En återblick på Blink - LiUB:s
personaltidning
Peter Igelström
Blink – Linköpings universitetsbiblioteks
personaltidning – kunde i april 1984 komma
med ett stort avslöjande: Linköpings universitet skulle omorganisera och biblioteket
skulle i den nya organisationen tilldelas en ledande roll. LiU:s informationschef Mats
Arwidson citerades: ”Detta är en relativt ny
idé som kommit upp i samband med Riksrevisionsverkets översyn av effektivitet i
statsförvaltningen”. Biblioteket skulle sättas
att styra hela universitetet med motiveringen
att det ”varit föregångsman när det gäller att
automatisera och därmed effektivisera den
egna verksamheten”. Överbibliotekarien Kari
Marklund ställdes mot väggen och fick svara
på frågan varför berörda parter inte fått någon tidigare information om detta: ”Hemlighetsmakeriet beror på att förhandlingarna
förts på högsta nivå”.
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Att det rörde sig om ett aprilskämt hade Figur 11
Blinks läsare vid det här laget förmodligen insett. De allra flesta nyheter som Blink rapporterade om var dock helt autentiska.
Personaltidningen var länge en viktig kanal för informationsspridningen inom Linköpings universitetsbibliotek (LiUB). En första personaltidning, LiHB-bladet, startades 1972 men kom endast ut med tre nummer. Ett nytt initiativ i denna väg, LiUBbladet, kom till 1978 och gavs ut till och med 1982.
Året efter var det så dags för en nystart under titeln Blink (”Bibliotek LINKöping”).
Utgivningen av Blink fortlöpte till och med 1997. Följande axplock ur tidningen ger en
bild av sådant som varit aktuellt på LiUB, inom biblioteksvärlden och i samhället över
lag under de år tidningen gavs ut.

Aktuellt på biblioteket och övriga universitetet
Den 16–18 augusti 1990 stod Linköpings universitetsbibliotek värd för Nordiska
Vetenskapliga Bibliotekarieförbundets nionde medlemsmöte. NVBF-mötet hölls under rubriken ”Enade vi stå, söndrade vi falla” och samlade deltagare från Island, Danmark, Finland, Norge, USA, Estland och Sverige. Konferensprogrammet presenterades
i Blink nr 3, 1990.
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I Blink nr 1–6, 1992 rapporterade Kristin Krantz från invigningen av det nya
kvartersbiblioteket i Norrköping – Norrköpingsbiblioteket teknik (NBT). Biblioteket
var inrymt i en lokal som tidigare varit textilfabrik och vid invigningen deltog bland
andra dekanus Hasse Odenö och kommunalrådet Sture Jönsson.
I Blink nr 3, 1995 skrev Liane Otaegui om valet där ny LiU-rektor efter Sven Erlander hade utsetts. Bland tre kandidater hade valet fallit på Anders Flodström. Överbibliotekarie Christer Knuthammar och professor Erik Sandewall hade valts till prorektorer som vardera skulle tjänstgöra i denna befattning på 25 procent. Vem som
skulle träda in som tillförordnad rektor fram till att Flodström skulle tillträda i juli 1996
var ännu inte bestämt.
I Blink nr 10, 1995 (oktober) presenterades planerna för ett samlat campus för
universitetets utbildningar och forskning i Norrköping. I samma nummer beskrev
Marianne Auby sin vision för ett bibliotek vid detta planerade campus.
I nr 5, 1996 (oktober–december) meddelade en notis att stöldskyddsbågar nu hade
installerats på Humanistiska biblioteket. Att också stöldskyddsmärka alla böcker beräknades ta omkring tre månaders arbete i anspråk. I december skulle också en självutlåningsapparat tas i drift.
Den 23 april 1997 uppmärksammade universitetsbiblioteket den första Världsbokdagen med olika aktiviteter, däribland bokutställningar, frågesport och ”Speaker’s Corner”. ”Världsbok- och upphovsrättsdagen” hade instiftats av UNESCO 1995. (Blink nr
2, 1997)

Arbetsmiljö – ett hett diskussionsämne
Förutom sin nyhetsförmedlande roll fyllde Blink även en funktion som diskussionsforum. I decembernumret 1983 kunde man läsa att frågan om rökning i bibliotekets
lokaler tagits upp till behandling i Biblioteksnämnden och att möjligheterna till att inrätta en ”rökvrå” skulle undersökas.
Blinks aprilnummer 1988 innehöll en särskild bilaga på temat arbetsmiljö som
innehöll intervjuer med bibliotekspersonal, överbibliotekarie, forskare med flera.
LiUB-medarbetaren Vit Aspanius, som utsetts till universitetets skyddsombud för
Campus Valla, återkom till problematiken kring rökning på arbetsplatsen: ”Just nu har
vi röksituationen som målområde, hur man ska komma åt cigarett-rökningen. Vi har
föreslagit till exempel att man ska bygga ut ljusgårdar för rökarna.”
En annan stor arbetsmiljöfråga under denna tid handlade om arbetet vid datorterminaler. Även denna fråga kom upp i intervjun med Vit Aspanius: ”Vi måste ha en
långsam och försiktig utveckling av datoriseringen med tanke på att vi fortfarande vet
mycket lite om konsekvenserna, till exempel effekterna av statisk elektricitet och
elektromagnetisk strålning”. Överbibliotekarie Birgitta Bergdahl påtalade tre huvudsakliga problem när det gällde arbetsmiljön: ”arbete vid datorer, problem med ventilation, särskilt i nya byggnader och stölder”.
Peter Berry framförde i Blink nr 1, 1990 sina tankar kring intern kommunikation på
biblioteket med anledning av att det framkommit synpunkter om att denna var dålig i
samband med beslut. Framför allt avfärdade han förslaget om fler möten som en lös-
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ning: ”Jag har en helt avvikande åsikt. Vi bör ta den informella kommunikationen vid
kaffet som inspiration för den kommunikation vi ska ha i framtiden.”
Margareta Sarring föreslog i ett inlägg i Blink nr 2, 1997 att begreppet kvartersbibliotek skulle skrotas till förmån för något mer lättbegripligt för låntagarna. Hon påpekade också att benämningen kvartersbibliotek inte användes konsekvent för samtliga 11 LiU-bibliotek, utan bara för vissa. ”Nya Humanistiska biblioteket i kvarteret Dhuset fick heta HB som förut, i stället för KD (Kvartersbibliotek D). Nya medicinska
biblioteket slapp heta KC (Kvartersbibliotek Cellbiologen) utan döptes till HUB (Hälsouniversitetets bibliotek).”

Nostalgoteket
Ett återkommande inslag i Blink var notiser under rubrikerna Historiaforskning och
Nostalgoteket, signerade N.G. R., Blinks motalaredaktion med flera alias. Bakom dessa
dolde sig Nils Gösta Roos, mångårig LiUB-medarbetare med intresse för lokal filmhistoria och som gärna delade med sig av kuriösa historier med koppling till bibliotek.
Här ett exempel hämtat ur Blink april 1984:
UR MOTALA POSTEN DEN 26 MARS 1898
Insänt av N.G. R--s
På biblioteket. Jungfrun:
-Låt mig få ”De tre musketörerna”
-De ä’ tyvärr utlånta
Jungfrun
-Alla tre? Jag kan väl åtminstone få en af dem?

Ett annat bidrag återgav en notis från tidningen Upsala 1888 03 15 som varnade för
”den dåliga literaturen”, under den här tiden betraktat som ett samhällsproblem:
”Hvad som ofta är på tal, nämligen om den fara ungdomen löper genom läsning
af dåliga böcker af slipprig och fantasien eggande natur utan någon som helst
sedlig eller förståndet odlande anläggning, eger ett nära sammanhang med den
fråga, som utgör föremål för denna uppsats. [---]
Således – bevaren de ungas själar, att de ej må förderfvas och besmittas af giftiga tryckalster under realistisk skylt! Deras själslif besudlas så lätt genom inverkan af det onda, de osunda, dåliga intrycken blifva måhända outplånliga och
stanna qvar såsom grunddrag, dem ej ens lång lefnad kan upphäfva och bringa
till rätta.”
(Blink oktober 1987)

Gästtyckare
I Blink publicerades då och då externa bidrag från forskare, lärare och andra biblioteksanvändare som lämnade sin syn på bibliotekets tjänster. Universitetets rektor Sven
Erlander delade sina erfarenheter av biblioteket i Blink 1984:
I Linköping var förutsättningarna givetvis helt andra än på en gammal institution i Stockholm [där Erlander hade inlett sin forskarkarriär inom matematisk
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statistik]. Jag tycker dock att LiUB mycket bra har kunnat ställa upp med inlån
och kopior. Bristen på tidskrifter i Linköping har dock tvingat fram ett väldigt
kopierande – eftersom man inte kan gå till biblioteket när som helst och kontrollera en referens, som måste lånas in, måste man se till att man har en kopia.

Erlander berättade även att han använde sig av stående sökprofiler för att bevaka sina
ämnen och att han flera gånger haft nytta av databaser för att sätta sig in i för honom
nya forskningsområden: ”Jag kan fortfarande inte undgå att fascineras av möjligheten
att på basis av en handfull sökord kunna söka igenom ett stort antal tidskrifter och
forskningsrapporter i en databas i Kalifornien!” (Blink februari 1984)
En annan grupp som inbjöds komma med synpunkter på LiUB var praktiserande
studenter från Bibliotekshögskolan (BHS) i Borås. Flera av de som gjort praktik under
1984 framhöll att Linköpings universitetsbibliotek låg långt framme när det gällde
automatisering och datorisering: ”Bra att moderna hjälpmedel som data används”, ansåg en av praktikanterna. En annan BHS-student såg dock med skepsis på detta: ”Jag
är personligen ganska skeptisk till alla dessa datorer. Kan detta inte komma att medföra ännu färre tjänster? Det blir mycket dyrt och jag är rädd att detta kan gå ut över
andra av bibliotekets funktioner.” (Blink april 1984)

LiUB och ”Stiftis”
Under 1980-talet var relationen till Stifts- och
landsbiblioteket uppe till diskussion. Bland annat lyftes behovet av samarbetsformer mellan
”Stiftis” och universitetsbiblioteket. Det fanns
visioner om att upprätta en gemensam
periodikaförteckning och att de två bibliotekens
kataloger skulle kopplas samman. (Blink oktober
1985)
Under 1988 ledde studenternas närvaro på
Stifts- och landsbiblioteket till debatt i lokalpressen. Enligt insändare ockuperade studenterna bibliotekets läsplatser och personalen upplevde att de i alltför hög utsträckning fick serva
studenter när detta främst ålåg universitetsbiblioteket. Vissa studenter å sin sida upplevde
sig dåligt bemötta på Stifts- och landsbiblioteket
då biblioteket valde att reservera vissa läsplatser
för ”icke-studerande” och föreslog att universiFigur
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tetet anlitade vakter som skulle hålla koll på
studenterna. Bibliotekets dåvarande chef Birgit
van Erk menade i en replik i Östgöta Correspondenten att ”Stifts- och landsbiblioteket
har ej möjlighet att expediera alla de kurslistor som lämnas fram i informationsdisken”
(återpublicerad i Blink mars 1988). Tillsammans med universitetsbiblioteket tillsattes
en arbetsgrupp som skulle arbeta med att sprida information kring vilken service re167

spektive bibliotek kunde erbjuda. Denna debatt uppmärksammades i Blink i februari
1988, mars 1988 och april 1988.
I Blink nr 5, 1996 kunde man läsa ett reportage om den anlagda brand som ödelade
Stifts- och landsbiblioteket natten mellan den 20 och 21 september 1996 och den efterföljande manifestationen mot dådet på borggården vid slottet. ”Några av talarna var
överbibliotekarie Christer Knuthammar, landshövding Björn Eriksson och ÖC:s Ernst
Klein”, kunde Blink rapportera.

Utblickar mot omvärlden
Rapporter från konferenser, seminarier och studiebesök tillhörde de vanligaste inslagen i Blink. Viktiga händelser i omvärlden gjorde ibland också avtryck på Blinks sidor.
I Blink december 1983 berättade Bodil Gustavsson om ett studiebesök vid Bodleian
Library i Oxford. Där kunde man bland annat läsa: ”Den totala biblioteksytan är på
37426 m², biblioteket har 24 läsesalar, 2062 läsplatser, 4,5 milj. volymer, 390 anställda och en budget på £ 3 761 600 (81/82).”
I oktobernumret 1985 rapporterade Monika Rudbeck från den allra första biblioteksmässan (sedermera Bok- och bibliotek) i Göteborg, som hölls 23–25 augusti
samma år. Denna första årgång bjöds det bland annat på seminarier om Verbovisuell
kommunikation med Svenska Serieakademins president Sture Hegerfors; Maria Gripe
förklarade hur titeln Tordyveln flyger i skymningen hade kommit till och Isaac B.
Singer höll ett bejublat framträdande då han läste upp en av sina opublicerade noveller.
I Blinks februarinummer 1986 efterlyste Bo Stenström en förklaring av begreppet
hip hop, som tydligen hade dykt upp i samband med Statskontorets framtidskonferens
1985: ”Har någon läst om eller hört talas om en kulturföreteelse som kallas ’hip hop’
vill jag gärna få kontakt med vederbörande. Jag har en förklaring men är intresserad
av att få skriftliga belägg”.
I mars 1986 hedrades Olof Palmes minne med några utvalda ord från personalen
efter att statsministern blivit mördad i Stockholm den 28 februari. (Blink mars 1986)
I Blink maj-september 1987 uppmärksammade Thomas Trakell datorprogram för
automatisk översättning från ett språk till ett annat. Läsarna bjöds även på några exempel på datoröversatta texter, detta flera decennier före Google Translate.
I samma nummer gratulerades LiUB:s före detta överbibliotekarie Kari Marklund
till att ha blivit utsedd till chefredaktör för Nationalencyklopedin.
I novembernumret 1987 rapporterade Bodil Gustavsson från Bibliothèque Nordique – specialbibliotek i Paris för nordisk litteratur och litteratur om Norden – där hon
arbetat som delegerad bibliotekarie under nära två år (de nordiska länderna turas om
att skicka en bibliotekarie för att tjänstgöra där under en begränsad period).
I Blink nr 2, 1989 skrev Birgitta Bergdahl om glasnost och perestrojka i sovjetiska
bibliotek efter att ha besökt Leningrad och talat med bibliotekarier där om villkoren
för landets bibliotek.
I samma nummer rapporterades också om den lagändring som gjorde uppgifter om
bibliotekslån sekretessbelagda. Biblioteken fick nu inte längre lämna ut uppgifter om
vilka böcker en viss låntagare hade lånat. Lagändringen hade länge varit efterfrågad
från bibliotekshåll; i synnerhet Göteborgs stadsbibliotek hade drivit på i frågan.
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Rapporter från bokmässan i Frankfurt återfanns
i Blink nr 3, 1989 (Inger Svensson) och i Blink nr
11/12, 1995 (Christina Brage, Elisabeth Antonsson
och Thomas Trakell). Vid 1995 års mässa deltog
6500 utställare och 70 000 personer arbetade där
varje dag. På nyhetsfronten kunde bland annat
rapporteras att Leonardo da Vincis verk skulle
komma ut på CD 1996/97.
I nr 1–6, 1992 återgav Liisi Pusa intryck från
IFLA-konferensen i New Dehli 1992, över vilken det
indiska biblioteksväsendets fader S. R. Ranganathans ande svävade.
Christer Knuthammar redogjorde för ett studiebesök vid några bibliotek vid amerikanska universitet under mars–april 1995: Massachusetts Institute
of Technology (MIT), Harvard University, Princeton
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sity of Pittsburgh. Ett genomgående intryck var att
”toppstyrningen är stark”. ”Några budgetförhandlingar av den art och omfattning som vi håller på med förekommer inte. När vi
berättade om dessa blev reaktionerna som regel skeptiska.” (Blink nr 4, april 1995)
I Blink nr 5, 1996 rapporterade Liselotte Thornell från International Summer
School on the Digital Library vid universitetsbiblioteket i nederländska Tillburg, som
var en föregångare inom området digitala bibliotekstjänster.
Lars Svensson lämnade en rapport från en studieresa till Paris i Blink nr 3, 1997
som bland annat omfattade ett besök vid det nya Bibliothéque nationale de France
François Mitterand. Det samlade intrycket i ett ord: ”Häftigt!”.

Avslutning
Utöver detta smakprov på det som publicerades i Blink under åren 1983 till 1997 har
tidningens läsare kunnat ta del av matlagning- och bakningsrecept, lästips, en och annan vers- och vistext, en fågelspalt, biblioteksanställdas idrottsprestationer, korsord,
tävlingar och mycket mer. Personaltidningen fyllde både en funktion som
informationsorgan och som socialt forum.
Ett index över artiklar publicerade i Blink 1983−1987 (sammanställt av Thomas
Trakell) ger en bra översikt över tidningens innehåll under dessa år. Flest bidrag återfanns under rubriken ”Konferenser, seminarier”, 37 stycken. Andra heta ämnen var
”Datorbaserad informationssökning” (14 artiklar), ”Informationsteknologi” (14 artiklar) och ”Förvärv” (12 artiklar).
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Blink kunde ges ut
främst som ett resultat av
ett stort arbete från enskilda medarbetare. Åren
1983–1988 tjänstgjorde
Peter Berry som tidningens redaktör. Därefter togs
sysslan över av Lars
Svensson (senare Griberg), under åren 1989–
1990 med Solveig Lundin
som medredaktör.
År 1997 ersattes den
tryckta personaltidningen
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av bibliotekets nyligen sjösatta intranät. Den senaste utvecklingen inom IT hade varit ett av de mest bevakade
ämnena i Blink och det var nu informationstekniken som kom att ersätta Blink som
tryckt publikation. Så här över tjugo år senare kan tidningen läsas som ett intressant
tidsdokument som speglar LiUB:s utveckling under 1980- och 90-talen.
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