Svenska musikbiblioteksföreningens verksamhetsberättelse 2021
Styrelse:
Före årsmötet:
Gunnel Jönsson, pensionerad musikbibliotekarie, Lidingö, ordförande
Tobias Danielsson, Musik- och teaterbiblioteket i Stockholm, vice ordförande
Anette Lindström, Umeå stadsbibliotek, sekreterare
Besa Spahiu, Musik- och teaterbiblioteket i Stockholm, kassör
Staffan Lundmark, tidigare Dialekt-, ortsnamn och folkminnesarkivet i Umeå, ledamot
Anna-Karin Skansen, Musikhögskolan Ingesund, ledamot
Efter årsmötet:
Gunnel Jönsson, pensionerad musikbibliotekarie, Lidingö, ordförande
Tobias Danielsson, Musik- och teaterbiblioteket i Stockholm, vice ordförande
Anna-Karin Skansen, Musikhögskolan Ingesund, sekreterare
Besa Spahiu, Musik- och teaterbiblioteket i Stockholm, kassör
Staffan Lundmark, tidigare Dialekt-, ortsnamn och folkminnesarkivet i Umeå, ledamot
Alexandra Anklew, Göteborgs universitetsbibliotek, ledamot
Ulrika Orloff-Rodríguez, Stockholms stadsbibliotek, suppleant
Styrelsen har haft fyra protokollförda möten under 2021.
Valberedning:
Inger Jullander, Göteborgs universitetsbibliotek. Biblioteket för musik och dramatik
Lena Nettelbladt, Stockholms konstnärliga högskola
Ekonomi
Antalet medlemmar uppgick till 101, varav 57 enskilda, 33 institutioner och 10 veteraner och 1
studerande. Medlemsavgiften uppgick till 350 kronor, 700 kronor respektive 150 kronor. Föreningen
fick 20 000 kronor i ”Bidrag till internationella nätverk” från Statens kulturråd för avgiften till
moderföreningen International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres
(IAML).
Föreningens resebidrag har inte utdelats 2021 då kongressen blev helt online.

Bokslutet redovisas separat.

Revisorer:
Ewa Persson, Karlstads universitet
Agneta Wihlstrand, Wermland Opera
Harriet Aagaard, Kungliga biblioteket, suppleant
Musikbiblioteksnytt
Medlemstidskriften utkom med 3 nummer. Tidskriften skickas ut till alla medlemmar och ligger även i
fulltext på SMBF:s webbplats. Den finns också öppet tillgänglig på SMBF:s sida på IAML:s webbplats.
Musikbiblioteksnytt finns med i Music Index with Full Text. Ämnen som presenterats var bland andra
Kungl. Musikaliska Akademiens, och därmed även bibliotekets, 250-årsjubileum; flera rapporter från
IAML:s onlinemöten och från onlinekongressen i juli; intervju med den nye innehavaren av
Antikvariat Enhörningen, dirigenten och violinisten Tobias Ringborg; boktips; jubilerande tonsättare
och artister som Wilhelm Stenhammar 150 år och Christina Nilsson som dog 1921.
Redaktörer: Gunnel Jönsson och Tobias Danielsson.
Redigering och layout: Sara Lind
Webbplats, blogg och Facebook
Ove Wahlqvist är SMBF:s webbmaster för vår hemsida och administrerar även föreningens
Facebooksida. Facebooksidan, som är öppen för alla intresserade, har 66 medlemmar. Bloggen är för
närvarande vilande.
Musikbiblioteksforum
Musikbiblioteksforum är en informations- och diskussionslista för de som arbetar med musik på
Sveriges bibliotek och arkiv. Listan har 118 prenumeranter, varav de flesta är medlemmar i SMBF.
Hans Gustafsson, Kungliga biblioteket, är värd för Musikbiblioteksforum.
Musikgruppen
Musikgruppen ägnar sig åt musikbibliografiska frågor i vid mening. Musik- och teaterbiblioteket i
Stockholm är ansvarig för gruppen. Susanne Haglund är ordförande och Pär Johansson är
sekreterare. Bägge arbetar vid MTB. Gruppen består av upp till 15 medlemmar och träffas cirka två
gånger per år. Musikgruppen är fristående från Svenska musikbiblioteksföreningen, men många
personer i gruppen är medlemmar i SMBF och protokollen läggs ut på SMBF:s webbplats. Gruppen
har tagit paus under coronapandemin.
Medlemmar
Nya medlemmar: Alexandra Anklew, Göteborg; Monica Glimskär, Svensk Musik och Maria Lindenmo,
Musikhögskolan i Malmö.
Verksamhet
Årets verksamhet påverkades återigen av restriktionerna med anledning av Covid-19 pandemin.
Årsmötet hölls 18 mars via Zoom där vi efter årsmötesförhandlingarna fick höra professor Mattias
Lundberg, Uppsala, tala om Kungl. Akademiens bibliotek och dess bibliotekarier med anledning av
Kungl. Musikaliska akademiens 250-årsjubileum. Östen Hedin berättade sedan om sina 40 år som

yrkesverksam, framför allt på Kungliga biblioteket. I stället för ett planerat fysiskt höstmöte erbjöds
medlemmarna en online-presentation den 18 november av projektet SweLiMuS (Swedish Liturgical
Music Sources). En onlineportal för liturgiska musikhandskrifter i Sverige ca 1520-ca. 1820. Mattias
Lundberg, projektledare, redogjorde för projektet och Kia Hedell, Uppsala universitetsbibliotek
visade hur projektets material blir sökbart i databasen Alvin. SMBF bjöds in av IAML att hålla ett
onlinemöte med svenskt tema. Den 6 december deltog ett 30-tal IAML-medlemmar där Kia Hedell
guidade oss genom Uppsala Universitetsbibliotek som firat 400 år, Mattias Lundberg presenterade
Kungl. Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum och Fanny Stenback, bokkonservator och medlem i
SweLiMus-projektet, visade med ord och bild hur arbetet med att digitalisera handskrifter ute i
kyrkor, där handskrifterna förvaras, går till.

International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML)
Svenska musikbiblioteksföreningen finns presenterad på IAML:s webbplats under fliken National
branches: styrelsens sammansättning, länk till Musikbiblioteksnytt och årsrapporter. Vid den
avslutande General Assembly under onlinekongressen övertog så äntligen Pia Shekhter
presidentämbetet fullt ut. Kongressen 2022 kommer att äga rum i Prag.
Kia Hedell (UUB) och Marina Demina (MTB) har varit svenska representanter i RISM-kommittén.
Kerstin Carpvik (MTB), Ann-Christine Olsson (MTB) och Lena Nettelbladt har varit svenska
representanter i RILM-kommittén. I egenskap av arkivarie vid Musik- och teaterbiblioteket i
Stockholm sköter Sebastian Lindblom IAML:s arkiv som förvaras i bibliotekets arkiv.
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