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INLEDNING 

Islands f@lkliga litterära tradition är unik. 

Andra germanska folk hade inte på långt när en så gammal 

boklig kultur, fastän de sedan århundraden var nära gran

nar med de boklärda romarna. Islands omfattande avskriv

ningsverksamhet (sedan 1000-talet), började i klostren 

där hedniska texter censurerades för att sedan cirkule

ras bland folket för nyavskrivning. På runstenar finner 

man originaltexterna bevarade. 

De isländska författarna var sällan författare till pro~

feshionen. Snorre Sturlasson var riksman och poli~iker. 

Förutom speciellt tränade avskrivare (inte många i ett 

land där allmänheten var läs-och skrivkunnig), var and

liga och världsliga föregångsmän, liksom gemene man, 

flitigt sysselsatta att kopiera digra band av fornsagorna 

på lediga stunder. Mycket finns ännu bevarat. 

Vi får inte glömma uppfödarna av alla kalvar vars skinn 

användes att skriva på (ibland gick det åt 100 kalvskinn 

till en enda bok). Andra beredde bläck som fortfarande 

håller färgen, efter nu glömda recept, eller drev upp 

svanar för att skaffa pennor att skriva med. 

Islänningarna har i alla tider levt ett liv med böcker. 

Därför kan det vara av intresse att studera deras 

bibliotek. 
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SYFTEN 

•Att skriva Islands bibliotekshistoria i allmänhet och 

Akureyri Amtsbiblioteks i synnerhet 

•Att lyfta fram läsaföreningarnas roll i bibliotekshistorien 

eAtt beskriva hur Islands bibliotekssystem fungerar idag 

ARBETSMETODER 

e~tBtudier: ett tre veckor långt studiebesök på Island under 

december 1981 (ett land jag aldrig tidigare besökt) 

o~~ Dokumentära käl l or: läsning av litteratur på svenska, danska 

och engelska om isländsk bibliotekshistoria och nuvarande system 

o Intervjuer; samtal med allmänt och fackmässigt bökintref1serade 

~ Observationer: dels på Akureyri Amtsbibliotek, dels av det 

isländska samhället 

~statistik: genomgång av årsrapporter, annaler, brev av div. 

kvaliteter på Akureyri Amtsbibliotek 

PROBLEMSTÄLLNINGAR 

•Isländsk bibliotekshistoria? Hur stort var inflytandet från Danmark? 

•Har de gamla läsaföreningarna någon plats idag? Existerar de än 

eller vud har blivit av dem? 

•Hur är Islands biblioteksväsen uppbyggt? Fungerar det? 

e Är Akureyri Amtsbibliotek typiskt som representant för Islands 

moderna bibliotek? 

• Nationalbibliotekets betydelse? 

• Hur stor del av Islands biblioteksverksamhet sker i städerna, 

i Reykjavik? 

Särskilt vill jag tacka: 

Kristin PetrUsdottf~,bibliotekarie anställd av Undervisningsministerie 

Larus Zophoniasson, chef för Akureyri Amtsbibliotek 

Elfa-Björk Gunnarsdottir, chef för Reykjaviks stadsbibliotek 

Helgi Magnusson, bibliotekarie vid Nationalbibliotekets förvärvsavd. 

SigUrpall Hallgrimsson, handhavare av Dalviks Kommunbibliotek med 

lång läseföreningsh±~toria· 

Greta Renborg, lektor vid bibliotekshögskolan, och min handledare 

vid detta specialarbete 
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5 Isländsk. BOKHIS'rOHIA 

När kristendomen stadfästes i lag av Alltinget år 1000, kom de latinHkR 
handskrifterna till Island. De var katolska och skrivna på pergament. Efter 
detta dröjde det inte länge förrän islänningarna började.pränta på perga~ent 
själva. Förutom sina lagar hade de en stor skatL av poes1 och Raga GOm lanKe 
bevarats i muntlig tradition. Dessa nedtecknades nu pÄ modersmAleL. NordPnR 
enda samlade orginella insats i Världslitteraturen. De skildrar invandringen 
till IslR.nd, besittningstagandet a-1-et nya lan~et, vikingafärder, släktf'~>jdP.r 
och bittra rättstvister.Händelserna utspelas vasentligen mellan 930 till 1030, 
ett skede som senare kallats 11 sagatiden 11

o Upphovsmännen är, utom i några 
enstaka fall anonyma. Ordet 

1
saga betyder berättelse med rent historiskt innehåll

De är sakligt och realistiskt~krivna, fjärran från det samtida Europas 
spirituali~m och religiösa gr~bbel (jmfr Dante). 
Islands tilJkomst finns dokumenterad i "Landnåmabok" som nämner mer än 3000 

personer och 1400 orter i samband med kolonisationen.· D~nmeBt kända av 
släktsagor är "Njåla". Den ger en mångfacetterad bild av mäns och kvinnors 
dagliga liv, men innehåller även genrens resor och vapenslag. Andra sagor 
är tex· "Egil saga Skallagrimssonar" och "Grettirs saga". Idessa flödar skämtet 
rikt med en ·dragning åt ironi. Till skillnad från de yngre sagorna "Hrafnkels 
saga" och "Grunnlaugs saga Ormstunga" som helt saknar humoristska inslagt 
Människoideale~ var stolt och värdig hållning. Äran var det etiska nyckelbegreppet. 
En utpräglad ödestrea Ödet kunde man inte rå på men däremot sin hållning inför 
det •. Medeltidens isländska historieskrivning kulmmerade med Snorri Sturla~son . 
(1179-1241). Han utHvade källkritik mot sina föregångare och strävade efter histo~ 
risk sanning. Hans mest berHmda verk är"Edda", som han främst tänkt som en 
lärobok för unga skalder med bl.a. versmåttslära. Handskriften "Codex Regius• 
kallades felaktigt för~dd~ på 1600-talet. För att skilja d~m åt b~nämns den 
senare för "poetiska Eddan". Den innehåller bl.a. 11Völvspå" (ea skildring 
världens skapelse ur ett vulkanutbrott) samt "Håvamål" (levnadsregler för 
umgänget ··med tne~människorna). ( HALLBERG) 

Klostren var huvudcentra för bokproduktionen, vilka till ~n början skrevs 
på kalvskinn. Sedan övergick man till pergament nom senare slogs ut av papner. 
Trycktekniken kom till Island strax efter 12iQ, och blev ett monopol för 
biskoparna. ~t~ resulterade i att en mycket liten del av den gamla litteraturen 
finns tryckt (kyrkan tryckte endast religiösa böcker). Bibeln blev på ett 
tidigt stadium Hversatt till elegant isländska. Nya Testamentet var den första 
tryckta isländska bok att bli publi,erad (i Roskilde 1540). Hela Bibeln trycktes 

D 
1t51?.4 P~ Island. kl t h k k ft l" t f" t k · .. b · e ar nastan bara os er oc yr or som e er amna or ec n1ngar over eflnt-

liga boksamlingar under medeltideno Ytterst få kyrkor, åtminstone under senare 
delen av medeltiden, antas ha helt saknat böcker. Succe~vt växte bokförråden 
och 13.10 ägde flera kyrkor 10-15 böcker. Genom att studera kyrkaannaler har 
Emil Olmer (1902) hittat 260 olika titlar på böcker och småskrifter. Han fann en 
stor olikhet i böckernas utbredning. De flesta titlarna förekom bara på ett 
ställe vardera. Den jämförelsevis höga siffran 260 ska inte tas som ett indicium 
på hög bildningsnivå (då man talar om 'bildade på medeltiden måste man naturligt
vis därmed åsyfta de andliga ledarna).·l~ böcker som befanns förekomma på 
fler än 30 olika ställen, uppgick endast till en 1/30 av hela bokbeståndet, 
de som förekom på mer än 20 en 1/10 och för 5 en 1/5. 

Om titlarna grupperades efter innehåli. är gruppen 1)gudstjänstböcker störst~~~, 
2) legen~böcker, 3~ t~o~ogis~a och filosQfi~ka s~rifter, 4) bibliska böcker, 
5) akolbocker, 6) JUrldlsk l1tteratur~ 7) h1stor1a,annaler, kronologiska 
anteckningar samt världsliga sagor. 
Av @ärskilt intresse är att se hur talrikt legenderna var representerade bland 
kyrkans böcker. Legenderna får väl betraktas som en slags andlig förströelse 
litteratur under medeltiden, vilka hade ett syfte dels att väcka intresse för den 
tiJens ideella fråga, dvs den religiösa, dels att genom sin berättande framställ
ning fånga läsarens eller åhörarens intresse. En parallell till senare tiders 
"bättre"romaner.·De världsliga sagorna, som ofta hade hedniskt ursprung, fick 
stryka på foten. 
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Det fanns en skatt av gamla isländsk~ handskriYna manunskript i 

landet under medeltiden, liksom det fanns en enorm akrivaktivitet. Det är 

inte klarlagt om manuskripten samlades i enskilda händer i tillräckligt stor 

utsträckning för att kallas bibliotek. Som vi sett. ägde-kyrkan många böcker, 

de flesta gudstjänstböcker på latin. Två biskopssäten, ett i Skalholt gr.1056 

och ett i Holar gr.1106, förfogade över ett stort antal böcker. Lika så i 

klostren fanns stora boksamlingar. I biskopssätena etablerades på 1600-talet 

"välskötta" skolor. De lutherska biskoparna var goda lärare. Vid denna tid 

bestod deras bibliotek till större delen av tryckta böcker, både på isländska 

etch på latin och grekiska. 

Under tiden mellan reformationen och 1800-talet samlade många lärda individer 

ihQip små boksamlingar. Inga egentliga allmänna bibliotek fanns utanför de 

kyrkliga samlingarna. Det var då som läsaföreningar började bildas. 

1790 grundades den första läsaföreningen på Islands sydland. I andra lands

delar växte liknande föreningar upp. De fles~a varade blott en kort tid. 

Föreningarna hade till uppgift att köpa in böcker ~ollektivt och låta dessa 

cirkulera bland medlemmarna, vilka i regel var akademiker eller köpmän. 

1833 tog en samling bönder och fiskare upp iden, och läsaföreningsverksamheten 

spred sig. Ur många av dem h~r ~llmänna bibliotek vuxit fram. Det första 

vetenskapliga biblioteket var Nationalbiblioteket som 

började fungera som ett sådant förrän 1881. 

I Akureyri grundades det första Amtsbiblioteket 1830 för det nordöstra länet, 

och i Isafjärdur i västra länet 1847• Dessa tre bibliotek fick 1886 hjälp 

att samla böcker (som de dittills fått som gåvor från privatpersoner eller 

från Danmark) av den nya pliktleveranslagen, vilken lagstadgade att de skulle 

erhålla ett exemplar av varje bok som trycktes och publicerades på Island. 

·1904 delades nordöstra länet och i öster blev även Seydisfjördur mottagare 

av pliktexemplar. 

Med tiden växte allt fler bibliotek upp i städer och på landsbygden, de flestl 

av dem med läsaföreningar som grund. Det fanns inget systematiskt system 

mellan dem fohiitl den första bibliotekslagen kom 1955. 
(ELIS) 
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Biblioteks-lagen 1955 innebar en stor förändring. Pliktleveransen stadgade 

att 12 exemplar av allt isländskt tryck skickades till Nationalbiblioteket, 

styrelse 

sin tur fördelade dessa över land~Alla läsaföreningar med fast 
' \'11ppna 

blev kommununderstödda bibliotek för allmänheten. De allmänna biblio-

vilket i 

teken indelades i tre grupner: 

1) Huvud-läns bibliotek (då 31), 2) kommun-landsortsbibliotek (184), 3) insti

tutionsbibliotek på skolor, fängelser och sjukhus (65). 

Vart och ett av huvudbiblioteken var centum i ett distrikt, 31 stycken således. 

Bakom låg iden om ett centralt bibliotek med omkringliggande filialer enligt 

dansk modell. staten gav bidrag på basis av låntagar-underlaget, men till 

största delen skulle de vara kommunalt finansierade (detta gällde och gäller 

för alla tre bibliotekstyperna). (ELIS) 

1978 kom den senaste bibliotekslagen som ändrade distriktsindelningen till 

40 J a)stadsdistrikt (15), b)storkommun med centralort (6), c) storkommun 

utan centralort (19). Dessutom utvidg.~des pliktleveranslagen till att gälla 

även "ljudtryck" såsom grammofonskivor och band. Plikttryoket skickas nu 

direkt till de tre mottagande biblioteken: Nationalbiblioteket i Reykjavik 2ex, 

Universitetsbiblioteket och Akureyri Amtsbibliotek vardera 1ex. 
(Kristin P.) 

Sedan 1956 finns möjlighet till bibliotekarieexamen vid Reykjaviks 

Universitet. Innan dess var islänningarna tvungna att skaffa sim utbildning 

i Danmark eller övriga Norden (eller into alls). De flesta av Islands 

bokvårdare saknar bibliotekarieexamen. Många är deltidsanställda och sköter 

boksamlingarna sedan många år tillbaka, kanske ända sedan läsaföreningstiden 

som fritidssysselsättning eller efter sin pensionering. Vid universitetet finns 

14 dagars översiktskurser. Men eftersom kommunerna ofta inte tycker sig ha 

råd att betala dessa kurser är de osäkert hur många som får möjlighet att 

' deltaga. Den egentliga bibliotekarieexamen ingår i en fil kand. Förutom 

kurserna i bibliotekskunskap, klassificering, katalogisering, bokhistoria 

samt specialarbete (sammanlagt 2 års arbete) ska man läsa ett "stödämne" 

ller flera (minst 2 betyg). 
( ELIS) 
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ISLANDS ALLMÄNNA BIBLIOTEKSITUATION IDAG 

"Bå gott som alla islänningar skriver böcker"··sägs det. I Reykjavik ligger 

iallafall bokhandlarna tätare än någonannanstans, och Island med sin befolk

ning på 230.000, har upp till 35 förlag. Är biblioteksverksamheten lika god? 

Det finns ca 260 folkb1bliotek utspridda i de befolkade delarna av landet

längs kusterna, som är indelat i 40 bibliteksdistrikt. I vart och ett ska det 

finnas ett kommunbibliotek.Statsbidrag utgår på basis av invånarunderlaget, 

men summan räcker inte långt, utan kommunerna får själva betala den största 

biten. Av de 40 är 15 stadsdistrikt, 6 kommuner med stad, 19 kommuner utan stac 

Många av de små kommunbiblioteken har $dn grund i läseföreningar, som ~lev be

rättigade till kommunbidrag iochmed bibliotekslagen 1955. De flesta av sa~ii~t 

ä~idag mer eller mindre döda, magasinerade bakom slutna hyllor eller nedpackade 

lådor. Men de ska ändå finnas kvar pga islänningarnas sentimentalitet (hellre 

200 välvårdade gamla böcker som ingen läser än 1000 nya som lånas ut ••• ?) 

Kommunbiblioteken borde på många håll ersättas av bokbussar, för att få upp 

folks intresse för dem igen, göra dem attraktiva. Men det är svårt att genomföl 

låntagarnas utspridda boende, landsbygdens grusvägar som långa tider är ofarbaJ 

Endast två bokbussar finns på hela Island, vilka båda kör i Reykjavik. I stadeJ 

sker f.ö. 40% av landets biblioteksverksamhet. storbiblioteken i städer och 

tätorter utnyttjas också flitigt. Folk far in till huvudorten för att arbeta, 

handla och uträtta ärenden, och besöker då även biblioteket i staden. Det är 

människor i avlägsna byar som har svårt att röra sig,eller inte kan bära 

böcker långa vägar, som skulle vara mest betjänta av en bokbuss med nya intres· 

santa böcker till utlån. 

En annan lösning är att göra om de självstyrande, men icke-fungerande, kommun

biblioteken till filialer_ till J.JiJ:Lsbiblioteken. :På så vis finge orten ha kvar 

sin bibliotekslokal som en träffpunkt, men ändå få service och stöd och till

gång till fler böcker (gemensamma bokinköp för hela distriktet, bättre plane~ 

ring) genom det stora biblioteket. Idag finns endast 5 filialer: 4 i Reykjavik 

och Isafjördur. Ytterligare en planeras i Akureyri. 
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bibliot~k) 
Endast 40 av Islands kommun- [bet-a-rar sina bokvårdare. Sysslan betraktas 

inte som ett yrke, utan som en hobbyverksamhet, en fritidssysselsättning för 

en pensionerad skollärare elle~ bokbindare. Island har endast ca 60 utbildade 

bibliotekarier. De flesta arbetar i Reykjavik. Sedan 1956 kan man läsa till 

bibliotekarie vid Reykjaviks Universitet, som idag utexaminerar 2-3 per år. 

De allra flesta biblioteken har kvar en årlig summa för lånekortet. 

"Det man betalar för är man mera aktsam om". Summan varierar. Högst är den på 

Östlandet där vissa bibliotek har ända upp till 500 is.kr i låneavgift per år, 

och då får folk ändå bara låna en bok åt gången. Sådant måste verka avskräckand1 

på låntagare. Andra bibliotek låter barnen låna gratis medan äldre får betala 

en symbolisk avgift. Förhoppningsvis kommer allt fler bibliotek ta bort avgifta: 

men det är en djupt rotad tradition. 

Trots att barnen är de största låntagargruppen på många håll, de flitigaste 

nyttjarna av biblioteken, ordnas mycket sporadiskt och endast på vissa håll, 

speciella aktiviteter för dem. 

Till skolbiblioteken bidrager staten med en viss summa per elev. De fattigast~ 

biblioteken bygger då ett kombinerat skol-och folkbibliotek, inrymt i skolloka

lerna (med den nackdelen att det inte kan nyttjas då skolan är stängd). I 

skolor vilka barnens resväg gör till internatskolor, kan~bårnen ta med b6cker 

hem till hela familjen
1
då de far hem över helgen. 

Den centrala bokservicen är ännu i ett begynnelses~ede. Med tiden hoppas man 

kunna binda in och katalogisera böcker oentralt, att bli .. till hjälp vid de 

enskilda bibliotekens bokinköp. Men den servicen finns hu endast i Reykjavik 

och i en mycket liten skal~. Man funderar på att utveckla ett eget datasystem 

för Island~ större bibliotek. Det skulle vara ti~l stor hjälp vid klassificerin, 

och katalogisering. Med all sannolikhet blir både vetenskapliga och större 

folkbibl::Lotek knutna till samma datasystem. Att samköra med Norge eller Danmark 

som också katalogiserar·enl. Dewey, går inte då varje land anpassat Dewey till 

sin förhållanden. 
(Kristin Petrusdottir) 



NÅGRA SPECIALBIBLIOTEK 

LANDSBOKASAFNHl !SLANDS (Nationalbiblioteket på Island) 

ligger i Reykjavik. Det blev stiftat 1818 på initiativ av prof. C.C.Rafn, 

men öppnades fQrlt 1825. Det officiella namnet var då "Islands Stiftsbibliotek" 

t:JH namJV 
rsom det behöll till 1881 då det fick sin nuvarande beteckning. Boksamlingen 

förvaradel från b5rjan på Domkyrkans loft (därav namnet), flyttades 1881 till 

AlltingshusP.t d~r den had~.sin första läsesal. 1908 fick biblioteket en egen 

byggnad. Från starten fick det sin tillväxt genom gåvor. Det första bokköpet 

var J6n Sigurdssons bok-och handskriftsamling 1879. När pliktleveranslagen 

kom 1886 innebar den ett rejält uppsving för boksamlinlen~ (NLB) 

Idag indelas biblioteket i 3 avdelningar : 1) isländsk_litteratur (ej till 

utlån), 2) utländsk litteratur (till utlån), 3) handskrifter (till allmänhetens 

förfogande), Man försöker komplettera retrospektivt fö~ att bevara Islands 

boknroduktion genom tiderna. Tidningar och tidskrifter samlas och ~umuleras. 

De viktigaste försöker man mikrofilma,men har svårt att hinna med. 

Privata samlingar av gamla handskrifter och tryck doneras och testamenteras 

till Natinalbiblioteket, ibland med det förbehållet att de ska hållas samman, 

något som för det mesta är omöjligt att uppfylla. 

Lagen om pliktleverans ger det 4 ex av allt tryck och inspelningar gjorda på 

Island. De används på följande sÄtt: 1ex magasineras i Natinalbiblioteket, 

1ex finns tillgängligt för läsesalslån, 1ex sänds till Universitetsbiblioteket, 

1ex sänds till Akureyri Amtsbibliotek • Ett extra exemplar av alla böcker ut-

givna av kommersiella. bokförlag får biblioteket genom ett specialavtaL Av 

dessa sammanställes den !rliga bokförlagskatalogen. 3/4 av alla böcker utkommer 

i oktober-november (lagom till julhandeln). Så den 1:a december varje år 

publiceras den isländska bokförteckningen med ett diskografiskt supplement. 

Pliktleveranslagen inbegriper även reklam, toalettpapper, brevpapner mm 

av vilket man sparar det viktigaste (tex reklam som kan anses skildra ''tidsanda 

Nationalbibliotekets ~a uppgift är dess .bevarande funktion. A t t samla 

och ililhandahålla Islands historia åt folket. Alla ska kunna få läsa de gamla 

handskrifterna. De lånas ut interurbant för studier på hemorten. 

(Helgi Magnusson) 
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Nationalbiblioteket samarbetar med Universitetsbiblioteket vid inköp av 

utländsk litteratur. Huvudsakligen koncentrerar Nationalbiblioteket sig på 

humaniora, medan Universitetsbiblioteket köper naturvetenskaplig litteratur 

(förutom sin egen kurslitteratur). Meningen är att de båda biblioteken ska 

gå samman om några år i en gemensam byggnad·:och få gemensam administration. 

En ny stor biblioteksbyggnad håller på att uppföras på Universitetsområdet. 

(NLB) 

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET 

Då Islands Universitet stiftades 1311, övertog fakulteterna de boksamlingar 

som tillhört den tidigare Ämbetsmannaskolan i Teologi, Lagvetenskap och 

Juridik.Fakulteternas boksamlingar ökades mer och mer, inte minst genom 

' 
gåvor. Formellt blev inte Universitetsbiblioteket stiftat förrän 12AQ, då 

Universitetet fick en egen bygg~ad där plats gavs åt boksamlingarna och åt 

en studentläsesal. Biblioteket får sedan 1941 pliktleveransexemplar av isländsk 

böcker. Utländska böcker skaffas dels genom bytesförbindelser, dels genom 

köp med Universitetets egna medel.Bihlioteket har dessutom mottagit värdefulla 

bokgåvor.Anskaffningsfördelning och byten med andra vetenskapliga biblitek 

i Reykjavik, förutom Nationalbibliteket. Stor interurbanlåneverksamhet med 

framför allt Universitetet i Köpenhamn. 
( (NLB) 

NORDENS HUS 

Tanken på en nordisk kulturell institution i Reykjavik tog form i slutet på 

50-talet.Nordiska Rådet beslöt, efter föreläggande av Föreningen Norden, att 

ge den finske arkitekten Alvar Alto i uppdrag att rita huset. 1968 stod det 

färdigt att invigas. Nordens Hus är tänkt som en förbindelselänk mellan 

Island och övriga Norden. Att stimulera intresset för nordisk kultur. 

Som ett hjärta ligger biblioteket-.ett samtidsbibliotek. Det riktar sig till 

allmänheten med skön-och faokli t taratur på originalspråkl!:m, ~nr'dlidskriftsamling 

. och en musikavdelning med skivor med nordisk musik samt en omfattande samling 

av nordisk grafik som finns till utlån. I själva bokhyllssalen finns små 

läsebås med stol och bord , och med höga gröna växter runt om.Nordens Hus 

är en oas. I oasens ~afeteria finns 40 olika, dagliga, nordiska tidningar. 

(Nordens Hus-folde1 
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11 BORGARBdKASAFN"- STADSBIBLIOTEKET I REYKJAVIK 

Jag talade med chefbibliotekarie Elfa-Björk GunnaradotUr vid 

Reykjaviks stadsbibliotek. Hon har arbetat många år i Sverige och hade inga 

planer på att flytta tillbaka till Island, f§~~~n hon blev erbjuden en nyinrät

tad tjänst att starta och utveckla "Boken Kommer"-verksamhet, Bokbussar 

och Talbokscentral. Och som den energiska kvinna hon är kastade hon Sig ivrigt 

över uppgiften.,-+-IslStnd· äll• ett u-land på biblioteksområdet, sa hon, men ett 

mycket speciellt u-land med sin långa litterära tradition. Vi ska bygga UEP 

Islands biblioteksväsen, ta vara på de erfarenheter som gjorts i Sverige, 

Norge och Danmark, försöka att inte göra samma misstag då servicen utvidgas 

lilmom i övriga Norden, anpassa systemen till isländska förhållanden. 

stadsbiblioteket har en huvudsamling på Pingholtstraeti29, 4 filialer 

och :? bokbussar. Sammanlagda bokbeståndet är ca 300.000 böcker. Administrationel 

flyttas idagarna (dec -81) in i nya lokaler,granne till huvudsamlingen. De gaml1 

kontorslokalerna ska göras om till en speciell barnavdelning. 

En av filialerna hyser Islands talboksamling. Den sköts i samarbete med den 

Isländska Blindföreningen. Talboksbiblioteket lånar ut böcker till alla 

Islands bibliotek. Sändningar skickas ut 1-2 gånger i månaden av beställda 

böcker. Möjlighet finns till abonnemang på inlästa nyhetsartiklar, för privat

personer. Biblioteket hoppas att blindföreningen ska överta en allt större 

del av administrationen. 

Reykjaviks stadsbibliotek är det enda i landet, förutom det i Isafjördur, som 

har filialer underställda huvudbiblioteket; Filialerna är ganska stora i för

hällande till huvudsamlingen. En ny filial håller på att byggas i anslutning 

till ett stort kulturcentrvm.Man vill kunna samarbeta över kulturgränserna, 

att ha delvis gemensamma lokaler för teater-, konsert- och biblio·teksverksamhet. 

En ny erfarenhet på Island. 
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stadsbibliotekets största problem är, liksom för de flesta isländska 

bibliotek, lokalfrågan. En ny stor byggnad har planerats av kommunalfull

mäktige i många år, tomtmark har inköptA, Men i somras satte bibliot®ksstyrelser 

stopp för de föreliggande ritningarna. Huset var inte funktionsdugligt. 

Så nu får man börja om igen att planera. Det lär dröja många år imnan det 

efterlängtade huset står färdigt. 

stadsbiblioteket _!i),nnonserar i de dagliga tidningarnas_"dagbok": om öppet

tider och speciella arrangemang. Det är svårt att få pengar till informations

verksamhet, men biblioteket har lyckats få pengar till en nyinrättad tjänst 

som "PR-bibliotekarie", Islands hittills enda. Den ska informera om bibliotekets 

olika funktioner, visa låntagare tillrätta, locka nya låntagargrupper till 

biblioteket mm (en naturlig utveckling då biblioteket växer, anser Elfa-Björk 

som fått kämpa länge för denna tjänst). Reykjavik är ett av de få bibliotek i 

landet som har annan verksamhet än bokutlån och iordningställande ax boklådor 

åt fiskebåtar (en gammal tradition). sagostunder, någon gång filmvisning och 

föreläsningar av författare. En musikavlyssningsavdelning och en stor läsesal. 

1983 firar Rejckjaviks stadsbibliotek 60-års jubileum. 
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LÄSEFÖRENINGARNA 

Historik: 

1I2.Q.bildades "Lestrarfelag Sudurlands" (Sydislands läseförening) på initiativ 

av justitierådet Magnus Stephensen. Det var den första läseröreningen på Island 

och samtidigt dess första bibliotek som hade en grupp personer bakom sig. 

Man hade aldrig tidigare· köpt in böcker kollektivt som sedan skulle cirkulera 

mellan medlemmarna. Enligt stadgarna vände den sig till "andliga och världsliga 
{iJJ) 

ämbetsmän" samt till personer som bedrev studier och(iannat hederligt folk 

som kunde anförtros böcker. Inträdes~och årsavgifterna var ganska höga, och 

folk iallmänhet hade nog inte råd att vara med)sin hederlighet till trots. 

Dessutom var föreningens böcker på främmande språk (danska, norska,latin och 

grekiska). 

1792 stiftade amtsmannen Stefan Thorarensen "Hid Nordlenzka lestrarfelag" (den 

Nordisländska läseföreningen). Denna förening byggde inte upp något bibliotek 

utan sålde böckerna så snart medlemmarna hade läst dem, varefter pengarna 

fördelades på medlemmarna. 

I början på 1800-talet var en läsaförening verksam på ~stlandet. 

Det första bibliotek avsett för allmänheten var "framstegstiftelsens bibliotek'' 

på ön Flatey på Västisland, grundat~ på initiativ av prästen Olafur Sivert-

sen. Det kom .att bli en betydelsefull faktor i det isländska kulturlivet. 

Så ,grundades !!:Y. allmänheten själv "Lestrarfelag Gufdaela". Alla kommunens 

invånare, både män och kvinnor, kunde bli medlemmar med ett förbehåll: de 

skulle kunna anförtros böcker. 

Härefter ökar antalet läseföreningar. Deras verksamhet pågick olika länge. 

in,de.l av föreningarnas protokollböcker och andra dokument finns bevarade. 

Men myeket har gått förlorat, tex vid hastiga upplösningar av föreningar. 

Reglerna för böckernas cirkulation var ofta mycket detaljerade. Speciell vikt 

lades vid att skydda böckerna ~t ovarsam behandling. Det var föreståndarens 

plikt att skaffa sälskinnsväskor eller skinnsäckar för transport inom varje 

område. Dessa väskor skulle följa böckerna till de kom tillbaka till före-

:1 tändaren. 
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Många läsaföreningar bildades i byarna. Vanligen förvarades böckerna på 

kyrftans loft eller i ett närliggande hus , ltex prästgården, .så att man kunde 

hålla Öppet direkt efter gudstjänsten på söndagen för byte SV böcker,lnnan 

folk drog iväg till sina gårdar igen. Läseföreni~garna sysslade endast med 

bokcirkulation, ingen annan form av kultur-verksamhet. 

Men föreningarna dog ofta ut lika snabbt som de flammat upp. Reglerna för 

oirkulatio~fte~levdes inte, bokbestånden minskade, folk samlades nätt och jämt 

till årsmötena. Då föreståndaren inte längre hade någon kontroll över hur 

böckerna spritt sig, fanns ingen annan råd än att upplösa föreningen och 

föråela ägodelarna mellan de ansvariga. 
(Nordisk Tidskrift för ~0~ och Bibli1 

teksväsen) 

IDAG finns knappt några fungerande läseföreningar. Deras funktion har 

övertagite av folkbiblioteken. Bibliotekslagen som kom 1955, gav läseförenin· 

gar med faHt styrelse kommunalbidrag. Därmed övergick de formellt till att bli 

kommunundi~rstödda, t $jllvstyrande bibliotek. (De som inte var tillräckligt fungerl 

de för att få understöd kan vi lämna därhän.De är nog avsomnade sedan länge.) 

!må bibliotek finns ännu på samlingsgårdar, kyrkaloft och byskolor som har 

öppet någ011 timme var eller varannan vecka, men någon stor~:bok~p-:ri.d.ning är det 

knappast fråga om. Läsaföreningarna har gjort mycket för att sprida boklig 

kultur på Island, och ltr .dem·stammar de flesta av dagens moderna folkbibliotek. 

sTUDIECIRKELN av Kerstin Hed (folkl~g Kultur 1938:391 

De var blott några stycken, ett dussin knappt 

Det var långt mellan byarnas tjäll 

Men på halkiga vägar de kommo ändå 

till ett möte var torsdagkväll 

Det var som en kväll när dimman är tät 

kring ensliga planer och hus -
och tänder man en lampa 

så stod det kring dem 

som en brinnande cirkel av ljus. 



AKUREYRI AMTSBIBLIOTEK 

Sedan år 1824 var Grimur J6nsson amtsman i Nordur og Austur amten. Han var 

en bildad man; lagkunnig och officerare,utbildad i Danmark. 1826 skrev han 

till prof. Magnusson i Köpenhamn, och bad honom ta med böcker vid sitt nästa 

besök. Det fanns inte tillräckligt med lärda ~öcker i Akureyri. Detta satte igå 

en aktion : pro~ Rafn från Danmark, som instiftat IslandsNationalbibliotek, 

sändes till Akureyri för att ta hand om bokhandlare Brummers boksamling och 

etablera ett bibliotek för norra och östra länen. Med bidrag från Danmarks Konu 

det kungliga Nordiska Skriftsförbundet, det Isländska litterära sällskapet, 

"fonden ad usus publicus~ dubletter från stiftsbiblioteket i Reykjavik m.fl. 

samt med pengar från ''Flora Danica", instiftades biblioteket 1830. 

Boksamlingen förvarades magasinerad hos faktor A.Mohr, och bestod 1833 av 1880 

volymer och hade 1843 vuxit till 2100. Boksamlingen användes dock i mycket 

ringa grad. Amtsmannen hade inte tid att sköta den, pengar saknades till inbind 
~ler-

ni ng och skötsel, ordentlig katalog fanriS\ inl.tt. Böckerna var nedpackade i lådor 

och kunde ej utlånas. Då aktiver amtsmannen till Danmark och hotar med att sälja 

böckerna på auktion om inte medel för vård av boksamlingan skaffas fram. Och 

nog kommer pengar då. 1851 trycks en katalog över Amtsbiblioteket (se bilaga 1 
Meningen var att biblioteket skulle stå öppet för all4läslystna som kunde anför 

tros böcker. Lön för bokvårdaren infördes. 1864 döptes "Biblioteket i Akureyri" 

~ fastslogs följande $t&dgar (mycket ~rogressiva för sin tid) av länsrådet, 

som nu hade ansvaret för biblioteket: 

•Biblioteket skulle vara öppet till minsta nyttjandekostnad en dag i veckan 

~öppettid minst 3 timmar •Lånetid högst 12 veckor (långa resvägar) 

•Avgift 2 kr/år (en arbetares dagslön) 

•Böcker och konstverk; kartor och målningar, skulle lånas ut 

1886 kom pliktleveranslagen som föreskrev att ett exemplar av allt isländskt 

tryck skulle sändas till biblioteket. Antalet titlar på isländska språket hade 

tidigare varit mycket få (1851 var 48 titlar av 801 på isländska - se bilaga 1 
~ införde dåvarande amtsmannen Pall Brien fri utlåning av böcker! Ett stort 

steg som de flesta av Islands bibliotek än idag inte har tagit. 
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1892 startades ett Amtsbibliotek i Seydisfjördur på den östra kusten. Det 

blev också mottagare av plikleveransexemplar. 1$04 delades norra och östra läne 

Länsrådet ställde då följande krav på staden Akureyri: 

•Att handelsstaden Akureyri byggde ett uppvärmt magasins-och läsehus för 

för biblioteket •Att handelsstaden stod för alla kostnader 

• Att byar i länet runtomkring hade rätt att fritt låna böcker därifrån 

Dessa premisser gällde ända till 1962. Kravet på ett speciellt bibliotekshus 

uppfylldes inte till fullo förrän 1968, då den nuvarande biblioteksbyggnaden 

stod klar att invigas. Fram till 1930 huserade man i ett trångt och dåligt upp

värmt hus intill kommunalhuset. Då började biblioteksb$ggnaden planeras. Under 

tiden flyttade biblioteket först till ett gammalt skolhus, sedan ytterligare 

några gånger .fo·re. · 9/11 19681 då byggnaden äntligen stod klar. Dessa år 1925-

1951 var en skald från Fagraskogi- David Stefansson- bokvårdare. Biblioteket va: 

öppet en dag i veckan, och årsutlåningen var 15-20.000 bö~ker om året. 

~' då !rni Jonsson tog över bokvårdars!sslan, öppnades hyllorna för låntagarl 

Biblioteket införde för första gången öppethållande alla dagar i veckan. 

Utlåningen steg. Vid Jonssons död 1971 vikarierade bokbindare Larus Zophoniasso1 

(nuv. bibH~hef) ett och ett halvt år innan !rniKristiansson 1973 blev förestån· 

dare. Han stannade bara ett år och efterträddes av La~s, som nu leder ett 

modernt bibliotek. Vyn öv~:t" Aku1'eyri genom den' stora glasfönsterväggen i läsesaJ 

är magnifik. Mycket ljus flödar in. 
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AKUREYRI 

Akureyri är näst Reykjavik och Kopavogur, Islands tredje stad med sina drygt 

13.000 invånare.Viktig sedan 1800-talet, då danskarna utnyttjade stadens 

skyddade läge vid en havsvik på Islands nordkust. De anlade en större hamn, 

kring vilken ett handelscentrum växte upp. En bra hamn, goda fiskeår, ett om-

land med goda $örutsättningar fö jordbruk, och på senare år, en livlig t~rism, 

har bidragit till Akureyris Yälstånd. 1882 grundades producentkooperativa 

rörelsen KEA (Kaupfelag Eyfirdinga), som kom att sätta sin prägel på staden, 

och gör så än idag. KEA driver nu mejeri, kafferosteri, charkuterifabrik, 

bageri, kemisk-teknisk fabrik, a~~k, skeppsvarv, kraftstation, yllefabrik, 

skinn-och skofabrik, varuhus mm. (Det#end~1 
ställe man inte hittar någon KEA+ 

skylt , är över den ståtliga kyrkan). 

Akureyri är Islands grönaste stad med björkar, rönnar, trädgårdar och en stor 

botanisk trädgård med växter från hela världen. 
(Lind) 

I Akureyri finns Amtsbiblioteket som sedan 1886 är mottagare av pliktleverans-

exemplar av allt isländskt tryck. I länet finns ett flertal självstyrande små 

kommunbibliotek. De kan fSå~r.låna böcker från Amtsbiblioteket, men de börjar 

atttåer att förlora sin betydelse. Verksamheten trappas ned. Folk som åker 

in till staden Akureyri för att handla, arbeta, uträtta ärenden, passar då 

på att besöka länsbiblioteket med de tjänster det kan erbjuda.Detta ger läns-

biblioteket en stor arbetsbörda det inte kan planera. Om de små kommunbibliotel 

var underställda länsbiblioteket skulle verksamheten kunna samordnas och rar-· 

delas bättre, och förhoppningsvis göra dem till fungerande filialer. Kanske 

skulle några av dem kunna ersättas av en bokbuss. Problemet är att väglaget 

ofta inte tillåter transport med bil. Men mjölkbilen måste ju komma fram ••• 

PRESENTATIO~ AV AKUREYRI AMTSBOKASAFN 

Biblioteksbyggnaden från 1968 är i tre våningar (se bilagt l( över planlösnin
1 

På 1:a våningen, entreplanet, finns samlat de böcker som erbjuds för utlånin~. --
2/3 av lokalerna huserar böcker för vuxna, 1/3 är barn-och ungdomsavdelning. 

Mellan avdelningarna,vid entredörrarna,finn1utlåningsdisken med fotografisk 

expedi ti~ 
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På våningen finns också en alfabetisk kortkatalog (där de isländska för-

fattarnamnen står uppställda efter förnamn som sed är). En anslagstavla, väl 

synligt placerad, visar listor över nyförvärv. Bredvid står en hylla med de 

nyförvärvade böcker som finns inne för tillfället.(Ofta kan man få vänta länge 

i reservationskö innan man kan låna en efterfrågad ny bok.)Bakom anslagstavlan 

ligger, med handnkappvänligt svängrum mellan,toaletter. Bredvid dem ligger 

_här.magasinet. I våningsplanet hittas även bokbindningsverkstaden. 

På 2sa våningen (- d.it JUil.n ... koilmer. via en ganska brant trappa)liggerl ·de,( d~lvis 

genom pliktleverans uppkomna, referensbiblioteket i anknything till en stor 

läsesal. Bredvid den ligger upplysningsdisken. I läsesalen står 28 bord upp-

ställda liksom i en skolsal. En av långsidesväggarna täcks av utländska och 

isländska encyklopedier och lexika. Den andra långsides"väggen", för hela salen, 

är ett fönster som ger en magnifik vy över Akureyri centrum och hamnen, Eya-

fjördur och bergen på andra sidan. Studieinspirerande. 

På denna våning finns även en tidskriftsamling med 60-70 tidskrifter från alla 

jordens hörn. (Exakt antal är svårt att fastställa då prenumerationsgången till 

en så avlägsen bygd som Akurayris kan det vara lite si och så med.) Vissa 

tidskrifter, tex "News from China", "Soviet Today", skickas ut gratis i PR-syfte 

Alla isländska tidningar och tidskrifter får biblioteket tack vare pliktleverans 

Allihop ställs dock inte ut, tex pornografiska. Tidningar flammar upp och dör 

plötsligt, så inte heller dessa kan man ge exakt antal på. En skön läshörna 

med mjuka stolar och gröna växter omkring. 
enl. Dewe ' 

En systematisk och alfabetisk kortkatalog står bredvid en pulpet med en 1~ästbok~ 

Många skriver in sig i 1gästboke~1 efter a t t de suttit och studera t i läsesalen. 

Här finns också ett litet speciellt rum med läsapparater för mikrofilmade 

kyrkoböcker. Några av dem daterar ända från 1616. Lag på att föra kyrkobok 

blev det 1816, och sedan dess har Akureyri alla Islands dito. 

På 2~a våningen finns kontor och arbetslokaler för personalen. 

På 3:e våningen ligger stadsarkivet.En stor del av den översta våningen 

används till magasinering, en riktig vindsvåning. 
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-'E:KQN-dMI 

Enl. Lar~s Zophoniasson, bibli~t~kachef , har det inte under de år han 

förestått biblioteket,varit några egentliga problem att'få ige~ budgeten i 

kommunalfullmäktige (budget för år 1965, 1971-80 se bilaga 3 ), förrän det 

senaste året, 1980, då pengarna som var planerade till köp av stereoanläggning 

för skivavlyssning, fick lov att tas till bokköp. Att pengarna räckt så bra 

kan delvis bero på att man, i likhet med andra isländska bibliotek, inte krävt 

så mycket utan accepterat den budget som erbjudits. En annan.'faktor är plikt-

leveransen som ger biblioteket böcke1· och tidningar 11 gra tis" (för utlån måste 

man dock köpa extra exemplaY eftersom pl1ktexemplaret ska bevaras). 

De skivor och band som kommit genom de senaste tre årens 11 ljudpliktleverans" 

har samlats på hög då biblioteket saknar möjlighet att spel upp dessa. Lar~s 

skulle vilja ha en avlyssningsplats med hörlurar bredvid tidningsläsningshörnan. 

Men högst upp på önskelistan över nyanskaffningar står en ny läsapparat för 

mikrofilmsläsning. 

I stora kassaskåpet finns flera rariteter; gamla och unika try~k och handskri 

Tryck från 1600-talet, handskrifter som interurbanlånats från National-

biblioteket, och en faksimilutgåva av den första bok som trycktes på Island, 

1584 års Biblel. Andra imponerande boksamlingar som donerats till biblioteket 

förvaras i magasinen. 

Personal (tjänster): 

Kanslister: vid utlåningsdisken 3 1/2 tjänster 

vid upplysningsdisken 1 tjänst 

kontorist 1/2 ·tjä~st 

inplastning/bokreparation 1/3 t~änst 
Bibliotekarier: klassifikation/katalogisering 2 halva tjänster 

bibliotekschef 1 tjänst (sköter även bokbindnig på övertid) 

Biblioteket har ett par gånger försökt ordna utställningar av en speciell 

författares böcker, eller haft en föreläsare som berättat om sin författar

verksamhet. Men personalen är inte tillräckligt stor för att man ska ha tid 

at· ordrta med @åd~ft V@rksamhet mer ~-:Al«on enstaka gång per år. 
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UTLÅNINGSVERKSAMHET 

Öppethållande: Biblioteket har öppet för utlåning och läsesalslån 

måndag-fredag 13-19, lördag 10-16, söndag stängt. 

Under sommarmånaderna ändras öppettiderna lite. Lördagen hålles stängd, men 

iställem har man öppet till 21 på onsdagen. 

Utlåning: Antalet utlån av böcker har stigit kraftigt under de senaste 5 åren 

(se bilagaiöver utlåstatistik). Till skillnad. från de flesta andra allmänna 

isländska bibliotek, har Akureyri ingen årsavgift för lånekort. Hö~st t_~öglc!r 

får låna~ per gång, och lånetiden är 4 veckor. Om lånetiden överskrides,skickas 

efter 2 veckor ett kravbrev ut osv. Varje kravbrev kostar 7 kr oavsett om det 

gäller en eller flera böcker. Upp till 14 år får barnen ett speciellt barnkort, 

ca 1/4 av alla kort. Antagligen är barnen en större låntagargrupp än 1/4 -

de nyttjar biblioteket flitigare. Biblioteket har ingen särskild barnverksam

het typ sagostunder. 

Högstadie- och gymnasieskolan i närheten använder Amtsbiblioteket som skolbibli 

tek. Gymnasieskolan har visserligen en egen boksamling, men vid större uppgifte 

specialarbeten och beting, räcker det inte till. Fackskolan har ett "magasin 

för handböcker11
• Skolorna planerar att anställa en skolbibliotekarie och ordna 

boksamlingarna. Framtiden får utvisa hur det blir med det. Grundskolan har inte 

heller något riktigt bibliotek. 

Skeppslån: största urbanlåneverksamheten är de låder som ställs samman åt 

fi.skebåtar.pf!, vilka är borta 10-14 dagar åt gången. Varje låda beräknas räcka 

till två resor. ·Skeppslånen är inte lika viktiga och många som förut beroende 

på att båtarna inte är ute till havs lika länge som förr. · 

Fängelselån: En gång i veckan sänds böcker tinl Akureyri Stadsfängelse, där 

internerna sitter endast en kortare tid, varför det sällan blir fråga om 

studieböcker, utan mest skönlitteratur. Internerna får själva beställa. 

Ålderdomshemmet, som har en egen liten boksamling, får tillsänt sig en låda 

med 30-35 böcker, som byts varannan månad. 

Sjukhuset har ett eget bibliotek och lånar inte av Amtsbiblioteket, Det gör 

inte heller det sanatorium som ligger i~trakten. 



Talböcker: Från talboksamlingen i Reykjavik beställer man talböcker. Därifrån 

kommer en låda varannan eller~treq.je vecka beroende på efterfrågan. Privat 

personer får själva beställa de speciella böcker de önskar på Amtsbiblioteket. 

Till sanatoriet har man en liten utlåningsverksamhet, och någon enstaka gång 

till ålderdomshemmet. 

Interurbana låns Interurbant lånar Akureyri mest från Nationalbiblioteket. 

Vid lån kontaktas en dKrför. anställd bibliotekarie som sitter på Universitetsl 

biblioteket. Kontaktmannen tar reda på var boken kan lånas och för beställningen 

vidare. Först försöker man i Reykjavik, sedan Köpenhamn, övriga Norden, Tysklan l 
f 

De flesta interurbanlånen sker vi~förskning i släkthistoria; gamla handskrifter 

beställs från Nationalbiblioteket. Men någon större verksamhet är det knappast. 

Grafiklån: I samarbete med Nordiska Huset i Reykjavik lånas nordisk grafik ut. 

~e sänder 10-12 konstverk å~ gången. Grafiken får lånas i en månad, men lånen 

kan förlängas till två. 

Datasystem: De 

för samordning 

större biblioteken på Island planerar ett eget datasökningasystej 

av katalogiseringen. Island använder Deweys klassifikations- l 
l 

system, men har anpassat det för isländska förhållanden. Dewey används även 

i Norge och Danmark, men dk lokala skillnaderna är så stora att man ej kan 

samköra med deras system. Just katalogiseringen av böcker är en av de största 

arbetsuppgifterna för de enskilda biblioteken, så ett samordnat system är 

fterlängtat. Men ännu dröjer det nog innan det tar form. 



FRAMTIDSPLANER 

En filial till Amtsbiblioteket planeras i ett nybyggt (ca 3 år gammalt) 

område i norra utkanten av Akureyri. Det blir en ny erf,arenhet. Tidigare 

finns endast filialer till länsbibliotek i Reykjavik och i IsafjHrdur. 

En fördel med ett filialbibliotek är att låntagarna inte behöver bära sina 

böcker så långa vägar. Filialen ska trOligen ligga vid ett shoppingcenter 

med bank och post, så at+, folk när de ändå har ärenden att uträtta, kan slinka 

in på biblioteket och låna några böcker. Larus poängterar att det inte ska 

ligga i anslutning till stadsdelens grundskola. Folk iallmänhet drar sig fHr 

att gå till ett bibliotek sammanbyggt med en skola. I den nya stadsdelen, 

mestadels villor och radhus, bor många barnfamiljer. Kanske blir barnen där 

en ännu stHrre låntagargrupp än på Amtsbiblioteket. 

IJealiskt skulle vara om man istället för eÅ'.filial, startade t~e, fyra stycken 

i olika stadsdelar, så ~f.. låntagare med rörelsesvårigheter hade nära till sitt 

bibliotek. ~. På de olika enheterna kunde~anske 1 på privat initiativ, 

ha annan verksamhet än bara bokutlån. Utställningar, sagostunder mm. 

Att vara en träffpunkt att ta ansvar fHr, att känna gemenskap för; som de gamla 

läsefHreningarna fungerade, men med stHd från Amtsbiblioteket. 

BOKBINDNING 

Inbindning av pliktexemplarbHcker, inplastning och reparation, sker i bibliotek• 

lokalerna. Larus är bokbindare till yrket, så det är naturligt att ha en verkstJ 

på biblioteket. 500-700 böcker binder han in varje år, mestadels på förmiddagarj 

na då biblioteket är stängt. Någon central inbindningsservice av biblioteksband 

finns ännu inte på Island. 

Utanför bibliotekets egen verksamhet finns ett stadsarkiv inhyst i lokalerna. 

En ensam arkivsekreterare har sin arbetsplats här. 
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SAMMANFATTANDE INTRYCK 

Man börjar med att ta'av slg skorna i entrerummet, som även fungerar som 

rökrum innan man går in i biblioteksbyggnaden. De två våningsplanen är stora 

och ljusa, det är högt i tak. Bokhyllorna är mestadels ställda mot väggarna, 

några rader av hyllor ute i salarna avskärmar väl de olika avdelningarna. 

I tidskriftshörnan känner man fläktar från den stora världen, där man står 

och ser ut över den lilla fiskestaden Akureyri ca 20 mil från polcirkeln. 

På de delar av de vitkalkade väggarna som saknar bokhyllor, hänger smakfullt 

valda tavlor. Gröna växter strävar uppåt . Biblioteket är verkligen en estetisk· 

mycket vacker byggnad. 

Barn-och ungdomsavdelningen äri i mitt tycke, i de~. minsta laget. Barnen är en 

såpass stor del av biblioteknyttjarna att de kunde varit betjänta av en större 

avdelning. Och barnverksamhet, typ sagostunder, någon gång då och då skulle 

säkert bli välbesökta. På lördagen var biblioteket s~ 1u(li \ - att det det 

satt barn i alla hörn på den heltäckande mattam. 

Störande för den allmänna stämningen på biblioteket var den skrivsalsliknande 

läsesalen. När den dessutom under mina veckor där var fullsatt till sista 

plats av gymnasieelever som studerade till terminens sluttentamensvecka (decembl 

var illusionen av en skola fullständig. 

En a~nan "skamfläck" var avsaknaden av en stereoanläggning. De skivor som 

samlades på hög genom pliktleveransen, var helt utan avspelningsmöjligheter--

inte ens för katalogiserande personal. Mycket få bibliotek på Island har dock 

musikanläggningar. 

Det förvånade mig först att de två halvtidsanställda bibliotekarierna endast 

hade kontorsgöromål: klassificering och katalogisering. De t'jänstgjorde aldrig 

ute i salen. Men eftersom Island saknar cent~al.biblioteksservice är just 

katalogiseringen ett stort arbete på biblioteken. För ett tio-tal år sedan 

förnyade Akureyri sin katalog, och de gamla samlingarna är inte Dewey-katalogi-

serade ännu. Det blir ett evighetsarbete att gå igenom magasinen för de båda 

flickor som delar på en tjänst; I upplysningsdisken satt en flicka med halva 

''libliotekarieexamen klar. Hon sade att hon antagligen inte tänkte fortsätta läs1 

nte till bibliotekarie iallafa.ll. Hon ville jobba ~ed.·människor, inte på konto 



Men för. att arbeta på ett bibliotek ute i landet var hon ovanligt välutbildad, 

Dilemas de blivande bibliotekarier som kommer till Reykjavik för att studera, 

stannar där efter fullgjord examen. Få återvänder till sin hembygds bibliotek. 

Nästan alla av Islands ca 60 utbildade bibliotekarier arbetar i Reykjavik. 

Det 1ir där tjänsterna finns, De· flesta små b:ibliotek.~har inte. rå& att :anställa. 

Pliktleveranserna av tryck kommer i ett slags lösbladssystem utan pärmar. 

I bokbindningsve~aden binds boken in. Om det är en bok som är värd att köpa 

in utlåningsexemplar av, tas ett av bokhandelsexemplaren till magasinering, 

och det stadigt , av Larus inbundna, ··sätts ut på hyllorna. Men pliktleveransarm 

låter ofta vänta på sig, ibland upp till flera år efter det att den kommit till 

försäljning på bokhandelsdiskarna. Medan jag besökte Akureyri Amtsbibliotek 

hade ett förlag i staden utställning av sina nyutkomna böcker. Som betalning 

för den reklamen fick biblioteket behålla de utställda böckerna. Ekonomiskt. 

En annan sak som vore ekonomiskt vore att sälja en del av magasinerade gamla 

böcker, av tvivelaktigt värde för låntagarna, till ett antikvariat. Pengarna 

kunde användas till inköp av tex "Encyclopedia Britannica". 

Biblioteket är inte särskilt hand1~app~vänltKt. I orginalritningarna var 

en hiss 1mellan våningarna, inplanerad. Trappan är svår och brant att gå i för 

gamla ben. Annars finns ordentligt svängrum mellan hyllorna för rullstolar. 

Akureyri är en skolstad.Många elever kommer från små samhällen och byar 

för att gå i grundskolan. L,.. l • . De är inackorderade under veckorna 

(även under helgen om inte väglaget tillåter hemresa). Till gymnasium och 

fackskola kommer elever från hela norra Island. Inte undra på att biblioteket 

ibland får en anstrykning av att vara skolbibliotek. 

Min kritik till trots, har studiebesöket på Akureyri Amtsbokasafn varit 

en mycket positiv upplevelse. En så skön och avslappnad atmosfär personalen 

emellan och gentemot låntagarna. Biblioteket har verkligen mycket att erbjuda 

den som söker Islands saga och historia, och Akurayris i synnerhet, utan 

att för den skull låta den moderna litteraturen få stryka på foten. En fin 

blandning av nytt och gammalt i fräscha, funktionella lokaler. 

- 24 -



ÄR AKUREYRI AMTSBIBLIOTEK TYPISKT FÖR ISLÄNDSKA BIBLIOTEK? 

Nej, det kan man inte säga. 

•Det har ingen årlig låntagaravgift. 

eDet är ovanligt välförsett med böcker, från hela världen och Island i synne 

•Tidskriftsavdelningen är ovanligt stor. 

•Den nya stora och funktionella biblioteksbyggnaden är avundsvärd. 

•Det har utbildade bibliotekarier anställda. 

e Genom pliktleveransen har det en imponerande samling isländskt tryck. Även 

nya böcker inästan intakt serie finns erbjudna •. · , :'Leder till 
• Stigande utlåningssiffror. Ökad användning av biblioteket. 

• Inga egentliga besvär att få de pengar som behövs för bibliotekets 

nuvarande, relativa,välstånd. 

e Att det inte har en läsaförening som grund för sin existens. 

Typiskt ~~tt man inte har någon annan kulturverksamhet än just bokutlåning. 

• Att grammofon saknas för ski~avlyssning. 

• De skeppslådor med böcker biblioteket gör iordning åt fiskebåtarna. 

• Att de få bibliotekarier som finns utnyttjas maximalt till katalogisering. 
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DALVIK ~ ETT SJÄLVSTYRANDE KOMMUNBIBLIOTEK 

Dalvik, 4 mil norr om Akureyri, är ett litet fiskesamhälle med 1400 invånare. 

Biblioteket i Dalvik är ett självstyrande kommunbibliotek i Akurayris am~. 

Där fanns sedan 1947· en läseförening, vilken fått sitt största tillskott av 

böcker, då Tryggvi Kristiansson donerade sin privata boksamling, med bl.a. 

en utgåva av "Islendinga Sögur" från 1901. 

1955 blev läsefGreningen genom bibliotekslagen ett kommununderstött bibliotek. 

Jag fick tala med Sigurpall H~rimsson, en gammal bokbindare som länge haft 

ansvaret för''boksamlingen. Han bor numera på ett ålderdomshem, där han inrett 

en bokbimdningsverkstad i en skrubb. Där binder han fortfarande in de ~~ ' 

bibliotekets böcker som behöver det, plastar in de andra. etta gör han utan 
pga ans känsla för det l!lla bibliotekets v rd 

att ta betalt. Dessutom svarar okinköpen, oo ställer samman boklådor 

åt fiskebåtarna i Dalviks hamn (det sistnämnda är det nu tämligen avsomnade 

bibliotekets främsta uppgift). För detta får han dock betalt. Han har ca 

50.000 is.kr per år till sitt förfogande att använda till bokinköp och vård 

( summan är inte helt fast). Det blir kappt 300 böcker. Han köper endast in 

böcker på isländska. 

Sedan visade han mig boksamlingen. Det har öppet två dagar i veckan: tisdag r , 

16-18.30 och lördag 13-16. En äldre dam förestår utlåningen. Samman-lagt är 

de 3 personer som delar på en t;jänst. Hyllorna ä.r al utna 9 vilk.rl: är vanligt på 

.. äldre bibliotek. Låntagarna får leta sig fram i en kortkatalog med handskrivna 

kort, eller i en aktuell nyförvärvslista. Klassifikationssystemet som används ä 

ett gammalt isländskt, där tex 17 står för romaner och 22 för sagor (nummer 

finns nästan upp till 100). I kortkatalogen har lådorna ämnesnummer, inom vilka 

böckerna är ordnade alfabetiskt: efter förrnamn eller t i te l. Vid nyförvärv \ldöps 11 

boken, dvs den får ett löpande förvärvsnummer.(17-1288 är romanförvärv 1288.) 

Boksamlingen ha.r sammanlagt 10.000 böcker 9 . Av dem är 118 utländska,~! danska 

~ller norska) samtliga äldre böcker. Biblioteket har 200 låntagare som betalar 

en årsavgift för sitt lånekort; 230 is.kr. De får låna högst 2 böcker per gång 

(vilket gör 4 böcker i veckan). Nya böcker får endast lånas i en vecka, medan 

äldre böcker får lånas i två. Biblioteket har ca 13.000 utlån per år inkl. 
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skeppslånen. Skeppslådorna innehåller 30-35 böcker och är avsedda att räcka för 

två resor. Varje resa varar 10-14 dagar. 

Det är nu meningen att man ska '1skaka liv" i det gamla biblioteket genom 

att flytta det till lokaler i det nybyggda kommunalhuset. Där planeras en 

kombination av kommunalservice och kulturcentrurn,Stadsarkivet ska husera 

vägg i vägg med biblioteket, och läsapparater för mikrofilmade kyrkoböcker 

har placerats i ett gemensamt 

Man hoppas kunna ha öppet en stund varje dag. Så när folk ändå har ärenden till 

banken eller kommunalkontoret, skad~~nna gå in i biblioteket och låna några 

böcker. Nu ska hyllorna öppnas för allmänheten. 

Det gamla biblioteket har nästan glömts bort av kommunens invånare. Folk har 

åkt till Akureyri för att arbeta och handla, och har då passat på att gå till 

biblioteket där (som föYUtom att det har fler böcker, är gratis). 

SMÅ BOKSAMLINGAR I TRAKTEN KRING AKUREYRI 

Små läseföreningar, eller snarare boksamlingar, finns fortfarande kvar i n~a 

na i dalgångarna kring Akureyri. Man köper kollektivt in böcker, har en liten 

medlemsavgift, får kommunalbidrag. Att gemensamt köpa in böcker, ha en föreninB 

att sträva för, skänker samhörighet när det är långt m~llan gårdarna. Boksamlin 

garna är inhysta i en församlingsgård, skolhus eller "Folkets Hus". Vid nyinkö:p 

5-10 åt gången, flyttas de nya böckerna från gård till gård. Lokalerna för 

samlingarnä·· är mycket små, och man har öppet någon timma varje vecka, kanske 

på söndagen i samband med gudstjänsten. I de fall då boksamlingen är inhyst i 

skolhuset, får barnen ta med sig böcker ' till hela familjen då de far hem 

över helgen. Några få av föreningarna prenumererar på tidskrifter. Bokutlånin-

gen är deras enda verksamhet. I genomsnitt köper man in 50-100 böcker per är. 

I Akuryris. amt, det östra länet, finns ett tio-tal föreningar av denna typ. 

(Larus Zophoniasson) 
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BILAGA 1 

!85! års KATALOG 

ANT.AL TITLAR 
Teologi: 
Kyrkohistoria,kristen dogmatik,moral, 
liturgi, predikningar, kyrkofäder 

Lag: 
Nordisk lag,utlåndsk lag 

Medicin: 

79 

24 

Anatomi,fysiologi,dialetik,läkningskunskap, 
kirurgi,farmakologi, veterinärkunskap 29 

Psykologi~ Antropologi: 
Filosofi, logik,psykologi, moral,politik, 
pedagogik 77 

Matematiska kunskaper: 
Matematik, mekanik, arkitektur, krigskonst, 
astronomi, spel 28 

Naturvetenskaper: 
Naturvetenskap, naturhistoria,fysik 23 

Ekonomi: .. 
Ekonomi allmant, nationalekonomi, husekonomi, 
hantverk, handelsvetenskaper 41 

Historia: 
Allmän historia, nordiska antikviteter, 
Dansk historia, Norsk, ÖV+iga länder !57 

Språkvetenskaper: 
Bokkunskap, orientalisk l-itteratur, grekisk, 
latinska klassiker, tungomål; grammatik 
och lingvistik 87 

skönlitteratur: 
. Retorik, romaner, dikter 168 

Encyklopedier: 
Allm~na encyklopedier, litteraturhistoria, 
kartor och tabeller 88 

Av 801 titlar var 48 p8 isländska. Resten pÅ danska 
norska, latin eller grekiska. De 801 titlarna 
fördelade sig på drygt 2000 volymer. 
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BILAGA 2 

B'LJDGET BILAGA 

I98o I979 I978 I977 I976 · I975 I974 I973 

43 25,6 Io,8 6,6 4,8 ' 3,6 I9 2,7 

3,9 3,8 2,4 I,8 I,5 I,2 0,6 0,4 
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Nya biblioteksbyggnaden invigdes.I968 
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I97I 

I,2 

0,3 

0,3 

0,6 

O, 21 

0,3 

p 

3,3 

I965 

o,: 

O, 1 

O, 1 

o· , . 

O, ( 

O, o: 

p 

O, 1 



.. 

BILAGA 3 

ARSSKYRSLA - ÅRSRAPPORT FÖR AKUREYRI AMTSBOKASAFN 

Totalt utlån xro11 

Medelutlån/dag 

Antal dagar 
öppethållande 

Månad med flest 
utlån 

Månad med minst 
utlån 

Antal böcker rcJ· 
till utlån x 

skeppsutlån xi041 

I980 I979 I978 I977 I976 I975 I974 I973 I972 

I3,7 I3,5 I2,3 I2,2 II,9 I2,0 Io,,: 9,4 8,8 

500 493 446 444 409 4I7 370 . 3g6 330 

l 275 274 278 277,5 292 287 285 l 287 267,5 
l . l 

' ! 
i jan jan mars mars fe b jan nov l jan jan 

_l _l 

l maj sept maj maj l maj maj !juni '· . juni !JUnl 
l l 

30,6 29,5 27,( 26,I 24,6 23,4 22,2 20,: 

38,6 29,6 27': 33, ~ 33,3 29,6 20,5 I7, ~ 

~ = uppgift saknas 

Bilaga -"t~3 sammanställda av årsrapporter för Akureyri 

Amtsbibliotek. Föreståndarna har skiftat (se historie

skrivningen), men förhoppningsvis har inte deras sätt 

att räkna differerat. 

-
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BILAGA 4 

AKUREYRI AMTsBIBLIOTEK PLANLÖsNINGAR 
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Waldenbä.ek, Maria E958-] 

Islands bibliotekshistoria och biblioteks
~yatem idag / Maria ·Waldenbe.ek .• ,.. :Sorås, 
1982. - ~4 bL /- (Specialarbete. / Högskolan 
i Borås. Insti tuiionen ·bibliotek'shögskolan, 
ISSN 0347-1128 i 1982:2) 

Arbetet behandlar isländsk bibliotekshistoria, som tog sin 
början då den första läseföreningen bildades 1790. Målet 
var att köpa böcker kollektivt för cirkulation. Under 1800-
talet växte läseföreningar u~p fördvanligt fol~4 över hela 
Island. Amtsbiblioteket i Akureyri, 1827, grundades på 
danskt initiativ. Pliktleveranslag kom 1886, som omfattade 
Amtsbiblioteken och Nationalbiblioteket i Reykjavik. 
Modern bibliotekshistoria börjar inte förrän 1955 då den 
nya bibliotekslagen, som baserade sig på 31 biblioteksdist
rikt, antogs. Bakom låg iden om ett centralt bibliotek med 
filialer. Lagen gjorde läsaföreningar till självstyrande, 
kommununderstödda bibliotek. Uppbyggnaden av Islands biblio
tekssystem är i ett begynnelseskede. Man planerar en central 
bokservice och ett eget datasystem. 
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