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Från början när jag hörde att Kohacon skulle avhandlas i Portland så skämtade jag ganska ofta med 

styrgruppen i Mellansjö att de borde skicka dit mig. Att denna resa skulle vara oerhört viktig för ett 

litet kluster i Skaraborg. När sedan möjligheten presenterade sig att faktiskt söka medel för att åka så 

var det inget att tveka på. Jag hade inte särskilt stora förväntningar på innehållet egentligen. Förutom 

själva lärdomen om Koha det skulle ge så tänkte jag främst knyta kontakter med utvecklare och 

andra folkbibliotek under konferensen. 

Den första presentationen om gemenskapen i Koha mycket intressant. Även de presentationer från 

SEKnFind SEKLS klustret i sydöstra Kansas med många små folkbibliotek då detta direkt relaterade till 

vår situation i Mellansjö. Spenderade även en del tid diskuterandes med Jason (som arbetar för 

SEKnFind). Den fantastiska presentationen om biblioteket på Nordmarianerna som migrerade 

Millennium till Koha själva utan förkunskap är också svår att glömma. 

På hackfesten var jag lite malplacerad. Min kunskap när det kommer till att knacka kod och validera 

buggar lämnar mycket att önska. Men jag hjälpte till så gott jag kunde med rättelser i manualen och 

lärde mig åtminstone grunderna i gitlab/bugzilla. Spenderade de två sista dagarna av hackfesten med 

att pilla i Jquery. 

Utfallet av hela Kohacon var på det hela positivt. De flesta föredrag var intressanta även om många 

av dem inte speglade den verklighet vi lever i i Skaraborg. Kul att se hur andra använder systemet. 

Framför allt var det roligt med alla svenskar på plats. Kontakter som knöts inom landet genom 

umgänge utanför Kohacon. För det är ju egentligen det som är det roliga. Koha är menat att vara en 

gemenskap och ett fåtal av oss som arbetar med det får följa med i gemenskapen hela vägen så att 

säga. Mitt bibliotek Mariestad är del i en större gemenskap Bibliotek Mellansjö som är del i en större 

gemenskap Folkbiblioteken med Koha i Sverige -> Svenska Kohanätverket -> Koha World Wide. Det är 

få förunnat att få vara med i gemenskapen på alla dessa steg och jag är glad att jag är en som får det. 

 

//Tomas Jiglind, Bibliotek Mellansjö 


