
 

 

Medlemsinformation 4 
    - nyhetsbrev nov 2016 

 

                 Årgång 30 
                    
      Ortsnamn i vikingatidens Svitjod berättar om Upplands-Bro. 

 
Föredrag av Börje Sandén 

 
Kulturhuset (trappan) 

Kungsängens centrum den 13 november kl 13.00 

Börje Sandén förklarar och demonstrerar med hjälp av kartor den roll som namnen 
Fornsigtuna, Skarven, Stocksund och Bro spelade för tusen år sedan. 

 Gammal kunskap har åter blivit aktuell! 

Var fanns Mälaren under samma tid? Varför blir det starkt strömdrag vid Stäket varje vår? 

De äldsta ortnamnen i vårt land - och vår bygd - är tolkningar från dels några isländska texter 
och dels en latinsk text som ungefär samtidigt berättar mer ingående om vårt lands 

geografi. Under större delen av 1900-talet gällde en säregen uppfattning om hur orterna låg i 
förhållande till varandra. Före 1900-talet tolkades dessa texter på ett riktigare sätt. 

Inte förrän ett stycke in på 1980-talet har man börjat återgå till den äldre generationens 
synsätt. Men ännu 2016 har man i Vetenskapsradion fått höra den bokstavligen snedvridna 

versionen av hur Olav den Helige färdades i våra farvatten. 
     

Ansvarig för arrangemanget är UKF i samarbete med Biblioteket. 
Fri entré. 

 
Evenemangstips 

 
Konst och Hantverksutställning på hembygdsgården Klint, 

 Prästvägen 8 i Bro 
Söndagen den 20 nov. kl 11-15 

Lokala konstnärer och hantverkare visar målningar foton, keramik och spinning av 
 

Evenemangstips 
 

Bro-Lossa Hembygdsföreningens traditionella Julmarknad på Klint 
Lördagen 3 dec. kl 12 – 15 

Hembygdsföreningen önskar alla välkomna 
 
Föreningen för 
Upplands-Bro 
Kulturhistoriska  
Forskningsinstiut  
 

 
Ordförande: Hans Borgström, Gammeldansvägen 21, 19637 Kungsängen 

Sekr: Sophie Hedin, Lärarvägen 2, 197 30 Bro 
Forskn ansv: Börje Sandén Blomstervägen 11, Lgh 1101,  197 30 Bro 

Upplysn. Börje Sandén 08-582 413 55 
Postadress: UKF, Blomstervägen 11, Lgh 1101, 197 30 Bro  
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Arkeologidagen 2016 
 
I år medverkade UKF vid Riksantikvarieämbetets arrangemang Arkeologidagen den 28 aug. Vi 
valde  Fornsigtuna, beläget på Signhildsbergs ägor som utflyktsmål och som ett led i vår plan att 
aktualisera markradarundersökningar för att lokalisera de ruinrester efter slottsliknande 
byggnader som utförligt beskrivits år 1612 av den första riksantikvarien Aschaneus, uppvuxen i 
grannbyn Aske.  
     Det var vår lokalhistoriska forskning som på 1970-talet hittade Fornsigtuna, efter att det 50 år 
tidigare lagts på ”kuriositetens hylla”.  När fem somrars utgrävningar äntligen kom till stånd på 
1980-alet var det lokalhistoriker i Västergötland som varit en pådrivande kraft. 
    För att göra det möjligt för så många som möjligt att besöka Signhildsberg erbjöd UKF gratis 
busstransport tur och retur Kungsängen/Bro. Många utnyttjade den möjligheten. 
  
Totalt 35 personer deltog i en två 
timmars vandring i området med fyra 
hållplatser där Börje gav deltagarna 
initierad information om Fornsigtuna 
och de utgrävningar som gjordes under 
80-talet.  
 
På UKF´s hemsida under rubriken 
Exkursioner finner du texten till 
Börje`s presentation. 
  

 

 

 
Börje i samspråk med 
Tom Slettengren ägare 
av Signhildsberg och 
som tillsammans med 
hustru Charlotte är ett 
viktigt stöd för att UKF 
skall kunna fortsätta sin 
planering för att 
genomföra en 
markradarundersökning 
på området. 

 

      
Varje deltagare fick ett vikblad med bilder från 
utgrävningarna . Här studeras bladet flitigt. 
 

 
Kulturarvsdagen 2016 
 
UKF deltog som brukligt vid årets kulturarvsdag. I år var temat Tidens rörelser med fokus på 
folkrörelser och enskildas engagemang. Biblioteket var ansvarigt  för arrangemanget som hölls  
den 11 sept i Kulturhusets Café-avdelning. Ca 20 besökare hade bänkat sig för att lyssna på en 
serie korta presentationer framförda av UKF, Stockholms-Näs Hembygdsförening, Upplands-
Bro Arkivförening och Bro Låssa Hembygdsförening. Upplands-Bro Fotoklubb visade ett 
fotocollage.  
Börje Sandén berättade om viktiga händelser och personliga initiativ ur UKF´s historia och 
speciellt om det enskilda initiativ som låg bakom ”räddandet” av Granhammars slott. 
 
På UKF´s hemsida under rubriken Exkursioner finner du texten till Börje`s presentation. 
 
 



 
                                                            . 
                                                                           Foto ur Wikipedia 
 

Vad hände egentligen när Olav Haraldson besökte vår kommun 
för tusen år sedan? 
 
Här berättar Olav”själv” vad som hände, när han år 2010 besökte Medeltidsdagen 
vid Kungsängens kyrka.      En rapport förmedlad av Börje Sandén 
 
Att jag befinner mig här beror på att er lokala hembygdsforskare blivit ombedd att berätta något om 
kyrkans och socknens äldre historia här på Medeltidsdagen vid Kungsängen kyrka, som från början hette 
Näs kyrka. Han ville då berätta historien ända från början – just när namnet Näs uppkom som benämning 
på såväl socken som kyrka. Intressanta upplysningar om det hade han funnit i två gamla isländska sagor. 
Men de var inte helt samstämmiga.  
   
Eftersom sagorna handlar om mig, den norska kungen Olav Haraldson, så ville er forskare att jag själv 
skulle komma och berätta om vad som egentligen hände. För jag var ju med i det händelseförlopp som 
berättar om det näs, som blev min stora räddning när kung Olov Skötkonung blockerat utfarten till havet 
med hela sin flotta. 
   
Han som bad mig komma, bär det gamla fornnordiska namnet Birger, fast nu använder ni visst 
namnformen Börje. Jag har förstått genom mina kommunikationskanaler med eftervärlden att det har 
uppstått problem med tolkning av vad som hände här - i det som ni nu kallar Kungsängen. 
Kommunikationskanaler? Ja, jag blev ju helgon på ”nolltid” efter min död och man kallade mig ”Olav den 
Helige” för snart 1000 år sedan. När det gäller kontaktmöjligheter har helgon förvisso andliga gåvor, som 
inte vanliga dödliga har. Vi helgon får ”uppenbarelser”. Ett meddelande kommer någonstans ifrån - och så 
plötsligt vet vi saker och ting.  
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Men - under senare år har vi fått konkurrens. Det är inte längre bara helgonen som kan ge varandra 
uppenbarelser, för nu finns det många jordelevande varelser, som också är med oss där uppe i 
cyberrymden. Det måste ha varit med ett sådant meddelande som er Birger inbjöd mig att komma hit idag. 
Budskapet bara ”uppenbarades” för mig precis som i den gamla goda tiden.  
   
Eftersom jag gärna vill rätta till en del felaktigheter som sagts om mig, tog jag honom på orden.    
Och här är jag nu. Jag måste ärligen säga att jag blev väldigt förvånad, när jag så snabbt efter min död fick 
veta att jag blivit helgon. Jag var inte alls någon from munk. Jag var ju en av de allra mest krigiska och 
brutala vikingakungarna på min tid. Med våld tvingade jag norrmännen att bli kristna.  
Men till slut insåg jag att våld inte är någon bra metod att använda i politik. Norrmännen drev mig 
nämligen ut ur landet. Och när jag kom med en krigshär för att ta tillbaka makten så stupade jag vid 
Stiklastad 1030 - på en ö i Trondheimsfjorden  
   
Inom ett år började rykten gå att jag inte var död. Min själ levde vidare, sades det. Sjuka blev botade, 
blinda och döva fick syn och hörsel tillbaka. Bara genom att besöka min grav i Nidaros och bedja böner 
fick man goda skördar och framgång i sina företag. Det som komplicerat historien om mig är att min gode 
levnadstecknare Snorre Sturlason skrev två berättelser om mina äventyr. Den första var betydligt längre än 
den senare. Det finns alltså fler detaljer i den första.  
   
I sak är bägge förvånansvärt riktiga efter att gått från mun till mun i 200 år innan de blev satta på pränt.  
Sagorna har emellertid fått olika namn på det vattendrag som jag seglade in i, när jag lämnade havet för att 
ta mig in i Svitjod och hämnas de oförrätter, som min familj utsatts för av den svenske Olov Skottkonungs 
familj. Hans mor (Sigrid Storråda) hade ju bränt inne min fader, när han varit i Svitjod för att fria till 
henne. Det var skäl nog för mig att komma hit för att hämnas.  
  
Nu till det, som verkligen hände här i Näs. Jag hoppas att min berättelse skall bidra till att era 
vetenskapsmän kan enas om hur det gick till, när jag, efter att grundligt plundrat Svitjod, tog mig ut på 
havet och for hem.    
     Kung Olov Svenske, den där Skottkonung eller Skötkonung som ni kallar honom, lade sig med hela sin 
flotta och täppte till det större av de två Stocksunden, det som ni nu kallar Stäksundet. Det mindre sundet, 
Lilla Stäket eller Bak-Stäket, var inte segelbart hela året, bara vid vårfloden. 
   
Jag hade alltså blivit instängd med mina 3 skepp i Skarven över vintern. Det är samma vattendrag som i en 
annan av sagorna kallas Lagen. Viken här bakom mig heter Skarven fortfarande - har jag just fått veta. Det 
blev en gruvligt kall och snörik vinter. För att inte mina skepp skulle skruvas sönder av isen lät jag hugga 
ner så mycket skog, att vi kunde hålla eldar brinnande runt fartygen, och på så sätt göra isen mjukare.  
   
När våren kom hade Olov Svenske på nytt samlat sitt krigsfolk på stränderna längs det större av sunden 
och blockerat vattendraget med sin flotta. Vi skulle aldrig kunna ta os ut på havet den vägen. Ja, vi var 
verkligen illa utsatta. Men jag hade en plan som borde kunna rädda oss.    
     Det var som sagt mycket kallt och mycket snö i Svitjod denna vinter. Och det är allmänt bekant att alla 
rinnande vatten i Svitjod rinner ut i havet genom Skarven, också kallad Lagen.   
Jag hade fått veta att det kunde bli väldiga översvämningar i Lagen, när allt vatten skulle ut till havet 
genom det smala sundet. Det var ”så smalt att många åar är bredare” säger den skrift som ni har läst.  
   
Med en så snörik och kall vinter som 1007- 08, förstod jag att vattnet kanske skulle stiga så högt upp på 
stränderna så att vi lätt skulle kunna dra båtarna den korta sträckan över näset vid Lilla Stäket. Men vattnet 
steg inte så högt som jag hoppats. Och nu var goda råd dyra.  Mina spejare hade emellertid märkt att näset 
inte var särskilt starkt bevakat av svenskarna. De väntade sig tydligen att vi skulle försöka slå oss ut förbi 
fartygen i det större sundet. Där hade man också slagit ner pålar för att försvåra framkomsten och där 
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fanns en mannahär på stranden och en kastal – fästning - som skyddade inloppet till sjön Skarven, där vi 
befann oss.  
   
Jag bidade tiden och inväntade förlig vind och den kom från rätt väderstreck - från norr.  
Mina fartygskaptener kände inte till min plan. Jag befallde dem att bara göra så, som jag skulle visa dem.  
Först föll jag på knä och åkallade gudarna, sedan befallde jag att seglen skulle hissas, och med stark 
medvind seglade vi rakt mot näset. Och det är nu, som sagan inte säger hur det var på riktigt. Den påstår 
att ett mirakel skedde, att näset sprack sönder, att svearna på stranden drunknade, och att jag seglade till 
havs ”på en mycket frejdad färd”, som det blev skrivet i sagan.  
   
Så var det inte. Men - min list hade lyckats. Svenskarna hade inte samlat någon stor mannahär vid näset, 
och trots den stora översvämningen var det inte öppet vatten hela vägen ut till havet. Men vattnet hade 
stigit så mycket att näset inte var bredare än så där 10 skeppslängder. Du vet troligen att det tillhör 
vardagen för oss vikingar att dra våra båtar över landhinder, ibland flera mil vid långa dragställen. Här var 
det mycket snabbt gjort att dra båtarna över näset. Det var så vi undkom Olof Svenske.  
   
Men - varför står det i sagan att näset brast sönder? Min gode levnadsskildrare Snorre Sturlason hade 
skrivit sina två berättelser om mig 200 år efter att jag varit här. Och jag vet, att innan Snorre skrev den 
kortare berättelsen hade han rest till Sverige för att höra vad svearna kände till om mitt besök här.  
Men Snorre kom aldrig ända fram till Svitjod. I Västergötland träffade han lagmannen där, som berättade 
vad han visste. Svearna hade sagt att det var ett under att Olav hade undkommit!  
   
Så här tror jag det var:    
Svearna måste ha tyckt det vara väldigt försmädligt, att jag så lätt kommit undan. Olov Svenske hade ju 
sagt att jag absolut inte skulle kunna komma undan, att det bara var att ta mig om jag försökte. Detta 
katastrofala misslyckande ville svearna aldrig erkänna. Därför hittade man på, att något övernaturligt 
skett. Som ni ser: redan på den tiden ville de, som bestämde historiens gång, inte skriva sådant som var 
ofördelaktigt. Ja, så kom det sig, att det som hände här vid Näs blev mitt första mirakel, för den här resan 
var mitt första härnadståg. Och jag var ju nyss bliven tonåring  
   
Jag hoppas ni har lagt märke till, att jag talat om ert Näs flera gånger. Det är således jag – eller rättare sagt, 
sagan om mig - som gett er namnet på den kyrka som uppfördes på närmast möjliga plats, där det gick att 
bygga en kyrka. Näset ligger ju precis på andra sidan berget bakom mig.  
     Men historien om Näs är inte slut på länge än. Sagan om mig blev känd i Sverige, först 600 år efter min 
död. Och då började nya sagor att florera, nu på svenska, och nu på så kallad vetenskaplig grund. Er stora 
historiker Olof Rudbeck var en av de första som hade tillgång till äkta isländska handskrifter. Hur det gick 
till, när ni kom över dem, är en annan förvisso intressant historia   
      Rudbeck konstaterade snabbt att platsen för händelsen låg där HAVET började. Inför er vill jag 
verkligen ursäkta Rudbecks feltolkning av sagan. På 1600-talet började nämligen havet just vid 
Stockholm. Han kände ju inte till att ert land här i Kungsängen höjer sig med nästan en halvmeter för varje 
århundrade Det ni kallar Mälaren var på min tid en havsvik - och skulle så förbli i 300 år efter att jag var 
här.  
   
Vad jag inte förstår är, att era vetenskapsmän, som sysslar med att översätta de isländska sagorna inte 
tycks ha tänkt på att landhöjning ändrat på de geografiska förhållandena. Det gör dock de vetenskapsmän 
som nu sysslar med geologi och arkeologi. De säger att Stocksunden låg i havet på min tid.  
Era vetenskapliga skrifter skrevs på den tiden på latin och då blev det "Stocksund al mare" eller  
Almare-stäket. 
   
Men - sådant som en gång blivit kallat ”sanning” är det mycket svårt att ändra på. Och många, som forskat 
och skrivit om er huvudstads historia, har bestämt sig för att det var i Stockholm, som jag skulle ha grävt 
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mig ut, så att ett nytt sund -  Söderström -  uppkommit efter mitt besök. Jag misstänker att det kan av varit 
sagoförfattaren  Snorre, som – 200 år senare – själv hittat på att jag skulle ha grävt mig ut.  
 
För resten: era arkeologer vet nu med bestämdhet, att både Söderström och Norrström var breda 
vattendrag för 1000 år sedan. Stockholm var bara en liten ö långt ut i skärgården! - bebodd av fiskare.   
    Det har dock funnits forskare som redan i 1800-talets mitt räknat ut att Olav den Heliges färd i Svitjod 
verkligen slutade vid Almarestäket och att det var där, som han kom ut på havet. Men det har många 
historieskrivare inte velat tro på. 
   
Jag har velat tala om för er, att det var här vid näset, som jag tog mig ut, genom att bekämpa den svaga 
bevakningen och hastigt dra båtarna över näset. Vi var dock tre fulla skeppslaster med folk. 
     Vill ni veta mer om, hur era vetenskapsmän resonerar hit och dit i saken, kan sådan kunskap numera 
”uppenbaras” även för er. Ni behöver bara trycka på några tangenter så kan ni läsa om det hemma i era 
tittskåp.  
  
Och – det där med ”Olav den Helige”  – hur var det egentligen med min helighet?  
Jag har redan antytt att jag själv aldrig upplevde mig som helig – tvärtom. Men jag var allvarligt 
intresserad av att föra in den kristna kulturen i mitt land. Jag hade nämligen blivit övertygad om - sedan 
jag i många år vistats i Frankrike, England, Spanien, och där sett vilka stora stads- och statsbildningar som 
den kristna kulturen åstadkommit. Därför har jag med våld velat föra mitt land in i kretsen av kristna 
stater.  
 
Jag är glad att jag fått vara med här på er Medeltidsdag och fått möjlighet rätta till felaktiga uppfattningar 
om mitt besök i Kungsängen åren 1007- 08 - enligt er tidräkning.  
Jag önskar er lycka till i er strävan att göra ert samhälle ännu bättre att leva i.  
….  
Börje avslutar  
Ja, vi tackar dig Olav Haraldsson för besöket här på Medeltidsdagen vid Kungsängen kyrka. Innan du 
återgår till din himmel vill jag att du lyssnar på något som du kommer att känna igen. Vi vill erinra dig om 
sådant som du hört vid dina besök i Kristna kyrkor. Något som framförts där – och fortfarande framförs - 
både i de ca 200 S:t Olovs-kyrkorna som finns runt om i världen, och i andra kyrkor.  
   
Vi gör det med en sång, som var gammal, redan på Olav den Heliges tid. I den katolska världen är den ett 
stående inslag i en synnerligen vanlig gudstjänstform, som kallas Vesper. I den Lutherska kyrkan 
användes den också ibland i Aftonsången under namnet Magnificat  Det är verkligen en magnifik sång 
som levt vidare ända sedan den allra första kristna tiden. Den kallas också  Jungfru Marias lovsång. I den 
sjunger hon om sina känslor, när hon fick veta att hon skulle föda Världens Frälsare.  
 
Sången finns med i en bevarad St Olavs-mässa skapad av ärkebiskopen i Nidaros (Trondheim) på 1170-
talet. Men det är inte den första Olavs-mässan. Den allra äldsta kända mässan till St Olavs ära är från 
mitten av 1000-talet. Den finns bevarad i England. Olav den Helige dog 1030 och var faktiskt redan efter 
ca 25 år så ”legendarisk” att man gjort åminnelsegudstjänster till hans ära.  
 
När jag nu i min pipa blåser en ”gammalkyrklig ton” så kommer något oväntat att hända.  
Dock inte något mirakel. Den version av Magnificat vi får höra är i grunden densamma som på Olov den 
Heliges tid. Varannan vers sjungs enstämmigt som på Olov den Heliges tid och varannan i en flerstämmig 
version från medeltiden. Den sjungs av en manskvartett från Bro. 
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Ny forskning ändrar platsen för Aspviks gamla backe 
av Ulf Björkdahl 

 

 

 

På Enköpingsvägen, mellan Sylta och Prästtorp, finns en lång backe som kallas Aspviksbacken. Den 
passerar betongstationen och platsen för Aspviks kvarn. Denna del av Enköpingsvägen anlades i slutet 
av 1930-talet och togs i trafik 1940. Innan dess var Enköpingsvägen den grusväg som går parallellt 
bredvid backen (jfr kartan ovan).  

Grusvägen har i hembygdslitteraturen ansetts ha funnits sedan 1600-talet. Från det århundradet finns 
endast ett fåtal kartor över trakten och studerar man dem kan man nog instämma i hembygdsböckernas 
uppfattning. Så har jag själv gjort och även informerat mina medvandrare om denna ”gamla 1600-
talsväg” när jag genomförde en väghistorisk vandring oktober 2015. 

Bara några veckor efter vandringen hittade jag överraskande några ritningar i en ”undanskymd” del i  
vägmyndigheternas arkiv. Ritningen visar att vägen byggdes i slutet av 1840-talet och ingalunda har 
sina rötter i tidigare århundraden! 

Men var gick då den gamla vägen, 1600-talsvägen? Även det framgår av ritningarna. Under 1600- och 
1700-talen gick landsvägen exakt där Aspviksbacken går idag på Enköpingsvägen! Att detta inte 
iakttagits tidigare är nog inte så konstigt, eftersom den gamla vägen på denna sträcka helt har 
överbyggts av Enköpingsvägen. Av ritningarna kan man dessutom se lutningen på 1600-talsbacken 
vilken i kombination med att studera terrängen på plats tydligt visar hur brant ursprungsbacken var.
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Planritningar 

1600-talets landsväg över Aspviksåsen var uppenbarligen mycket brant för enligt en vägbeskrivning 
( från  1792 )  reste  man   österifrån "uppför en lång och tvär kallad Aspviks Backe, nedan och förbi 
Aspviks vattenkvarnar". Vid den vägöversyn som gjordes under 1840-talet påtalades "de besvärliga 
Aspviksbackarna" och man tog fram planer för att de och några andra besvärliga backar skulle 
åtgärdas så att de blev mindre branta. Fastställda ritningar skickades med en skrivelse från Styrelsen 
för Allmänna Väg- och Vattenbyggnader 28 juli 1846 till Kungl Majt:s Befallningshavare i Uppsala 
Län (alltså länsstyrelsen). I skrivelsen meddelades att statsbidrag om 2.322 riksdaler och 24 skilling 
Banco beviljats arbetsdirektionen i Bro härad för omläggning av backen (en mindre del av beloppet 
avsåg en annan backe i närheten). 

 

Ritningen ovan, som bör ha upprättats 1845, visar nederst den dåvarande landsvägen dvs 1600-talets 
Aspviksbacke. Från höger kommer vägen från Sylta och ”Kungsängen” (Kungsängen fanns inte då) 
och fortsätter förbi Aspviks kvarnar och vidare mot Bro. I högra delen ses landsvägen passera mellan 
två bergknallar. Det är den bergklack som ännu syns på Enköpingsvägen (se foto 1).  

Överst på ritningen syns den nya vägsträckningen, 1850-talets Aspviksbacke, dvs den grusväg som 
finns kvar idag. Enligt kontraktet 12 dec 1846 skulle arbetet slutföras före 1847 års utgång. Arbetet 
påbörjades 1847 men bergsprängning genomfördes först 1848. Färdigtidpunkten fick förlängas inte 
mindre än tre gånger pga oförutsedda sprängningsarbeten men även för att det stundtals saknades 
arbetskraft. I augusti 1850 kunde den nya vägen avsynas. Den användes som landsväg till 1940 då den 
ersattes av nuvarande Enköpingsvägen. Idag utgör 1850-talsvägen en 400 m lång sträcka, vilken 
trafikeras lokalt under namnet Kvarnåbacken. 

 

 

Foto 1. Aspviksbackens krön idag, sett från öster. 
Till höger 1850-talets sträckning. 

 Foto 2. Aspviksbacken sedd från väster.  
Till vänster 1850-talets sträckning. 
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Profilritningar 

 

Hur besvärlig var då 1600-talsbacken? Det framgår med önskvärd tydlighet av profilritningen ovan. 
Överst på bilden syns profilen för 1600-talets Aspviksbacke. Den var mycket brant och gick delvis 
över berghällar. I högra delen av backens profil syns det synnerligen kraftiga backkrönet. Ur 
lantmätaren Carl Falks beskrivning från 1846 kan utläsas att ”Aspviksbackarna har på deras nuvarande 
gamla sträckning stupningar till 1 fot (ca 30 cm) på endast 10-12 fot (3-3,5 m) i längden med berg i 
dagen på högsta höjden och även längre ner”. Med dagens sätt att uttrycka väglutning hade backens 
lutning angetts vara ca 9 %, en alldeles förskräcklig brant. Nederst på bilden är profilen för 1850-talets 
Aspviksbacke, vilken avsevärt underlättade hästskjutsarnas mödor. 

Var gick då landsvägen före 1600-talet, dvs innan den drogs över Aspviksåsen? Jo, då gick den söder 
om Aspviksåsen, precis där järnvägen går, i sank och sandig mark men det får vara en annan historia.  
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Forskartips. 
Av Sophie Hedin 

Jag har i tidigare avsnitt av Forskartips 
beskrivit det allmänna biblioteksväsendet i 
Sverige och vårt nationalbibliotek Kungliga 
Biblioteket. Nu skall jag berätta om en väldigt 
användbar resurs, nämligen biblioteksportalen 
LIBRIS. www.http://libris.kb.se/

LIBRIS är en gemensam, nationell 
bibliotekskatalog där samtliga Sveriges 
högskolor, universitet och specialbibliotek 
publicerar sina bestånd av böcker och 
tidskrifter. Sammanlagt ca 400 bibliotek. 

Det stora antalet beror på att varje lärosäte ofta 
har ett stort gemensamt bibliotek men även 
flera mindre bibliotek specialiserade på ett 
ämne. De biblioteken ligger ofta ute på campus 
i egna byggnader och kan vara oumbärliga för 
den som söker böcker inom ett smalt område. 

När man söker i Libris föreslår jag att man 
använder det utökade sökformuläret, där man 
har tillfälle att specificera sin sökning. Man ska 
inte få alltför många träffar och de ska vara 
exakt det man sökte efter. 

När man hittat något intressant i träfflistan, 
klickar man på titeln och får då ytterligare 
information om boken/artikeln eller 
bokkapitlet. Under den utvidgade 
informationen hittar man en regionindelad 
träfflista. Välj Stockholmsregionen och klicka 
på den länken. Då faller en ny lista upp på 
bibliotek som har boken i fråga. Säg att vi 
väljer Stockholms Universitetsbibliotek. Då 
kan man klicka sig vidare och se om boken är 
utlånad men även adress och telefonnummer 
samt mejladress. Det är alltså lätt att komma i 
kontakt med biblioteken för att få material 
undanlagt. 

När man sedan befinner sig i biblioteket 
skaffar man lånekort, vilket man oftast får 
direkt. Glöm inte ha legitimation med. 
Lånekort på ett stort universitetsbibliotek 
gäller även på de ämnesbibliotek som sorterar 
under huvudbiblioteket.  

Med specialbibliotek menar man bibliotek som 
specialiserat sig på ett ämne. Det finns privata 
ett-ämnesbibliotek som Mittag-Lefflers 
specialbibliotek för matematik i Djursholm, 

Nobelbiblioteket i gamla börshuset och inte 
minst alla museibibliotek. Nordiska museet, 
Etnografiska och Sjöfartsmuseet har egna små 
specialbibliotek. Moderna museet och 
Nationalmuseum har ett stort fint bibliotek på 
Skeppsholmen, kallat Konstbiblioteket. På 
museernas hemsida hittar man länkar till deras 
bibliotek 

Alla dessa små statliga bibliotek är öppna för 
allmänheten och en rik källa att ösa ur. 

Biblioteken prenumererar på facktidskrifter 
som ofta är dyra och svåra att få tag på. Bara 
en sådan sak gör att det kan vara värt ett besök. 

De har även databaser i sina ämnen där man 
kan söka på tidskriftsartiklar ut diverse 
facktidskrifter. En databas kan innehålla 500 
tidskrifters artiklar och det som gör dem 
värdefulla som informationsresurser, är att 
tidskrifterna som ingår är utvalda av 
ämnesexperter. Man söker precis som i en 
bokkatalog på nätet och svaren uppträder i 
träfflistor som man får gå genom. 

Databaserna finns ofta listade på bibliotekens 
hemsidor och åtkomsten för utomstående fås 
genom att man i informationsdisken ber om ett 
s.k. ”walk-in-use”-konto eller gästinloggning. 
Det kan variera från bibliotek till bibliotek. 
Bäst att fråga i lånedisken. 

Specialbiblioteken är en rätt okänd 
informationsresurs. De gör inte reklam för sin 
existens och det är synd. Bibliotekarierna är 
oftast väl insatta i ämnet. Och framför allt visar 
de gärna hur man söker i databaserna. 

Välkomna att använda Sveriges 
specialbibliotek. Du hittar dem i LIBRIS. 
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