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whether the music schools borrowed sheet music from the libraries. 

 
 For the thesis qualitative methods were used in the form of interviews 

with ten leaders in music or cultural schools in Sweden. The main study 
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compare my results and draw conclusions I have used the work of Sanna 
Taljas: Music, Culture and the Library: an analysis of Discourses. 
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1 Inledning 
I följande studie vill jag undersöka i vilken utsträckning bibliotekets musikalier utnytt-
jas och om låntagarna känner till att det finns musikalier att låna kostnadsfritt på bibli-
otek.  
 
Det som ligger till grund för mitt ämnesval för denna magisteruppsats är en vilja att 
förena två stora intressen för mig; musik och litteratur. Jag har en yrkesbakgrund som 
bibliotekskanslist, har genomgått musikgymnasium och jag är verksam i en grupp på 
fritiden som framför musiksoaréer. Jag har funderat kring bibliotekens musikaliebestånd 
och om de resurser biblioteken har utnyttjas i den grad de skulle kunna göra eller om 
musikskolan och biblioteken skulle kunna samordna sina notinköp och på det sättet an-
vända sina ekonomiska resurser på ett bättre sätt. Samhället i dag genomsyras av kraven 
om sparsamhet och ett rationellt användande av befintliga resurser, därför anser jag mitt 
val av ämne intressant i ett samhällsperspektiv. 
 

1.1 Bakgrund  
Detta avsnitt inleds med en problemformulering där jag redogör för just bakgrunden till 
mitt ämnesval och problematiserar det. Vidare får läsaren en inblick i de metoder och 
det material jag använt mig av för min undersökning. Tidigare forskning läggs fram och 
jag redogör för det analysverktyg jag använt mig av. Kapitlet avslutas med en disposi-
tion för uppsatsen. 
 

1.2 Problemformulering 
Mitt syfte är att skapa mig en bild av bibliotekens musikverksamhet kontra musiksko-
lans verksamhet och på så sätt synliggöra de möjligheter och svårigheter med ett när-
mare samarbete dem emellan som finns. Jag vill undersöka om några samarbeten redan 
föreligger och vilka metoder som används för att få samarbetet att fungera. Jag jämför 
några kommuner i landet, dock har jag i huvudsak undersökt förhållandena i en kom-
mun, dess biblioteks musikaliebestånd hur det är uppbyggt som tillexempel via donatio-
ner eller personliga referenser och hur beståndet används, med en begränsning mot mu-
sikskolan och ett urval av de största musikföreningarna i kommunen.  
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För att fullfölja syftet med min uppsats blir alltså frågeställningarna följande: 
 

• Hur förhåller sig musikaliebeståndet till de tänkta användarna? 
• Hur har musikavdelningen formats? Hur är kännedomen hos musikskolan/mu-

sikföreningarna om bib liotekets musikaliesamlingar? 
• Vad görs för att förmedla att biblioteket har musikalier till utlån? Hur exponeras 

musikalierna? 
• Vilka förväntningar/behov uttalas från musikskolan kontra vad biblioteket erbju-

der? 
 

 

1.3 Metod och material 
Jag har valt att utgå från Vänersborgs musikskola som är känd för att vara en väl orga-
niserad musikskola. År 2000 blev den av Sveriges Musikråd utsedd till årets musik-
skola. (Sveriges Musik- och Kulturskoleråd) Vänersborg har också en lång musiktradi-
tion som går långt tillbaka i tiden. Dessutom är Vänersborg min hemkommun, vilket 
underlättar mitt sökande efter källmaterial av såväl formell som informell karaktär 
 
För att få en bild av hur samarbete kan se ut mellan bibliotek och musikskola gjordes 
valet att göra telefonintervjuer med några utvalda musikskoleledare innan intervjuerna 
genomfördes i Vänersborg. Till grund för uppsatsen ligger både kvalitativa intervjuer 
och viss kvantitativ statistik. Med kvalitativa intervjuer menar jag att intervjuerna har 
präglats av semistrukturerade öppna frågor som har gett intervjupersonen möjlighet att 
till viss del forma intervjun. Det kvantitativa materialet består av statistik från Väners-
borgs bibliotek i form av statistik över hur stort beståndet är och hur mycket noterna 
lånas ut.  
 
Jag har också tagit kontakt med några musikriksorganisationer för att ta reda på om de 
lånar ut noter, Riksförbundet Unga Musikanter (RUM) och Sveriges orkesterförbund 
(SOF), och förhört mig om de i så fall hade utlåningsstatistik som jag kunde få del av. 
Sådan statistik fanns emellertid inte. Statistiken var tänkt att ge mig en klarare bild över 
vem som lånar vad av vem. 
 
Biblioteket i Vänersborg kunde ta fram viss statistik över utlåningstal av musikalier i 
jämförelse med övriga avdelningars utlån, vilket visade att musikalieavdelningen hade 
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ett relativt högt cirkulationstal. 1 Det kan tolkas som att biblioteket har vad låntagarna 
vill ha. Men de kan även vara så att de lånar vad som finns i brist på annat. Det jag har 
kunnat fastställa med hjälp av bibliotekets statistik är att musikavdelningen är relativt 
välbesökt. Musikalierna (X) lånas ut i liknande utsträckning som andra avdelningar i 
samma storlek på vuxenavdelningarna. Musikbibliotekarien upplyste mig om att han 
nyligen gallrat på X-avdelningen och att han förväntade sig en ökad cirkulation på 
kvarvarande musikalier. 2005 fanns det 1131 exemplar som lånades ut 1734 gånger, 
cirkulationstalet blev 1,53. Det vill säga att varje notblad/bok lånades ut i snitt en och en 
halv gång på ett år. 
 
Eftersom jag har byggt min undersökning på i huvudsak intervjuer, vill jag kort referera 
Heléne Thomssons Reflexiva intervjuer (2002). För att få bästa resultat från intervjuerna 
och för att formulera mina frågor så att jag får reda på det jag söker, krävs ett noggrant 
förarbete enligt Thomsson. Hon framhåller att det är viktigt att se sina egna motiv och 
formulera frågorna så att man når kärnan i sin frågeställning. Viktigt är också att vara 
lyhörd för den intervjuade, att få informanten att känna sig bekväm i intervjusituationen. 
 
Vidare menar Thomsson att argumenten som uppkommer vid intervjuerna ska värderas 
genom att deras hållbarhet och relevans undersöks genom att pröva deras trovärdighet 
och rimlighet. I analysen behöver man också ta hänsyn till det underförstådda som inte 
sägs klart ut. Innan intervjuerna är faktainsamlandet om andra kanaler viktigt. Dessa 
andra kanaler var i mitt fall ex. statens musikbibliotek och andra organisationer som 
lånar ut noter. Jag har i detta avseende undersökt musikskolor ute i landet för att få jäm-
förelsematerial med min fallstudie, Vänersborg. Jag vill som jag tidigare nämnt skapa 
mig en bild av i hur stor utsträckning de används. Viktigt är också att utföra intervjun på 
en plats som känns trygg för den intervjuade för att få bästa kvalité på intervjun. Det 
finns oerhört mycket att tänka på i en intervjusituation såsom språkbruk, bakomliggande 
budskap och att respektera de intervjuades integritet. (Thomsson,(2002), kap.7,8 & 9)  
 
Jag har alltså valt att göra en fallstudie för närmare kunna granska de olika aspekter som 
påverkar musik- och biblioteksverksamheten i fråga om samarbete eller icke-samarbete 
kring noter i kommunen. Martyn Denscombe skriver i Forskningshandboken– för små-
skaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna (2000) att fallstudien riktar in 
sig på en enskild enhet, vilket gör att den undersökande får fram information som inte 
skulle ha kommit i dagen vid en undersökning som undersöker ett stort antal enheter. 
Denscombe beskriver det som att ”målsättningen är att belysa det generella genom att 
titta på det enskilda”. Fördelen med fallstudien är att man kan gå in på djupet inom det 
                                                 
1 Hur mycket en bok eller skiva lånas ut under ex. ett år 



 

4 

ämne man valt att undersöka. Fallstudien ger även möjlighet att komma närmare sociala 
relationer som kan ligga bakom det man undersöker och tydliggöra hur olika bakomlig-
gande faktorer påverkar varandra, detta kan t ex framträda vid intervjuer med musik-
skolledare och bibliotekarien för Vänersborgs bibliotek. En viktig aspekt av fallstud ien 
är att man kan få reda på varför saker och ting förhåller sig som det gör och inte bara att 
det gör det. Fördelen med fallstudien är att den tillåter att man använder sig av flera 
olika undersökningsmetoder som t ex intervjuer, enkäter och skriven information som 
protokoll, vilket passar till min undersökning, där jag just behöver använda mig av ovan 
nämnda metoder. (Denscombe s. 41-44) 
 
Intervjumaterialet har jag analyserat med hjälp av Sanna Ta ljas Music, Culture, and the 
library: an analysis of discourses (2001), där hon har arbetat fram tre modeller som 
visar olika sätt att bygga upp ett musikbestånd på bibliotek. Uppsatsens karaktär speglar 
en kvalitativ forskning över lag vilket tydligt synliggörs med Bengt Starrin & Per-Gun-
nar Svenssons definition av kvalitativ metod i Kvalitativ metod och vetenskapsteori 
(1994). Där definierar de kvalitativ metod som en grov skattning och en subjektiv me-
tod. Min undersökning bland musikskolorna i landet ger en grov skattning av samar-
betsläget i kommunerna, men jag anser att det ändå visar på en tendens, inställning som 
kommunerna i landet har till frågan. Subjektiviteten anser jag ligger i att det (som fram-
går senare i uppsatsen) mycket handlar om vilja att samarbeta, om eldsjälar och inte 
bara om den ekonomiska aspekten. (Starrin & Svensson, 1994, s.19) 
 
Enligt Karin Widerberg i Kvalitativ forskning i praktiken (2002) handlar kvalitativ 
forskning om att söka efter innebörden i det man undersöker medan kvantitet står för att 
man undersöker förekomst och frekvens. Viktigt är också att fortlöpande tolka det mate-
rial man samlar in och dokumentera det. (Widerberg, 2002, s.15) Detta är ytterligare ett 
skäl till att jag valt att arbeta med tyngdpunkt på kvalitativ forskning. Vidare har jag 
under arbetet haft Widerbergs definition av det hermeneutiska tänkandet i bakhuvudet. 
För att få en mening måste jag ha ett sammanhang, att i tolkningen inte glömma att de-
larna är beroende av helheten och tvärtom. Jag har haft i åtanke att jag bär med mig en 
förförståelse, i och med min musik- och biblioteksbakgrund, som påverkar min tolk-
ning. Jag har också varit uppmärksam på att se mina förväntningar och förutfattade me-
ningar som har kunnat påverka min tolkning av materialet. Genom att skriva ner dem 
jag själv ser, har jag tydliggjort även för läsaren av resultaten vilka förutsättningar mate-
rialet är tolkat på. Genom en hermeneutisk bakgrund har jag haft för avsikt att syn-
liggöra om det finns några spänningar mellan biblioteket och musikskolan i Vänersborg 
som påverkar ett samarbete. 
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1.4 Avgränsningar 
Att göra en avgränsning av uppsatsen är självklart nödvändig för att inte arbetet ska ta 
orimligt stora proportioner. Var man ska sätta gränsen är inte lika självklart. I och med 
att man sätter gränser för sitt studieområde riskerar man också att utesluta något väsent-
ligt för studien. (Denscombe s.50-52) Mitt val att använda mig av Vänersborg i min 
fallstudie grundar sig, som jag tidigare nämnt, på flera olika aspekter, kommunen har en 
omfattande musikverksamhet i form av musikskoleverksamhet, föreningar och inom 
kyrkorna. 
 
I arbetets början var min avsikt att intervjua låntagarna på Vänersborgs bibliotek för att 
se om biblioteket har vad låntagarna efterfrågar och om de överhuvudtaget känner till 
och utnyttjar bibliotekets musikavdelning. Men jag har gjort en avgränsning mot musik-
skolan eftersom det inte fanns någon möjlighet att på ett bra sätt avgränsa min under-
sökningsgrupp så att den blev representativ. Jag skulle heller inte nå de som faktiskt inte 
utnyttjar biblioteket och på grund av detta därför inte känner till musikaliebeståndet 
över huvud taget på biblioteket. Eftersom denna målgrupp inte var tillgänglig kunde de 
inte bidra med åsikter om huruvida musikaliebeståndet är bra eller hur det bör förbätt-
ras. 
 
Valet blev därför att intervjua ett tiotal personer som hade möjlighet att påverka det ut-
bud den bibliotekarie som ansvarar för not- inköp på Vänersborgs bibliotek, musik-
skolans rektorer på olika platser i Sverige, inköpare på musikskolan och ett par ledare 
för de största musikföreningarna i Vänersborg. Intervjuerna syftar till att genom samtal 
få fram hur de intervjuade ser på tillgången till att låna musikalier och hur de kan tänka 
sig att ett samarbete skulle se ut om det inte redan finns ett samarbete. Intervjuerna som 
jag har gjort med musikledare från andra kommuner än Vänersborg syftar till att få kun-
skap från flera kommuner för att få ett jämförelsematerial.  
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1.5 Begreppsförklaringar 
Här följer några förklaringar till begrepp som används i uppsatsen. 
 

• BUMS är ett automatiskt databehandlingsprogram som Bibliotekstjänst (Btj) 
tillhandahöll på 1980-talet. Biblioteken kunde ha sin katalog och låntagarregister 
datoriserade, men de förvarades hos Btj i Lund. Utlån gjordes med streckkod 
och skickades via telenätet till Lund (www.bibl.taby.se). 

 
• Ensemble är en grupp av människor som spelar tillsammans. (www.saob.se ) 

 
• Instrumentarium är en uppsättning instrument. (Norstedts svenska ordbok, 1995) 

 
• Kupletter betyder ungefär skämtsam sång. ( www.saob.se ) 

 
• Kantat är ”ett musikstycke i flera satser för en eller flera sångstämmor med ac-

kompanjemang” (Norstedts svenska ordbok,1995) 
 

• Med musikalier menas noter i sångböcker etc. men även orkesterstämmor. 
 

• Repertoar är ett antal musikstycken som en artist studerat in och regelbundet 
uppträder med. (Norstedts svenska ordbok, 1995 ) 

 

1.6 Tidigare forskning och utredningar 
Den tidigare forskningen om musikalier på bibliotek är knapp och det mesta är drygt 
tjugo år gammalt. För att visa hur tankarna kring ämnet varit tidigare har jag valt ut det 
material som jag ansåg låg närmast mina egna frågeställningar. Det känns intressant att 
jämföra med det resultat jag får idag och se om något har hänt de senaste tjugo åren. Jag 
har sökt i databasen LISA och Libris efter material i ämnet. Min handledare har också 
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varit mig behjälplig med litteraturtips. I Musik & folkbibliotek; DSU 1983:13 har de 
undersökt om biblioteken har något samarbete med övrigt musikliv i kommunen eller 
om man sköter sin musikverksamhet inom ramen för biblioteksverksamheten. Grund-
frågan som utredningen ville ha svar på var vilka biblioteken samarbetade med vad 
gäller musikverksamhen och hur samarbetet i så fall såg ut. Utredningsgruppen utgick i 
sitt frågeformulär till landets kommuner att musikverksamhet med samarbete mellan 
biblioteken och övrigt musikliv i kommunen existerade, men det visade sig att det var i 
endast 15 % av kommunerna som det fanns uttalade politiska målformuleringar angå-
ende musik (skivor och noter) på bibliotek. Övriga svaranden drev sin musikverksamhet 
på eget initiativ. (DSU 1983:13 s 29 ff.) Vidare gjordes en genomgång av olika musik-
genres inbördes storlek i bibliotekens musikaliebestånd. Därmed framgick att vishäftena 
var vanligast förekommande, men utredarna betonade att det inte behövde betyda att de 
var de noter som var mest efterfrågade eller att biblioteken ansåg den vara den mest 
betydelsefulla genren, utan att det helt enkelt är så att det är de noter som är lättast att få 
tag i och köpa in. Noter och orkesterensembler köps in i liten mängd inte bara för att de 
inte är lika lättillgängliga som vishäftena utan även för att stämmorna är svårhanterbara 
och utrymmeskrävande enligt rapporten. Utredarna har sammanställt en lista över de 
mest köpta musikalietyperna, där vishäften med piano- eller gitarrackompanjemang 
ligger i topp av inköpen med 48 % och noter för instrumentalensembler hamnar näst sist 
med 11 % av inköpen. Noter för klassisk solosång hamnar sist med 9 %. Utrednings-
gruppen har även gjort en tabell där man kan se inköpsmängden i procent inom de olika 
genrerna i förhållande till kommunstorlek. Vänersborgs biblioteksbestånd är jämförbart 
med kommuner i samma storlek i tabellen. Det vill säga har ungefär samma inbördes 
storlek på de olika notgenrerna. ( Ibid.s.78-79)(Bilaga 1)   
 
Enligt författaren till rapporten lades ett förslag på en konferens som Svenska Allmänna 
Biblioteksföreningen höll våren 1983, att samordna bibliotekens musikaliebestånd med 
musikskolans notbestånd. Biblioteken skulle gå in med sin kompetens och katalogisera 
musikskolans noter och göra dem sökbara och de noter som musikskolan inte använde i 
någon större utsträckning skulle kunna lånas av allmänheten via biblioteket. På så sätt 
skulle kommunernas resurser tillvaratas på bästa sätt. Ibid.s.80. Utredningens förslag 
ledde till en proposition som dock inte tar upp frågan om samordning av notbestånd 
mellan biblioteken och musikskolorna. Fokus ligger på boken i propositionen och det 
ges helt kort ett förslag att statens kulturråd ska ge bidrag efter bedömning i varje en-
skild förfrågan från biblioteken för att de ska kunna utveckla sitt musikaliebestånd. (Re-
geringens proposition 1984/85:141, Om litteratur och folkbibliotek). Om ett samarbete 
mellan biblioteken och musikskolan i kommunerna finns med i ramen för kulturrådets 
anslag är svårt att utröna. 
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I musikbibliotekens intresseförenings medlemsblad Musikbiblioteksnytt finns under åren 
2003-2006 endast en artikel som närmare diskuterar samarbete mellan bibliotek och 
musikskola. Det är en artikel i Musikbiblioteksnytt (2004) av Inger Jullander. Hon rap-
porterar från Musikbiblioteksföreningens årsmöte i Karlstad, där Birgitta Sparre anställd 
på musikhögskolan i Ingesund och musiklärare i Karlstad talar för samarbete mellan 
bibliotek och musikskola. Hon anser att det skulle gynna bägge parter ekonomiskt och 
praktiskt. Musikskolan skulle få professionell hjälp att lägga in sina noter i en katalog 
och få dem sökbara och bibliotekets besökande kunde få tillgång till ett större bestånd 
av noter. Musiklärarna skulle även kunna tipsa bibliotekarien om inköp och dubbletter 
kunde undvikas. I samma nummer har Birgitta Sparre själv skrivit en artikel om biblio-
tekssamarbete i Karlstad där hon varmt talar om fördelarna med samarbete mellan bibli-
otek och musikskola. Att ha en gemensam katalog där låntagarna kan se vilka noter som 
finns både på musikskolan och på biblioteket och sedan gå och låna noterna där de 
finns, är en fördel. Risken för dubblett inköp av noter minskar med en gemensam kata-
log. En ytterligare fördel är att musikskolan får hjälp att katalogisera sina noter medan 
biblioteket får råd av musiklärarna vad som är lämpligt att köpa in. Sparre har varit i 
kontakt med Arvika musikskola som då höll på att lägga in sitt bestånd i BookIt. Även 
Umeå musikskola hade funderingar på att samarbeta med en gymnasieskola med este-
tiskt program. Problemet menar Sparre vara att musikskolorna inte har tid och kompe-
tens att katalogisera sina noter. I Karlstad löste de problemet genom att skicka sina noter 
till BTJ, som katalogiserade noterna åt dem. Karlstads tillvägagångssätt kan vara en 
möjlig lösning även för Vänersborg. 
 
Torgil Perssons avhandling Den kommunala musikskolans framväxt och turbulenta 90-
tal ger en bra bild av musikskolornas framväxt och vad som har format dem in i det 
tankesätt de har i dag i sitt arbete och val av repertoar. Musikskolan uppstod enligt Pers-
son ur folkrörelsernas behov av nya generationer musiker till musikkårerna och även ur 
den allmänna synen som härskade under 1900-talets första hälft, att ungdomar skulle ha 
vettiga fritidssysselsättningar och att ungdomarna skulle bildas. De folkrörelser som var 
pådrivande var främst frikyrkor och nykterhetsrörelserna. Tidigare hade undervisningen 
skett i hemmen, hos ABF (arbetarnas bildningsförbund) och inom militärmusiken. Ar-
betslösa musiker och lärare som spelade på fritiden började jobba extra som musiklä-
rare. Dessa personer såg inte bara möjligheten till extrapengar, utan också ett sätt att 
förverkliga sina egna drömmar. De kallas ofta eldsjälar och var en stark drivkraft till de 
kommunala musikskolornas framväxt. Det skedde noggranna utredningar innan musik-
skolorna blev kommunala. Eldsjälarna som ofta var politiker eller lärare med starkt mu-
sikintresse initierade dessa utredningar. Folkrörelserna ersattes av den kommunala verk-
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samheten. När flera av eldsjälarna gick i pension eller avled, föreslogs att musikledare 
skulle anställas kommunalt för att driva musikskoleverksamheten vidare.  
 
Kommunens musiktradition och framväxten av en musikskola är intimt förknippade 
med varandra enligt Persson. På 90- talet har musikskolorna blivit alltmer autonoma. De 
har många olika verksamheter så som ensembler, körer, orkestrar och enskilda elever. 
Musikskolans elever får ofta i uppdrag att underhålla i olika offentliga sammanhang i 
kommunerna. Enligt Persson är det fortfarande en stark tradition som för verksamheten 
vidare. Föräldrar som själva varit elever och lärare för över traditionen att spela till sina 
barn, så lever musikskolorna vidare. Denna tradition gör att musikskolorna i tider av 
nedläggningshot, på grund av ekonomisk nedgång i kommunerna, försvaras starkt av 
kommuninnevånarna och eldsjälarna som, som jag ovan nämnde har ledande poster i 
kommunen. Enligt Persson sker de mest fruktsamma diskussionerna utanför protokoll i 
så kallade informella diskussioner när musikskolornas existens står på spel. Man kan 
här ana att sociala snarare än politiska drivkrafter håller liv i musikskolorna i tider av 
hot om nedläggning. Ytterligare en faktor som håller liv i musikskolorna är normer och 
värderingar. Detta sker genom att tidigare generationer överför dem till nya elever. Nya 
medlemmar har också betydelse genom att de lär äldre ny teknik, så som att göra musik 
digitalt, enligt Persson. Som jag tidigare nämnt så tillfrågas ofta musikskolan om de vill 
underhålla i offentliga sammanhang i kommunerna, ytterligare ett sätt att befästa musik-
skolornas verksamhet i kommunen görs genom att eldsjälarna premieras i offentliga 
sammanhang i kommunen. Ovanstående utveckling är tydlig även i Vänersborgs mu-
sikhistoria, vilket jag visar på senare i kapitlet om Vänersborgs musikhistoria.  Persson 
menar också att det finns ett samband mellan kommunens musikliv och framväxten av 
en kommunal musikskola. Musikskolorna har, som nämnts ovan, under 90-talet blivit 
alltmer autonoma, deras lärare och elever är ett starkt inslag i kommunens musikliv. 
Musiktraditioner innefattar bland annat repertoarer och instrumentarium vilket är intres-
sant då man kan dra slutsatsen att musikskolan av i dag som så starkt bygger på tradi-
tioner då således anskaffar noter till sin repertoar enligt tradition. (Persson s.244,333-
346) 
 
En intressant aspekt på min uppsats belyses av Torgil Perssons arbete Nära Musik 
(1993). Han har undersökt det kommunala musiklivets utveckling och hur de regionala 
musikinstitutionerna kan stödja kommunerna. För att få svar på sin frågeställning har 
Persson undersökt hur kommunernas musiktradition har vuxit fram och jämfört det med 
musiklivet idag inom varje undersökt kommun. Det visade sig att de kommuner som 
hade rikast musikhistoria var de som hade livligast musikaktiviteter i dag. Vilket man 
även kan se i Vänersborgs kommun. 
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Danmark är långt framme i musikbiblioteksutveckling. Det finns mycket skrivet om 
musik på bibliotek i Danmark, men jag har valt att begränsa mig till att nämna ett par 
musikbibliotekssidor på Internet, som visar den service som Danska bibliotek ger sina 
låntagare vad gäller musik och noter. Jag anser att den informationen är mest relevant 
för min uppsats ämnesval och jag vill med nedanstående information om Danska mu-
sikbiblioteksförhållanden ge exempel på praktiskt genomförda idéer för låntagare vad 
gäller noter och musik på bibliotek. På deras Internetsida Musikbibliotek i Danmark har 
en projektgrupp om sex musikbibliotekarier gjort en informativ sajt där den intresserade 
kan läsa nyheter, artiklar m.m. som ett samarbete mellan landets alla musikbibliotek 
möjliggör att hålla uppdaterad. Sidan täcker, Rock & Pop, Jazz & World och Klassisk & 
Opera med flera undergrupper som Hip Hop, Blues och Operetter m.m. Kort sagt verkar 
sidan ha ambitionen att täcka i stort sett alla musikgenrer. Möjlighet finns att ställa frå-
gor till en musikbibliotekarie direkt på nätet och en sida med länkar tipsar om flera si-
dor, där den musikintresserade kan söka i musikbibliotekens katalog bl. a. På en Inter-
netsida som heter Forum tas olika frågor med musikalisk anknytning upp till diskussion. 
Har man någon åsikt är det bara att göra ett inlägg. Man kan även prenumerera på ett 
nyhetsbrev som skickas ut varje dag med information om ny musik, artiklar och digital-
musik m.m. Det är lätt att hitta ny musik i den genre som man är intresserad av, under 
fliken Nye CD’er, där står senaste titlarna överst. I arkivet kan man söka efter CD/LP, 
noter (både online och tryckta) och böcker om musik m.m. Man kan även läsa en e-post 
tidning vid namn Musikmag. som är ett nyhetsbrev som man kan prenumerera på. Bara 
med denna sida visar Danmark tydligt sin intention att tillgängliggöra musik på biblio-
tek för allmänheten, såväl musik som noter.  
 
På hemsidan Danmarks biblioteker kan man i en artikel av Leif Plesner Jørgensen som 
är fullmäktig för Slagelse Centralbibliotek, läsa om att biblioteket abonnerar på en In-
ternetsida som erbjuder låntagarna att ta ut noter från nätet. Låntagaren betalar endast 
för kopiorna och biblioteket står för upphovsrättskostnader i och med sitt abonnemang. 
Databasen heter SheetMusicNow och innehåller för närvarande 11 000 musikstycken 
bestående av mestadels noter för klassisk musik, men även lite jazz och Dansk popu-
lärmusik. Danmarks biblioteks musikservice är exempel på hur noter kan göras lättill-
gängliga för gemene man och musikinstitutioner som musikskolan. Danmarks tillväga-
gångssätt minimerar katalogiseringsarbetet och handhavandet av de fysiska noterna för 
musikbibliotekarierna om det kan brukas på varje enskilt bibliotek.  
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1.7 Analysverktyg 
Som analysverktyg har jag tagit hjälp av Sanna Talja som i sin bok Music, Culture and 
the Library, an analysis of Discourses (2001) menar att biblioteken i dag i stor utsträck-
ning har börjat ta hänsyn till vad låntagarna har för behov. Talja frågar sig dock vad 
biblioteken faktiskt vet om sina låntagare (s.1). Det är den frågan som ligger till grund 
för hennes arbete. Talja frågar sig hur synen på konst, kultur och civilisationen i stort 
påverkar folkbiblioteken i deras beslutsprocess när de köper in musik till biblioteken. 
Hon undersöker vidare hur historien har påverkat synen på konst och kultur i dag (s.16-
17). Talja konstaterar att det gjorts väldigt få undersökningar som utgår ifrån vad lånta-
garna har för åsikter om inköp och service. De undersökningar som finns utgår från be-
fintliga verksamheter bestämd av bibliotekarier. Taljas undersökning bygger på inter-
vjuer med användare angående bibliotekens musikverksamhet och service och använda-
rens relation till olika sorters musik. Hon låter användaren framträda som musikexpert 
istället för som vanligt är bibliotekarien ( s.20).  
 
För att få en förståelse till Taljas undersökning, nämner jag kort utvecklingen av musik-
biblioteken i Finland, där hennes undersökning är hämtad. På 1950-talet började de för-
sta musikavdelningarna att skapas på finska bibliotek. Grundidén var att, liksom i litte-
ratur, utbilda låntagaren i att lyssna på och lära sig om god musik. Musikbiblioteken 
skulle vara ett alternativ till populärmusiken som spelades på radion och erbjöd därför 
klassisk musik och lite folkmusik. Den drivande kraften i finska bibliotekens musikbe-
ståndsutveckling var den finske kompositören Seppo Nummi. Det var han som utarbe-
tade de riktlinjer som bibliotekarierna hade till grund i beståndsuppbyggandet, vad gäll-
er musik att lyssna till. Nummi hade sneglat på Västtyska musikbibliotek och lånade 
deras modell i utvecklandet av den finska modellen. Nummi ansåg att låntagarna be-
hövde fostras i musikaliskt hänseende likväl som de fostrades litterärt. Men han ansåg 
inte som många bibliotekarier gjorde att låntagarna var passiva lyssnare, snarare ama-
törlyssnare som med rätt ledning skulle bli goda lyssnare till kvalitetsmusik.(s.32-33).  
Nummi skrev en musik biblioteksguide som rekommenderade att biblioteken köpte in 
60 % klassisk musik och 10 % vardera av musik som tillkommit före Bach, modern mu-
sik, folkmusik och jazz och utländskmusik (s.35). 
 
I början av 1970- talet kom en ny musikbiblioteksguide skriven av musiksociologen 
Pekka Gronow. Han hade under en tid i artiklar kritiserat Nummi. Gronow talade för att 
föra in demokratin även på biblioteken och låta musikutbudet breddas. Han ansåg att 
avsikten att utbilda lyssnarna inte hade lyckats i praktiken och att utesluta modern och 
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utländsk musik som man gjorde var att nedvärdera något som faktiskt var bra och hade 
kvalité. Gronow ansåg att musik var en konstform oavsett om det var klassisk musik 
eller någon annan genre och att man skulle respektera detta. Musik från fler genrer köp-
tes in men fortfarande stod ca 40 % av klassisk musik. (s 36-37). Bibliotekarierna skulle 
sträva efter att alla oavsett ekonomiska förutsättningar skulle ha tillgång till god musik 
inom alla genrer ( s.40).  
 
 1978 kom ytterligare en musikbiblioteksguide som dock inte fick samma betydelse som 
de tidigare haft. Alla bibliotek i landet rekommenderades dock att följa den. Biblioteken 
i hela Finland hade vid det här laget byggt upp ett musikbestånd på sina respektive bib-
liotek. Viktigast var att endast kvalitetsmusik köptes in. Popmusik och barnmusik hade 
nu fått cirka 30 % av utrymmet på bekostnad av experimentell och utländsk musik som 
för en tid hade fått ökat utrymme men nu fick återgå till tidigare rekommenderade 10 %. 
Men den klassiska musiken hade fortfarande 40 % av utrymmet i bibliotekens musik 
samlingar. Ta lja anser dock att låntagaren inte förutsätts vilja ha något inflytande på 
valet av musik till biblioteken enligt de inköps rekommendationer som kom på sent 70-
tal. Inte heller anses låntagarna ha kunskapen till det (s.44). Talja intervjuade ett antal 
låntagare om deras syn på bibliotekens musikpolicy och hur de tyckte att det skulle 
vara. De flesta var eniga om att biblioteken skulle ha något för alla smakinriktningar i 
sitt bestånd (s.47). 
 
Utifrån sina intervjuer sammanställde Talja tre olika modeller för inköpspolicy till bib-
lioteken. 
 

1. The General Education Repetoire ska innehålla lite från alla genrer. Det är 
bibliotekarierna som beslutar om inköpen. Det ska endast vara kvalitetsmu-
sik ( s.50). 

2. The Alternative Repertoire går steget längre än ovanstående och tar in även 
populärmusik i beståndet, men det ska fortfarande anses ha kvalité och ett 
bestående värde (s.54). 

3. The Demand Repertoire bygger på låntagarnas behov och önskemål. Biblio-
tekarierna ser bl.a. till utlåningsstatistik och topplistor när de köper in mu-
sik (s.59). 

 
När Talja gjorde sin undersökning upptäckte hon att de intervjuade tolkade hennes fråga 
om hur musik i allmänhet värderas eller underskattas i samhället, på olika sätt. Hon de-
lade in låntagarnas tolkningar i tre kategorier. 
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1. The common culture repertoire – ur synvinkeln officiell och institutionell 
musik. 

2. The consumer culture repertoire – ur synvinkeln kulturindustri och musik-
publicitet. 

3. The mosaic culture reoertoire (street culture)- ur gemene mans synvin-
kel/gatu-folkkultur. 

 
Detta utifrån den tolkning den intervjuade gjorde på hennes fråga. Den största skillna-
den mellan ”the repertoires” är enligt Talja kvalitetsaspekten av musik, god eller dålig. 
Beroende på vilken ”repertoire” som är accepterad, utgår biblioteken ifrån vad som är 
bra eller dålig musik (s.71-72) Jag har använt mig av Sanna Taljas modeller när jag 
sammanfattat mina intervjuer av musikskoleledarna och även tillämpat dem på Väners-
borgs bibliotek, för att få en bild av hur inköpsprocessen ser ut inom bibliotek och mu-
sikskola och på så sätt kunna komma till en slutsats om hur biblioteket bäst ska bygga 
upp och använda sitt musikaliebestånd gentemot musikskolan och musikföreningarna. 

1.8 Disposition 
Jag fortsätter uppsatsen med en sammanfattning över Vänersborgs biblioteks- och mu-
sikhistoria, i kapitel 2, som beskrivs för att belysa Vänersborgarnas långvariga intresse 
för kultur och musik som gör att de ännu idag har en levande musiktradition. Under 2.1 
beskrivs kort Vänersborgs biblioteks historia. Detta för att visa att biblioteket under 
stadens historia vuxit fram till att bli en betydande samlingspunkt för stadens invånare, 
med en musikavdelning som frekventeras i samma utsträckning som övriga avdelningar 
i samma storlek som musikalierna. Jag går närmare in på Vänersborgs musikskola under 
2.5 och stadens musikliv idag under 2.7-2.10. Under kapitel 3 beskriver jag de alternativ 
som musikskolor i landet använder sig av för att skaffa noter. Jag nämner kort om Sta-
tens musiksamlingar, Statens musikbibliotek, Svenskt Visarkiv, Svenska orkesterför-
bundet och Riksförbundet unga musiker för att peka på de möjligheter som musiksko-
lorna har att få råd och stöd i musikaliska frågor förutom att låna noter ifrån. Vidare i 
kapitel 4 gör jag en enkätfråga i musikskoleledarnas elektroniska tidning FERMATEN. 
De musikskolor som svarar ställer sedan upp för intervjuer per telefon som jag redovisar 
en sammanfattning av i samma kapitel.  I kapitel 5 kommer en slutdiskussion av uppsat-
sen och i kapitel 6 sammanfattas slutligen uppsatsen. 
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2 Vänersborg  

I detta kapitel redogör jag för min fallstudie Vänersborgs bibliotek, musikskola och mu-
sikföreningar både ur ett historiskt och nutida perspektiv. Detta för att läsaren ska få en 
bild av Vänersborgs biblioteks- och musiktradition genom tiderna fram till idag och på 
så sätt kunna se hur historien påverkat den tänkta användaren idag. Vänersborg har haft 
en del industrier, så som tändsticksfabrik och skofabrik, men i huvudsak kan den sägas 
vara en tjänstemannastad i och med att den har varit residensstad och numer är regions 
huvudstad i Västra Götalands län.  Vänersborg har en gammal musiktradition, vilket 
framkommer av nedanstående avsnitt. Musikintresset i Vänersborg har hållit i sig in i 
våra dagar, ett tydligt exempel på det är föreningen Musik för Musikens skull som star-
tade i början av 1970-talet. Ett annat exempel är föreningen Par Bricole som trots att 
den startade år 1839 finns kvar även i dag. Dessa föreningar är några av dem som jag 
kommer att beskriva närmare nedan.  
 

2.1 Vänersborgs bibliotekshistoria 
I Vänersborgs stadsbibliotek – historik och presentation av Ingwar Fredriksson och Ulla 
Reutherborg har jag hämtat den mesta informationen om Vänersborgs biblioteks histo-
ria. En del information har jag även hämtat från Vänersborgs kommunarkiv. I de fall jag 
använt mig av det materialet hänvisar jag till protokollen i slutet av stycket. Eftersom 
biblioteket och dess musikaliebestånd är i fokus för denna undersökning kommer jag 
närmare här beskriva Vänersborgs bibliotekshistoria för att ge en viss förståelse för da-
gens biblioteksverksamhet. Denna historia visar att biblioteket under en lång tid har 
används av flera syften än bara att låna ut böcker. 
 
Under 1800-talets Vänersborg fanns ett antal läsesällskap under kortare tid. För en fast 
summa per år kunde man låna böcker ur läsesällskapens bokbestånd. Även bokhandla-
ren hade utlåning mot en mindre summa. Hantverkarskolan lånade kostnadsfritt ut 
böcker till sämre bemedlade. Det drog en bildningsvåg över Sverige vid den här tiden 
och arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och väckelserörelsen betydde mycket för spri-
dande av kunskap till folk. Denna bildningsvåg kan ses som det första fröet till dagens 
biblioteksverksamhet där mer än litteratur har en viktig plats för medborgarens utbild-
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ning och välbefinnande. I denna tidsanda bildades folkbiblioteksföreningen 1910 i Vä-
nersborg. Föreningens uppgift var att starta och driva ett folkbibliotek i Vänersborg. 
Vägen till dagens biblioteksverksamhet har inte varit spikrak. De första åren var före-
ningens ekonomi vacklande på grund av lågt medlemsantal och få bidrag. Man ansökte 
om och fick statsbidrag från 1911. Det utbetalades i form av böcker. 1912 fick före-
ningen sitt första bidrag från staden. 
 
Att hitta lämpliga lokaler till biblioteket var ett problem som styrelsen försökte lösa 
under flera år. Mellan 1925 – 1935 disponerade man lokaler som föreningen ansåg var 
tillräckligt stora och låg centralt belägna, vilket ledde till att antalet låntagare öka-
de.(A:8 Vänersborgs stad) Men man växte så småningom ur dessa lokaler och började 
se sig om efter nya. Man hade nu behov av utrymmen där låntagarna kunde sitta i bibli-
oteket och läsa i uppslagsverk och övrigt i beståndet som inte var till hemlån. 
 
 
1935 tog staden över folkbiblioteket och läsestugan. (A: 8 Vänersborgs stad) Verksam-
heterna flyttade till större lokaler sammanslagna till Vänersborgs stadsbibliotek. 1949 
var det dags att flytta till nya mer ändamålsenliga lokaler. 1967 flyttade man igen till 
större lokaler som dock ansågs vara provisoriska. Biblioteksstyrelsen undersökte möj-
ligheten till bättre lokaler. Biblioteket var inte längre bara ett ställe där man lånade 
böcker utan man hade flera aktiviteter. Det satsades på vuxenutbildning och mer upp-
märksamhet gavs äldre och handikappade. 
 
1973 fick biblioteket för första gången lokaler som var planerade för sitt ändamål, näm-
ligen att tillhandahålla litteratur och musik till kommunens invånare. Man ville nu skapa 
ett bibliotek som stadens invånare kände sig hemma på, med bland annat barnavdelning, 
ungdomsavdelning, lyssnarplatser för musik, utrymme för utställningar, hörsal och rum 
för hembygdsforskare. Biblioteket utvecklades mot att bli ett kulturhus. 
 
Under slutet av 1940 – talet tog stadsbiblioteket över ansvaret för sjukhusbiblioteket. 
Under 60-70-talen utökades verksamheten med uppsökande verksamhet till långtids-
sjuka, arbetsplatsbibliotek, man tog över ansvaret för fängelsebiblioteket, barnavårds- 
och mödravårdscentraler och brandstationen fick vandringsbibliotek. Detta gjorde att 
allt fler kommuninvånare lätt kom i kontakt med bibliotekets tjänster och det stimule-
rade intresset för läsning och banade på så sätt väg för bibliotekets övriga verksamhet 
som musik- och not utlåningen. 
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2.2 Vänersborgs bibliotek  
Jag har nedan beskrivit beståndet på musikavdelningen på Vänersborgs bibliotek för att 
ge en tydlig bild av vad musikskolan har att tillgå i dag. Musikaliebeståndet är delvis 
uppbyggt på efterfrågan av biblioteksbesökarna. Allmänna instruktionsböcker finns det 
efterfrågan på enligt musikansvarige bibliotekarien Kaj Karlson som jag träffade för en 
intervju på Vänersborgs bibliotek.  Nybörjar böcker, piano, cello flöjt m.m. för i stort 
sett alla förekommande instrument på musikskolan. Allmänna sångböcker vars sånger 
har gjorts sökbara i katalogen och några verk av klassiska kompositörer som Bach och 
Beethoven finns representerat i beståndet. Det finns även högtidsmusik såsom bröllop, 
dop och begravnings sånger enligt Karlson. (Karlson, 2006) 
 
En granskning av musikavdelningen på Vänersborgs bibliotek visar mycket riktigt att 
merparten av musikalierna består av instruktionsböcker för olika instrument och likaså 
allmänna instruktionsböcker. Ett knappt halvt hyllplan består av inbundna noter för in-
strumentensembler av Bach, Brahms, Beethoven, Chopin, Grieg, Haydn, Mozart, 
Schumann, Sjostakovitj, Sibelius, Tjajkovskij och Vivaldi. Böckerna innehåller alla 
stämmor till de olika instrumenten i ensemblen, men det skulle behövas fler exemplar 
för att alla ska få varsitt exemplar att spela efter eller tillstånd att ta kopior. Urvalet av 
ensemblenoter som finns i beståndet på Vänersborgs bibliotek väcker en del fundering-
ar. Varför har just dessa noter köpts in? Anses de representativa för den klassiska gen-
ren eller för ensemble repertoarer? Ingår de i någon slags kanon för musikavdelningen 
på Vänersborgs bib liotek? Statusen på nothäftena antyder att de har några år på nacken, 
köptes de in på efterfrågan för ett antal år sedan? Eller var det en serie som gavs ut un-
der en period och då var lättillgänglig för biblioteket att köpa in? Oberoende av orsaken 
till ensemblebeståndets uppbyggnad är det inte vad musikskolan i dag efterfrågar för 
sina ensembler.  
 
Vidare finns ett knappt hyllplan med noter för körer. Det är en serie böcker från början 
av år 2000 som består av noter för Damkör, Herrkör, Julkör, Vårkör, Svängkör, Kyrko-
kör och Lyrikkör. Där finns även Bachs Johannespassionen och Matteuspassionen.. Här 
är beståndet tydligt förnyat och relativt nyligen utökat till skillnad från ovan nämnda 
ensemblebestånd. Även detta väcker frågor. Kan det bero på att notförlagen gjort en 
satsning på just körnoter och att de därför varit lätta för biblioteket att köpa in? Eller kan 
det bero på att det finns fler körer än ensembler i Vänersborg, så att efterfrågan därför är 
större på den här sortens noter? I vilket fall måste man även ur dessa böcker behöva ha 
tillstånd för att ta kopior för att alla ska ha nytta av dem i en kör alternativt ha tillgång 
till fler exemplar. 
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Noter för solosång upptar 7 ½ hyllplan fördelade på drygt två hyllplan med visböcker, 
som Gula- och Gröna visboken, Bellman, festvisor, Taube, Fridas visor (av Birger Sjö-
berg, Vänersborgaren), Vispop, Stora Önskesångboken och en bok med romanser. Ett 
hyllplan består av sångböcker inom genrerna musikal, andliga sånger, folkmusik och en 
opera av Mozart, Trollflöjten. En ensam opera i beståndet väcker nyfikenhet. Har den 
satts upp i Vänersborg någon gång? Eller finns den i beståndet som en ensam represen-
tant för operagenren? Kan den vara användbar för någon kör? Eftersom undervisning i 
opera inte ges på musikskolan fördjupar jag mig inte mer i orsaken till Trollflöjtens när-
varo i beståndet utan konstaterar vidare att tre hyllplan består av notböcker inom genren 
rock och pop. Ett hyllplan har sångböcker med endast text och ¼ hyllplan består av li-
bretton, dvs. text till operor och operetter av Mozart, Wagner, Verdi, Puccini, Offen-
bach, Blomdahl, Britten, Bruun Olsen, Werle och Berg. En hylla upptas av övnings-
böcker med kassettband för trummor, gitarr, saxofon, keyboard inom rock, blues och 
jazzimprovisation.  
 
Vid sidan av bokhyllorna finns ett ca 3 meter långt och 60 cm djupt tråg med noter för 
instrumentskolor för bland annat piano, gitarr, flöjt, saxofon, klarinett, trummor och 
stråkar. Kort sagt de vanligast förekommande instrumenten. Där står även no tböcker 
med julsånger, bröllopssånger och begravningssånger. Klassisk musik för solopiano av 
bland andra Bach, Chopin, Beethoven, Mozart, Grieg, Peterson- Beger och Debussy. 
Vidare finns Best of - böcker, där olika kända artisters musik finns samlade för den hå-
gade att spela av bland annat Elvis, Bruce Springsteen, Kiss, AC/DC, Guns’n Roses, 
Oasis, U2 och ZZ top. Dessa samlingar är skrivna med melodistämma, ackord och text, 
de lämpar sig för ackordspel med piano eller gitarr och sång. Vid en närmare gransk-
ning av listor över inköpen av musikalier för 2005 och 2006 ser man tydligt samma 
trend som i det redan befintliga beståndet. Av 44 inköp under 05/06 är 41 exemplar in-
köp av allmänna sång- och instruktionsböcker för de vanligaste förekommande instru-
menten och tre övriga är ett nothäfte av Chopin för piano, en bok bestående av andliga 
sånger och slutligen en lyriksångbok för kör. Musikaliebeståndet på Vänersborgs biblio-
tek består i mångt och mycket av noter som är lätta att få tag i och lätta att hantera rent 
fysiskt.     
 
Musikdirektör Erik Alvin skänkte sina samlade verk till biblioteket vid sin död. Han 
verkade under 40-60-talet och skrev bland annat musiken till Vänersborgs 300-års jubi-
leum. Hans verk kan återfinnas i magasin, men bara om man känner till att de existerar 
där. Biblioteket har ännu inte lagt in Alvins noter i beståndet, så de är följaktligen inte 
sökbara i bibliotekets katalog. Det finns även enskilda notblad som är skänkta till bib-
lioteket i beståndet av privatpersoner. Vi en genomgång av noterna kunde jag dock kon-
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statera att Vänersborgs musikföreningar inte har bidragit med några donationer i form 
av noter, jag fick det bekräftat av bibliotekets musikansvarige, när jag hörde mig för om 
det fanns andra donerade noter än Alvins i magasin. Han berättade att Alvin var den 
ende stora donatorn och att de flesta av de privata donationerna som kommit in under 
årens lopp skickades till vissamlingarna i Västervik, eftersom han ansåg att de inte 
fanns någon efterfrågan på dem i Vänersborgs bestånd. Den närmare granskningen av 
beståndet visade att det som inte finns representerat i särskilt stor utsträckning är orkes-
ter- och ensamblenoter, vilket är det som musikskolan söker, De vill ha bra orkesterar-
rangemang som är både enklare och lite mer avancerade. Populärmusik som är arrange-
rad för symfonisk besättning är också något musikskolan efterfrågar och som biblioteket 
inte har. 
 
 Musikalierna exponeras genom notställ, bokhyllor och nyheterna skyltas på torget i 
entrén till biblioteket. Musikbibliotekarien anser att de behöver sätta upp fler skyltar på 
musikavdelningen för att låntagarna ska få lättare att hitta dit och att hitta bland noterna 
när de väl är där. Biblioteket visar att musikalierna finns genom att man har börjat lägga 
ut nyheter på Internet och så har man nyhetshyllan. 
 
Det har funnits några olika samarbetsformer med föreningar i staden. Bland annat fanns 
det ett samarbete med Studiefrämjandet. Där biblioteket köpte in material till Rockcirk-
lar som Studiefrämjandet höll i. Man har också samarbetat med musikförening Mic som 
är en förening som anordnar rockkonserter. När de hade jubileum ställde biblioteket ut 
musikmaterial. Genom att musikskolan och musikföreningarna har haft biblioteket som 
samlingspunkt när de har planerat inför en kulturnatt i Vänersborg, så har de också bli-
vit informerade om att biblioteket har noter till utlån och att de kan låna hem det som 
inte finns i beståndet. 
 
Samarbetet med musikskolan idag består i att de kommer och spelar vid olika evene-
mang på biblioteket. Kontaktpersoner på musikskolan respektive biblioteket som har 
intresse och tid för ett närmare samarbete vore önskvärt. Om man kunde få till stånd en 
gemensam katalog skulle musikalerna bli mer utlånade tror musikbibliotekarien. 
 
2.3 Biblioteket i dag i Vänersborg 
Bibliotekets lokaler fick en välbehövlig renovering för några år sedan. Musikavdelning-
en är sig dock rätt lik både till yta och till utseende. Den är belägen på andra våningen 
och väljer man sidotrappan upp kommer man rätt in i avdelningen. En tydligare skylt-
ning för att leda nya låntagarna dit skulle vara till avdelningens fördel eftersom de flesta 
använder huvudtrappan upp till övervåningen. Beståndet består främst av visböcker och 



 

19 

instrumentalundervisnings böcker. De tänkta användarna tycks utifrån ett betraktande av 
avdelningens bestånd främst vända sig till enskilda utövare av olika instrument och sång 
intresserade. Musikavdelningen är ganska anonym. Den skulle kunna utmärka sig mer 
för att fler låntagare ska upptäcka dess existens. 
 

2.4 Vänersborgs musikhistoria 
I Torgil Perssons C- D- uppsats Nära musik kommer han till slutsatsen att kommuner 
som har en musiktradition att se tillbaka på har idag ett mer livaktigt musikliv än de 
kommunerna utan någon musikhistoria till grund för denna musiktradition (Persson, 
1993). Med följande bakgrund vill jag här ge en bild av Vänersborgs musikhistoria un-
der cirka 160 år. Musiklivet från förr kommer här att beskrivas med hjälp av flera Vä-
nersborgs nedtecknare. 
  
Så tidigt som 1818 bildades sällskapet Thalia i Vänersborg. Dess uppgift var att arran-
gera teaterframträdanden, konserter dans, m.m. Föreningen verkade till 1827 då den av 
okänd anledning upphörde. Vänersborgs äldsta fortfarande aktiva förening, Par Bricole, 
startades 1839. Sällskapet är en förening som hyllar skalden Carl Michael Bellman. Hu-
vudföreningen finns i Stockholm och startades 1779 och det var just Bellman som var 
ordensskald där. Par Bricole i Vänersborg träffas och umgås aktivt än i våra dagar och 
de har även en verksam kör (Vänersborgaren nr 1; Kjell, Lagerqvist, 1982, s.19). 
 
1834 återuppbyggdes Vänersborg efter en brand som ödelade nästan hela staden, under 
den tiden fick nöjeslivet ett avbräck. Men handeln fick vid den här tiden ett uppsving 
tack vare sjöfarten som passerade Vänersborg när Göta kanal togs i bruk och i och med 
att nya industrier etablerade sig i Vänersborg. Vänersborgarna fick det då över lag bättre 
ställt och hade åter igen råd och lust att roa sig. Värdshuset Kasen på Dalslandssidan av 
Vänersborg (Kasen blev del av Vänersborg först 1934), kom att under 1800-talet spela 
en betydande roll för nöjeslivet i Vänersborg. Inte mindre än hälften av stadens då 4000 
invånare kunde ibland sluta upp, när värdshuset anordnade något särdeles intressant 
nöjesevenemang. På värdshuset Kasen erbjöds bland annat teaterpjäser, konserter, akro-
bater, ballonguppstigningar och mycket mer. Konserterna kallades ”harmonimusik” och 
det var några musiker från en musikkår som spelade. Oftast var det medlemmar ur 
Västgöta-Dals regemente som uppträdde. Vänersborgarna fick möta världen genom de 
artister som kom från olika länder och nu gästade Vänersborg. Att Kasen blev så popu-
lär berodde även på att det låg utanför staden, så att ingen stördes av de glada festande 
och den underhållning som där bjöds.(Värdshuset Kasen; Ett nöjespalats i 1800-talets 
Vänersborg; Peter Johansson; 2005, s.3-11) 
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Vänersborg har sedan mitten av 1700-talet haft ett aktivt teaterliv. I början av 1800-talet 
bildade, som jag nämnt ovan, en grupp borgare teatersällskapet Thalia som gav ett stort 
antal amatörteaterföreställningar. Till att börja med uppträdde man i privata hem, men 
tillsammans med musik- och litteraturintresserade Vänersborgare bildade teaterutövarna 
ett societetssällskap som hade till uppgift att få fram ändamålsenliga lokaler. Lokaler 
som man kunde samlas och umgås och roa sig i. 1843 lät en välbeställd Vänersborgare 
vid namn Carl Adolf Malm bygga ett stenhus i två våningar där stadsborna fick tillgång 
till restaurang, biljardrum, läsrum och en stor sal där man kunde anordna dans eller sätta 
upp en scen för teaterföreställningar. Under invigningen uppfördes Carl Maria von We-
bers opera Preciosa av den återupplivade Nya Thalia. Att det hette Nya Thalia numer 
var för att medlemmarna i sällskapet ägnade sig åt teater på sin fritid och i perioder låg 
verksamheten nere, för att efter ett par år starta om med nytt namn. Huset blev en po-
pulär samlingspunkt för alla nöjeslystna men 1860 förstördes teatern dock i en brand. 
Vänersborgarnas teaterintresse bestod dock. Teater – och musikverksamheten var under 
ett antal år belägna på olika ställen i Vänersborg. År 1863 lät dåvarande ägarna brö-
derna Skarin bygga en teater på Kasen där teatersällskapet huserade tills 1869 (Johans-
son s.13-15) då det byggdes en ny teaterlokal i Vänersborg. (Vänersborgs kommunar-
kiv, 1869) Höjdpunkten var ett framträdande av violinisten och kompositören Ole Bull 
som 1875 gav en konsert på en fullsatt teater. 1910 förstördes även denna teater av en 
brand, konserter anordnades dock i andra lokaler (Lagerkvist, 1982, nr1,s.20). 
 
I Bilder berättar om gamla Vänersborg av Einar Sandelmark kan man läsa att i början 
av 1900-talet fanns ett flertal blåsorkestrar som till Vänersborgarnas stora glädje under-
höll. Längre in på 1900-talet tillkom även Västgötaregementes musikkår, Frälsningsar-
méns blåsorkester, Missionskyrkans orkester och Stadsmusikkåren. (Sandelmark 1994, 
s70-71) Musiklivet i Vänersborg från 1900- talets början t o m år 1950 av Bo Westhall 
ger mer information om Vänersborgs musikkårer. Musikkåren Skandia (1900-1930 ca) 
var en blåsorkester, inga fler uppgifter finns förutom namnet på medlemmarna. Däremot 
finns mer information om Västgötaregementes musikkår (1917-1927). När Västgötare-
gemente flyttades från Axvalla hed till Vänersborg, fick stadens invånare lyssna till 
många konserter. Det var en skyldighet för regementenas musikkårer att uppträda för 
allmänheten. De blev väldigt populära, särskilt de konserter de gav utomhus på som-
markvällar. Folkskolans musikkår (1920-30-t) var en blåsorkester bestående av pojkar, 
det fanns även tillgång till undervisning i stråkar och det var musiker från Västgötare-
gemente som ledde musikkåren. De gav konserter i Vänersborg med omnejd. Väners-
borg har haft ett stort utbud av musikkårer. Under åren 1918-1928 fanns en musikkår 
som hette Tändsticksfabrikens musikkår, den upphörde troligen i samband med att 
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Stadsmusikkåren bildades 1928. Vänersborgs stadsmusikkår startades som sagt 1928 
och är aktiv än i dag. Genom ett upprop i stadens tidning samlades musiker från olika 
musikkårer som Tändsticks fabrikens musikkår, Musikföreningen Skandia och musiker 
från före detta Västgötaregementes musikkår. De diskuterade bildandet av en egen mu-
sikkår i Vänersborg. Efter att de hade gjort ett mycket uppskattat försöksframträdande 
bildades Stadsmusikkåren. Man ansökte och fick bidrag av staden och gav och ger fort-
farande många uppskattade konserter. 1937 började kåren att årligen anordna en ”musi-
kens dag” i maj. Missionskyrkans hornmusikkår bildades 1942 och är även den aktiv än 
i dag. Det är en musikkår som består av bara pojkar som undervisas både enskilt och i 
grupp. Musikkåren har som sin främsta uppgift att ge god musikunderhållning ” i an-
slutning till församlingens arbete” men de har gett uppskattade konserter för Vänersbor-
garna i stort och vid flera resor i landet. De har även vid ett par tillfällen spelat i radion. 
Vänersborgs orkesterförening är ytterligare en orkester som är aktiv än idag. De bilda-
des 1937 av ett 20-tal musiker både amatörer och yrkesmusiker för att ”höja musiklivet 
och öka intresset för verklig musik” i Vänersborg. Orkestern blev också väldigt upp-
skattad. Under en tid samarbetade man med Trollhättans orkesterförening tills denna 
upplöstes. På senare år har de inte givit konserter i samma utsträckning som tidigare på 
grund av brist på musiker och ledning. Musikföreningen Göta (1898-1918 ca) är ytterli-
gare en musikkår som gav många uppskattade konserter, främst friluftskonserter. Den 
bestod av Vänersborgare med så vitt skilda yrken så som kyrkvaktmästare, polis och 
taxichaufför, som hade det gemensamma intresset att musicera. 1915-1917 hade Vä-
nersborgs musikliv en svacka. Uddevalla musikförening gav under den tiden konserter i 
Vänersborg. Villkoret var att tillräckligt många Vänersborgare abonnerade så att före-
ningen inte skulle lida någon ekonomisk förlust. (Musiklivet i Vänersborg från 1900-
talets början tom år 1950, Westhall, 1984, s.11-24) 
 
Även körsång har en omfattande historia. Detta genom att föreningar och ordnar erbjöd 
underhållningar för vänersborgarna, bland annat kan nämnas Arbetarföreningen och 
Frimurareorden förutom tidigare nämnda Par Bricole. Ytterligare en aktiv kör är Sjung, 
sjung som startades 1925. 57 år senare 1982 hade kören fortfarande aktiva medlemmar 
som varit med sedan starten. Vänersborgs husmoderskör bildades 1948. De har genom 
åren sjungit på de flesta av kommunens sjukhem. Kören är känd för stor ambition och 
sångglädje. Studieförbunden ABF och TBV har även de körer som bildades 1949 re-
spektive 1981. Missionskyrkan bidrog också musikaliskt. 1898 bildades en blandad kör, 
det fanns och finns fortfarande även ett par ungdomskörer, Unga Röster och Solregn, 
som är väldigt aktiva. (Lagerqvist,1982, nr 4, s.14-15) Sångföreningen Harmoni (1896- 
1912) hette först Hulténska sextetten det var en manskör som bestod av fadern J A Hul-
tén och hans fem söner, August, Hilmer, Hugo, Amandus och Richard. De sjöng vid 
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många av de offentliga tillställningar som Vänersborg hade vid den tiden. Detta upp-
hörde när tre av bröderna emigrerade till Amerika där de hade fortsatt framgång med sin 
sång. Vänersborgs kvartettsångförening (1901-omkr.1929) var en manskör med med-
lemmar ur medelklassen som gav många uppskattade konserter bl.a. till välgörande än-
damål.  De hade som tradition att sjunga från kyrkotornet på Kristi Himmelfärds dag 
Arbetarkören (ca1920-1941) var en mindre manskör som uppträdde vid olika konserter 
under den här tiden bestående av som namnet antyder medlemmar ur arbetarklassen. 
Sångsällskapet Sjung-Sjung (1925-) Vid tiden för kvartettsångföreningens avvecklande 
bildade några unga män sångsällskapet Sjung-Sjung, de skrev in i stadgarna att de vill 
”verka för god körsång och ett gott kamratskap”. Kören hade under goda dirigenters 
ledning utveckla ts och sjungit i radio, på olika platser i Sverige och utomlands. De 
framträder vid olika högtider i Vänersborg, så som nationaldagen och jul. De har även 
haft revyer och amatörteaterföreställningar. Men tonvikten ligger på körsång. Visans 
vänner (1945-) Startade i Stockholm av Evert Taube samfundet 1936. I Vänersborg 
ville ett antal vis och sångintresserade starta en liknande förening, för att, liksom i 
Stockholm, främja vissången i Sverige. De har genom åren sjungit på vårdinrättningar i 
Vänersborg och i andra städer och även givit uppskattade viskonserter.(Westhall, 1984, 
s.24-28) 
 
Einar Sandelmark berättar I sin bok Att minnas är att återuppleva att under 1920 och -
30 talet framförde en grupp av stadens ungdomar en rad soaréer, operetter och kabaréer 
på teatern i stadshotellets byggnad.  Intresset var stort och många Vänersborgare var 
engagerade i dekormålning och att skriva kupletter. (Sandelmark, 1997, s.68-69) 
 
Den äldsta musikföreningen i Vänersborgs musikhistoria är Vänersborgs Musiksällskap 
som var aktivt från 1830-1917. De hade både en orkester och en kör och anordnade 
många konserter där även solister från Vänersborg uppträdde. Allt var anordnat av ama-
törer men de framträdande uppskattades väldigt mycket. Föreningen upphörde på grund 
av ekonomiska problem 1917. Vänersborgs musikförening (1929-1933) bildades för att 
ge musikintresserade i Vänersborg möjlighet att abonnera på kammarmusikkonserter. 
Intresset höll inte i sig och efter att ha vädjat om hjälp i tidningen om stöd 1931 lade 
verksamheten ner 1933 då den inte längre fick något stöd.(Westhall,1984,s.11-24) En 
rad andra musikföreningar har funnits genom åren, på grund av det aktiva intresse sta-
den har visat för musik. 1943 bildades Vänersborgs musikförening som strävar efter att 
ge Vänersborgarna musikaliska upplevelser genom att anordna konserter men även ge-
nom att på andra sätt främja musiklivet. De har bland annat skänkt en flygel till staden. 
(Lagerkvist, 1982, nr 5, s.6-7) Det finns ytterligare en musikförening som startades 
1972 av ungdomar för ungdomar. Den skriver Kaj Karlsson om i Musik för musikens 
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skull. De ansåg att det musikaliska utbudet för yngre var magert och de startade före-
ningen Musik För Musikens Skull för att ge Vänersborgsungdomar möjlighet att lyssna 
på levande musik som låg utanför ramen för den ”seriösa musik” som Musikföreningen 
bjöd på. Den nya föreningen var också politiskt och religiöst obunden. Musik för musi-
kens skull hade sin blomstringstid under 1970 – talet, men existerar än i dag. (Karlsson, 
1991, s. 18-21) 
 
Kyrkan i Vänersborg bidrog med en stor del till att underhålla Vänersborgarna med mu-
sik både vokal och instrumental genom konserter och körsång under gudstjänsterna. 
Under 125 år har stadskyrkan bara haft fyra organister som alla i hög grad bidrog till att 
ge Vänersborg ett rikt musikliv.  
 
Erik Alvin utnämndes 1932 till organist i Vänersborgs kyrka. Han var den siste som 
hade en kombinerad tjänst som organist och musiklärare. Alvin komponerade flitigt och 
efter sin 1992 skänktes hans verk till Vänersborgs bibliotek, som finns kvar där än idag. 
Alvin var under cirka 30 år den ledande musikprofilen i Vänersborg. Alvin drev frågan 
om en fast orkester i Vänersborg som skulle ge en konsert i månaden. Musikerna skulle 
även ge ett visst antal elever undervisning på respektive instrument. Alvin tycks ha haft 
tankar som var föregångare till den kommunala musikskolan. 1945 fick Alvin skriva 
musik till Vänersborg 300 års jubileum. Det var en kantat som numer finns att låna på 
Vänersborgs bibliotek dit Alvin skänkt alla sina verk. Kyrkan hade även en hymnkör 
och barnkör som sjöng under gudstjänsterna, dessa körer finns kvar än idag. Under bör-
jan av 1940-talet fanns mycket militärer i staden. av dem var ett flertal från Göteborgs 
orkesterförening. Erik Alvin organiserade dem och de höll ett antal konserter i Väners-
borg. 1977 startades en kör bestående av bland annat kantorerna i Brålanda, Frändefors 
och Vänersborgs pastorat. De kallar sig ”Cantores Dalenses”.2 De framträder ofta i pas-
toratens kyrkor med i huvudsak kyrkomusik från 1500-talet och framåt men man har 
även en profan repertoar. (Lage rkvist, 1982, nr4, s.15) 
 
Som redan tidigare nämnts var det musikdirektör Erik Alvin som var initiativtagare till 
Vänersborgs musikskola. Han föreslog 1950, i en skrivelse till Stadsfullmäktige att ele-
ver som var intresserade av musik borde få en skola som de kunde få musikundervis-
ning i. Stadsfullmäktige beslöt att utreda frågan vidare. 1953 bildades en musiknämnd 
som ytterligare skulle utreda frågan vidare. 1955 fick musiknämnden klartecken att bil-
da en kommunal musikskola som dock inte fick kosta staden något. (Vänersborgs 
kommunarkiv, 1955) Musikskolan fick ändå ett visst anslag varje år och 1957 fastställ-
des en särskild budget för musikskolan. Först 1962 togs ett principbeslut att inrätta en 
                                                 
2 Cantores  Dalenses ( Sångare från Dalsland) 
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kommunal musikskola. Samtidigt startades i Vargön (som tillhör Vänersborgs kommun) 
en musikskola. Den utvecklades snabbt och fick nationellt erkännande under ledning av 
musikledare Sture Nilsson som bildade ensembler och anordnade sommarkurser för 
eleverna från mitten av 1960-talet. (Lagerkvist, 1982, nr6, s.7)  
 
Med utgångspunkt i en jämförelse med Perssons Den kommunala musikskolans fram-
växt och turbulenta 90-tal och historiken ovan kan man se att Vänersborgs musikskola 
växte fram på samma sätt som musikskolorna i övriga landet under den här tiden. 

2.5 Vänersborgs musikskola 
Vid en telefonintervju med Gunilla Wretemark som är rektor för musikskolan i Väners-
borg framgår att musikskolan inte är bundna till något kommunalt upphandlingsavtal 
vad gäller noter. Nytt för i år är att lärarna inom varje instrumentgrupp får göra en be-
dömning av hur mycket pengar de behöver till noter och tillbehör för sina instrument 
och sedan får de hålla sig till det. Tidigare fick alla tvåtusen kronor att köpa no ter för. 
Musikskolan köper noter via Internet, besöker ibland notaffärer i Göteborg och får re-
klam tillsänt sig till skolan även i form av noter till påseende. Det finns ingen musikbib-
liotekarie som ansvarar för noterna på musikskolan och inte heller förvaras de centralt. 
När noterna köpts in får de en stämpel och hamnar hos respektive instrumentgrupp ex. 
stråk, blås osv. och det finns ingen sökbar katalog för dem. 
 
I Vargön är noterna ordnade i ett sökbart system som dock innehåller en del felaktighe-
ter och inte är uppdaterat vilket gör det mindre pålitligt. Kommundelen Sundal har ett 
liknande system som Vänersborg. Vänersborgs musikskola fick lite draghjälp av Var-
göns musikskola under sin uppbyggnadsfas. Idag är musikskolorna bra på olika områ-
den. Vänersborgs styrka ligger i blåsmusiken, Vargön profilerar sig med klassisk musik 
främst inom stråksektorn. Sundal har riktat in sig på rock och pop. 
 
Musikskolan och biblioteket tillhör samma nämnd, men har inga krav på sig att samar-
beta. I mina intervjuer med andra musikskolor i landet är det endast en kommun som 
har önskemål från politikerhåll att bibliotek och musikskola ska samarbeta. De flesta 
övriga kommuner är positivt inställda till att samarbeta men gör det i begränsad omfatt-
ning. Är det krav från politiker håll som behövs i kommunerna för att samarbete mellan 
bibliotek och musikskola ska prioriteras och utvecklas? Musikskolan i Vänersborg spe-
lar vid olika arrangemang på biblioteket ex. musiksagostunder. Musikskolans rektor tror 
att om biblioteket köpte in vissa noter som eleverna använder sig av i undervisningen 
skulle de säkert lånas ut mycket.  De vill också ha bra orkesterarrangemang som är både 
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enklare och lite mer avancerade. Populärmusik som är arrangerad för symfonisk besätt-
ning är också önskvärt, enligt musikskolans rektor. (Wretemark, 2006) 
 
 
Jag har även i telefon talat med områdeschefen för alla tre musikskolorna i Vänersborg 
(Vänersborg, Vargön och Sundal)Håkan Alfredsson. Detta för att han har haft det över-
gripande ansvaret för sammanslagningen av musikskolorna till ett rektorsområde. Han 
upplyste mig om att musikskolorna i kommunen lånar noter av varandra men att det inte 
finns något sökbart system eller någon registrering av lånen. Vargöns katalog har byggts 
upp av en eldsjäl och övriga musikskolor har inte samma system. Lärarna själva lånar 
från Stockholm, musikupphovsmän och även internationellt men inte via biblioteket. 
Områdeschefen har haft planer på att få alla noter i kommunen katalogiserade av biblio-
teket för att få en helhetsbild på vad som finns. Det är dock ett projekt som inte har 
kommit igång. För närvarande köper varje musikskola in de noter de behöver till sin 
musikskola.(Alfredsson, 2006) 
 

2.6 Musikskolan idag i Vänersborg 
Eftersom musikskolan är en av de tänkta användarna till noter på biblioteket så ska jag 
kort nämna lite om deras verksamhet. Musikskolan i Vänersborg strävar efter att kom-
munen ska ha ett fortsatt levande musikliv. Deras mål är att eleven ska deltaga aktivt i 
kommunens musikliv. Musikskolan samarbetar/samverkar med förskola, skola, kultur, 
turism, fritid samt kommunens övriga förvaltningar. Vänersborgs musikskola har även 
samarbete med studieförbund och andra organisationer inom kulturområdet. År 2000 
utnämndes musikskolan, som redan nämnts, till årets musikskola, detta grundat på bland 
annat att kommunen har som mål att alla barn ska lära sig att spela ett instrument och 
vara med i en orkester. (Vänersborgs kommuns hemsida) 
 

2.7 Vänersborgs musikliv idag  
Som jag nämnde i kapitlet om Vänersborgs musikhistoria så har Torgil Persson i sin C-
D- uppsats Nära musik kommit till slutsatsen att kommuner med ett rikt musikliv sett ur 
ett historiskt perspektiv, även har det idag. Jag vill dels av den anledningen men även 
för att Vänersborg har ambitionen att vara en framstående musikkommun visa på Vä-
nersborgs musikliv idag. Jag har avgränsat mig till de största musikföreningarna i kom-
munen. Även musikföreningarna i Vänersborg är potentiella användare av musikalier på 
bibliotek, varför jag helt kort vill nämna deras existens och visa att kommunen genom 
årliga bidrag ser deras verksamhet som en tillgång för kommunen. Vargöns Musikkår, 
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Vänersborgs musikförening och Stadsmusikkåren är föreningar med behov av noter. 
Musikkårer fick av Vänersborgs kommun 50000:- år 2005 (kulturnämndens protokoll). 
En del av denna summa används av föreningarna till inköp av noter, vilket framgår i de 
telefonintervjuer jag gjort med dem och sammanfattat här nedan. Jag har i detta arbete 
fokuserat på möjligheterna till samarbete mellan bibliotek och musikskola, men vill 
ändå visa på att biblioteket även har musikföreningarna att samarbeta med. Ett sådant 
samarbete kan i förlängningen ge kommunen ett bättre utnyttjande av sina resurser, ge-
nom att även musikföreningarna kan låna noter av biblioteket i stället för att själva köpa 
dem. 
 
Vargöns musikkår har funnits i sin nuvarande form sedan 1962. Den består av två hop-
slagna musikkårer, Lyran och Skolmusiken. Ledare i dag är Sune Hay. Musikkåren kö-
per in sina noter från musikförlag och lånar ibland direkt från Statens Musikbibliotek. 
Man tycker sig inte ha något behov av att låna av eller samarbeta med biblioteket. De 
inköpta noterna förvaras i ett notbibliotek som gjorts sökbar via dator, det är inte noter-
na som blivit sökbara utan en förteckning över dem. ( Hay, 2004) 

Vänersborgs musikförening bildades 1943 på förslag av en kommitté vars uppgift var 
att ge Vänersborg ett rikare musikliv, berättar Peter Johansson i Vänersborgs musikfö-
rening. I stadgarna står bland annat att föreningen ska främja musiklivet i staden. Detta 
gör de inte bara genom att anordna konserter. På 1950-talet startades en orkesterskola på 
initiativ av musikföreningen där organist och musik lärare Erik Alvin var en pådrivande 
kraft. Denna skola kan sägas vara föregångare till dagens kommunala musiksko-
la. Föreningen strävar efter att ha en utåtriktad verksamhet, där man sökt samarbete med 
bland annat biblioteket med förslag om familjekonsert. Det har dock inte kommit något 
sådant samarbete till stånd. En annan samarbetes möjlighet som musikföreningen ser är 
att stödja biblioteket ekonomiskt vad gäller inköp av noter. Denna idé har dock inte dis-
kuterats vare sig i musikföreningen eller med biblioteket. Föreningen håller f n på med 
att samla ihop medel för inköp av en ny flygel till staden. (Johansson, 2004) 

Stadsmusikkåren i Vänersborg beställer och köper in de noter de behöver ifrån förlag får 
jag reda på av Ulf Wadenbrandt på Stadsmusikkåren De förvaras sedan i ett notbibliotek 
som är sökbart via en katalog i en pärm. Bibliotekets tjänster tas inte i anspråk eftersom 
de inte har orkesterpartitur i särskilt stor ut sträckning. Man kände dock inte till att bibli-
oteket kunde beställa hem partitur från Statens musikbibliotek på förfrågan. Det tyckte 
Stadsmusikkårens ledare var ett intressant alternativ. (Wadenbrandt, 2004) 
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3 Alternativa notanskaffningsvägar 

I detta kapitel har jag gjort en översikt över de möjliga alternativ som musikskolan har 
att låna noter ifrån, förutom sitt lokala bibliotek. Detta för att ge en bild av vad mu-
sikskolorna möjligtvis använder om de lånar in istället för att köpa noter. En viktig del 
av undersökningen har varit de kontakter som skapats mellan mig och de musikorgani-
sationer jag varit i kontakt med. Som jag nedan kommer redovisa något om, har jag tagit 
kontakt med Statens musiksamlingar, Statens musikbibliotek, Svenskt visarkiv  och Riks-
förbundet unga musiker. Detta för att skapa mig en bild av de möjligheter som finns att 
låna noter.  
 
Statens musiksamlingar består av Statens musikbibliotek, Musikmuseet, Svenskt visarkiv 
och en administrativ avdelning. Dess uppgift är att samla in, dokumentera, vårda, beva-
ra, beskriva och hålla musikens kulturarv levande. Man vill på så sätt främja mu-
sikintresset, musikvetenskapen och den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden I Statens 
musiksamlingars åtaganden ligger också att tillgängliggöra samlingarna genom utlå-
ning, programverksamhet, utställningar och publikationer.  Man ska även bedriva forsk-
ning och samarbeta internationellt. Statens musiksamlingar ska verka för svenskt mu-
sikliv genom att skapa goda förutsättningar för framförande och spridning av musik. 
 (Statens musiksamlingars hemsida). Ovan nämnda är uttalade mål för Statens musik-
samlingar. Att tillgängliggöra en samling borde inte bara innebära att den är fri att låna 
utan också att man talar om att den är fri att låna. Stadsmusikkåren i Vänersborg kände 
inte till att denna möjlighet fanns. Man kan fråga sig om det är bristfällig information 
från Statens musiksamlingars sida eller om det lokala biblioteket brister i information 
till allmänheten och i det här fallet Stadsmusikkåren.  
 
Statens musik bibliotek (SMB) är både ett forskningsbibliotek med samlingar av tryck 
från 1600-1800-tal, musikhandskrifter, kritiskt- vetenskapliga notutgåvor och musikve-
tenskaps litteratur och ett allmänt musikbibliotek som har noter till utlån för alla besätt-
ningar och genrer även orkesterverk. Det finns även en speciell blåsmusiksamling för 
ensembler i alla storlekar. SMB är öppet för alla och de som inte bor i Storstockholms-
området kan låna genom sitt lokala bibliotek. Man har förutom böcker och tidskrifter 
även 389 703 musiktryck (noter). Det är kostnadsfritt att fjärrlåna från SMB. Efter ett 
samtal med bibliotekarie Kerstin Carpvik på fjärrlåneexpeditionen på SMB fick jag 
upplysningar om att, det är vanligt förekommande att musikskolorna vänder sig direkt 
till SMB för att låna främst orkesterverk men även kammarmusik. Orkesternoterna får 
lånas i två månader med möjlighet till omlån och kammarmusiken i en månad även där 
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med möjlighet till omlån. Man har dock inte aktivt informerat musikskolorna om möj-
ligheten att låna från SMB direkt utan de musikskolor som lånar har själva tagit kontakt. 
 
Vidare finns Svenskt visarkiv  som är centralinstitution för vis- och folkmusikforskning 
samt svensk jazzhistoria. Arkivets samlingar innehåller bland annat: 
 

• Uppteckningar av visor och låtar från 1700-talet och framåt. 
• Inspelningar från traditionsbärare i Sverige och svenskspråkiga Finland. 
• Skillingtryck i original. 
• Kopior ur andra institutioners samlingar. 

 
Bibliotekets samlingar innehåller: 
 

• Utgåvor av visor och låtar. 
• Litteratur om visor, folkmusik och jazz. 
• Litteratur inom etnologi, kulturhistoria, musik- och språkvetenskap. 
• Nottryck (främst populärmusik). 
• LP, CD och kassetter med folkmusik och jazz. 

 
 
Hos Svenskt visarkiv erbjuds man att läsa i biblioteket, lyssna på inspelningar och fo-
nogram i bibliotekets lyssningsrum. Man kan även läsa mikrofilmat material, ta foto-
statkopior för enskilt bruk, beställa band och CD - kopior av inspelningar och göra be-
ställningar av material. Dock får man inte låna hem arkivets material. (Svenskt visarkivs 
hemsida).  
 
Riksförbundet Unga Musikanter (RUM) vänder sig som namnet antyder till unga män-
niskor. RUM vill ge råd i musikaliska, organisatoriska och ekonomiska frågor till ung-
domar som arbetar i grupp eller enskilt för att gynna deras utveckling. På detta sätt vill 
de bidra till utvecklingen och utbildning av musikutövande ungdomar i landets musik – 
och kulturskolor. Förbundet har 28 847 medlemmar fördelade på 477 lokalavdelningar i 
landet. De anordnar kurser, seminarier och läger med musikanknytning för ungdomarna. 
RUM vänder sig även mot myndigheter och försöker påverka i frågor som rör musik. 
De har dock inte några noter att låna ut får jag reda på vid ett samtal med kanslichef 
Inger Petersson på RUM i Linköping. De köper in eller lånar från Statens musikbiblio-
tek till sina kurser. (Riksförbundet Unga Musikanters hemsida och Inger Petersson) 
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Jag vände mig även till Sveriges orkesterförbunds (SOF) ordförande Magnus Eriksson, 
genom att sända e-post med en förfrågan om de lånar ut noter till musikskolorna i landet 
och om de i så fall aktivt meddelat musikskolorna om denna möjlighet. Han berättade 
att Sveriges Orkesterförbund har ett notbibliotek med ca 4000 verk som i ett samarbete 
med Länsmusiken i Stockholm skannas av för att kunna ses via Internet och även be-
ställas den vägen. SOF tar en avgift på 25:-/verk för att täcka kostnaden för administra-
tion och porto. SOF skriver även om äldre besättningar till att passa nutidens blåsorkest-
rar. Det sistnämnda görs i samarbete med några musikförlag vilket gör att SOF har rät-
tighet att sälja vissa arrangemang. Noterna lånas ut till cirka 200 av förbundets 350 
blåsorkestrar. De lånas även ut till kultur- och musikskolor i landet, men orkesterför-
bundet har inte marknadsfört det på senaste tiden. Eriksson berättar att före 1999 hade 
SOF och Riksförbundet Unga Musikanter (RUM) en gemensam tidning som då även 
nådde musik- och kulturskolorna, där fanns information om SOF:s notbibliotek. Anled-
ningen till den gemensamma tidningen var att det var SOF som startade RUM, så till en 
början hade de en gemensam tidning. 
 
Ovanstående alternativa vägar att skaffa noter för musikskolorna är inte särskilt kost-
nadskrävande men kräver givetvis kännedom om dess existens, vilket det är lite si och 
så med enligt vad de intervjuade ansvariga på förbunden respektive musikskolorna  sä-
ger. Kommunbiblioteken kan här ha en viktig förmedlande uppgift mellan de statliga 
musikbiblioteken, musikförbunden och musikskolorna. Biblioteken har kanske även 
bättre administrativa resurser och kunskaper om det mest effektiva och minst kostnads-
krävande sättet att få fatt i de musikalier som musikskolan efterfrågar. 
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4 Undersökning av några musikskolor i landet 
Jag har undersökt några musikskolor i landet förutom Vänersborg för att kunna jämföra 
om Vänersborgs tillvägagångssätt att skaffa noter skiljer sig anmärkningsvärt från lan-
det i övrigt.  
 
Till att börja med skickade jag ut en förfrågan till landets musikledare genom deras e-
post tidning FERMATEN om de har något samarbete med biblioteket i sin kommun vad 
gäller musikalier och om så inte är fallet varför? (Bilaga 2) Med relativt god respons 
kom svar från 13 musikledare. Genom min insändare i FERMATEN stod det klart att 
frågan om samarbete mellan musikskola och bibliotek är intressant för många musikle-
dare i landet, men att brist på tid och prio riteringar gjort att långt ifrån alla som önskar 
det har ett samarbete med biblioteket. 
 
De olika kommunerna som svarade, skiljer sig åt vad gäller inte bara storlek utan också 
nämndtillhörighet bibliotek/musikskola och samarbetsgrad. Det skulle bli svårt att ut-
forma en enkät som passar till de olika kommunerna, och att resa runt för intervjuer 
skulle inte vara görligt. Därför ansåg jag att telefonintervjuer skulle vara ett bra alterna-
tiv. Jag har tagit kontakt med de musikledare som svarat på min förfrågan och bett dem 
delta i en telefonintervju angående samarbete mellan musikskola och bibliotek och så 
har jag Vänersborg som fallstudie. 
 

4.1 Sveriges musik- och kulturskoleråd (SMOK) & Fermaten 
SMOK arbetar för att Sveriges barn och ungdom ska ha tillgång till en kultur eller mu-
sikskola av god kvalité. De vill underlätta kontakter mellan kulturskolorna i Sverige och 
även mellan kulturskolor i Sverige och utlandet. De vill även värna den kulturella yt t-
randefriheten och stimulera till debatt kring frågor om musik – och kulturskolor och 
barn och ungdom. Fermaten är en nättidning för musikskoleledarna i landet. Kul-
tursmockan är en tidning i pappersform som ger prenumeranten information om utbild-
ning och kultur för ungdomar i allmänhet men även med inriktning mot kultur- och mu-
sikskolorna. Ansvarig utgivare är SMOK: s ordförande (SMOK:s hemsida). 
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4.2 Enkätfråga & svar 
Jag frågade via e-post om SMOK:s ordförande tillika ansvarigutgivare för nättidningen 
FERMATEN kände till om det finns något samarbete mellan bibliotek och musikskola i 
någon eller några kommuner i Sverige. Jag bad om information om dem om så var fallet 
och även om svar om han inte kände till något samarbete. Detta för att få en möjlighet 
att komma i kontakt med de eventuella kommuner som samarbetade. Ansvarig utgiva-
ren hade vänligheten att publicera min förfrågan i nättidningen vilket ledde till nedan-
stående svar. 
 
Jag vill börja med att klargöra att begreppen musikskola och kulturskola används med 
samma mening men att skillnaden på begreppen är att musikskolan har enbart musika-
lisk undervisning medan kulturskolorna förutom musikundervisning har annan kulturell 
verksamhet såsom t.ex. dans att erbjuda kommunens barn och ungdom. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att sex av de tretton tillfrågade kulturskolorna har ett 
samarbete med biblioteket i sin hemkommun. Samarbetsgrad och formen av samarbete 
varierar dock. Tre bibliotek har eller har haft någon form av samkörning med sina ka-
taloger över noter, antingen genom att biblioteket bistått musikskolan med streckkods-
etiketter så att musikskolans noter har blivit sökbara i bibliotekets katalog eller som på 
en kulturskola där de ”bumsat” noter. Annars består samarbetet främst i att tipsa var-
andra om noter och även CD som lärare respektive musikbibliotekarie kan tänkas vara 
intresserade av att köpa in. 
  
 
Tre musikskolor uppger att deras samarbete främst ligger i att musikskolan kommer till 
biblioteket och spelar på lyrikaftnar och att biblioteket har musikskolans foldrar och 
säljer biljetter åt dem till konserter.  
Slutligen är det två musikskolor som uppger att de inte har något som helst samarbete 
med biblioteket i sin kommun. Att musik/kulturskolecheferna ändå tog sig tid att svara 
på min förfrågan visar ändå på ett intresse av sakfrågan.   
 
Jag tog förnyad kontakt med de tretton som svarat på min förfrågan i FERMATEN och 
frågade om de ville ställa upp på en kortare telefonintervju för att fördjupa svaren jag 
fått via e-post. Tio musikledare var villiga att ställa upp. Jag skickade e-post till dem 
med förslag om telefonintervjutid. Musikledarna tog sig tid att svara omgående så inter-
vjuerna kunde göras inom ett par veckor efter att första kontakt tagits. De flesta var 
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mycket tillmötesgående, men ansåg sig inte ha så mycket mer att säga i frågan. Alltef-
tersom jag ställde mina frågor fick jag dock en klarare bild av hur verksamheten kring 
noter fungerade i respektive kommun. Flera av musikledarna var mycket intresserade av 
mina frågeställningar och ett par ville ta del av slutresultatet. telefonintervjuerna tog 
cirka tio minuter att genomföra och jag skrev omedelbart ner en sammanfattning av det 
som sagts och mailade till musikskoleledarna för godkännande. Nedan presenteras de 
sammanfattade intervjuerna efter smärre justeringar som vissa musikledare ansåg be-
hövdes.   
 

4.3 Intervjufrågor 
Intervjufrågorna utformades för att få en bild av arbetssättet i musik/kulturskolorna, vad 
gäller notinköp, handhavande av dem och ev. samarbete mellan biblioteken och mu-
sik/kulturskolorna. 

• Är ni bundna till något kommunalt upphandlingsavtal? 
• Hur går notinköpen till? Varifrån skaffar ni noter idag? 
• Vilka anslag finns det för inköp av noter? 
• Vad händer med noterna efter att de köpts in? 
•  Har ni en särskild musikbibliotekarie? 
• På vilket sätt skulle ett samarbete gagna musikskolan/eleverna? 
• Tillhör ni samma nämnd? 
• Har ni krav på er att samarbeta? Finns det eldsjälar i kommunen som driver? 
• Vilka förutsättningar ser ni för ett samarbete? 

 

 

4.5 Sammanfattning av intervjusvar 
Jag har sammanställt intervjusvaren i tre grupper. Grupp A består av svaren som be-
handlar frågorna om inköp av noterna, anslag och var noterna köps ifrån. I grupp B har 
jag sammanställt den information som visar vad som händer med noterna efter att de 
köpts in och slutligen i grupp C har jag samlat svaren från frågorna om samarbete mel-
lan musikskola och bibliotek. Detta för att få en tydligare bild av hur samarbetssituatio-
nen ser ut i musikskolorna i de tillfrågade kommunerna. 
 
A). Är ni bundna till något kommunalt upphandlingsavtal? Vilka anslag finns det för 
inköp av noter? Hur går notinköpen till? Varifrån skaffar ni noter idag?  
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Intervjusvar: Ingen av de tillfrågade musikskolorna är bundna till något kommunalt 
upphandlingsavtal i sin kommun vad gäller inköp av noter. Det är endast två av de till-
frågade musikskolorna som har avsatt en särskild summa av budgeten för inköp av no-
ter. Resterande musikskolor har den posten inbakad i sin budget. I de flesta kommu-
nerna är det lärarna som har ansvar för inköp av noterna. I något fall är det kulturskol-
chefen. Inköpsställena var i flera fall ”Notposten” som är ett notförlag man kan beställa 
noter ifrån. Lokala musikhandeln används i de fall som kommunen har någon. Lärarna 
har även börjat använda sig mer och mer av Internet för att beställa noter. Bara en av de 
tillfrågade kommunerna lånar noter från biblioteket.  
 
B). Vad händer med noterna efter att de köpts in? Har ni en särskild musikbibliotekarie? 
 
Intervjusvar: I fem kommuner katalogiseras noterna när de kommer till musikskolan. I 
övriga fall tar varje lärare hand om sina noter i respektive undervisningssal och så finns 
det ett rum för orkesternoter och referensexemplar. Ingen av de tillfrågade kultursko-
lorna har någon musikbibliotekarie, men fyra skolor har en assistent som lägger in no-
terna i katalog. 
 
C.) På vilket sätt skulle ett samarbete gagna musikskolan/eleverna? Tillhör ni samma 
nämnd? Har ni krav på er att samarbeta? Finns det eldsjälar i kommunen som driver? 
Vilka förutsättningar ser ni för ett samarbete? 
 
 
Intervjusvar: Cirka hälften av de tillfrågade musikskolorna sorterar under samma 
nämnd som biblioteket. Endast en kommun har från politiker håll önskemål om samar-
bete. Ingen av de tillfrågade ansåg att det fanns några uttalade musikeldsjälar i deras 
kommun. De flesta av de tillfrågade musikskolcheferna såg olika former av samarbete 
som önskvärt. En musikskoledare ville samarbeta genom att samköra notkatalogerna så 
att biblioteket kan komma åt att söka i musikskolans bestånd, ett par musikskoleledare 
såg en fördel för musikskolans elever att lära sig hur de kan hitta olika sorters musik 
och vad det finns för musik genom att samarbeta med biblioteket, men det fanns några 
som inte såg någon nytta alls med att samarbeta närmare med biblioteket i sin kommun. 
Ett par av musikskoleledarna uttalade istället en önskan om att samköra alla musiksko-
lor i landets notbestånd för att kunna låna av varandra. 
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5 Slutdiskussion 
I det här kapitlet kommer jag bland annat att diskutera kring de uppgifter jag samlat in 
från bibliotek och musikskolor och närmare granska de möjligheter och svårigheter som 
ett närmande mellan bibliotek och musikskola vad gäller gemensam notkatalog kan in-
nebära. 
 
 I ”Musik & folkbibliotek; DSU 1983:13 gavs förslaget att samordna musikskolors och 
biblioteks notresurser. Det gjordes en utredning som avgav ett förslag om lösning och 
sedan hände inget mer. Mellan 1990-1992 diskuterades en ny bibliotekslag med hänvis-
ning till utredningen från 1983, men inget togs upp om musik på bibliotek.(Riksdagens 
bibliotek, 1991/92:109) Inte heller i propositionen 1996/97:3 där bland annat frågan om 
en ny bibliotekslag och satsning på kulturen inför kulturåret 1998 togs upp, diskuteras 
noter på bibliotek. Detta kan tyckas som ett ointresse för frågan om noter på bibliotek på både 
statlig och kommunalnivå. Under mina intervjuer har inget framkommit som tyder på att 
ett sådant samarbete kommit till stånd mer än i någon enstaka kommun. Och där har 
inte samarbetet ens kunnat upprätthållas i någon större utsträckning, på grund av 
bristande resurser hos biblioteken för att hålla katalogerna uppdaterade. Under åren se-
dan 1983 då rapporten skrevs tycks det inte ha kommit fram till en bestående lösning för 
att frigöra medel till en musikbiblioteksverksamhet som samordnar resurserna i varje 
kommun. Men det vore enligt min mening en i längden ekonomisk vinst för kommu-
nerna att få till stånd ett sådant samarbete. Elva av de tretton kulturskolorna som svara-
de på min förfrågan i FERMATEN om de hade något samarbete med biblioteket i sin 
kommun, sa sig ha det i olika omfattning. Man tycker sig ana att ett starkt intresse för 
att samarbeta för att få så bra verksamheter som möjligt. Dock inte vad gäller noter. Det 
kan möjligtvis bero på den starka tradition som musikskolan har, som Torgil Persson 
skrivit om i Den kommunala musikskolans framväxt och turbulenta 90-tal och som jag 
diskuterade kring i kapitlet om tidigare forskning. Musikskolan gör i stort sett som den 
alltid har gjort vid inköp av noter. Det fungerar och man får anslag från kommunen för 
inköpen. Detta system kunde kommunerna i stort se över, för jag tror att så länge biblio-
teken och musikskolorna får sina anslag och ingen ger dem några direktiv om något 
annat, så kommer de att fortsätta att köpa in noter parallellt med varandra. Det är inte 
många av de kommuner jag pratat med som ser någon vinst med ett närmare samarbete 
vad gäller noter. Det är endast ett fåtal av landets alla kommuner som har svarat på min 
förfrågan. De flesta som svarade hade någon form av samarbete mellan bibliotek och 
musikskola, även att det i de flesta fall inte hade med noter att göra. Alla de kommuner 
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som inte svarade på min förfrågan. Är de inte intresserade av frågan i sig eller ansåg de 
sig inte ha tid eller lust att svara? Genomgående verkar inte frågan vara satt högst på 
prioriteringslistan för landets bibliotek och musikskolor. 
 
Mitt syfte var att skapa mig en bild av bibliotekens musikverksamhet kontra musiksko-
lans verksamhet och på så sätt synliggöra de möjligheter och svårigheter med ett när-
mare samarbete dem emellan som kan finnas. Liksom intresset för läsning hos allmän-
heten ökade markant med den ökade tillgängligheten av litteratur både vad gäller folk-
bibliotek, sjukhusbibliotek och fängelsebibliotek, (se kapitlet Vänersborgs bibliotekshi-
storia) tror jag att intresset för att låna noter på biblioteket kan öka med kunskap om att 
de finns tillgängliga. Att biblioteket inte har vad musikskolan behöver kunde man kon-
statera efter en jämförelse med de önskemål musikskolans rektor uttryckte angående 
orkester- och ensemblearrangemang av olika svårighetsgrad och även populärmusik 
arrangerad för symfonisk besättning och det faktiska beståndet på biblioteket som i hu-
vudsak bestod av noter för enskilda instrument och allmänna sångböcker. Det är ju nå-
got som även musikutredningen från 1983 kom framtill, som jag nämnt ovan. De tänkta 
användarna är inte endast musikskolans lärare och elever utan alla kommunens invåna-
re. Musikbibliotekariens tanke om att få en gemensam sökbar katalog till stånd skulle 
säkert låna ut befintliga noter mer och kanske få upp musikskolans ögon för bibliotekets 
resurser, men biblioteket behöver säkert kunna ta in och tillgodose en del av musiksko-
lans önskemål för att de ska nyttja biblioteket i högre grad än idag. Birgitta Sparres erfa-
renheter som hon delger i sin artikel i Musikbiblioteksnytt om samarbete mellan biblio-
tek och musikskola stämmer ganska väl överens med de problem som jag i min under-
sökning funnit, nämligen att okunskap hindrar utveckling fr ån bägge sidor. Om biblio-
teket kände till vad musikskolan har för behov skulle de kunna bistå med sina kunska-
per i katalogisering och på köpet få tillgång till ett musikaliebestånd som förmodligen 
inte hade varit möjligt att bygga upp på med egna anslag. Musikskolan i sin tur skulle 
lätt kunna hitta sina noter och få hjälp att få fram fler noter till en lägre kostnad än de 
har i dag, när de köper in det mesta av sina noter. Ett problem för musikskolorna är lå-
netiden som skulle behöva anpassas för musikskolornas verksamhet, men det är en fråga 
att utreda i ett annat arbete. Ytterligare en bidragande orsak till att biblioteken inte har 
vad musikskolan behöver vad gäller ensemble- och orkesternoter kan vara svårigheten 
den sortens noter ger bib lioteken. De är ofta otympliga i formaten och därför svåra att 
förvara. De består av flera lösa notblad för varje stämma i en ensemble eller orkester. 
Det krävs en kunnig musikbibliotekarie för att se att alla stämmor finns med när verket 
lämnas åter. Alternativt ett system där alla lösa blad finns katalogiserade, vilket kräver 
kunskap och tid som biblioteken kanske inte anser lönar sig i form av utlån av musika-
lerna. Särskilt mindre kommunbibliotek har förmodligen begränsad tillgång till kunniga 
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musikbibliotekarier. Att sända iväg noter till BTJ för katalogisering är kostnadskrävan-
de. Det krävs ytterligare utredning för att lösa de problem som uppstår i handhavandet 
av den sortens musikalier som musikskolan efterfrågar, det ger inte heller detta arbete 
utrymme till. 
 
Musikskolan tycks inte se någon större nytta med ett samarbete, vad gäller noter. De 
sköter sina inlån och inköp via ett uppbyggt kontaktnät som tycks fungera tillfredstäl-
lande. Att de är nöjda för att det inte känner till något annat sätt att skaffa noter på, är 
också en möjlighet att beakta. Det är endast i ett par fall som det framkommit att musik-
skolans lärare går till biblioteket för att bläddra bland noterna. Just att titta i de fysiska 
noterna kan vara viktigt för musikskolelärarna för att se vad som kan passa just deras 
elever. Kanske skulle biblioteken bjuda in musik- och kulturskolelärarna för att visa på 
vad de faktiskt kan erbjuda. Vaggeryds kulturskolechef nämner just möjligheten att låna 
noter till påseende, som de själva sedan kan köpa in om det är intressant för dem, som 
ett samarbetsalternativ.  
 
Vad man skriver i en katalogpost kan kanske också vara avgörande för om noter blir 
utlånade eller inte. Om lärarna inte förstår vad de läser eller om det inte finns den in-
formation som lärarna behöver, så har de ingen nytta av en gemensam katalog. I inter-
vjusvaren från Vänersborgs bibliotek, kan man utläsa att biblioteket snarare är intresse-
rad av att få tillgång till musikskolans noter för utlån, vilket musikskolan inte är intres-
serad av. Man anser sig inte från något håll ha tid och resurser till att katalogisera och 
samköra sina kataloger, även om flera har uttalat ett intresse för det.  
 
Trots av vad jag ovan nämnt om musikskolornas ointresse för samarbete vad gäller no-
ter tycks den dominerande samarbetsönskan från musikskolornas sida vara att deras 
elever kan låna noter till sig och även finna bra material, som till exempel musikvideo, 
för att lära sig mer om olika musikstilar och epoker. Det är en möjlighet som jag anser 
att biblioteken ganska lätt kan ta till sig och genomföra. I presentationen av vad Vä-
nersborgs bibliotek har att erbjuda sina kommuninvånare finns inte musikalier nämnt. 
(Vänersborgs  kommuns hemsida). Detta vore en enkel åtgärd för att sprida kunskapen 
om att biblioteket kan tillhandahålla noter och även låna in efter önskemål. Att sedan 
rikta sig direkt till musikskolorna i varje kommun med information skulle vara en gans-
ka liten insats som kan ge stor vinst för bibliotekens utlåning av musikalier. Jag vill här 
klargöra att de noter musikskolan uttrycker en önskan att samarbeta om är noter för den 
enskilda elevens musikaliska utövande inte noter för ensemble och orkestrar. Där vän-
der sig musikskolorna till sina traditionella anskaffningsvägar. 
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Utifrån Taljas tre olika modeller för inköpspolicy till biblioteken kan man se att Vä-
nersborgs bibliotek verkar befinna sig mellan ” The Alternative Repertoire” där man tar 
in populärmusik i beståndet, men det ska fortfarande anses ha kvalité och ett bestående 
värde och det är bibliotekarien som beslutar om inköpen (Talja s.54) och ”The Demand 
Repertoire” som bygger på låntagarnas behov och önskemål. Bibliotekarierna ser bland 
annat till utlåningsstatistik och topplistor när de köper in musik (Talja s.59). Som jag ti-
digare nämnt upptäckte Talja när hon gjorde sin undersökning att de intervjuade tolkade 
hennes fråga om hur musik i allmänhet värderas eller underskattas i samhället, på olika 
sätt. 
 
Utifrån denna upptäckt delade hon in låntagarnas tolkningar i de tre kategorierna:  

 
1. The common culture repertoire – ur synvinkeln officiell och institutionell 

musik. 
2. The consumer culture repertoire – ur synvinkeln kulturindustri och musik-

publicitet. 
3. The mosaic culture repertoire (street culture)- ur gemene mans synvin-

kel/gatu- & folkkultur. 
 

Den största skillnaden mellan ”the repertoires” är enligt Talja kvalitetsaspekten av mu-
sik, god eller dålig. Beroende på vilken ”repertoire” som är accepterad, utgår bibliote-
ken ifrån vad som är bra eller dålig musik (Talja s.71-72). Om man utgår ifrån detta 
resonemang skulle i så fall beståndet vara beroende av samhällsstrukturen i det område 
biblioteket är beläget, ex. förorter, överklass, landsort eller med andra ord vara styrande 
för vad biblioteken har att erbjuda sina låntagare. 
 
Jag har använt mig av Sanna Taljas modeller när jag sammanfattat mina intervjuer av 
musikskoleledarna och även tillämpat dem på Vänersborgs bibliotek, för att få en bild 
av hur inköpsprocessen ser ut inom bibliotek och musikskola. Det är bara en musikskola 
som uttalat låter eleverna vara med och föreslå vad som ska köpas in. Ytterligare en 
musikskola låter eleverna köpa noterna själva, men det är inte uttalat om de köper vad 
de blivit ombedda att köpa eller om de har fått vara med och påverka vilket undervis-
ningsmaterial de ska använda sig av. En majoritet av musikskolorna befinner sig i kate-
gorierna ” The General Education Repetoire” de som endast köper in kvalitets musik 
eller ” The Alternative Repertoire” som köper in populärmusik, men fortfarande det 
som anses vara kvalité och utan inflytande av användaren.  
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Att bedöma vilken kategori beroende på samhällsstruktur de olika musikskolorna tillhör 
är ogörligt eftersom jag inte har granskat varje musikskola närmare, så jag återgår nu till 
min fallstudie och tittar på Vänersborg. Staden är som jag i historiken nämnde en tjäns-
temannastad med en rik musiktradition. Ur den synvinkeln vill jag placera in Väners-
borg i Taljas ”The common culture repertoire” som intar synvinkeln officiell och insti-
tutionell musik. Vänersborg har använt och använder sig fortfarande av musik i många 
officiella sammanhang. De har inte heller på musikskolan låtit allmänheten styra vad de 
vill spela eller lyssna till. Biblioteket har en något liberalare inställning och tar intryck 
av vad låntagarna har för önskemål. Men med låntagarna avser jag som jag ovan nämnt 
Vänersborgarna i allmänhet och främst de som redan nyttjar bibliotekets musikaliebes-
tånd inte specifikt musikskolans lärare och elever. 
 
 
Taljas modeller styrks ytterligare av Torgil Perssons Den kommunala musikskolans 
framväxt och turbulenta 90-tal där han diskuterar om traditionens betydelse för verk-
samheten idag. (se kapitlet om tidigare forskning). Danmarks musikbibliotek är ett bra 
exempel på hur man i praktiken kan tillgängliggöra noter för allmänheten, där även in-
begripet musikskolor och musikkårer. Som framgick av intervjun med Stadsmusikkåren 
kände de inte till möjligheten att låna noter via biblioteket. Vänersborgs musikförening 
säger sig tidigare ha sökt samarbete med biblioteket, vad gäller att anordna familjekon-
serter, vilket inte kommit till stånd. Musikföreningen säger sig även vara intresserade av 
att bistå med pengar till notinköp för biblioteket. Det som slår mig är att de idéer som 
kommit fram inte har tillvara tagits av inblandade parter och biblioteket tycks inte ta 
några större initiativ för att marknadsföra sina resurser av musikalier gentemot stadens 
musikskola och musikorganisationer. Vänersborg är en kommun med en lång historia 
av musicerande och kommunen har fortfarande ett rikt och varierat musikliv. Men jag 
anser att det skulle kunna utvecklas ytterligare med ett samordnande av kommunens 
musikalier, till gagn för alla. Detta genom att hitta en metod att köpa in och hantera den 
sorts noter musikskolorna efterfrågar. Att utarbeta en lösning för hanterandet av notma-
terial med många stämmor och otympliga format vore kanske en bra start. 
 
Det vore intressant att fördjupa undersökningen genom att tillexempel skicka ut enkäter 
till musiklärarna på några musikskolor där man frågar hur de tycker att ett musikbiblio-
tek ska se ut för att vara användbart för dem. Vidare kan man undersöka vilka faktorer 
som spelar in i valet av noter för eleverna, hur lärarna väljer repertoar och hur de avgör 
vad som passar. Det vore även intressant att vända sig till kulturpolitiker för att höra 
deras synpunkter och idéer kring samordnandet av resurser mellan bibliotek och musik-
skola. Om musikskolornas lärare och bibliotekens musikbibliotekarier träffades för vi-
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dare diskussioner i frågan skulle säkert fler problemställningar och möjligheter komma i 
dagen än jag har angett i den här uppsatsen. 
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6 Sammanfattning 
Uppsatsen börjar inledningsvis med en beskrivning av viljan att förena mina intressen 
för musik och litteratur i denna uppsats genom att undersöka bibliotekens musikalie-
bestånd och om de resurser biblioteken har utnyttjas i den mån de skulle kunna göra. 
Eller om musikskolorna och biblioteken skulle kunna samordna sina inköp för att an-
vända kommunernas resurser på ett bättre sätt.  
 
Syftet med uppsatsen är att skapa en bild av bibliotekens musikaliearbete kontra musik-
skolornas musikaliearbete och på så sätt synliggöra de möjligheter och svårigheter som 
kan finnas med ett samarbete dem emellan. Jag har för att uppnå syftet med uppsatsen 
gjort följande frågeställningar: 

 

• Hur förhåller sig musikaliebeståndet till de tänkta användarna? 
• Hur har musikavdelningen formats?  
• Hur är kännedomen hos musikskolan/musikföreningarna om bibliotekets musik-

samlingar? 
• Vad görs för att förmedla att biblioteket har musikalier till utlån? Hur exponeras 

musikalierna? 
• Vilka förväntningar/behov uttalas från musikskolan kontra vad biblioteket erbju-

der? 

 

I uppsatsen har jag valt att göra en fallstudie för att kunna granska de aspekter som på-
verkar musik- och biblioteksverksamheten i fråga om samarbete eller inte samarbete 
kring noter i kommunerna. Fallstudien utgår ifrån Vänersborgs bibliotek och musik-
skola. Vänersborgs musikskola är känd för att vara en välorganiserad musikskola och 
var utsedd till årets musikskola år 2000, det och att Vänersborg ligger på lämpligt av-
stånd för mig gjorde att jag valde staden till min fallstudie. För att få en bild av hur 
samarbete kan se ut mellan bibliotek och musikskola har jag gjort telefon intervjuer med 
några musikskolor i landet.  
 
Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer för att intervjupersonen ska ha möjlig-
het att till viss del själva forma intervjun. Jag har tagit kontakt med några musikriksor-
ganisationer för att kartlägga om de lånar ut noter. Intervjumaterialet analyseras med 
hjälp av sanna Taljas Music, Culture and the Library, an analysis of Discourses som jag 
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gör en kort sammanfattning av. Det är Taljas frågeställning vad biblioteken vet om sina 
låntagare som ligger till grund för hennes undersökning. Hennes metod ger en bra ana-
lysgrund till mitt arbete. Tidigare forskning visar att det gjorts en DSU utredning om 
musik och folkbibliotek, som föreslog att musikskolor och folkbibliotek ska samordna 
sina notbestånd. Detta har i stort sett inte skett. Vidare har Torgil Persson gjort en av-
handling Den kommunala musikskolans framväxt och turbulenta 90 – tal - En studie av 
musikskolorna i Mörbylånga, Tranås, Kiruna och Borås som ger en bra bild av musik-
skolornas framväxt och traditionens betydelse för hur musikskolorna tänker idag och 
väljer sin repertoar. Persson har även i sin C-D-uppsats Nära musik konstaterat att 
kommuner med lång musiktradition har mer livaktigt musikliv idag. I övrigt har jag 
vänt mig till Danmark som är långt fram i musikbiblioteksutveckling för att hitta infor-
mation som är relevant för min uppsats ämne.  
 
Eftersom Persson har kommit fram till att de kommuner som har en lång musiktradition, 
har ett rikt musikliv idag, har jag ägnat ett kapitel åt att redogöra för Vänersborgs mu-
sikhistoria, musikskolan i dag och Vänersborgs musikföreningar i dag. Även Vä-
nersborgs biblioteks historia ges utrymme, för att kunna ge en viss förståelse för dagens 
verksamhet. Vänersborgs musikskola och bibliotek har intervjuats och dessa intervjuer 
är sammanfattade senare i kapitlet. Även Vänersborgs musikföreningar har intervjuats 
om hur de skaffar noter. 
 
 
Vidare redogörs för alternativa vägar för musikskolorna att skaffa noter förutom biblio-
teken. Först presenteras olika alternativ för notutlåning, som bland annat Statens musik-
samlingar, Statens musikbibliotek och Svenskt visarkiv. Sedan redovisas enkätfrågan 
som ställdes till tretton musikledare i landet och svaret på denna. Tio av dessa ställde 
sedan upp på en telefonintervju, dessa sammanfattas också i kapitlet . 
 
I slutdiskussionen jämför jag resultatet av mitt intervjumaterial med Sanna Taljas mo-
deller för inköpspolicy. Jag konstaterar att musikskolan inte ser någon större nytta med 
att samarbeta mer med biblioteket men att biblioteket skulle vilja samarbeta mer med 
musikskolan. Jag placerar även in Vänersborg i Taljas modell med tre olika ”repertoire” 
där Vänersborg hamnar under beteckningen officiell och institutionell musik. 
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Bilaga 1 
Första delen av bilaga ett består av en sammanfattning av en tabell ur Musik & folkbibliotek; 
DSU 1983:13. Tabellen visade vilka musikaliegenrer biblioteken i landet köpt under senare 
år och om eventuell hög— eller lågprioritering av någon av dem. Svaren visar, att låntagare, 
som vill låna vishäften, har mycket större möjlighet att få sina önskemål tillgodosedda än de, 
som vill låna noter för instrumentalensembler eller klassisk solosång. 
En lista över vilka musikalietyper biblioteken köper mest ser ut på följande sätt (procentsiff-
ran anger förekomst i landets kommuner i genomsnitt): 
 

• Vishäften med utskrivet piano— eller 
            gitarrackompanjemang 48 % 

• Folkmusik 46 % 
• lnstrumentskolor 44 % 
• Noter för soloinstrument 37 % 
• Rock/pop 37 % 
• Jazz 33 % 
• Underhållningsmusik 20 % 
• Partitur 18 % 
• Körmusik 15 % 
• Klaverutdrag 12 % 
• Noter för instrumentalensembler 11 % 
• Noter för klassisk solosång (t ex romanser) 9 % 

 
Andra delen av bilaga ett är den tabell som visas nedan. Där visas storleken av olika 
musikgenrer på biblioteken i landet i jämförelse med storleken på kommunen. 
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Bilaga 2 
 
I den här bilagan återges den fråga jag ställde till läsarna av den elektroniska tidningen 
FERMATEN. Ansvarig för FERMATEN publicerade min förfrågan i nättidningen och 
jag fick tretton svar. 
 
 
 
 
Jag studerar på bibliotekshögskolan i Borås och ska skriva en magisteruppsats. Efter-
som jag har ett stort musikintresse vill jag kombinera musik och bibliotek i min uppsats. 
Jag har tänkt rikta in mig på att undersöka hur biblioteken för ut att det har noter till 
utlån. Min fråga till dig är om du känner till att det finns något samarbete mellan bibli-
otek och musikskola i någon eller några kommuner i Sverige? I så fall vore jag tacksam 
över information om dem. Finns det inget sådant samarbete vill jag gärna veta det ock-
så.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




