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De första åren
På kommunalfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 1927 ”be-
slöts med två tredjedels majoritet att inrätta och upprätta ett kommunalt biblio-
tek”. För inrättandet anslogs 1000.-mk och för lön till bibliotekarien 
600:-mk. Till biblioteksnämnd valdes herr Uno Kalman, lärare K E 
Ideman, kyrkoherde Martin Perman, landstingsman Hugo Elfsberg 
och lärare Eufemia Carlberg. På fullmäktiges sammanträde den 4 
december beslöts ytterligare att ”överskottet från folkskolornas utgiftsstat 
skulle överföras till biblioteket beviljat anslag”. Den 28 april 1928 invaldes 
också bonden Erik Danielsson och den 4 november bonden Nestor 
Pettersson i.st.f. Martin Perman.

Den kommunala biblioteksstyrelsens första protokoll skrevs i 
Karlby folkskola den 25 mars 1928 där det beslöts ”att fortast möjligt 
inköpa marthaföreningens bibliotek till ett beprövat åsatt värde”. Där beslöts 
att öppna kommunala biblioteket för allmänheten så snart förvärvet 
gjorts. Närvarande var styrelseledamöterna K.E.Ideman, Uno Kal-
man och Hugo Elfsberg, som var mötets sekreterare.

Tyvärr saknas marthaföreningens protokoll från åren 1919 – 29 i 
Landskapsarkivet. Det skulle ha varit intressant att följa med diskus-
sionen gällande ett kommande bibliotek och vilka böcker som fanns 
i marthornas bibliotek.
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Vid nästa möte den 15 april 1928 var också lärarinnan Eufe-
mia Carlberg närvarande. Nu beslöts meddela bibliotekskon-
sulenten Karl Gustafsson ”att biblioteket härstädes öppnats 
för allmänheten den 15 innevarande april”.

Hugo Elfsberg utsågs till bibliotekarie i biblioteket som 
fanns i Österbygge folkskola. ( Kallades senare Helsö-Öster-
bygge skola för att till sist endast kallas Helsö skola).

I årsberättelsen för 1928 framkommer att innevånarna är 
950 och låntagarna 83.  I januari hade  89 band erhållits som 
gåva (troligen av marthaföreningen). I december fanns 1.086 
band utlånade. Den nya litteraturen bestod mest av fackböcker 
såsom  ”Båtmotorer och deras skötsel, ”Nötkreatursläkaren” 
och ”Kolik hos häst”. 

Den första kostnadsredovisningen såg ut så här:
 1.400:-  kommunen  lön  800:-

    900:- statsbidrag

      18:25 bokplikter

På sammanträdet den 11 maj 1930 beslöts att en utlånings-
station öppnas i Karlby folkskola. Närvarande var styrelsele-
damöterna K.E.Ideman, Erik Danielsson, Uno Kalman och 
Hugo Elfsberg. Läraren K.E.Ideman lovade ta sig an utlå-
ningsrörelsen till en början vid bokutlåningsstationen i Karlby 
folkskola.

Årsberättelsen för år 1931 visar att utlåningsstationen i 
Karlby hade 95 låntagare och 111 band. Både i Karlby och 
Helsö hölls en timme öppet varje söndag.

Redan år 1932 upptogs frågan om en utlåningsstation på 
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Kyrkogårdsö. Från år 1932 – 35 förekom en sparsam utlåning 
av 30 band , 10 låntagare år – 32 och , 122 band, 18 låntagare 
år – 33. Utlåningen omhänderhades av  lärarinnan Vega Jo-
hansson biträdd av David Nordberg.  Ännu 1958 togs samma 
fråga upp men följande år framkom det att inget intresse fö-
relåg där. Frågan lämnades därmed.

För den som är intresserad av vad funktionärernas ersätt-
ning kunde vara, här ett litet utdrag: år 1934 beslöts att Hugo 
Elfsbergs lön var 600mk/år och K.E.Idemans ersättning 
60mk/år. Arvodet har år 1950 stigit till 10.000:- respektive 
4.000:-. Från år 1962 följs fackets löneföreskrifter. Då hade 
marken devalverats.

Biblioteksinspektören Karl Gustafsson föreslog en bib-
lioteksstadga som godkändes. På grund av den anmodades 
kommunalfullmäktige år 1937 att anhålla om undantag från 
kompetensfordringarna för Hugo Elfsberg hos landskaps-
nämnden.

I praktiken ersattes lärare Ideman vid bokutlåningsstatio-
nen i Karlby av fröken Linnéa Ideman år 1932.  Lärare Olof  
Bamberg övertog sysslan år 1940 och ersattes av lärare Nestor 
Sundström år 1943.

Karl Ideman

Nestor Pettersson
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Kapitel 2:  Efterkrigstid

Om en tid då världen öppnades med bilar 
och bilfärjor och elekriciteten kom till Kökar. 
Biblioteket förläggs till nya skolan



Efterkrigstid
Kantor Uno Kalman trädde till 1954 och fortsatte till 1959. 
Under tiden fi ck utlåningsstationen ett nytt utrymme i den nybyggda 
folkskolans klubbrum i Karlby 1958. Överfl yttning av böcker från 
huvudbiblioteket sker. Lärare Jan-Erik Dahlgren skötte utlåningen 
till han fl yttade från orten varpå Britta Bonds från den 1 mars 1966 
omhändertog utlåningen till 31december1988 när hon gick i pen-
sion.

Britta Bonds
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Klubbrummet behövdes för andra ändamål så bokutlåningen 
fi ck dela rum med hälsovården i skolhusets källare från 1970. 

I samband med utbyggnaden av grundskolan i Karlby bygg-
des så ett nytt rum för fi lialbiblioteket och det blev färdigt 
1985. 

År 1989 anställdes Ethel Larpes fram till 1997 när hon efter-
följdes av Inge – May Forsman från den 12 maj 1997.

Hugo Elfsberg var bibliotekarie vid Helsö – Österbygge 
folkskola ända från starten den 15 april 1928 till 3 jan. 1961. 
Angående kompetensen ett utdrag ur protokoll av den 20 nov. 
1937: ”Beslöts anmoda kommunalfullmäktige att inom detta 
år anhålla hos landskapsnämnden att densamma i stöd av pa-
ragraf  8, punkt 5 i landskapslagen om folkbibliotek av den 19 
aug. 1935, ville medgiva undantag tillsvidare för Kökar kom-
munala bibliotek, beträffande kompetensfordringarna för bib-
liotekets föreståndare.”

Från år 1961 blev lärare Olof  Jansson bibliotekarie och inne-
hade sysslan  till sin pensionering 12 maj 1997.

Det visade sig att det uppstått mögelproblem vid fi lialbib-
lioteket. Böckerna överfördes till Helsö och skjutsar ordnades 
för fi lialbibliotekets låntagare. Också skolbarnen fi ck åka med 
skjuts dit tills det nya biblioteket stod färdigt. Inge – May Fors-
man fortsatte då med utlåningen i Helsö samtidigt med utlå-
ningen i Karlby för en kort tid.

En utbyggnad av grundskolan i Karlby var åter aktuell år 
1997. Efter en del segslitna förhandlingar för att behålla två 
bibliotek klargjordes det nu att kommunen i fortsättningen 
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skulle betjänas av ett bibliotek och att det skulle inrymmas i 
Kökars grundskola, vilket eleverna i skolan också skulle ha stor 
nytta av. Enligt grundritningarna skulle utrymmet bli 120 kvm 
men, som alltid, minskades ytan ner i det slutliga förslaget. Nå-
got utrymme för utställningar, som planerats, blev det inte.

Sedan ett antal år hade kommunens nämnder utökats med 
en kulturnämnd. I vissa ärenden samarbetade biblioteks – och 
kulturnämnderna. År 1997 beslöts att anställa en gemensam 
bibliotekarie/kultursekreterare för att handha båda nämnder-
nas verksamhet. Nu efterfrågas kompetens för tjänsten. Olof  
Jansson hade innehaft tjänsten i kraft av den bibliotekariekurs 
som alla genomgick i lärarseminariet på 40- och 50-talen. Det-
samma hade gällt tjänsteinnehavarna i fi lialbiblioteket.

Den 12 maj 1997 anställdes  Inge-May Forsman som biblio-
tekarie/kultursekreterare och innehar befattningen som ordina-
rie från 16 april 1998.

Efterkrigstid

Inge-May Forsman



Kapitel 3:   Personal och 
    förtroendevalda

Om de personer som har haft avgörande betydelse 
för biblioteksväsendets utveckling på Kökar



Personal och 
förtroendevalda
Bibliotekarier vid huvudbiblioteket i Helsö:

Hugo Elfsberg 1928-60
Olof  Jansson 1961-97
Inge-May Forsman 1997-2000

Bibliotekarier vid fi lialbiblioteket i Karlby:
K.E.Ideman 1930-32
Linnéa Ideman 1933-39
Olof  Bamberg  1940-43
Nestor Sundström 1943-54
Uno Kalman 1954-59
Jan-Erik Dahlgren 1959-65
Britta Bonds 1966-88
Ethel Larpes 1989-97
Inge-May Forsman 1997 
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Bibliotekarie vid Kökars kommunbibliotek i grundskolan:
Inge-May Forsman från år 2000

Vikarier:
Mona Eklund , Minna Hellström , Katrin Finneman, Ing-Marie Jo-
sefsson, Anders Linderborg, Anki Åvall, Lena Thomasson, Gunilla 
Pleijel, Lotta Brolin

Förtroendevalda i biblioteksstyrelsen, senare biblioteksnämnden,        
i bokstavsordning:

Birger Andersson 1972
Olof  Bamberg 1940-43
Jan-Olof  Bonds, ordf, 1992-94
Eufemia Carlberg, 1928-39,  ordf. 1940 
Svea Dahlblom 1982-89
Britta Dahlgren 1992-95
Erik Danielsson 1928-38
Marianne Danielsson 1972-99, ordf. 1980-91 och 1996-99
Hugo Elfsberg sekr för protokollen 1928-60, ordf. 1965-71
Katarina Gäddnäs-Karlsson 2004-, ordf. 2007-
Ann-Louise Hellström 2007-
Krister Hellström 1996- 
Åke Hellström 2000-
Agneta Holmström  1992-95 
Miranda Holmström 1965-79, ordf. 1972-79
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Riitta Holmström 1984- 
K.E.Ideman 1928-40, ordf. 1928-40, utlåningsstationen 1930-32
Matts-Folke Isaksson 1984-
Bengt Jansson 2000-
Oili Jansson 1992- 
Olof  Jansson  1954-55, ordf. 1956-60
Holger Kalman 1973-79
Ragnhild Kalman 1980-89
Uno Kalman 1928 – 71, sköter utlåningsstationen 1954-59
Mona Karlsson 1989-03
Torbjörn Karlsson 1989-91
Jeanette Laude 1992
Lilian Mattsson 1996-06, ordf. 2000-06
Karl – Uno Miren 1972-98
Maj – Britt Miren 2002- 
Gabriella Nordlund 1996-01
Nestor Petterson, fr 1956 Nestor Jorpes, 1928-71, ordf. 1961-64
Marita Staffas 1993
Cristina Söderlund 1989
Folke Söderlund 1990
Helen Söderman 2000-
Ingalill Thomasson 1981-95
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Maria Thomasson 1996
Vera Thomasson 1976-80
Maria Westerberg 1994-96, ordf. 1994-95
Katariina Vuorinen 1992-95 
Marika Åkerström 2000- 
Många av ovanstående personer har haft en avgörande betydelse 

för biblioteksväsendets utveckling på orten. 
Eftersom uppgifterna till denna historik tagits från bibliotekssty-

relsens – nämndens protokoll, där endast de närvarande antecknats, 
kan någon invald fattas i förteckningen eller årtalen inte vara helt 
korrekta. Jag ber om överseende i så fall.
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Bibliotekets gamla bokskåp, som nu inyrmmer Kökar-litteratur



Kapitel 4:   Inköp och statistik

Vad som lästes och vad som inte fi ck läsas. 
Kökarborna är fl itiga boklånare



Inköp och statistik

Inköp och statistik
 Till en början ålåg det föreståndaren för huvudbiblioteket att inköpa 
litteratur för de ”tillbudsstående medlen” liksom att köpa in behöv-
liga bokskåp. (Ett av dem står i nuvarande bibliotekets läsrum)

År 1945 utsändes cirkulär till alla bibliotek om olämplig litteratur. 
Utdrag ur protokollet från 12 febr. 1946:

”Delgavs styrelsen ett cirkulär nr 65B av den 22 sistlidne september från 
biblioteksinspektören, angående avlägsnandet från biblioteken  av all litteratur, 
som ofördelaktigt riktar sig mot Sovjetunionen och beslöt styrelsen ställa sig cir-
kuläret ifråga till noggrann efterrättelse.” Tyvärr fi nns ingen förteckning 
på borttagen litteratur eller vad som gjordes med den i protokollen. 
Inte heller fi nns noteringar i senare protokoll om att denna litteratur 
togs fram igen.

T. ex. i historiken över Jomala bibliotek kan man läsa att följande 
böcker togs bort:

”När jag var arbetare i Sovjetunionen”,” Striderna i Suomussalmi” av Si-
ilasvuo, ”Min kamp” av Hitler och ”Finland den 13 mars“ av Nycop. 
Uppmaningen togs bort 1958 och böckerna togs fram igen.

På 1950-talet ser det ut som om också styrelseledamöterna deltar 
i urvalet. Också en lista med förslag från den tiden är undertecknad 
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av inspektören Karl Gustafsson och gäller de olika avdelningarna A, 
E, F, G, J, R, T, under avdelning T till exempel: ”Räknestickan och dess 
användning”.

Valet föll alltmer på bibliotekarien, så småningom med komplette-
ring av bokkataloger där låntagarna också fi ck kryssa för önskemål.

Från 60-talets mitt tillhandahölls visst tidskriftsutbud. Efter an-
märkning från biblioteksinspektören blev utbudet mest fackinriktat 
med båt-, jakt- natur-, hem- teman. 

I det nya biblioteket fi nns en verkligt fi n tidskriftsavdelning. Tid-
skrifterna kan lånas hem under två veckor, dock inte den sist inkomna. 
Dagstidningar har också tillhandahållits. F.n. fi nns Hbl för kunden.

Kökar ligger hela tiden högt på listan av lånestatistiken. De senaste 
åren kan tjäna som exempel:

2004 utlåning totalt 8.796 böcker, 29,7 lån/invånare
2005 utlåning totalt 8.796 böcker  28,2 lån/invånare
2006 utlåning totalt 11.166 böcker 37,4 lån/invånare (mycket bra)
Preliminärt står sig den goda statistiken under år 2007 med 36 lån/

invånare.



På Skoklosters slott i Sverige hänger denna tavla målad av italienaren 
Arcimboldo, som visar en bibliotekarie sammansatt av böcker



Kapitel 5:   Katalogisering      
    och datorisering

Något om böckernas skötsel  och vård



Katalogisering och        
datorisering
Ur inspektörens utlåtandet från 1987 kan man utläsa följande: ”Enligt 
den åländska biblioteksstatistiken för år 1985  har man i Kökar det största 
antalet böcker per invånare. Dock bör beaktas att under de senaste åren nästan 
ingen avskrivning skett. Tack vare bibliotekariens stora insats med att förstärka 
bokpärmar m.m. verkade böckerna att vara i relativt bra skick, men under 
årens lopp torde en hel del föråldrat material ha samlats. En regelbunden årlig 
avskrivning vore säkert på sin plats.”

Först 1993 föreslås i nämnden att gamla böcker kunde avskrivas 
och säljas och 1995, vid en biblioteksafton med program, börjar 
böckerna säljas. 

Olika kortsystem har använts för klassifi kation och katalogisering 
under olika perioder. Det senaste kortsystemet hann inte slutföras 
innan datoriseringen blev aktuell. Såsom ordförande deltog jag i ett 
rådplägningsmöte för bibliotekarier och nämnder i Mariehamn år 
1991 och stiftade bekantskap med datoriseringen. Varken biblioteka-
rier eller nämndmedlemmar från Kökar brukar annars delta i dylika 
möten. Jomala och Föglö var då redan uppdaterade för det första 
datasystemet BTJ 2000. Min entusiasm dämpades märkbart på nästa 
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sammanträde hemma. Men tiden har sin gång. Först när Inge-May 
tillträtt som bibliotekarie 1997 övertog biblioteket en använd PC från 
kommunkansliet och böckerna kunde börja införas i samkatalogen 
Katrina.  Arbetslösa personer nyttjades för det digra arbetet. Sam-
tidigt fortsatte avskrivningen av gamla böcker och som sakkunnig 
anlitades Brita Bonds. De avskrivna böckerna kunde sedan köpas för 
en billig peng vid olika tillfällen. Till invigningen av det nya bibliote-
ket i grundskolan år 2000 var hela katalogiseringen klar. Två datorer 
inköptes. Den ena används för sökning inom biblioteket, den andra 
för kundernas Internet behov som alla bosatta på Kökar kan utnyttja 
½ t. per vecka gratis och ej fast bosatta får boka mot ersättning. Som-
martid utnyttjas verkligen kunddatorn likt ett Internet café.

En rätt stor utgift står behandlingen av de inköpta böckerna för. 
Förutom katalogisering genom olika system skall böckerna helst hål-
la att hanteras en längre tid. Från att de varit mestadels inbundna och 
annars obehandlade övergick Olof  Jansson till att lacka dem med 
ett speciallack. Syftet var naturligtvis att till ett billigt pris få hållbara 
böcker. Alla låntagare var inte förtjusta i den metoden. Det luktade 
starkt när man kom in i biblioteket. Människorna blir mer och mer 
allergiska för kemikalier och det kom klagomål.

I och med att den nya bibliotekarien tillträdde beslöts att hon själv 
får avgöra när Biblioteksstjänst behöver anlitas. Till största delen in-
plastas böckerna av bibliotekarien. 

Vid vårt bibliotek har knappast förekommit böter när lånetiden 
överskridits, möjligen i ett tidigt skede. I ett protokoll från 1955 fö-
reslås ”bokplikten höjas från inkommande år till 5:-mk pr bok och vecka”. 
Under min tid i nämnden förekom i alla fall inga böter. Inte heller 
för dagen förekommer sådana men väl ersättningsplikt om en bok 
förkommer.
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Biblioteket är inrymt i Kökar Grundskola vid Karlby ström



Kapitel 6:   Öppethållning

Om bibliotekets öppethållningstider förr och nu



Öppethållning
Av tradition har biblioteket hållit öppet på söndagar här. Från min 
tonårstid minns jag hur jag lånade travar av böcker, vägledd av Hugos 
lugna förslag, kom hem till ett söndagsstilla, vanligt kökarshem.och 
försjönk i böckernas värld.  På den tiden fanns ännu tid för umgänge. 
Pappas goda vän hade kommit för en pratstund och mammas vä-
ninnor kom senare på kvällen, när ladugårdsarbetet var avklarat. Jag 
hörde föräldrarnas och vännernas prat som bakgrund där jag satt i 
en annan värld.

Enligt årsberättelserna  utökades öppethållningstiderna efter hand. 
Till exempel. 1949 höll huvudbiblioteket öppet 2 timmar på lördag 
och söndag  vintertid medan 2 veckotimmar  fi ck räcka sommartid. 
Från Landskapsstyrelsen kom direktiv år 1955 om endast 2 timmar/
vecka  året runt.

Så åter till  4 veckotimmar på 60-talet vid huvudbiblioteket.
Under 70-talet utökades tiden till 6 veckotimmar under vintern och 

3 veckotimmar under sommaren. 
Redan 1982 diskuterades snedvridningen av bidragssystemet efter-

som sommarbefolkningen vida översteg de bofasta och 1984 hade 
tiden utökats till 6 veckotimmar vinter och 4 veckotimmar sommar 
vid huvudbiblioteket.
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Också i Karlby ansåg man att turisternas lånebehov borde tillgodo-
ses genom utökad lånetid från

 3 veckotimmar vinter och 1 veckotimmar sommar till 3 vecko-
timmar vinter och 2 veckotimmar under sommarmånaderna från år 
1992.

 Från år 1994 hölls öppet 4 veckotimmar året om.
Sedan det nya biblioteket öppnades i grundskolan har lånetiderna 

varit:
Onsdagar  kl 14.00 – 19.00
Torsdagar  kl  10.30 – 13.30 särskild lånedag för skoleleverna men 

också andra låntagare
Söndagar kl 16.00 – 18.00
År 2005 såg biblioteksnämnden sig tvungen att minska öppethåll-

ningstiden under sommaren genom att under juni, juli och augusti 
inte ha öppet på söndagar. Detta på grund av åtstramning i budge-
ten.

För övrigt har man försökt tillgodose olika läsargruppers behov. 
Bättre service för de boende på Sommarängen diskuterades 1987. 
Att placera en boklåda där, såsom det gjordes ett antal år, visade sig 
för arbetskrävande. Tiden räckte helt enkelt inte till. Olof  Jansson 
började föra hem böcker till pensionärer, som själva var förhindrade 
att komma och låna. Inge-May Forsman fortsatte i samma anda ge-
nom att föra böcker till de boende på Sommarängen och förnya dem 
kontinuerligt.

Samma förfarande har tillämpats på Barnängen för dagisbarnen, ett 
antal böcker som förnyats en gång per månad. Så småningom ansåg 
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bibliotekarien att det vore bättre om barnen fi ck komma i grupp till 
biblioteket särskilda dagar. På så sätt skulle de bättre kunna bekanta 
sig med bibliotekets syfte. För närvarande kommer personalen och 
lånar ett större antal i gången för barnens behov.

Från år 1997 ordnades bokinkast i form av lådor där bl.a gästande 
låntagare kan återlämna sina böcker.

I Kökar-info började det  införas reklam från år 1996 i form av lista 
på nyinkomna böcker, avskrivna o.s.v

Biblioteksnämnden föreslog för fullmäktige att kommunens pro-
tokoll kunde läggas till påseende på biblioteket och så blev det från 
mitten av 80-talet.

Från år 1966 fi ck stambiblioteket egen lokal i skolhuset i Helsö där 
Olof  Jansson tjänstgjorde som bibliotekarie. Han invaldes till Ålands 
landsting från 1964 och slutade som talman i mars 1994. Eftersom 
öppethållningstiderna vid biblioteket förlades till söndagar och fre-
dagskvällar försökte han i mån av möjlighet sköta bibliotekstjänsten 
själv. Vid förhinder anlitade han ersättare. Särskilt omnämnande för-
tjänar därvidlag Bengt och Lilian Mattson som välvilligt ställde upp 
till hans hjälp.

Britta Bonds började som bibliotekarie i Karlby 1966. Filialbiblio-
teket där blev klart 1985 och skolbiblioteket fördes då över dit. Det 
hade som följd att utlåningen igen ökade med 20 %.

Öppethållning

Bibliotekets tidningshörna





I biblioteket hänger “Nordväst 14 m/s”, som Salme Paladan har målat i fi brer 



Kapitel 7:   Annan verksamhet

Biblioteket gör mycket mer än att skaffa in och 
låna ut böcker: musik, fi lm, video, Barnens littera-
turdagar, Kura skymning, bibliotekskaféer...



Annan verksamhet

Annan verksamhet
För att kunna lyssna på musik i huvudbiblioteket inköptes en stereo-
anläggning år 1979. En liten summa avsattes årligen för audiovisuella 
hjälpmedel. Kassetter att lyssna på för synskadade fi nns.

På åttiotalet planerar Landskapsstyrelsen stå till tjänst med viss 
fi lmverksamhet för skärgården. År 1983 lånades en fi lm ut och visa-
des vid en bibliotekskväll, ”Den ljuva tiden”.

Vid liknande tillfällen visades fi lmer som lånats från Åbo akademi, 
t.ex. ”Kökars gamla kultur” år 1990 och ”Livet på Kökarsören” in-
spelad 1952 år 1995.

År 1997 visades videofi lmer på huvudbiblioteket en gång per må-
nad.

Också sagotimmar för barn prövades en tid.
De senast åren har Barnens litteraturdagar kommit till. Också vårt 

bibliotek har deltagit i samråd med grundskolan.
Från år 1998 utdelas en bok till varje nyfödd på Kökar.
Nordisk biblioteksvecka utlyste en vecka i hela Norden kallad 

”Kura skymning” varje november från 1997. Kökars bibliotek har 
deltagit varje år. Olika uppläsare har vidtalats att läsa ur den aktuella 
boken. 

Kura skymning år 2006 hade 
temat “M:ordet i Norden”



Programpunkter som sång och musik, diktläsning, fi lmförevis-
ningar har gjort dessa tillfällen välbesökta. Skoleleverna framför 
gärna både sånginslag och uppträder med sina talrika orkestrar. Vid 
det senaste tillfället år 2007 kunde vi njuta av att orten igen har ett 
spelmanslag, nu av helt unga spelmän.

Uppskattade programpunkter är när gamla fi lmer visas.
Från år 2002 hålls två bibliotekskaféer årligen, ett på hösten och ett 

på våren. Man samlas kring boken till en kopp kaffe. Känner någon 
för att läsa en dikt, går det för bra.

Annan verksamhet

Lyrikafton i Kökar bibliotek år 1997: Katarina 
Gäddnäs-Karlsson och Solveig Schönberg



Kapitel 8:   Författarbesök

Biblioteket välkomnar inte bara böcker utan    
också deras upphovsmän - författarna



Författarbesök
På 80-talet infördes traditionen med författarbesök. Ulla-Lena Lund-
berg kom och berättade om sin bok som berättar om hur en tradition 
blir till, i detta fallet Franciskusfesten på Kökar. Hennes besök pas-
sade bra som  invigning av det nya fi lialbiblioteket som ju blev färdigt 
1985.

Nästa författare med Kökarsanknytning var Benita Mattson som 
berättade om romanen ” Kedjans hämnd”, utkommen 1986.

På nittiotalet ordnades besök först av Karl-Erik Bergman som läste 
ur sina lyrikböcker. Samtidigt informerade arkivchef  Bjarne Petters-
son om släktforskning.

Mariella Lindén presenterade sin bok om skärgårdskultur år 1995, 
då också lyrikern och skribenten Gunvor Javén berättade om sin 
översättning av Requiem. Det är ursprungligen en text för ett mu-
sikverk med samma namn, som Lasse Nummi skrivit bland många 
andra diktverk..

År 1997 försökte biblioteksnämnden locka poesin ur skrivbordslå-
dorna på orten med dåligt resultat. Av de inbjudna lyrikerna kom Ka-
tarina Gäddnäs–Karlsson, Solveig Schönberg och Katariina Vuori-
nen till den utannonserade kvällen. Skolbarnen hade också inbjudits 
att vara med.

Författarbesök



Kapitel 10:   Efterord och källor

Varför historiken skrivits, av vem och med   
vilken hjälp



Efterord och källor
Till 80-årsjubileet av kommunalt lånebibliotek på Kökar erbjöd jag 
mig att skriva en historik. Arbetet har varit intressant om än litet mer 
tidskrävande än jag tänkte mig. Grunden till att jag gärna ville göra 
det, kommer sig av att jag alltid varit intresserad av böcker, tyckt om 
att både äga och låna sådana, gärna på bibliotek.

Det har varit väldigt roligt att se alla dessa namn i protokollen. De 
fl esta, också de äldsta, har jag känt eller åtminstone hört talas om.

Någon ersättning, annat än för rena materialkostnader, vill jag inte 
ha. Den anspråkslösa skriften skänker jag med glädje till min hem-
kommun. Min önskan är att lägga ut den på nätet i stället för att 
låta trycka den. Tacksamt tar jag emot hjälp med detta av Christian 
Pleijel. Tack också till min svärson Alf-Erik Eriksson som hjälper till 
med fotomontaget.

Först och främst ligger biblioteksnämndernas protokoll som 
grund. Att se de sirligt skrivna protokollen både från kommunal-
nämnden och biblioteksstyrelsen de första åren har varit en alldeles 
särskild upplevelse, liksom att minnas dessa män och (fåtaliga) kvin-
nor som Eufemia Carlberg. Som ordförande för marthaföreningen 
fi nns hennes namn också i den föreningens protokoll. Tyvärr fi nns 
inte just de protokoll sparade som skulle ha varit mest intressanta, 

Efterord och källor



de som kanske skulle ha belyst vilka böcker den första nämnden var 
villig att köpa av marthorna. När jag gick igenom årsberättelserna i 
Landskapsarkivet , fi ck jag klart för mig att marthaföreningen troli-
gen skänkte sina böcker till det nyinrättade kommunala biblioteket. 
Biblioteksnämndens protokoll är väldigt sparsmakat utformade till 
åtskillnad från marthornas.

Det kan inte förnekas att jag inspirerats av utformningen och språ-
ket i de gamla protokollen. Men håll till godo!

En del oklara uppgifter fi ck jag kontrollera under några dagar i 
Ålands landskapsarkiv genom att se på bibliotekens årsberättelser, 
söka de första marthaföreningsprotokollen och protokollen från 
kommunalnämnden den aktuella tiden.

Under min tid som ordförande i bilioteksnämnden sparade jag alla 
aktuella uppgifter i en egen pärm. Den fi nns arkiverad hos kommu-
nen och har varit till stort stöd för minnet.

Tack till alla som hjälpt mig med att samla in foton till historiken, 
och i synnerhet till nuvarande bibliotekarien Inge-May Forsman.

Kökar i mars 2008
Marianne Danielsson

Efterord och källor


