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Ann-Christin Karlén Gramming beskriver Cycling for libraries New Nordic som gick av 

stapeln i september 2015. Cycling for libraries är en rullande unconference där deltagarna 

själva till stor del påverkar innehållet. Deltagarna cyklar, gör studiebesök och diskuterar 

biblioteksfrågor under 10 dagar. Cycling for libraries är öppet för deltagare som arbetar i 

eller med bibliotek men också för alla biblioteksälskare. 

Bakgrund 

Cycling for libraries startade ursprungligen som ett finskt initiativ 2011 då 75 bibliotekarier 

från hela världen cyklade 650 km från Köpenhamn till Berlin. Konceptet med cykling, 

diskussioner och studiebesök i ett visade sig mycket lyckat! Året efter gick turen till 

Baltikum, närmare bestämt från Vilnius till Tallinn via Riga. 2013 cyklade man mellan 

Amsterdam, Haag, Delft, Gent och Europaparlamentet i Bryssel. l slutet av samma år 

bildades organisationen International association for library advocacy vars syfte är att 

förvalta projektet och stödja de som vill organisera en egen upplaga, vare sig det är 

internationellt eller lokalt. Styrelsen består av före detta deltagare från olika länder. 2014 

års version blev en lokal tur, Cyclo-Biblio, som gick från Montpellier till Lyon som samma 

år stod värd för IFLA. 

Efter att ha deltagit i samtliga internationella turer samt den svenska versionen 2012 

kände jag mig mogen att ta på mig att vara organisatör. Tillsammans med Bo Jacobsen, 

bibliotekschef på Vesthimmerlands biblioteker och Rasmus Fangel Vestergaard, 

projektledare inom Köpenhamns biblioteker bjöd vi hösten 2014 in till New Nordic, en tur 

som hösten 2015 skulle gå från fjordarna i Oslo, ner längs den svenska västkusten och 

vidare till Aarhus i Danmark, dit vi skulle anlända i tid för vara med på Next library-

konferensen och invigningen av Dokk1. På vägen fick vi med oss Jamie Johnston, 

doktorand vid den biblioteks- och informationsvetenskapliga institutionen vid Høgskolen 

i Oslo og Akershus. 
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Sen följde bråda dagar med planering av rutten där det gällde att få ihop lagom långa 

etapper, bra platser att rasta och/eller övernatta på samt intressanta biblioteksbesök. 

Mycket tid gick även åt att få ihop budgeten. Eftersom man vill göra det möjligt för så 

många som möjligt att delta ligger konferensavgiften på 300 euro och i det ingår 

bagagetransport, övernattning, färjor, frukost och lunch - under 10 dagar. Det ska även 

arrangeras vettiga middagsalternativ till självkostnadspris för att underlätta för 

deltagarna efter de intensiva dagarna. 

Tre fokus 

Konferensen har tre fokus, nätverkande, biblioteksfrämjande (library advocacy) och 

kompetensutveckling. Längs vägen besöker man olika typer av bibliotek, både 

universitetsbibliotek, folkbibliotek och specialbibliotek samt diskuterar biblioteksfrågor. 

Utöver diskussionerna under själva cyklingen och studiebesöken hade vi även planerat in 

två kompletterande seminarier. I Oslo inleddes konferensen med ett seminarium om den 

norska bibliotekslagen med fokus på biblioteket som en plats för diskussion och debatt. 

På seminariet medverkade bland annat nationalbibliotekarien Aslak Sinde Myhre och 

Kristin Danielsen, bibliotekschef på Deichmanske bibliotek. På färjan mellan Göteborg och 

Fredrikshamn arrangerades ett seminarium om framtidens kompetenser. 

Konferensen innebär ett intensivt nätverkande med kollegor från hela världen och från 

olika bibliotekstyper. Det är ett unikt forum där man kan utbyta idéer och erfarenheter 

trots att man kommer från vitt skilda verksamheter. En internationell grupp med 80 

gulklädda cyklande bibliotekarier gör sig bra i media, något som medverkande bibliotek 

har utnyttjat genom åren. Det här året fick vi mycket media, framför allt i Sverige och 

Danmark. 

En minnesvärd konferens 

Sammanfattningsvis är det den mest minnesvärda konferens jag deltagit i. Att cykla 

tillsammans, sova i skolsalar, vandrarhem och bibliotek väcker minnen från ungdomen 

samtidigt som det nu ger nya perspektiv. Man umgås i vått och torrt, uppförsbackar och 

nerförsbackar, det ger en extra dimension av minnen att dela med alla nya vänner man 

fått. 

Efter att ha cyklat i ca 35 mil på sju dagar är man stolt över mig själv - det är stundtals 

kämpigt - och då var jag inte med på de tuffare partierna. Jag våldsamt imponerad över 

det arbete organisationsteamet har lagt ner på alla förberedelser. Att sen få 80 personer 

att cykla i grupp utan att krocka, hålla tider, ge lagom mycket information, det kräver en 

stark ledning som kan samarbeta när saker kör ihop sig. För det gör det. 

 

Ann-Christin Karlén Gramming är informationsspecialist på Advokatfirman Vinge i 

Göteborg. 


