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gathörn, även i dessa dagar. Men vi hoppas att vi med det här 

numret inte bara vurmar för läsning, utan också fördjupar 

samtalet genom att komplicera läsfrågan från olika perspektiv 

– från Göteborgs bibliotekshistoria, PISA-rapporten, lättlästa 
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Inget svar från ledningen i Göteborg
I debattartikeln ”Det flytande beståndets haveri” (bis #4 
2013) riktade några anställda på folkbiblioteken i Göteborg 
skarp kritik mot klimatet inom organisationen och infö-
randet av en mediehantering enligt principen om ”flytande 
bestånd”. Redaktionen har sökt ledningen för stadsbiblio-
teket i Göteborg för en kommentar, dock utan att få svar.

Aktuellt

’Långdistansläsarens ensamhet’
”I förra helgens New York Times publicerades en dyster 
diagnos över tillståndet i den amerikanska bokbranschen. 
Under rubriken ’The loneliness of the long-distance reader’ 
[en parafras på en känd engelsk roman] – argumenterar 
skribenten Colin Robinson för att den som i slutändan 
drabbas av den nya marknadsordningen är näringsked-
jans slutled: läsaren, som nu får se allt fler av sina allierade 
försvinna: bildade bokhandlare och bibliotekarier, skickliga 
förläggare, nitiska fackgranskare och belästa litteraturkriti-
ker. Läsaren, som av naturlighet alltid krävt en viss avskild-
het, blir nu också bokstavligen lämnad ensam.”

Så skriver DN:s kulturredaktör Björn Wiman igår 12/1, 
apropå att ännu en kulturinstitution i Stockholm, barn- 
och ungdomsbokhandeln Bokspindeln, nu stänger igen. 
Nätets allt större dominans kan märkas, till exempel håller 
amazon.com nu på att etablera sig i Sverige. I Frankrike har 
man redan tagit över 70 procent av marknaden.

I samma tidning intervjuas EU-ministern Birgitta Ohls-
son. Hon menar att politiken är som ett maratonlopp, den 
mest uthållige vinner i slutändan. Och så är det väl: det 
hjälper inte att säga det rätta en gång – det måste upprepas 
gång på gång på gång. Uthållighet och stryktålighet betalar 
sig alltid i slutändan.

Själv återgår jag till att ägna mig åt rubrikens sentens. På 
gott och ont.

Mats Myrstener 

http://foreningenbis.com, 13 januari 2014

Rasistiska böcker på bibliotek
Många har upprörts över att DN idag har en helsidesan-
nons om boken Invandring och mörkläggning : en saklig rapport från 
en förryckt tid av Karl-Olov Arnstberg & Gunnar Sandelin. I 
annonsen radas statistik upp, helt ryckt ur sitt sammanhang. 
Boken finns på många bibliotek och nu kan vi kanske passa 
på att diskutera varför. Hur funkar boken ihop med biblio-
tekens mediepolicy? Om mediepolicyn inte behandlar anti-
rasism eller jämlikhet, så innehåller den förmodligen ändå 
någonting om kvalitet – och i begreppet kvalitet bör ingå 
att böcker källkritiskt håller måttet. I brist på mediepolicy – 
vad säger biblioteksplanerna? 

DN:s chefredaktör Peter Wolodarski hänvisar bland 
annat till DN:s liberala tradition när han talar om deras 
annonspolicy, men säger också att DN inte omfattar stånd-
punkterna i annonsen. Är det så man resonerar ute på bibli-
oteken också? I enlighet med en liberal tradition ska alla 
röster få höras? Det man då också måste fråga sig är vilka 
röster som blir nedtystade, vilka som inte hörs. Vems frihet 
är det vi främjar? Jag önskar mig mer reflektion kring urval 
och mer mod att följa de riktlinjer vi faktiskt har.

Johanna Dalmalm 

http://foreningenbis.com, 8 december 2013

Läs mer av diskussionen på  
http://foreningenbis.com.
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Boktips: Från Riga till Umeå
Riga, Lettlands huvudstad, är också EU-kulturhuvudstad i år. 
Men till skillnad från Umeå blir kultursatsningarna få. Man 
saknar idag både ett museum för modern konst och ett modernt 
konserthus. Den ekonomiska krisen 2008 slog hårt på länderna 
i Baltikum, inte minst beroende på att många svenska banker 
etablerat sig där och tagit över viktiga marknadsandelar, banker 
som sedan räddades från att gå i bankrutt av den svenska staten.

Men en sak har invigts i Riga: det nya nationalbiblioteket. 
Arkitekt är den 87-årige Gunnar Birkerts som är verksam i USA. 
I ett inslag på TV:s kulturnytt skildrades hur böckerna från det 
gamla nationalbiblioteket inne i stan bars av en levande kedja av 
händer över bron över Daugava, till det nya modernistiskt taggi-
ga biblioteket på andra sidan floden. Kanske något för Umeå att 
ta efter, nu när stadsbiblioteket ska flytta?

Det var gripande att se alla händerna som kramade och 
klappade de plastinslagna bokklenoderna och kysste dom vörd-
nadsfullt. Trots utmaningarna är kulturjournalisten Linda Kusi-
na hoppfull, skriver man på http://www.svt.se. Hon ser med 
entusiasm på kulturhuvudstadsårets program.

– Jag hoppas att det här ger energi till kulturlivet och att de 
politiker som endast ser kultur som en utgift får sig en tanke-
ställare.

Då kan jag samtidigt ge ett lettiskt boktips som jag säkert 
nämnt förut. Den lettiska poeten Vizma Belsevica, tyvärr bort-
gången 2005 innan hon hann få nobelpriset i litteratur, har 
skrivit en trilogi om sin barndom i Riga, böckerna heter Bille, 
Bille och kriget och Billes sköna ungdom. Det är tre fantastiska böcker, 
bland det bästa som skrivits i den biografiska genren, skrivna 
med en så lätt hand att den knappt märks, påminner både om 

Alice Munro och Astrid Lindgren. Flickan Bille växer upp i Riga 
under andra världskriget och får uppleva både nazistiskt och 
sovjetkommunistiskt stöveltramp, barnaår med fattigdom, och 
ungdomskärlek, livet i staden och livet på landet, där de flesta 
letter överlevde kriget tack vare egen odling av grönsaker och 
frukt.

Böckerna är så direkt drabbande, och så enkelt skrivna att de 
mycket väl skulle kunna användas i högstadiet, och i gymnasiet 
förstås. Skrivna i slutet av 1990-talet tillhör dom nog dessvärre 
de böcker som många folkbibliotek sålt av för fem kronor styck. 
Skada i så fall.

Så några svenska boktips. Min kollega Leif Nilsson i Botkyrka 
har skrivit några historiska noveller från drottning Kristinas tid. 
Mycket av det beskrivna går att skåda på Livrustkammaren i 
Stockholm, drottningen var ju dessutom en tidig kunglig queer-
representant. Boken, Maktens skugga, är utgiven på Recito förlag.

Om kulturhuvudstadsåret i min gamla hemstad Umeå finns 
mycket att säga, en del sägs av en annan kollega till mig, Håkan 
Wikell, som beskriver bakgrunden till de politiska besluten i 
Umeå, och hur detta mottagits av igelkottarna i staden. Boken 
hetter Igelkottsåret 2014, tryckt på h:ström-Text och Kultur i 
Umeå, och kan beställas av författaren som arbetar i ”pojkrum-
met” på Umeå universitetsbibliotek. Den är inte snäll mot de 
ansvariga kulturbyråkraterna i Umeå ska man väl tillägga, så den 
får läsas på egen risk. Men så är det ju med all litteratur som har 
något viktigt att säga.

Mats Myrstener 

http://foreningenbis.com, 23 januari 2014 

Missa inte den 15 mars! 
Årsmöte och salong om bibliotekspolitik

I samband med föreningen BiS årsmöte i Stockholm anord-

nar föreningen en salong där vi frågar ut Tina Ehn (MP), 

Gunilla C. Carlsson (S) och Bengt Berg (V) om vilken roll 

biblioteken, enligt deras mening, ska ha i samhället.

Salongen är öppen för alla intresserade och äger rum i 

Hedensalen på ABF-huset, Sveavägen 41, kl. 13–15. Vi bjuder 

på fika. En ypperlig chans att diskutera brännande biblioteks-

frågor med politiker!

Årsmötesförhandlingar äger rum innan och efter salongen, 

kl. 10–13 och 15–17. Efteråt går vi ut och äter.

Anmäl deltagande till Lena Lundgren, lena.a.lundgren@

gmail.com. Meddela i anmälan om du ska delta i både årsmö-

tet och salongen eller endast salongen. Tala också om om du 

vill följa med och äta middag efteråt!

Mer information om årsmöte och salong finns på http://

foreningenbis.com/.

Välkommen hälsar BiS styrelse

Illustration: Johanna Dalmalm
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Om läsning och läs- 
förståelse utifrån PISA

Charlotte Högberg

Nästan var tredje 15-årig pojke når inte upp till den grundläggande 
nivån av läsförståelse. Debatten har gått varm sedan PISA-rapporten 

visade att Sverige är det land där läsförståelsen har dalat mest sedan år 
2000, men det är få som nämner biblioteken.

Illustration: Christoffer Frostgård
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Vem är man om man är en ”sådan” som läser böcker? I höstas 

förklarade Daniel Sandström läsning av skönlitteratur genom 

termer från Harry Potters värld (Svenska dagbladet, 2013-09-16). 

De som inte förstod varför skönlitteratur var viktigt likna-

des vid mugglare – födda utan magiska krafter. De kunde 

inte se det som häxorna och trollkarlarna såg. Och på Akade-

mibokhandlens reklamskyltar lyder texten ”Har du knäckt 

läskoden?” - en rätt så vanlig formulering: att behärska magi 

och knäcka koder. Vad är det egentligen vi talar om när vi 

talar om läsning? Måste man vara ett kodknäckande geni à 

la Alan Turing eller vara född med övernaturliga krafter för 

att bemästra det? Utifrån den senaste tidens undersökningar 

skulle vi i så fall kunna tro att dessa övernaturliga krafter är att 

vara av kvinnligt kön, inte ha föräldrar som är födda i utlan-

det och att tillhöra ett högre socioekonomiskt skikt.

Innan jul damp resultatet från den senaste PISA-undersök-

ningen ned som ett ok på den svenska skolans axlar. Under-

sökningens huvudfokus denna gång var matematik, men 

den visade också att läsförståelsen sjunkit ytterligare. Enligt 

rapporten når nästan var fjärde (23 procent) av de svenska 

15-åringarna inte upp till nivå 2, vilket är grundläggande 

läsförståelse som bland annat innebär att kunna förstå en 

texts huvudtanke. Sveriges resultat ligger under genomsnit-

tet för OECD-länderna. Endast fyra andra, Israel, Slovakien, 

Chile och Mexiko, har fler 15-åringar under den grundläg-

gande nivån. Av alla länder är det också Sverige som står för 

den största nedgången sedan år 2000. Framför allt är det de 

lågpresterande elevernas resultat som har försämrats. Det ser 

något bättre ut i de digitala läsproven men även den läsförstå-

elsen har sjunkit sedan 2009. Speciellt pojkarnas. För det var 

ju det där med pojkar och flickor.

I matematik är det ingen direkt skillnad mellan pojkar och 

flickors resultat, men när det gäller läsförståelse ser det helt 

annorlunda ut. Flickor presterar bättre än pojkar i alla OECD-

länder men i Sverige är glappet nu ett av de största. Sedan år 

2000 har skillnaderna mellan pojkars och flickors läsförstå-

else ökat markant. På de högsta nivåerna placerar sig mer än 

dubbelt så många flickor som pojkar. Betydligt fler pojkar, 

nästan var tredje, hamnar också under den grundläggande 

nivån av läsförståelse. 

Skillnaden är också stor mellan de elever som har minst 

en förälder som är född i Sverige och de elever som är födda 

i Sverige men har föräldrar som fötts någon annanstans, 

trots att båda grupperna alltså har hela sin skolgång här. 

Rapporten menar att det glappet delvis förklaras av socio-

ekonomiska skillnader. Att socioekonomiska faktorer påver-

kar visade framför allt förra PISA-undersökningen från 2009, 

när läsförståelsen var i fokus. Skolan lyckas alltså inte ge en 

likvärdig utbildning till alla och samtidigt saknar en stor del 

av de svenska eleverna tillgång till ett bemannat skolbibliotek.

PISA-undersökningen har som mål att mäta kunskaper 

som är viktiga för att vara en reflekterande samhällsmedbor-

gare. Undersökningen är såklart inte någon total utvärdering 

och metoderna kan kritiseras, men resultatet ligger i linje 

med vad andra har kommit fram till. Så vad händer med ett 

samhälle där allt fler inte förstår innebörden i en text? Av 

flera medier benämndes rapportens mottagande som ”PISA-

chocken” (Göteborgsposten, 2014-01-24, Svenska dagbladet 2013-

12-23) och att det nu råder ”PISA-panik” (Kvällsposten, 2014-

01-10). Skolan seglade snabbt upp som den hetaste frågan 

inför valet. Jan Björklund (FP) skyller återigen på det som 

han brukar kalla ”flumskolan” som han menar att Alliansen 

fick ta över 2006 och svarar med att tillsätta en skolkommis-

sion, som givetvis har slutdatum efter valet. Det dystra resul-

tatet har utlöst debatt, men trots att läsningen står i centrum 

lyser biblioteken märkligt nog med sin frånvaro i majoriteten 

av debattörernas lösningar. Det talas om mer lärartid, bättre 

betalda lärare och specialpedagoger. Det är jättebra, men 

varför lyfter så få fram skolbibliotekarierna som några som 

också kan förbättra elevernas kunskaper? I partiledardebatten 

efter ”PISA-chocken” var Gustaf Fridolin (MP) den enda som 

påtalade skolbibliotekens betydelse för läsförståelsen. 

Regeringens så kallade satsning på läsfrämjande insatser 

som presenterades i höstas har kritiserats för att mest bestå 

av ett trixande med siffror eller helt enkelt inte innebära 

nog med pengar för att faktiskt göra någon skillnad. Det är 

anmärkningsvärt att folkbibliotek och skolbibliotek, som i de 

flesta fall är en del av kommunernas verksamhet och som 

har till uppdrag att bland annat skapa och stärka läsvanor hos 

barn och främja elevers läslust, inte nämns mer i debatten 

efter PISA-rapporten. Värdet av skolbibliotek som pedagogisk 

resurs, och folkbibliotekens läsfrämjande arbete, måste lyftas 

fram. Läsförståelsen måste bli en viktig fråga inför höstens 

val, för det kan inte vara okej att det ska vara förbehållet 

endast vissa grupper i samhället att faktiskt kunna förstå 

innebörden i det man läser. 
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Skriva, läsa och knäcka koder.  
Ett samtal om läsning med  
författaren Linnéa Eriksson

Martin Persson

Att läsa för nöjes skull, att läsa för att samla till text till parafraser och 
samplingar eller att med handen läsa den upprullade sidan. Eller att 
testa det som just har skrivits genom att läsa upp det högt för någon 

annan. Hur läser egentligen en skrivande människa? 

Linnéa kommer förbi. Jag har satt på kaffe. ”Det är ingen 

annan som kommer att höra det här”, säger jag på bandet 

och det är det inte heller, men båda skrattar som om så vore 

fallet. Åtminstone delar av det kommer ju att läsas, här.

I
”Nu ska jag läsa en grej för dig här”, säger Linnéa.

”Ja, gör det”.

Hon tar fram Beata Berggrens  Det ligger något i vad man 

säger (2010) och läser:

Amanda som nu helt verkar ha tagit över efter läraren tar 
i så hårt hon kan: ”Sitt inte och häng över det ni skriver!” 
Och det ligger någonting i vad hon säger, och vi tycker om 
hennes tonfall, vi tycker om att hon säger till oss vad vi ska 
göra, så vi försöker tänka om. Vi skiftar ställning, byter plat-
ser och kläder med varandra. Men när vår självutnämnda 
lärare åter ropar: ”Hur ser ni ut när ni läser?” blir vi osäkra. 
”Ska det läsas som ett kärleksbrev, en avhandling eller en 
gratulation? Ska det läsas som ett tal, en föreläsning, ett 
drama eller en komedi? Det är under läsningen som det ska 
hända något med er, eller med någon annan.”

”… och sen fortsätter det”, säger Linnéa.

”Vem är den här självutnämnda läraren”, frågar jag, ”en 

i klassen?”

”Ja, det är Amanda. Du måste läsa den här boken, den är 

jätterolig! Du kan låna den om du vill.”

Jag lånar.

II
”Utifrån ditt perspektiv, du som skriver mycket, hur ser du 

på läsning i förhållande till att skriva? Vad är det för skillnad 

egentligen på att läsa och skriva?”

”Jag tror att jag läser på två olika sätt. Den ena är den så 

kallade nöjesläsningen, som kanske mer liknar att titta på en 

film. Men jag har gjort det allt mindre, i takt med att jag skri-

vit mer. Det sätt jag nog läser mest på handlar väldigt mycket 

om att skriva av det jag läser. Jättemycket av mitt skrivande 

går ut på att använda och sätta ihop befintligt material på 

nya sätt.”

”Collage, cover, parafras, sampling …”

”… appropriering”, fyller Linnéa i. Varje författare är en 

auktoritet på sin egen poetik.

Linnéas  Algeriet  (under utgivning), en bok inspirerad av 

Kathy Ackers Algeria (1984), är ett exempel på hennes läsan-

de-skrivande som konstnärlig metod. Hon åkte till Algeriet 

och skrev den. Under tiden passade jag hennes katter.

”Algeriet bygger nästan helt på collage av andra texter, 

avskrivningar av vad folk har sagt och avskrivningar av filmer. 

Inför Algeriet, när jag var där på plats, och även efteråt när jag 

bearbetade texten, läste jag jättemycket så. Läser maniskt och 

skriver maniskt, samtidigt, bredvid varandra. Allt jag skriver 

av av det jag läser kommer jag ju inte att använda sen, men 

det blir ett grundmaterial att arbeta utifrån.”

Bokmärken, anteckningar, tankar. Skrivna spår av det lästa, 

den läsande.
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Illustration: Balsam Karam. Textfragment från Toni Morrisons essä Playing in the Dark.



10  — BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2014

III
Det kan ju för den delen vara annat än text man läser. I Linné-

as Heliotrop (2013) läses en hel del fotografier och byggnader, 

till exempel.

Eller som i ”Att läsa med handen. En våldsam händelse 

med papper (en kärleksförklaring)” (OEI #62, 2013), där 

Linnéa läser Jørn H. Sværens antologi Den engelske kanal ur ett 

högst materiellt perspektiv, som manar henne till handling:

Så märkligt. Här har boken blivit skadad. Smutssidan har 
fläkts upp från övre höger hörn och rullats i en mjuk diago-
nal en bit ner åt vänster. Men bara papperets yta, det översta 
lagret hud. Reflexmässigt börjar jag rätta till, rulla upp, laga 
det som blivit skadat. Mitt i rörelsen mellan tummen och 
pekfingret går det upp för mig: det är Den engelska kanalen! 
Släpper jag eller rullar jag aktivt ihop den igen? Jag minns 
inte. Jag läser kanalen med fingret. Uppifrån och ner. Neri-
från och upp. Poröst sträv mot den övriga boksidans glatta 
yta. Nej, inte sträv. En kil av sammet instucken i sidentyget.

Just Linnéas exemplar av Den engelske kanal hade en liten detalj, 

en liten bit av en sida uppriven, som var speciellt.

”Han hade rullat en rulle av ena hörnet så att den hade 

gjort inverkan på ett visst antal sidor i boken. Jag läste och 

märkte att jag började känna med handen över sidan först. 

Det gav mig en impuls att börja skriva.”

IV
”Hur läser du dina egna texter?”

”Ju längre tid det har hunnit gå sen jag jobbade med en 

text, desto lättare går det att läsa texten som om det inte var 

jag som skrivit den, men det går ju inte att läsa den som en 

läsare som inte vet någonting från början.”

”När man läser sin gamla dagbok kan man ibland bli 

förvånad; har jag verkligen skrivit det där?”

”Ja, så kan jag verkligen känna med Algeriet! Inte med 

Heliotrop, men Algeriet skrev jag ju i ett nästan maniskt till-

stånd, skrev väldigt fort och var inne i ett väldigt uppskruvat 

känsloläge.”

Hon medger att i Algeriet-fallet kan hon själv bli drabbad 

av den när hon läser, av dess känslomässigt starka innehåll.

”Coolt”, säger jag. Intressant känsla.

Läsa för att läsa upp? Läsa högt?

”Jag tycker om att läsa upp. Och i relation till andra scen-

framträdanden som jag hållit på med tidigare, teater och 

musik, är att läsa text så mycket lättare. Det känns som att jag 

har hittat mitt medium.”

Linnéa och jag har blivit drillade i scenteknik tillsammans 

på skrivarlinjen vi en gång gick på. Båda upplevde vi det som 

en lättnad att plötsligt stå på scen med ”bara” en text.

”Ganska ofta när jag skrivit något vill jag läsa upp det för 

någon, då händer det saker”, säger hon.

”Som den där diktaren som alltid testade sina dikter 

genom att skrika ut dem i vinden på en ödslig strand. Vem 

var det nu igen?”

”Jag vet inte, någon naturromantiker? Men det räcker inte 

för mig, jag behöver någon som lyssnar. Sen kan det i princip 

vara vem som helst.”

V
Påtår, kopparna klirrar mot faten.

”Det blir mycket för dig att lyssna på sen”, säger Linnéa.

”Det blir kul”, säger jag. ”Var var vi?”

Vi pratar om bilden av läsning som något svårt, speciellt 

när det gäller lyrik.

Linnéa löper hela linan ut i sin läsning av Den engelske kanal. 
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”Jag lärde mig läsa poesi när jag kom på att jag inte behöv-

de förstå. När folk säger ’jag förstår inte poesi’, tänker jag 

’nähä … vad menar du då?’ Då har man en väldigt instru-

mentell syn på läsning, att man ska läsa en mening och sen 

ska den ha en direkt, tydlig betydelse.”

”Är det det som är att knäcka koden när det gäller att läsa 

lyrik, att förstå att man inte behöver förstå?”

”Ja, att försöka ta det lite lugnt.”

Linnéa arbetar även som bibliotekarie, och har mött kolle-

gor som verkar bli stressade av tanken på att läsa lyrik.

”Vissa kanske har komplex, tänker att man borde läsa mer 

och svårare?” säger jag, med viss självmedvetenhet.

Högt och lågt, fin- och fulkultur. Att lära sig göra litteratu-

ren till sin egen, läs-självförtroende. Men hur gör man?

Avmystifiera, säger Linnéa. Det gäller att avmystifiera.

”Träna uthållighet? Läsgympa?”

Linnéa berättar om en vän som dansar och hade varit frus-

trerad över att hon aldrig lärde sig en viss rörelse. ”Hennes 

danslärare hade bara lett och sagt lugnt: ’Just do your prac-

tice and it will come to you’.

Zenläsning.

VI
”Hade din läshistoria sett annorlunda ut om du haft en annan 

klassbakgrund? Om du inte haft en mamma som stack till dig 

böcker då och då när du växte upp?”

”Säkert. Men det var också en stor frihetskänsla när jag 

upptäckte den här typen av friare poesi som jag hittade på 

egen hand, senare. Den litteraturen som mamma gav mig 

när jag var ung, romaner, gillade jag att läsa, men jag kände 

mig också rätt instängd. Jag tänkte aldrig att det var något jag 

skulle kunna skriva själv.”

För Linnéa, med sin medelklassbakgrund, har det aldrig 

varit någon tröskel att läsa, böckerna fanns naturligt runt 

omkring henne.

”Jag hängde mycket på biblioteket. Minst en gång i veckan 

köpte jag en coca cola och en källarfranska och gick till bibli-

oteket i Svedala, i väntan på att mina föräldrar skulle hämta 

mig.”

Däremot har det funnits trösklar till att ta sig in i smalare 

delar av litteratur- och konstvärlden, berättar hon. Att i vissa 

rum tänka ”får jag verkligen vara här?”.

Jag tänker på min egen läshistoria, jag som också kommer 

från ett läsvant medelklasshem. Mamma som låg på sängen 

och läste allt som oftast.

”Mina föräldrar var nog inte jätteaktiva i att pusha mig till 

läsning, men bara att det hörde till vardagen att se dem läsa 

har nog bidragit till att jag inte haft några större trösklar”, 

säger jag till Linnéa. ”Jag var verkligen ingen bokmal som 

barn eller tonåring, men jag kan förstå att jag har haft lätt att 

glida in i en sådan värld.”

”Jag har inte läst så mycket ’finlitteratur’ egentligen”, säger 

Linnéa. ”Om någon säger ’men har du inte läst den boken?’ 

har jag lust att säga: ’nej, det kanske jag inte har, fuck you!’. 

Det kanske jag gör en annan gång.”

VII
Det snöar utanför fönstret. Varje flinga ett meddelande från 

rymden. Jag och Linnéa tar varsin snöflinga och lägger oss i 

soffan för att läsa.

Linnéa Eriksson har hittills givit ut böckerna 4/9 -08. Malmö. 

Buss nr 7. Gustav Adolfs torg – Centralen (tillsammans med saxo-

fonisten Anna Högberg, Fel förlag, 2011) och Heliotrop (OEI 

Editör, 2013). Under våren kommer hennes tredje bok, Alge-

riet, ut på både svenska och engelska. Hon har även publice-

rats i tidskrifter som OEI, Kritiker, Lyrikvännen och CONST Literary 

(P)review, samt på nätet hos Rymden (http://rymdenmag.se/).

Utöver sitt författande arbetar Linnéa som bibliotekarie i 

Malmö. Hon gick utbildningen Litterär gestaltning i Göte-

borg 2010–2012.

För mer information, se http://linneaeriksson.net/.
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Tvättstuge- biblioteket Blomstra
Karin Eggert

Det finns fler sätt att använda en tvättstuga på än att tvätta i den. 
Till exempel kan man inreda ett bibliotek där. Tvättstugebiblioteket 

Blomstra i Göteborg är ett resultat av grannsamverkan, inte 
mot brott, utan grannsamverkan för litteratur. Karin Eggert 

skriver om tillkomsten och delar med sig av tankar kring lokal 
litteraturförmedling.

Vi bor i ett hyreshus i ett miljonprogram mitt i centrala Göte-

borg. Det här är den bästa, mest blomstrande delen av stan 

med finutbud av både restauranger, kultur och natur. Huset 

vi bor i är slitet. Många av oss som bor här har bott i huset 

länge, flera upp mot 30 år, eftersom det är så bra läge och 

fungerar att bo i även om man har en helt vanlig inkomst.

Litteraturblogg för grannarna
Idén om tvättstugebiblioteket var inte så genomtänkt från 

början, men när det väl var sjösatt så hade vi en hel teori 

om varför det var så bra. Det var Susanne Granström, min 

granne tvärsöver, och jag som stod bakom genomförandet. 

Tanken var först en litteraturblogg. Men vad skulle vara speci-

ellt med den? Det fanns redan så många litteraturbloggar. Där 

föddes tanken på att skriva om litteratur inte för många utan 

för några specifika få, våra grannar. Sedan var tanken på ett 

tvättstugebibliotek inte så långt borta. Vi döpte bloggen och 

biblioteket till Blomstra, för att vi kände att den känslan vi 

fick av att befinna oss i en vacker trädgård påminde om den 

vi fick av riktigt god läsning.

Vi frågade vår hyresvärd om lov. De var med på noterna, 

byggde hyllor och gav oss pengar för att köpa litteratur. När 

det väl var klart så bestämde vi oss för att ett storläsande barn 

skulle få bestämma över inköpen av barnlitteratur.

Varför är det då så bra med tvättstugebibliotek? Att 

uppmärksamhet sprider sig som virus är väldokumenterat 

och det visar inte minst den uppmärksamhet som vårt tvätt-

stugebibliotek har fått. Därför tror vi att det enda rätta för att 

främja läsintresse är att visa upp skönlitteratur på så många 

olika ställen som möjligt. I tvättstugor, på stora bibliotek. 

Bibliotek skulle egentligen kunna finnas i så gott som varje 

offentligt utrymme.

Fler ställen att visa upp skönlitteratur på
Personligen tror jag att e-boken har en möjlighet att verk-

ligen lyfta och underlätta läsningen. Men för att det ska bli 

en bra utveckling måste man styra den så att vi kan säker-

ställa att människor har möjlighet att möta en mångfald av 

litteratur. Annars är risken att skönlitteraturen blir slätstru-

ken och sedan ointressant. Uppvisandet av den fysiska boken 

blir ännu viktigare än i dag i en e-boksvärld, för att ge folk 

möjlighet att möta många olika sorters litteratur.

Skönlitteraturen behöver helt enkelt fler showrooms, och 

tvättstugan kan definitivt vara ett sådant ställe. Små show-

rooms som kan locka fler till folkbiblioteken, vilka i ett fram-

tida ekologiskt hållbart samhälle självklart är både större och 

bättre än i dag. I det lilla handlar det också om att bygga en 

bra standard som bygger på något annat än dyr inredning, på 

kultur och gemenskap.

När vi bestämde oss för att be vår värd om pengar stötte vi 

på en del moraliska tabun som vi inte ens var medvetna om 

att vi var bärare av. Det handlar om att kultur ska vara något 

som inte kostar så mycket pengar. När vi berättade för folk 

att vi gjort ett tvättstugebibliotek var det många som sa att 

de också hade ett bibliotek men att de inte behövt använda 

några pengar. Vad är det för skillnad att bekosta ett gemen-

samt gym och att bekosta ett gemensamt bibliotek? Om vi 

vill att intresset för kultur skall växa måste vi våga vara mer 

självklara. Tänk om vi kunde lära oss av idrottsrörelsens sätt 

att så självklart ta emot resurser! För att en sådan utveckling 

skall vara möjlig måste vi våga gå emot tabun och våra egna 

rädslor, åtminstone våga fråga om resurser, annars kan vi lika 

gärna lägga oss ner och självdö.
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Blomstra i närområdet
Att verka lokalt är att ta ansvar globalt. Det var självklart att 

köpa in böckerna hos vår lokala bokhandel. Vi hoppas att 

Blomstra skall få annat att blomstra i vårt grannskap. Vi har 

en idé om att låta gatans näringsidkare sponsra våra litte-

raturköp och kanske skriva eller låta sig intervjuas om sina 

favoritböcker på vår blogg. Men eftersom idén om det Nya 

Entreprenörsverige är en myt och de allra flesta småföretaga-

re knappt klarar sig så vet vi inte hur det går med den saken.

Under tiden som vi arbetat med det här har det också 

vuxit en tanke om att försöka sprida idén till andra flerbo-

stadshus. Därför har vi sökt uppmärksamhet i media. Person-

ligen tror jag inte på skattefinansiering till den här typen av 

verksamhet, men en spridning av tvättstugebibliotek skulle 

kunna legitimera större satsningar på kultur. Kanske folk-

biblioteken kunde fungera som rådgivande för folk som vill 

starta tvättstugebibliotek. Annars tror jag på små, lokala, själv-

ständiga tvättstugebibliotek med regler anpassade efter de 

egna användarna. Kommunala tvättstugebibliotek, med alla 

krav som skulle följa om transperans och dokumentation, 

känns närmast som ett skämt.

Jag är barnbibliotekarie och har därför bra koll på barnlit-

teratur. Beslutet att låta ett barn välja barnlitteraturen i vårt 

bibliotek har flera orsaker. För det första ville vi ge barnlit-

teraturen ett ansikte. I mitt arbete vänder vi oss mycket till de 

som inte läser, men för att kunna lyfta intresset tror jag det 

är väldigt viktigt att lyfta de läsare som redan finns. Att höra 

en läsare prata om sitt läsintresse kan inspirera. Sen blir det 

självklart mer dynamiskt att blanda in fler. En annan aspekt 

är att man i fråga om barns läsförmåga allt mer påstår att det 

är föräldrarnas läsvanor som avgör om deras barn blir läsare. 

Men barn väljer inte sina föräldrar. Med ett tvättstugebiblio-

tek kan barn få närmare både till litteratur och läsande vuxna.

Vårt lilla bibliotek består av två hyllor. En som är öppen 

där hyresgästerna ställt sina egna böcker, en annan som är 

låst och öppen en timme i veckan, på söndagar mellan 17 

och 18. Övriga tider kan man komma och låna nyckeln av 

oss. Böckerna lånar man så länge man behöver. Att vi vet var 

alla bor tror vi räcker för att folk ska lämna tillbaka böcker.

Det är så roligt att hålla öppet en timme. Så många trevliga 

samtal man får med sina grannar. Processen har varit långsam 

och inte krävande. Bäst av allt är att det har legitimerat att jag 

ägnar större tid av min fritid åt läsning. Det här är något vi 

gör för att det är kul. Nyttan har vi kommit på i efterhand.

Foto: Susanne Granström

Besök Blomstrabloggen på http://blomstra.blogspot.se/.
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Illustration: Balsam Karam. Textfragment från Toni Morrisons essä Playing in the Dark.
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Vad som händer  
när en läsare läser

Andrea Hofmann

När jag funderar på läsning så brukar jag tänka tillbaka på 

ett samtal i en park utanför stadsbiblioteket i Malmö med en 

vän för länge sen. Vi pratade om skönlitteratur. Jag hade lånat 

böcker som vanligt och hade lagt upp dem på filten vi satt på. 

Vi pratade lite om böckerna. Detta var innan jag visste att jag 

skulle bli bibliotekarie.

Min vän berättade att hen var rädd för läsning, rädd för 

att förlora sig själv, därför var det jobbigt för hen att läsa 

skönlitteratur. Jag fattade inte problemet men tyckte det var 

intressant. Jag förstod känslan av verklighetsflykt – det är ju 

därför jag själv älskar att läsa – men jag kunde inte relatera 

till obehaget. Fantasi är nyckeln till att läsa skönlitteratur. Att 

i sitt sinne måla upp bilder av personer och miljöer, kanske 

till och med känna värmen från ett varmt land och avgaserna 

i en stor stad. Och att sen lära sig mer om andra och samti-

digt om sig själv. Det blir alltid lätt pretentiöst när en börjar 

prata om läsning men ändå: världen blir större när en läser 

skönlitteratur.

Jag läser Americanah av Chimamnda Ngozi Adichie. Den 

handlar om drömmar, kärlek och kultur. Genom läsning av 

skönlitteratur har en av karaktärerna, Obinze, skaffat sig en 

bild av Amerika. Han vill dit men hamnar istället i ett annat 

engelsktalande land – England. Han lever illegalt i landet när 

hans visum har gått ut och kämpar för att få uppehållstill-

stånd. Han lever på någon annans papper och ensamheten 

blir större och större i rädslan att bli påkommen. I en scen 

besöker Obinze ett bokcafé i London där han läser romaner 

gratis:

Han läste samtida amerikansk skönlitteratur, för han hoppa-
des hitta resonans, en fast form åt hans längtan, en närvaro-
känsla i det Amerika han var en del av i fantasin. Han ville 
få en inblick i det dagliga livet i Amerika, veta vad folk åt 
och vad som förtärde dem, vad de kände skam över och 
vad som attraherade dem, men han läste roman efter roman 
och blev besviken: ingenting var drabbande, ingenting var 
allvarligt, och det mesta löstes upp i ironisk intighet.

Obinzes drömmar höll på att bli krossade, romanerna blev 

verklighet i hans vardag, det enda han kunde förhålla sig till. 

Och de tröstade inte längre. De bekräftade inte längre de 

drömmar han haft och levde på. Detta gjorde honom ensam-

mare.

Romanen är läsarens. Läsaren tolkar och fantiserar utifrån 

text, ibland kan det bli bedrägeri som i Obinzes fall. Eller så 

blir det ett sätt att sätta fingret i luften och känna vindarna. 

Hur samhällen utvecklas och förändras. Det kan vara fantas-

tiskt men också obehagligt. Americanah handlar inte primärt 

om läsning, utan om ras och om rasism. Om att vara svart, 

om att invandra och utvandra, om hår och om kärlek. Du 

borde läsa den.

Romanen blir jämt och ständigt ifrågasatt som ett modernt 

medium för berättelser. Det talas om konkurrens från tv, 

musik, spel och inte minst internet. Det talas om människors 

minskade förmåga till läsning, utlånen av tryckta böcker som 

går ner på folkbibliotek, boklådorna som stänger ner, littera-

turkritiken som krymper i våra stora dagstidningar, e-böck-

erna som tyvärr blir ett hot mot den tryckta boken istället för 

att vi ser det som vi gör med ljudboken – en utveckling för 

att nå fler läsare.

Istället för att tala om alla dessa negativa tendenser kanske 

vi ska börja prata om allt bra som sker när vi läser? Vad som 

händer i oss när vi läser? Vad gör det med oss som männ-

iskor? Och hur tar vi med oss den känslan i vårt arbete som 

bibliotekarier?

Läsningen gör oss större som människor – jag är helt över-

tygad om det. Att marknadsföra den känslan är orsaken till att 

jag ville bli bibliotekarie från början. Glöm inte bort det.
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Att möta läsovana
Peter Björkman

För att nå de allra mest läsovana måste biblioteken också söka sig 
utanför sitt eget hus. Peter Björkman berättar om sina erfarenheter från 

en bokcirkel i Fittja och funderar på vad det innebär att göra ett bra 
läsfrämjande arbete som bibliotekarie.

Det finns trängande skäl till att vidareutveckla den läsfräm-

jande verksamheten kring lättläst vuxenlitteratur på svenska 

folkbibliotek. Anledningarna till detta är oräkneliga och de 

svenska resultaten i den internationella studien PIAAC från i 

höstas ger en fingervisning: 13 procent av alla vuxna svensk-

ar bedöms ha en låg kunskapsnivå i läsfärdigheter (nivå 1 

eller lägre på en sexgradig skala) och har därmed inte de 

färdigheter som krävs i dagens samhälle. Även om det bör 

inflikas att PIAAC-studien enbart mäter färdigheter i läsning 

av text på svenska, är det ändå uppenbart att detta innebär en 

utmaning, inte minst ur ett demokratiperspektiv.

Viktiga målgrupper för lättläst litteratur är vuxna som har 

extrema lässvårigheter, och som har problem att läsa även de 

enklaste ord och meningar. Sådana lässvårigheter har givet-

vis varierande orsaker. En relevant grupp i sammanhanget 

är dock personer som har ett annat språk än svenska som 

modersmål och som har fått en mycket kort skolgång. Det är 

svårt att veta exakt hur stor denna grupp är, men den offici-

ella statistiken om deltagande i svenska för invandrare (sfi) 

visar ändå att gruppen är verklig: av de 102 434 deltagare 

som studerade på sfi 2011 uppgav 14 409 att de hade mindre 

än tre års skolbakgrund. Det här är en grupp som förtjänar 

bibliotekens uppmärksamhet, inte minst eftersom bristande 

möjligheter att läsa väl på sitt modersmål försvårar inlärning-

en av ett nytt språk och dess skriftsystem.

Bibliotek Botkyrka bedriver ett konkret arbete mot denna 

målgrupp, genom ökat fokus i inköpen samt två uppsökande 

bokcirklar. I Hallunda genomförde bibliotekarien Mauricio 

Rogat framgångsrikt en bokcirkel i samarbete med Botkyrka 

folkhögskola och i Fittja driver jag en bokcirkel i samarbete 

med den ideella föreningen Verdandi. 

Hur har det då gått i Fittja? Under mina år som bibliote-

karie i Botkyrka har jag lärt känna Leyla Sözen, föreståndare 

för Verdandi. När jag bytte arbetsplats från Hallunda till Fittja 

förra sommaren tog jag kontakt med henne och föreslog 

ett samarbete kring en bokcirkel. Efter några möten hade vi 

bildat en grupp. Vi bestämde oss för att läsa nivå 1-versionen 

av Sara Wadells Noors trädgård. 

Vi valde att vara i Verdandis lokaler, eftersom de kvinnor 

som ville delta känner sig trygga där. De fem personer som 

deltar i bokcirkeln tillbringar mycket tid på Verdandi. De hjäl-

per till med städning och matlagning. De har även en ateljé 

där de syr och knyter mattor enligt kurdisk hantverkstradi-

tion.

De två första tillfällena handlade om att bekanta sig med 

gruppen. Jag tillbringade över tre timmar med dem innan 

vi började läsa, av anledningen att jag kände ett behov av att 

lära känna dem, samt ge dem en chans att lära känna mig. 

Samtliga i gruppen har bott över tjugo år i Fittja. Vissa har 

en del svensk arbetslivserfarenhet, andra har det inte. Två av 

deltagarna har aldrig gått i skolan, med undantag för några 

månader på sfi. En deltagare har gått motsvarande upp till 

högstadiet i Turkiet och de andra två har gått mellan tre och 

fem år i skola. Gemensamt för dem alla är att deras svenska 

språkkunskaper är mycket begränsade.

Jag märkte snabbt att de flesta i gruppen klarar av själva 

avkodningen, det vill säga att de kan identifiera, uttala och 

på så sätt potentiellt få tillgång till ordens mening. Denna 

förmåga varierar dock i gruppen, en person har mycket stora 

problem att avkoda texten vid uppläsning. Hon har då fått 

hjälp av de andra i gruppen. Avkodningen är med andra ord 

inte den största utmaningen. Istället är det läsprocessens 

andra huvudmoment som ställer till problem: förståelsen. 

Diskrepansen mellan förmågan att avkoda och förmågan att 

förstå är i många fall nästintill total. Jag märker att de förstår 

många ord, särskilt om vi stannar vid orden och försöker 

prata om dem: de har ju trots allt bott väldigt länge i Sveri-

ge. Svårigheterna har istället med syntax att göra. Det är hur 

orden är kombinerade i meningar som ställer till problem. 

Eftersom berättelser byggs upp av ord som kombineras med 
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varandra riskerar därför läsupplevelsen hela tiden att fullstän-

digt kollapsa.

Många gånger har jag varit osäker på om de verkligen 

förstått även efter att vi pratat om det vi läst. Peter Bergtings 

illustrationer har då varit till viss hjälp. Ibland har Leyla varit 

med, och då har vi kunna övervinna språkhindren. Hon har 

helt enkelt översatt till turkiska, vilket alla deltagarna behärs-

kar. I dessa situationer har vi gemensamt kunnat glädjas åt 

Sara Wadells berättelse. I de fall Leyla inte har varit med har 

jag varit helt utlämnad till mina egna pedagogiska förmågor 

och oförmågor. Det har varit en fascinerande och givetvis 

frustrerande upplevelse. Vid en del tillfällen har jag känt att 

verksamheten kanske inte ger någonting, annat än för mig. 

Jag har märkt att motivationen stundom sviktat hos somliga 

i gruppen. I dessa skeden är det lätt att ta täckning bakom 

sin otillräckliga förmåga och fråga sig själv: jag är inte lärare, 

borde jag egentligen syssla med detta? Borde jag inte snarare 

sitta och arbeta med exempelvis urvalet av god skönlittera-

tur till Fittja bibliotek? Det ligger också på mitt bord, och 

Gud ska veta att även det behövs. Men frågan gnager ändå: 

vad betyder alternativen? Att inte göra någonting annat än att 

köpa in böckerna? Hur läsfrämjande skulle det vara? Dessa 

personer besöker inga bibliotek. Och dessutom märker jag ju 

att vi trots allt har roligt när vi läser!

När det gäller att främja läsning av lättläst litteratur tror 

jag att det är nödvändigt att i stor utsträckning förskjuta 

fokus från medierna till de som förväntas möta dem. Att lära 

känna och aktivt försöka förstå den erfarenhetsrikedom och 

komplexitet som lättläst litteratur pekar mot (det vill säga 

läsarna), kommer långsamt att bidra till ökad förmåga att 

utvärdera och förmedla lättlästa texter. Av dessa skäl är jag 

övertygad om att det är en god idé att fortsätta, och rent 

nödvändigt för att vi ska nå lässvaga grupper. Kanske hittar de 

till biblioteket till sist, men framför allt kan vi öppna böck-

erna för fler.

Källor
Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter, Statistiska 

centralbyrån, 2013.

Utbildningsstatistisk årsbok 2013, Statistiska centralbyrån, 2013.

Illustration: Aron Landahl
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Läsning för bildning och demokrati
Ingrid Atlestam

Hur har synen på läsning förändrats sedan början på 1900-talet? 
Ingrid Atlestam använder Göteborgs stadsbibliotek som exempel för 
att åskådliggöra hur urvalsprocesser och målsättningar har förändrats 

från Schartuaismen till New Public Managment.

Unikt och allmängiltigt
Den stränga schartauismen, som såg världslig läsning som 

synd, är en förklaring till att Göteborg inte hade försam-

lingsbibliotek. Detta tillsammans med alla  donationer ledde 

till en unik bibliotekshistoria.  Även folkrörelsebiblioteken 

konkurrerades ut av det Dicksonska folkbiblioteket, där ABF-

bibloteket tidvis var inrymt, för att sedan bli en filial i det 

kommunala biblioteksnätverket några år innan nedläggning.

Det unika i Göteborgs bibliotekshistoria gör många, i sig 

generella mönster och värderingar, extra tydliga och därför 

intressanta som exempel på folkbibliotekens och bibliote-

karierollens ideologiska rötter.  Det visar sig att det till stor 

del, bortsett från gudsfruktan, är samma värderingar och 

diskussioner som idag präglar biblioteken även om ordval 

och språkbruk är annorlunda. Om detta är en skrämmande 

eller glädjande upptäckt tål att tänka på? Klart skrämmande 

är att dagens växande klyftor och ökande krav på, och behov 

av, välgörenhet påminner om situationen för drygt hundra 

år sedan.

Fattiga och rika
Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet skedde 

stora sociala och politiska förändringar i Göteborg. Industri 

och handel expanderade, befolkningen mångdubblades och 

kringliggande småkommuner inkorporerades. Detta ledde 

till arbetslöshet, trångboddhet, fattigdom och spritmissbruk, 

vilket skapade en marknad för välgörenhet. Vid sekelskif-

tet hade nästan tio procent av befolkningen understöd från 

fattigvården och många fler levde nära svältgränsen utan att 

vara bidragsberättigade. Göteborg är en från början segrege-

rad stad. De allra fattigaste stadsdelarna var Haga, Redbergslid 

och Majorna. Utvecklingen ledde till en fruktan hos överklas-

sen, som runtom i Ryssland och Europa kunde se sina gelikar 

förlora makt på ett mer våldsamt sätt. Så skriver doktor Char-

les Dickson 1867:

Uti varje samhälle utgör arbetsklassen alltid det största anta-
let individer, och den representerar en stor makt, välsignel-
sebringande der den understödjes av bildning och sedlig-
het, men fruktansvärd der den inte hvilar på dessa säkra 
grundpelare. Det land är mycket att beklaga hvarest arbe-

Skriv vidare!
Bokförlaget En bok för allas vänförening bedriver mellan hösten 
2013 och våren 2014 ett läs- och skrivprojekt kallat ”Skriv vida-
re”, som har tagit fasta på den nära kopplingen mellan läsande 
och skrivande. Barnen har läst en valfri bok ur En bok för allas 
utgivning och sedan skrivit en fortsättning, en ny historia med 
samma huvudperson eller samma historia ur en ny synvinkel – 
det vill säga fanfiction. 

Läsandet och skrivandet pågick under hösten och juryn går 
nu igenom de mer än 900 bidrag som har kommit in. Det är 
tydligt att uppgiften stimulerade både läsandet och det krea-
tiva skrivandet! Många roliga idérika och tidstypiska texter och 
bilder har skickats in och det är en grannlaga uppgift för juryn 

att välja ut det femtiotal bidrag som ska tryckas i den antologi 
som ska bli resultatet. Texterna väcker också många tankar kring 
barnens språk och medievärld.

Förutom antologin med barnens texter ska En bok för alla 
ge ut en metodbok, som förhoppningsvis kan stimulera lärare 
och bibliotekarier att utveckla denna form av kombinationen 
läsande och skrivande. Att fanfiction är inspirerande för barns 
kreativitet finns det också många exempel på på nätet! Håll 
utkik efter antologin och rapporten framåt vårkanten! Projektet 
genomförs med bidrag från Kulturrådet.

Lena Lundgren, projektledare – lena.a.lundgren@gmail.com
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tarne kommit till insigt om sin makt när de förenar sig, 
utan att på samma gång hafva nått den grad av upplysning, 
som erfodras för att begripa, att det allmännas väl är likty-
digt med den enskildes, och att gudsfruktan och laglydig-
het utgöra den säkra borgen för såväl samhällets som den 
enskildes trygghet och välstånd.

Robert Dicksons stiftelse
Överklassen bekymrade sig över bristen på bostäder och 

bildade Styrelsen öfver arbetarbostäder i Göteborg, med 

syfte att bygga billiga, trevliga och sunda bostäder ”…

innan proletärernas antal så ökas, och eländet stiger till den 

höjd, att det inte kan afhjälpas, utan blir ett ondt, som hotar 

samhällets lugn och säkerhet”.  Styrelsen fick en donation på 

150 000 riksdaler av Robert Dickson. Enligt donatorn skulle 

hyresvinsten till nio tiondelar användas till nya hus och en 

tiondel till ”... sådana nyttiga och behöfliga inrättningar, som 

afse arbetarklassens förmån och förbättring i gudsfruktan, 

sedlighet och kunskaper…”. Vid Robert Dicksons död 1858 

fick styrelsen ytterligare 180 000 och ändrade då namn till 

Robert Dicksons stiftelse. 

Göteborgs folkbibibliotekshistoria började vid Robert 

Dicksons stiftelses möte den 8 maj 1861. I protokollet står 

att ”… hr. Edw. Dickson vid åtskilliga tillfällen omnämnt, att 

hans broder, brukspatronen James Dickson, hade för afsikt att 

inrätta ett ”Folk-Bibliotek”, hufvudsakligen för arbetareklas-

sen…”. Göteborgs Stads Folk-Bibliothek   i Haga invigdes på 

nyårsafton 1861. James Dickson stod för bibliotekets kost-

nader till sin död 1873, varefter Robert Dicksons Stiftelse 

fick ansvaret och i enlighet med James Dicksons testamente 

uppfördes 1897 ”en för biblioteket passande byggnad” vid 

Södra Allégatan, Dicksonska folkbiblioteket, nuvarande Allé-

gården, Skandinaviens första folkbiblioteksbygge. 

År 1861 startade även den verksamhet som idag är Göte-

borgs Universitetsbibliotek, och som fram till 1961 hette 

Göteborgs Stadsbibliotek och var kommunalt finansierad. 

År 1900 invigdes Stadsbibliotekets nya byggnad, nuvarande 

Foto: ”Göteborg Stads Folkbibliotek” av Metro Centric, https://secure.flickr.com/
photos/16782093@N03/9144534473/. (CC by: https://creativecommons.org/
licenses/by/2.0/).



20  — BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2014

Kurs- och tidningsbiblioteket på Vasagatan. Dessa båda impo-

nerande bibliotekshus, skapade samtidigt av samma arkitekt 

och samma donatorer, geografiskt nära varandra, men var 

avsedda för skilda samhällsklasser. Lars Wåhlin var Stadsbib-

liotekets överbibliotekarie 1891–1927. Självklart blev han då 

inspektör för såväl folk- som skolbibliotek och läsrum, alltef-

tersom dessa biblioteksverksamheter för de mindre bemedla-

de byggdes upp. Folkbiblioteken grundades och styrdes alltså 

av samhällets makthavande män för att uppfostra och disci-

plinera underklassens män och detta skulle göras av bildade 

lågavlönade kvinnor. Dessa första folkbibliotek blev mycket 

omskrivna i Göteborgspressen. Artikelförfattarna delar helt 

de värderingar som låg till grund för bibliotekens tillkomst. 

Man tror på läsningens uppfostrande och bildande effekt 

och att biblioteken bidrar till att minska supandet och andra 

mindre lämpliga sysselsättningar, samt skingra tankarna på 

den trista och tunga vardagen. 

Nyttig läsning
I sin tioårsberättelse, 1872, kände sig bibliotekarie Reuter-

skiöld föranledd att bemöta kritiska åsikter om vilka böcker 

som är ”läsvärda för folket”och formulerade ”några i korthet 

affattade anvisningar för att göra läsandet nyttigt och upply-

sande”: 

Hvad nu grunderna för läsning beträffar, så måste vi erin-
ra oss, att all läsning bör i främsta rum vara bildande och 
upplysande och sedan äfven i sig innebära njutning och 
uppmuntran. För att nu läsningen skall vara bildande och 
upplysande, måste den för det första icke vara planlös, hvil-
ket den blir, då den ej är lämpad efter personens individuali-
tet och kunskaper och ej står i öfverensstämmelse med hvad 
förut blifvit inhemtadt och erfaret. Den bör ej vara tanklös, 
hvilket den ofta blir, dels till följe av omåttlighet, hvarom vi 
nedan skola tala, dels till följe af den flyktighet, som tillhör 
eller som underhålles af så många och så olikartade intryck. 
Vidare bör aldrig något läsas, som man ej i minnet bibehål-
ler, ty det finnes ingenting, som mera slappar själskrafterna 
än ett läsande, hvid hvilket minnet ej anstränges. Vi nämnde 
nyss omåttlighet, och sådan utmärker läsningen, när böck-
erna icke läses utan slukas, och när de läses för länge och för 
mycket...Det är oftast ej de som hafva läst mycket, utan de, 
som hafva läst väl, som äga förmågan att använda och draga 
fördel av det lästa i både andligt och lekamligt afseende. 
Omåttlighet i läsning försätter ofta tillfölje af det spännande 
innehållet själen i ett slags rus, som kan fullt jemföras med 
det, som framkallas af starka drycker. Liksom den, som med 
hela sin själ i dryckeslaget eller vid spelbordet, kan genom-
vaka en hel natt utan att känna den minsta slapphet, så kan 
äfven en ifrig romanläsare, kanske på en enda afton, sluka 
en hel roman, innan den uppkomna tröttheten röjer sig i 
nervretlighet, olust och förvirring. Rusets följder äro kända, 
den förslappning det efterlämnar, söker nya alltjemt starkare 

retmedel; det lemnar alltid efter sig , om ofta upprepas, en 
dufvenhet och själströtthet, som aldrig kan försvinna. Vår 
tids menniskor hafva isynnerhet lystnad efter ytliga nöjen 
och förströelser, efter skandaler och brottmålshistorier 
samt böjelser och dåliga tidningar och pikanta romaner 
med försmående af konstens och poesins enkla skönhet. 
Må vara, att detta till en stor del har sin orsak i tidsandan, 
men det får äfven sökas i den omåttliga  och själsdödan-
de läsning af medelmåttiga och dåliga böcker, hvilka äro 
de gödningsämnen, hvaraf denna förskämda smak spirar, 
hvilken smak just återigen just bidrager att framkalla tidens 
usla litteratur...Brådskande, som allt i våra dagar, är äfven 
läsningen flyktig, besinningslös och oförståndig. Många 
människor vänja sig vid att läsa till den grad flyktigt och 
fort, att det kostar dem den svåraste ansträngning att läsa 
något med reda och sammanhang. Vänjer man sig vid 
detta först, så förvärfar man sig lätt konsten att flyktigt och 
snabbt i tidningar och böcker se igenom saker, som, fastän 
af underordnadt intresse, måste och bör läsas. Sedan vi nu 
i korthet nämnt, huru man icke skall läsa, återstår att med 
några ord omnämna, huru läsningen bör vara, när den 
skall lända till både upplysning och sann njutning. Man bör 
därför försöka uppgöra en bestämd plan för sin läsning och 
dervid isynnerhet först gå till sådana böcker, som afhandla 
ämnen, hvilka stå i sammanhang med lefnadsyrket, för att 
däri vinna så mycken erfarenhet som möjligt; sedan kan 
man öfvergå till något ämne, för hvilket man känner mest 
håg och fallenhet, men man bör då alltid söka för sig sjelf 
uppgöra en viss ordning, i hvilken man ämnar läsa, Den 
första bok man bör läsa, bör var en allmän öfversikt af det 
ämne, som skall studeras, hvarigenom en allmän öfverblick 
erhålles och bekantskap göres med  det föresatta ämnet. 
Efterse först författarens namn och sök att om honom få all 
möjlig kunskap; läs sedan företalet och se, hur författaren 
sjelf uppfattat sitt ämne och börja därefter med första kapit-
let. Om då det finnes något i stilen, i uppfattningen eller i 
framställningen, som ej är riktigt sant eller godt, så behöf-
ver man ej fortsätta med läsningen, ty om man smakar på 
en butelj vin, så behöfver man ej dricka det hela för att finna 

att det ej är godt utan man afgör det genast. 

Marias vision
Maria Larsen anställdes som föreståndarinna på Redbergs-

lids bibliotek, landets första kommunala biblioteksfilial, då 

det öppnades 1902. 1905-1930 var hon föreståndarinna för 

Dicksonska folkbiblioteket. I den historik över folkbibliote-

ken i Göteborg, som Maria Larsen skrev till jubileet 1922 

instämmer hon i de tidigare citerade tankarna av bibliotekets 

förste föreståndare Reutersköld. Hon avslutar sin bok: 

Man har sagt att biblioteken äro de vuxnes skola – i skolan 
förvärvar man läskunnighet – men den bevaras och under-
hålles i biblioteken. De äro träningsbanor för vår intelligens, 
dit vi går för att studera, dit vi gå om vi vilja ha någon 
praktisk upplysning, vare sig det gäller en lagfråga eller ett 
sätt att halvsula skor. Alla frågor – såvitt det står i mänsk-
lig förmåga – skall ett bibliotek giva svar på. Därför får 
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man tillse, att inga luckor uppkomma i ett biblioteks olika 
avdelningar och att varje avdelning motsvarar tidens krav. 
Ej heller får i folkbibliotek litteratur kvarstå, som är miss-
visande, såsom en del föråldrade lagsamlingar  och gamla 
upplagor. Bibliotekarien bör alltid följa med i tidens frågor 
och skall veta vilken litteratur, som behandlar dem - men 
han får sällan själv studera eller fördjupa sig i böckerna , ty 
det strömmar nya till allt jämt, hans påpasslighet måste jämt 
stå på helspänn.

Gent emot publiken måste han stå till reds med upplys-
ningar – icke direkt, ty han är dock ej någon ”fråga mig 
om allting”, men med litteraturanvisningar och han måste 
känna till sitt bibliotek så väl, att han har en huvudkatalog 
i sin hjärna, ordning och systematiseringsförmåga fordras 
även. 

Biblioteket står öppet för barnen, som i otaliga skaror 
strömma dit och öppnar för dem sagans underbara värld, 
det står till tjänst för de studerande, som vilja ha stoff för 
en kria eller ett föredrag, folkbildare, föreläsare ha där sin 
materialgård. Genom sina väl försedda skönlitterära avdel-
ningar med såväl äldre som yngre litteratur lämnar det 
förströelse åt såväl äldre som yngre. Man kan fördjupa sig 
i vårt lands rika litteratur, som fått ålderns patina över sig, 
man kan se vad dagens diktare har att säga. Man kan, då man 
trött kommer från dagens arbete, gå in och få en tidskrift 
eller man tager hem en rolig bok efter sitt kynne.

Man kan söka gångna tiders kultur, man kan se hur tider-
na växla och man erfar hur revolutionerna ha uppstått, vi 
kunna färdas med upptäckarglädje till främmande länder, 
vi kunna följa människoanden i dess spekulationer över liv 
och död och evighet, vi kunna finna naturföreteelsernas 
mysterier avslöjade.

För snillets ljus, för mänsklig verksamhet dröja vi i vörd-
nad, bokens ord viskar så tyst i vårt öra, vi måste vara stilla 
inför oss själva, vi måste ha ro och stillhet omkring oss, då 
läslampan kastar sitt ljus över bokens blad.

Böckerna äro så försynta, där de stå slutna i rader, de tala 
först till våra sinnen, då vi kalla på dem, de pocka icke på 
gehör, men de viska så många visdomsord i vårt öra, de 
giva oss uppbyggelse, de förströ oss, när vi äro missmodiga.

När man kommer in i British Museums stora läsesal 
(världens största bibliotek i London), en stor kupolsal, 
gripes man av vördnad, det är så ljudlöst stilla, och här 
arbeta tusen hjärnor, och tiga i stillhet alla de andens skatter, 
som människohjärnan tänkt, sagt och skrivit, det är så tyst i 
hjärnans verkstad, betingelserna för allt vetande.

Av vördnad blottar man sitt huvud, då man inträder i en 
kyrka – ett tempel, som människorna rest som ett uttryck 
för sitt sublimaste känsloliv – med samma vördnad närma 
vi oss ej ett bibliotek, ty det har något av  alldagens liv över 
sig – i synnerhet om tidningsdrakarna skymma individerna 
– men av vördnad bör man även här blotta sitt huvud, ty 
mer - än i ett trossamfund – ligga här alster, som uppstått av 
inspirationens glöd, av intelligensens möda och i känslors 
olika förtoningar. Det fordras blott att man tager en bok i sin 
hand, slår upp den och den talar till oss. Genom sekler kan 
en bok viska något till oss och vi finna ett gensvar i vårt inre. 
Så generellt är människans tanke- och känsloliv.

Tränga vi igenom tingens yta och se vad ett bibliotek 
innerst är – så är det vården av livets och mänsklighetens 
dyraste skatter – allas vår egendom.

Vi kunna hänföras av en talares ord eller en skådespela-
res sanna återgivande av en mänsklig karaktär, eller musi-
kens toner kan stämma oss till harmoni eller höja oss till ett 
sublimt känsloliv, allt verkar för stunden och försvinner i 
minnets hav, – men boken är tyst och tiger till vi själva låta 
den tala – då har den mycket större räckvidd, den talar till 
oss genom sekler och siktar framåt till kommande genera-
tioner, dess tankar kunna ligga begravda, men kunna uppstå 
i förnyade gestalter och påverka tusende och tusende för att 
föra mänskligheten framåt till nya mål.                              

Med Geijers ord vill jag sluta denna lilla resumé:

Det bästa åt folket 
eller uttytt 

Den bästa litteraturen till alla!

... och så vidare
Det finns många ytterligare exempel på målsättnings- och 

urvalsdebatter och dokument i såväl Göteborgs bibliotekshis-

toria som i biblioteksvärlden i stort. Det allra senaste göte-

borgska inlägget, det om flytande bestånd, finns i bis nr 4, 

2013. Skrämmande är att debattörerna anser sig behöva vara 

anonyma, vilket inte har varit aktuellt sedan början av 1970-

talet. Vad säger det om en institution som ska försvara det 

fria ordet? 

I den nya bibliotekslagens ändamålsparagraf fastslås:

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för 
det 
•	 demokratiska samhällets utveckling genom att bidra 

till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. 
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja 
litteraturens 
•	 ställning och intresset för bildning, upplysning, 

utbildning och forskning 
•	 samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverk-

samhet ska finnas tillgänglig för alla.

Lägg därtill lagens krav på kvalitet och prioritering av vissa 

grupper. Plussa på med allt tal om och satsning på läsfräm-

jande arbete och vi kan se en modern ordknappare variant av 

Marias vision beroende på hur man tolkar och läser mellan 

raderna. Men när biblioteken styrs enligt New Public Mana-

gement, det vill säga marknadsanpassas och ska leka före-

tag, så är det varken lagens bokstav eller Marias vision som 

förverkligas, utan det gäller att maximera allt som går att 

mäta. 

Kvalitet, andlig tillväxt, bildning och demokrati är omät-

bart men nödvändigt.
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BiS remissvar på Lättlästutredningen
BiS har skrivit ett remissvar på lättlästutredningen (SOU 2013:58). I 
detta tydliggörs BiS ståndpunkt angående LL-stiftelsens verksamhet 

och behovet av att utvidga snarare än inskränka Centrum för Lättlästs 
uppdrag.

Betänkandet SOU 2013:58 beskriver lättlästutredningens 

uppdrag:

Regeringen beslutade den 25 oktober 2012 att tillsätta en 
särskild utredare för att göra en översyn av statens insat-
ser på området lättläst (dir. 2012:109). Syftet är att ge ett 
beslutsunderlag till regeringen för eventuella reformer 
och prioritering inom området. [...] Utredaren ska med 
utgångspunkt i de beskrivna frågorna ge förslag på utform-
ning och organisation av statens framtida insatser för lätt-
läst. En redovisning ska ingå av vilka uppgifter som kan 

föras över till någon annan myndighet eller organisation 
Vidare ska utredaren överväga om verksamheten ska bedri-
vas i myndighetsform eller ej. Slutligen ska även de ekono-
miska ramarna analyseras och utredaren ska ta ställning till 
om statens insatser bör minska till förmån för andra insat-
ser för att främja läsning och tillgång till litteratur för de 
målgrupper som i dag har behov av lättläst.

Mellan dessa rader och andra går det att utläsa att syftet är att 

minska såväl uppdraget som verksamheten och dess ekono-

miska ramar. Man vill bli av med den nuvarande LL-stiftelsen 
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och överlämna så mycket som man anser möjligt till mark-

nadskrafterna och resten ska bedrivas i myndighetsform 

eftersom en stiftelse är alldeles för fri att ta egna initiativ och 

därför svår att styra och begränsa.

Större delen av verksamheten föreslås föras över till 

Myndigheten för Tillgängliga Media, MTM. Är det okunskap 

eller en tanke bakom att denna så förhatliga förkortning tagits 

till heders? MTM, enligt Wikipedia förkortning för Methods-

time measurement,  en managementmetod för att optimera 

tidsåtgången för en bestämd arbetsuppgift, främst inom 

industrin, genom att bryta ner uppgiften i nödvändiga opti-

merade rörelser och bestämma tidsåtgången för varje opti-

merad rörelse. En metod som pressat anställda över hela värl-

den under orimliga arbetsvillkor och gett upphov till massor 

av protester. Namnet på myndigheten, tidigare TPB, är annars 

rätt obegripligt, vilka media ska inte vara tillgängliga?

BiS ställer sig mycket kritisk till utredningens förslag och 

instämmer helt i de synpunkter, slutsatser och förslag som 

framförs i det remissvar som lämnats av Centrum för LättLäst.

Några frågor vill vi lyfta fram och betona ytterligare:

1. 
Utredningens förslag att prioritera bort en stor del av den 

nuvarande målgruppen är djupt diskriminerande och 

odemokratiskt och strider mot all erfarenhet av hur LL-verk-

samheten fungerar i praktiken och vilka stora och växande 

behov som finns. Biblioteken är den främsta kanalen för att 

nå alla de nuvarande målgrupperna. Vi som arbetar med 

läsfrämjande arbete och språkutveckling har tillsammans en 

enorm erfarenhet av hur LL-medier används. I många år har vi 

tagit strid för, tjatat och på alla sätt försökt påverka LL-förlaget 

att bredda utgivningen så att den passar den målgrupp som 

vi alla ser som den största, de för vilka det svenska språket 

är nytt. För en del av dem är dessutom inte bara alfabetet 

utan även själva läskonsten ny. När nu äntligen den efterfrå-

gade typen av böcker börjat komma ut så vill utredningen 

helt ta bort den delen av uppdraget och svika denna mycket 

angelägna grupp. Detta är oacceptabelt i skenet av alla vackra 

ord om integration, jämlikhet och lika möjligheter. Istället 

borde man även få uppdraget att se till att det finns lexikon 

för alla de språk som nu talas i landet alltså en fortsättning 

på Lexin-arbetet att omfatta alla aktuella språk. Dessa lexikon 

borde vara en självklar välkomstgåva till alla som kommer 

nya till landet. Det finns ytterligare uppdrag som står i kö, 

som att se till att det finns lämpliga medier för lässvaga även 

på andra språk än svenska. Att tro att det finns någon mark-

nad som skulle kunna tillfredsställa dessa behov är både naivt 

och okunnigt. Vinsten uppstår hos läsaren och samhället och 

går inte att räkna i pengar.

2. 
Vi vill betona vikten av att ur bibliotekssynpunkt är det helt 

avgörande att såväl 8 sidor som LL-förlagets böcker finns och 

distribueras i tryckt form, som fysiska föremål, att låna ut, 

visa upp och sprida på alla sätt. Givetvis är det bra med digital 

tillgänglighet också, men det kan inte ersätta den fysiska exis-

tensen vare sig pedagogiskt eller ur läsfrämjandets synvinkel. 

Dessutom förutsätter det digitala en tillgång till teknik som 

den som är ny i landet knappast har. Alltså återigen en fråga 

om demokrati och jämlikhet.

3. 
Tidningen 8-sidor är jätteviktig och bör ha ett formule-

rat public service-uppdrag och ha kvar hela sin nuvarande 

målgrupp alltså absolut ingen inskränkning där heller och 

inget utelämnande till marknaden.

Överhuvudtaget är tanken som framförs i CLL:s eget 

remissvar att föra över det hela till public service organisa-

tionen, alltså ihop mer SR, SVT och UR klart intressant. Är 

det kanske där som MTM hör hemma också, varför ska det 

vara en myndighet? Var det inte denna regering som skulle 

minska antalet myndigheter?

Sammanfattningsvis anser föreningen att det uppdrag som 

CLL nu har absolut inte får inskränkas utan bör utvidgas och 

få ytterligare resurser, annars är allt prat om tillgänglighet, 

lika möjligheter och valfrihet för alla som har någon svårig-

het med språk och läsning bara tomma ord. Var och en inser 

lätt att det inte handlar om en köpstark, informationskompe-

tent grupp som lätt surfar runt, beställer och betalar.

Bibliotek  i Samhälle den 26 december 2013
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Koha i Hylte, vad har hänt sen sist?
Viktor Sarge

Under förra året genomförde Hylte folkbibliotek bytet till det fria 
biblioteksdatasystemet Koha och tog sig genom migreringen över 

projektet största hinder. I år fortsätter arbetet med att göra Koha till ett 
känt alternativ och anpassa det för svenska bibliotek.

Hmm ... Koha var ju fritt eller? Foto: reedwade, https://secure.flickr.com/photos/reed-
wade/4425412579/. (CC by-sa: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/).
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”Billigare, bättre och en fri infrastruktur för svenska biblio-

tek” deklarerar namnet på vårt pågående projekt om det fria 

biblioteksdatasystemet Koha. Kaxigt? Må så vara. Men i bis 

#4 2012 hade jag förmånen att få berätta om hur det fria 

biblioteksdatasystemet Koha och Libris kan användas för att 

ge biblioteken makten över sitt system och sina metadata. Jag 

berättade också att Hylte kommun ville bli det första folkbib-

lioteket som gick över till Koha + Libris. Projektet pågår nu 

för fullt och den här texten är en rapport från fronten.

Vadå fritt – är det gratis? 
Koha är ett tämligen normalt biblioteksdatasystem med en (i 

vår bransch) ovanlig licens. Det är fritt för alla att ladda ned 

(gratis), förändra efter behov och sprida vidare till andra. Så 

visst är det gratis, men det är faktiskt bättre än så. Det faktum 

att biblioteket alltid äger systemet, men kan välja bland det 

fyrtiotal leverantörer som finns globalt om man inte önskar 

sköta drift, utveckling och support själv, ger biblioteket makt 

över sin infrastruktur. 

Vad har hänt sedan sist? 
Sedan förra artikeln har projektet beviljats medel från Kung-

liga biblioteket för att göra Koha till ett gångbart och känt 

alternativ för svenska bibliotek och projektet pågår därför 

även hela 2014. Under 2013 har fokus varit den tveklöst 

högsta tröskeln i projektet – migreringen. Ambitionen var att 

genomföra bytet så att alla data flyttades i bulk mellan syste-

men över en helg. För att genomföra detta utvecklades migre-

ringsskript1 som mappade BTJMARC-posterna till MARC21, 

flyttade låntagardatabasen samt alla lån, reservationer, cirku-

lationshistorik på exemplaren och talbokslåntagarnas läshis-

torik till Koha. Arbetet pågick under vår och sommar samti-

digt som vi kontinuerligt höll workshops med personalen 

om hur olika arbetsmoment utförs i Koha. Den 6 september 

efter stängningsdags togs en färsk databasdump varpå flytten 

genomfördes under helgen och sedan öppnade biblioteket 

på måndagen med sin nya Koha-installation. 

Men var det inget som krånglade? 
Ett ”enkelt litet jobb” kommer nog även lång tid framöver 

vara en dålig beskrivning på den genomgripande förändring 

som ett systembyte innebär både tekniskt och i förändrade 

rutiner. Nervositeten vi naturligtvis kände inför det skarpa 

1. De skript som utvecklades finns fritt tillgängliga för alla på  
https://github.com/MagnusEnger/bookit2koha.

bytet visade sig dock huvudsakligen vara opåkallad. Ett och 

annat fick vi korrigera, så som att Koha styr lånetid utifrån 

medietyp varför vi inte kunde ha bara ”DVD” när musikfil-

mer och hyrfilmer hade olika låneregler. De sista transaktio-

nerna innan databasdumpen verkade heller inte befinna sig 

på det ställe vi förväntade oss i databasen och fick korrigeras. 

Den här typen av fel som beror på att vi i princip yxat till den 

fyrkantiga klossen för att passa i ett runt hål var naturligtvis 

att vänta men de var också ganska enkla att åtgärda. 

I gott sällskap 
Nyligen kom nyheten att Oslos folkbiblioteket med sina 17 

filialer väljer Koha. Där är dessutom Koha en pusselbit i ett 

större systembygge där särskilt användandet av RDF är en 

strategiskt intressant komponent. Under 2014 vet jag också 

att vi kommer se ytterligare inhemska bibliotek laborera med 

Koha. Sedan förra artikeln har såväl antalet Koha-bibliotek 

vuxit (till 2690 kända installationer den 1 februari 2014) 

som antalet företag som säljer tjänster kring Koha (från ett 

trettiotal till ett fyrtiotal). 

Utveckling och intrimning – planen för 2014
Är då Koha färdigt att användas av vilket bibliotek som helst 

i Sverige? Ja och nej. Förvisso fungerar den dagliga verksam-

heten i Hylte men under året skall vi få på plats en del funk-

tioner som underlättar vardagen. Det som saknas är i regel 

just sådant som är specifikt svenskt. Exempel på prioriterad 

utveckling är: stöd för Hyltes kravrutiner med en fast avgift 

per påminnelse istället för per bok, libriskopplingen, rätta 

en bugg i hanteringen av förkortad lånetid, drivrutiner för 

svenska SMS-leverantörer, libris stavningshjälp och koppling 

till folkbokföringen. Men även mer generella saker som RSS-

flöde på nyheter i Opac. 

Vad är viktigast för dig? 
Syftet med projektet är att Koha både skall vara ett känt alter-

nativ men också ett alternativ anpassat för bruk i Sverige. 

Därför är vi nyfikna på vilka bitar som är extra prioritera-

de för era bibliotek. Hör därför gärna av er med frågor och 

synpunkter så att vi vet vilka anpassningar som är viktigast 

för er. Du når mig på viktor.sarge@regionhalland.se och kan 

också följa projektet på http://blogg.regionhalland.se/koha.
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Utdrag ur ”Diktskrik” av Liisa Linna

verkställighetsrapporter

jag läser

verkställighetsrapporter

verkställighet
verkställdhet
verklighet

verkställda personer

irakiska medborgare återvändare  ärenden 
verkställda 
personer

jag läser
verkställigheten i insats G_BAGDAD VIII genomfördes enligt lagd planering i insatsordern den 26 januari 2010. 
verkställigheten i insats G_BAGDAD IX genomfördes enligt lagd planering i insatsordern den 24 februari 2010.
verkställigheten i insats G-BAGDAD XVI genomfördes enligt lagd planering i insatsordern den 1 september 2010. 

jag skriver det.

*

ord som inte släpper taget
de smyger, de skaver, de gräver sig 
inåt 
i oss
i all sin administrativa lågmäldhet

skriker de
        verkställighet
   förvar

Illustration t.v.: Balsam Karam 
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vad gör jag med de här orden
vad gör de här orden med mig

*

jag läser dem, orden
verkställighetsrapporter

jag skriver dem

Resan till Irak från Arlanda genomfördes lugnt förutom
 en återvändare började bråka ombord på flygplanet innan start

återvändare ärenden
han

han
vägrade sitta på angiven plats
han
började skrika
han 
började göra motstånd
han 
vägrade

då eskortörerna försökte få honom att sitta ner. 

kan inte lämna kan inte åka kan inte sitta ner

han
gjorde så mycket motstånd att han fick flyttas till en annan plats i flygplanet

kan inte lämna kan inte åka kan inte sitta ner
skriker 
skriker 
skriker 

han 
belades med hand och fotfängsel samt spottluva

skriker.
skriker.
skriker. 
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Under vintern har Sverige fortsatt massdeportera 

flyktingar, bland annat till det mycket oroliga och 

osäkra Afghanistan. Från flyktingfängelser på ett antal 

ställen i Sverige går regelbundna turer till Kabul, 

som ”verkställs” med hjälp av brutala tvångsmeto-

der. Väl framme riskerar de deporterade att fängslas 

eller dödas. Kollektiva utvisningar är förbjudna enligt 

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och 

behandlingen av dessa människor är inget annat än 

inhuman och rasistisk.

En av grupperna som arbetar för att stoppa depor-

tationerna och för solidaritet med de människor som 

låses in och tvingas bort är Nätverket Aktion mot 

deportation. Se http://aktionmotdeportation.se för 

mer information.

Efter förhandlingen samt kontrollen accepterades samtliga återvändare utan två (svenska ärenden).

De två återvändarna som inte accepterades visade sig vara Iranier. 
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Nästa nummer: Bibliotekspolitik

2014 är valår med både EU-val och Riksdagsval. Nästa nummer av bis har därför tema Bibliotekspolitik. Vilka biblioteks-

frågor tar partierna upp inför valåret? Vilka tar de inte upp? Vilka frågor önskar vi drevs mer? Utmaningar, farhågor och 

förhoppningar.

Välkommen att skicka in ditt bidrag till redaktionen (tidskriftenbis@gmail.com) senast den 4 april!

Begränsad eftersändning

Avsändare:  

bis c/o J Dalmalm 

Flottbrovägen 32 

146 54 Tullinge

B-posttidning

Föreningen BiS?
BiS är en socialistisk förening inom områdena bibliotek, 

kultur och information. BiS jobbar för att biblioteken ska 

bevara och vidareutveckla demokratin genom att

•	 stödja yttrandefriheten och garantera tillgången till 

information som grund för opinionsbildning och 

samhällskritik 

•	 utgöra en offentligt finansierad och demokratiskt 

styrd institution som utvecklas i dialog med brukare 

och närsamhälle. 

•	 arbeta uppsökande, läsfrämjande och vägledande i 

första hand för dem som riskerar att hamna på fel 

sida om den växande informationsklyftan

•	 aktivt erbjuda information och litteratur som utgör 

komplement och alternativ till det kommersiellt 

gångbara. 

Arbetsmiljö och katt.

Foto: Andrea Hofmann


