan
naturligtvis finna arkitekter med erfarenhet av den här typen av projekt, något som bör vara till
fördel både för uppdragsgivare och arkitekt, samt även för samarbetet dem emellan.

I arbetet kan uppstå en konflikt mellan konstnärlig vision och reella behov. Elias Cornell säger:
”Inom det mänskliga livets verklighet är det praktiska och det estetiska två skilda
förhållningssätt”207. Svårigheter att kompromissa och samarbeta kan förstärkas av de olika språk
man talar. Som bibliotekarie blir man fort färgad av den terminologi man använder sig av på
arbetsplatsen, och det samma gäller högst troligen även arkitekten. Då blir nästa fråga, hur
överbryggar man denna hypotetiska klyfta? Det ideala hade varit att ha någon samlande funktion
som kunde ta tillvara allas intressen, en medlare och tolk om man vill uttrycka sig drastiskt. Men
eftersom det trots allt är ganska sällan som nya bibliotek byggs är detta säkert ekonomiskt
oförsvarbart.

En annan aspekt som kan ställa till det i samarbetet mellan de olika parterna är att det är svårt för
personalen att hinna med och att engagera sig. Det kan bero på tidsbrist, man ska hinna med sitt
dagliga arbete först och främst, men även på kunskapsbrist och brist på erfarenhet. Som Risheden
konstaterade; en sådan här händelse får man bara vara med om en gång i livet.208 Rydhagen
konstaterade att i Landskrona hade personalen svårt att tro att det skulle bli av överhuvudtaget,
eftersom så många förslag hade förkastas och så många år hade gått.209 Även detta måste bidra till
ett ointresse för att sätta sig in i alla detaljer. Trots detta har båda yrkesgrupperna samma mål, att
skapa ett estetiskt tilltalande och praktiskt fungerande bibliotek.
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En aspekt på byggnaderna som inte direkt kommit fram i intervjuer men som ofta finns i
bakgrunden i litteraturen är det symbolvärde som biblioteket har. Det medeltida biblioteket visas
ofta som mörkt och instängt, där bevarandet av boken är  det viktigaste, i biblioteket finns all
världens vishet samlad på ett ställe. Böckerna är fastkedjade, de är värdefulla föremål, tillverkade
på ett tidskrävande sätt, och varje volym innehåller en del av och symboliserar denna samlade
visdom.

I och med att bibliotekets uppgifter ändrades och bokens ekonomiska värde minskade blev
lokalerna så småningom öppnare och mer tillgängliga. Dagens nybyggda bibliotek har nått till den
andra ytterligheten, man använder mycket glas för att symbolisera den nya öppenheten, man visar
på så sätt upp biblioteket och bjuder omgivningen att komma in. Exempel på detta finns inte bara i
Simrishamn och Landskrona med sina stora fönster utan även väldigt tydligt i Malmö stadsbibliotek
där omgivningen verkligen kommer in i byggnaden. Ändå finns i både Simrishamn och Landskrona
(och i Malmö, sen den gamla delen åter har öppnats efter renoveringen) en kontrasterande slutenhet.
I Simrishamn kommer man in via en övertäckt gång och vidare in genom väggen i den mörkare
delen. I Landskrona är det tvärtom, man kommer in i den öppna ljusa delen för att sedan slussas in i
vad arkitekten kallade en ”tarm”.210

Denna kontrast mellan ljus och mörker har funnits i biblioteksarkitekturen sen Asplunds bibliotek i
Stockholm, där man går från mörker till ljus. Hodászy Fröberg talar om de bibliotek som skapats
under decennierna efter andra världskrigets slut där spelet mellan ljus och tystnad, mellan öppenhet
och slutenhet är byggnadernas kanske mest vägande inslag.211 Man kan naturligtvis tolka detta på
mer än ett sätt, ljuset och öppenheten symboliserar kunskapen och upplysningen, medan mörkret
står för okunskap.

Mörkret kan å andra sidan skänka en känsla av intimitet eller lugn och vördnad, något man talar om
vad gäller bland annat Dicksonska stiftelsens folkbibliotek; vördnad för kunskapen och de som
förmedlar den. Hodászy Fröberg menar dessutom att det slutna inåtvända biblioteksrummet som
domineras av böcker, kan innebära en möjlighet att dra sig tillbaka och avskärma sig från
omvärlden: ”Det slutna bokrummet blir så en plats varifrån besökaren genom texterna intellektuellt
kan förflytta sig till andra världar, företa en resa utanför det egna jaget, uppleva en själens
elevation.”212

Ljus och mörker kan även symbolisera olika aspekter inom biblioteksverksamheten; ljuset det
utåtriktade informationsförmedlande och mörkret det bevarande, arkivfunktionen. I Simrishamn är
det lättlyssnade och -lästa (tidskrifter och lyssnarplatser) placerade i den öppna, ljusa delen medan
samma medier i Landskrona finns i de mindre, intimare rummen. Ljus- och mörkerspelet har även
en optisk kvalitet, att gå från mörker till ljus ger en upplyftande nästan svävande känsla medan det
omvända förhållandet leder en från omvärlden in i den ombonade tysta och lugna miljön som ett
bibliotek kan vara.

I ett flertal sammanhang talas det om biblioteket som en helgedom, en kyrka. I beskrivningen av
Simrishamns bibliotek nämns den sakrala stämning som råder i lokalen, den jämförs till och med
med verk av Zettervall, en arkitekt som ritat många ’helgedomar’.213

Denna jämförelse finner man i litteraturen även på andra plan. Hjelmqvist talar om ”En helig
allmännelig kyrka”, att biblioteken fått samma roll som kyrkan hade förr, en samlingsplats ”mitt i
byn”.214
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Jag såg framför mig kyrkbacken, där sockenmännen samlades för att diskutera veckans
händelser, jag såg församlingen, som lyssnade till de många kungörelserna, som lästes upp
från predikstolen, både de lokala och de som den nådiga överheten kom med. Och jag såg
också framför mig det nya biblioteket, det som finns i verkligheten här och var, träffpunkten,
vardagsrummet, platsen för information och debatt.215

Dessa tankar uttalades i slutet av sextiotalet, en tid då kanske samhällsdebatten var av mer allmänt
intresse. Dock tror jag att man även idag skulle kunna använda sig av denna liknelse. På biblioteket
finner man såväl de lokala ’kungörelserna’ som den mer världsomspännande informationen,
numera inte bara genom tidningar och tidskrifter utan även via Internet. Biblioteket är en plats där
information sprids till samhällets invånare. I  samma text görs även en jämförelse med den
traditionella engelska puben - en annan plats för spridandet av information, en annan mötesplats i
samhället.216

För besökaren fyller biblioteket alltså flera funktioner. Det har redan konstaterats att det är en
mötesplats, en plats att hämta information, att studera och så vidare. Bertrand menar att besökarna
utnyttjar denna gemensamma yta till vitt skilda aktiviteter; ”...seriösa eller lekfulla, enskilda eller
kollektiva, tysta eller bullrande”217. Lokalerna måste därför fungera för alla olika ändamål. Detta
kan bland annat uppnås genom variationer i inredningen för att åtskilja olika grupper och förhindra
konflikter. Man kan också tänka sig att om man är medveten om att sådana konflikter kan uppstå är
det möjligt att redan i ett tidigt skede planera lokalerna så att olika typer av aktiviteter skiljs åt på ett
naturligt sätt. Musikavdelningen i Landskrona ser jag som ett bra exempel på detta - avlyssning kan
ske i en avgränsad lokal som är placerad så att störningsmomenten blir så få som möjligt för alla
parter.

Ett uttryck som ofta används när man talar om arkitektur är god arkitektur i motsats till dålig. Sven
Nilsson talar om bibliotekens överdrivna lågmäldhet och hur en utländsk grupp som besökte ett
antal svenska folkbibliotek upplevde dem som alltför ”soft and nice”. Vidare skriver han att ”Det
bibliotek som väckt störst entusiasm är faktiskt Göteborgs stadsbibliotek från 1967”218. Man
menade också att viljan att skapa ett samhällets vardagsrum var förvånande219.

Men innebär det att god arkitektur måste vara stilbildande och ha en hög profil? Som svar på frågan
vad som är god arkitektur redovisar Owe Torgny professor Sven Hesselgrens ’tio budord’ angående
ämnet. Här finns bland annat punkter som ”Undvik monotoni”, ”Eftersträva helhet” och ”Bygg
vackert”220. Tankar som dessa handlar naturligtvis om personligt tycke och smak, men då menar
Torgny att ”Det som kanske framför allt skiljer en bra byggd miljö, d v s god arkitektur, från en
dålig är det faktum att den duktige arkitekten tar hänsyn till hur människor av olika slag kan väntas
uppleva husen”.221 Att låta husen smälta in i miljön och anpassa dem efter befintliga byggnader är
som tidigare nämnts även en del av den huvudsakliga inriktning arkitekturen haft under 1900-talets
sista decennier.

Här verkar alltså finnas en motsättning mellan den utmärkande, högprofilerade arkitekturen och
viljan att få byggnaden att smälta in i omgivningarna. Ska biblioteket vara ett konstverk i sig eller
ska det vara en del av omgivningarnas uttryck? Dessa behöver dock inte vara oförenliga. Enligt
Torgny innebär anpassning att man tar ”...hänsyn till omgivningen då man bygger nytt. Det betyder
inte att man måste apa efter i gammal stil utan att man bör visa vad vår tid kan.”222 Anpassningen
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eller anknytningen kan alltså göras genom materialval, storlek på dörrar och fönster etc, för att bilda
en helhet av miljön.223 Det finns alltså  möjlighet att göra en byggnad speciell utan att för den delen
förstöra helhetsintrycket av omgivningen. Simrishamns bibliotek synes mig vara ett gott exempel på
detta, där man knyter ann byggnaden till miljön samtidigt som man använder moderna linjer och
former.

Deras arkitektur fortsätter inriktningen mot folket och präglas av
den för folkbiblioteket typiska öppenheten: glas blir ett allt oftare 
använt byggnadsmaterial liksom byggnadselement som exponerar 
den självklara öppenheten och ljuset i byggnaden och ger den dess speciella
utstrålning och karaktär.224

Simrishamns bibliotek är byggt av framför allt tegel och glas, teglet som finns redan i stadens äldsta
historia medan glaset är det nya, inbjudande materialet. Med den kringbyggda gården och
kombinationen med bostadsbebyggelse och  servicehus knyter ann till den äldre bebyggelsen på
orten där gårdarna ofta var slutna ut mot gatan men öppna och inbjudande inåt. Mats Edström
menade ju dock att detta kvarter mer var i dansk än skånsk tradition,225 och det kan stämma till viss
del. Ändå vill jag påstå att i användandet av material har man lyckats knyta byggnaderna till staden
både historiskt och stadsplanemässigt.

Här finns ytterligare anknytningar till lokalhistorien och fabrikslokalen som fanns på platsen -
Ehrnbergs läder. Här finns den bevarade tegelgaveln som införlivats i den nya bebyggelsen, det
återanvända tegeltaket, och de gamla Orreforsfönster som har bevarats. Återigen vill jag påstå att
genom valet av material; glaset representerar modern öppenhet och teglet det gamla slutna; befäster
man de två grundläggande sidorna i biblioteksverksamheten - förmedling och bevarande.

I Landskrona ligger de historiska anknytningen i valet av byggnad. Efter Sittes och Sundbärgs
tankar är denna brandstation en betydelsefull del i hur vi upplever stadsrummet. Som en av
blickpunkterna i vandringen genom staden har den en mycket medveten placering, och bör därför
även ha en roll som motsvarar denna. Som bibliotek får den nästan en större betydelse än tidigare
eftersom den nu är öppen och tillgänglig för allmänheten - i dagens samhälle är det nog vanligare
att man har ett centralt placerat bibliotek än en likaledes placerad brandstation.

När sedan byggnaden visade sig vara i ett utmärkt skick och väl lämpad för biblioteksverksamhet
kan det tyckas svårt att förstå det svala mottagande som förslaget till en början fick. Man måste
dock komma ihåg att diskussionen om bibliotekets placering hade pågått under en lång tid, vilket
måste ha resulterat i en trötthet hos personalen. Dessutom var den byggnad man befann sig i
gammal även den och inte särskilt väl anpassad till verksamheten, dessa förhållanden har säkert
påverkat den inställning man hade till tanken om att flytta till en annan gammal byggnad. Att få en
helt nybyggd lokal utförd efter egna tankar och synpunkter torde ha upplevts som himmelriket. Att
nu resultatet i detta fallet blev så bra som det blev innebär naturligtvis inte heller att en brandstation
i samtliga fall är den ideala byggnaden för att inhysa ett bibliotek. Då man beslutar att använda en
befintlig byggnad måste det vara extra viktigt att gå igenom de förutsättningar som finns i
byggnaden samt den verksamhet man önskar bedriva. I Simrishamn valde man efter en sådan
undersökning att riva det gamla och bygga nytt.

Under de flesta frågorna som tagits upp i diskussionen, kan man finna den ständiga frågan om
bibliotekets dubbla roll i vårt samhälle. Hjelmqvist menar att:
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Biblioteken har ett dubbeltydigt förhållande till kunskapen. Man kan ställa
biblioteket i Babel mot studiecirkeln: å ena sidan kunskapen som hemlighet 
och privilegium för en liten invigd skara, å den andra kunskapen som en 
grundval för demokratin.226

Denna konflikt avspeglas alltså även i de lokaler som verksamheten håller till, och i den arkitektur
som används i dagens bibliotek. Konflikter och motsättningar i förhållningssätt har mer eller mindre
genomsyrat diskussionen och resonemangen kring bibliotekens arkitektur: Vilket bör tas mest
hänsyn till vid skapandet av biblioteket - funktionerna eller estetiken? Vilka är de viktigaste
uppgifterna för ett modernt bibliotek, förmedlandet eller bevarandet av information och kunskap?
Kan stabilitet och förändring, ordning och flexibilitet samsas under samma tak? Vilket är mest
ekonomiskt - och praktiskt; anpassning av en befintlig byggnad eller nyskapande? Är det
symboliska värdet i byggnaden - kontrasterna mellan öppenhet och  slutenhet, ljus - mörker av vikt
för dagens biblioteksbesökare, personalen eller ens för arkitekten?

Samtliga dessa aspekter på biblioteksverksamhet och -arkitektur påverkar alltså både lokalerna och
det sätt på vilket man använder dem. Vad jag menar bör framgå som den viktigaste slutledningen i
uppsatsen är vikten av att finna en balans mellan dessa aspekter för att det ska bli ett lyckat resultat
av arbetet med att skapa ett nytt bibliotek. Biblioteken och deras besökare behöver en estetisk
upplevelse för att miljön inte ska tyckas enformig och utarmad, samtidigt som funktionella lokaler
är ett måste för tillgänglighet och användande.
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5 Sammanfattning

Syftet med denna uppsats har varit att skildra och analysera tillblivelsen och utformningen av ett
nytt folkbibliotek. För att konkretisera detta har jag utgått ifrån de två huvudbiblioteken i
Simrishamn och Landskrona. Valet av dessa två beror bland annat på att man i Simrishamn valde
att genom en arkitekttävling skapa ett nytt bibliotek utifrån de tankar man hade om bibliotekets
verksamhet. I Landskrona valde man en annan arbetsmetod, då man utgick ifrån en redan befintlig
byggnad.

Utifrån syftet har jag ställt upp fyra frågeställningar:
* Vilka skäl finns det för skapandet av ett nytt bibliotek, vad ligger bakom?
* Vilka konflikter kan uppstå mellan de olika intressenterna?
* Vilka för- och nackdelar har ett nybygge respektive en ombyggnad?
* Vilken roll spelar stadens karaktär i bibliotekets utformning?

För att kunna uppnå syftet och försöka svara på frågeställningarna har jag dels använt mig av
litteratur kring ämnet, dels gjort intervjuer. De personer som intervjuats var de två
bibliotekscheferna på respektive bibliotek, samt den ansvariga arkitekten i exemplet Landskrona.
Den arkitekt som ritade biblioteket i Simrishamn har jag tyvärr inte fått kontakt med, men har till
viss del ändå fått hans åsikter genom en artikel han skrivit om den aktuella byggnaden.

Litteraturen innefattar både texter kring biblioteksfunktioner och arkitektur; mer eller mindre
specialiserade.

I bakgrundskapitlet redogörs för folkbiblioteksbyggnadernas historiska utveckling utifrån vissa tids-
och utvecklingstypiska exempel. Från att ha varit inhysta i exempelvis äldre villor, utvecklades
under början av 1900-talet en egen biblioteksarkitektur. Detta tog sin början i uppförandet av
Dicksonska stiftelsens folkbibliotek i Göteborg; en byggnad i den då rådande nationalromantiska
arkitekturstilen. Nästa viktigare nedslag i historien är Asplunds stadsbiblioteksbyggnad i
Stockholm. Här ser man redan tecken på den kommande funktionalismen, med rena enkla linjer,
samtidigt som 20-talets klassicism fortfarande ger sig till känna. Under årens lopp ändras inte bara
byggnadernas utformning, utan man kan även se en förändring i bibliotekets funktioner. Den största
förändringen under denna tidsperiod var förmodligen införandet av de öppna hyllorna i biblioteket,
en utveckling som kan sägas gjorde låntagaren mer aktiv vid besöket. Fortfarande idag kan denna
utveckling märkas, även om den tekniska revolution som skett under senare år är det som diskuteras
mest vad gäller bibliotekets funktioner.

Under 1900-talets senare hälft har det byggts mängder av nya bibliotek, efter flera olika
standardlösningar,; från 1940-50-talens galleribibliotek via 60-talets varuhusbibliotek till 80-talets
postmodernistiska skapelser. Det ord som mer och mer har präglat bibliotekens utformning är
flexibilitet - i såväl planlösning som användningsområden.

Under rubriken Att bygga folkbibliotek följer så en redogörelse av  vad litteraturen har att säga om
de rent praktiska delarna av planering och uppförande av biblioteksbyggnader. Ett av de första
besluten gäller valet av arkitekt, där det finns flera olika tillvägagångssätt. Det gemensamma för
dem alla är att man gör upp ett program där sådant som placering, storlek, behov och ekonomi
redovisas. Detta program får sedan ligga till grund för arkitekternas förslag.

Byggnadens placering i stadsbilden är av stor vikt, flera aspekter såsom utrymme, centralt läge,
tillgänglighet och utökningsmöjligheter påverkar arbetet. Att biblioteksbyggnaden bör vara flexibel
hänger även det ihop med placeringen; en byggnad som befinner sig i en låst stadsplan har ringa
möjlighet att expandera och har därigenom sina begränsningar i utformning och planlösning. Man
kan dock utarbeta  den invändiga planen på ett sådant sätt att miljön blir flexibel, mycket kan göras
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exempelvis med flyttbara hyllor. I sammanhanget redogörs även för olika typer av planlösningar
och deras för- och nackdelar.

Kapitel tre innehåller dels redovisning dels analys av undersökningsmaterialet, i form av intervjuer
och litteratur. Den första delen berör Simrishamn där, efter en kort historisk tillbakablick, materialet
tematiseras under ett antal rubriker. Bibliotekschef Bo Risheden menar att det sätt man valde att
arbeta på här, en allmän arkitekttävling, hade sina nackdelar. Framför allt blev man mycket bunden
vid det förslag som valdes ut, delvis på grund av att det ligger mycket prestige i att ha utarbetat ett
vinnande förslag. Trots detta är man i Simrishamn relativt nöjda med sitt bibliotek, även om man
redan har börjat märka av problemen med den allt snabbare tekniska utvecklingen.

I Landskrona har man istället utgått från en befintlig byggnad, den gamla brandstationen ritad av
Fredrik Sundbärg i början på 1900-talet. Här möte man andra problem, såsom svårigheter att
utarbeta miljön på det sätt man ville på grund av bärande väggar och dylikt. Även i Landskrona är
man nöjda med resultatet, många kreativa lösningar har gjorts efter behov.
Biblioteket har fått en speciell karaktär genom kontrasten mellan den ljusa och öppna
utlåningshallen och den kompaktare andra våningen, vilken är uppdelad i flera mindre rum.

Materialet från bakgrundskapitlet och undersökningarna förs härefter samman tematiskt i en
diskussion där de viktigaste slutsatserna rör lyhördhet och hänsyn mellan yrkesgrupperna som är
inblandade i arbetet, samt vikten av att kompromissa mellan estetik och funktion, ordning och
flexibilitet. Ett intresse som ökat under senare år är det för byggnadens del i stadens helhet, något
som påverkar både det estetiska uttrycket och det funktionella användandet. Dock, menar jag, är det
ingen som vinner på att miljön utarmas estetiskt för att istället slaviskt kunna följa de
rekommendationer som ges i litteraturen. Ett biblioteksbesök kan ge besökaren mycket mer om
miljön är tilltalande för alla sinnen.
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Bilaga 1: Intervjumanualer

Frågemanual för intervjuer med representanter för kommunen:

Tema 1
Bakgrunden

Varför ville man i kommunen ha ett nytt bibliotek?
Hur fördes resonemanget kring eventuella lösningar på lokalfrågan?
Hur stort inflytande har personalen haft ?

Tema 2
Beslutet

Var man eniga kring det beslut som ledde fram till resultatet?
Hur lång tid tog det?
Varför beslöt man sig för den lösning som till sist utfördes?

Tema 3
Arbetet

Var arkitekt, styrande och biblioteksledning eniga om utförandet?
Fick man kompromissa under arbetets gång?

Tema 4
Resultatet

Blev det som man från kommunens sida trodde/ville?
Hur stor blev den slutliga kostnaden?
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Frågemanual för intervjuer med arkitekter:

Tema 1
Uppdraget
Hur kom det sig att ni fick uppdraget att rita byggnaden?
Varför var ni intresserade av att rita ett bibliotek?

Tema 2
Utförandet
Vilka tankar, idéer ligger bakom byggnaden?

Tema 3
Arbetet
Förändrades planerna under arbetets gång?
Hade man mycket att komma med från kommunens sida i fråga om idéer, etc?

Tema 4
Resultatet
Blev det som man från er sida ville, är man nöjda med resultatet?
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Bilaga 2: Bilder

Simrishamns bibliotek

Bild 1: Planritning över kvarteret Valfisken

Bild 2: Interiörbilder från Simrishamns bibliotek
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Bild 3
Bild  4: Interiörbilder från Simrishamns
bibliotek

Bild 5: Simrishamns biblioteks exteriör
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Landskronas bibliotek

Bild 6: Planritning samt teckning av fasaden

      Bild 7: Fasaden Landskronas bibliotek

           Bild 8: Fasaden Landskronas bibliotek
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Bild 9
               Bild 10

Bild 11     Bild 12

     Bild 13

        Bild 14
Ovan:

Interiörbilder från 
Landskrona bibliotek

Bild 15: Karta över centrala Landskrona
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