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Fortsatt dialog kring Kuba
I Värmlands Folkblad läste jag häromdagen om två elever på min skola, Sofia och
Lovisa, som deltar i ett utbytesprojekt mellan Kuba och Sverige i Svenska kyrkans
regi. Det kubanska återbesöket i höst skulle bl a ge en möjlighet att diskutera demokrati och mänskliga rättigheter. Under sitt besök på Kuba hörde de ingen kritik mot
Castro, men vågade inte heller fråga.
Grundtanken med det kubanska samhället är väl att fördela resurserna någorlunda
rättvist efter behov, även om resultatet kan se annorlunda ut i praktiken. Kuba verkar
åskådliggöra tankar i boken Liberalismen (Bildas förlag, 2003) av filosofen Lena
Halldenius, om ”negativa” rättigheter, dvs rätten att få vara ifred från samhället (yttrande- och mötesfrihet) och den
”positiva” rättigheten att samhället gör aktiva handlingar för att ge alla medborgare rätt till välfärd (hälsa, utbildning
etc), som leder till att man i realiteten kan utöva sitt medborgarskap. I praktiken, menar hon, har negativa rättigheter en
högre status än positiva; Vi blir mera upprörda över brott mot yttrandefriheten än avsaknad av skolor.
I det här numret fortsätter debatten om Kuba. Men även andra artiklar tangerar den debatten - t ex om man vill se den
som en fråga om makten att påverka andra människor. Bengt Nerman kommenterar t ex Annika Christersons undran om
vi förlorat tron att skönlitteraturen kan stå för det goda med att hänvisa till diktens dubbla roll i hans liv. Den har varit
ett instrument för en egen frigörelse och ett uttryck för en faders vilja att forma andra.
Bibliotekets folkbildande roll är antagligen tydligare på Kuba än vad det är i Sverige. Här skyggar många biblioteksanställda för att ge uttryck för värdehierarkier i sitt urvalsarbete och förväxlar den berättigade åsikten att ”ingen skall
ha rätt att bestämma över vad jag skall läsa” med bibliotekets unika samhälleliga uppdrag att förvalta och aktivt förmedla ”kvalitet”.
Det kubanska bibliotekssystemet tycks verka för den positiva rättigheten att få tillgång till böcker var du än bor. I
Sverige går vi i en annan riktning. Trots det är Kuba ingen demokrati. De kubanska ungdomarna som kommer till
Karlstad i höst må vara särskilt utvalda som goda representanter för Kuba - liksom Sofia och Lovisa för Sverige -, men
mycket tyder ändå på att kubanerna i gemen accepterar och rent av stöder regimen. Men framförallt vill man själva
bestämma i sitt land - och säkert lite mer i sitt eget liv. En slutsats man kan dra är att USA diskrediterar de kritiska och
oppositionella på Kuba genom sina dollarprogram och sin ambition att bestämma Kubas framtid. Samt att vi alla borde
uppmuntra en dialog mellan kubaner och svenskar. Vi har mycket att prata om.
LW
PS I det här numret saknas litteraturbilagan och något bidrag till serien ”Bibliotekarie i samhället” Ingendera är nedlagda. Vi hoppas på nya inslag redan i nästa nummer. Tipsa gärna om bidragsgivare!
PPS Manusstopp för nästa nummer är 3 maj!

Vad är BiS?
BiS är en socialistisk förening för biblioteksanställda och andra med intresse för
biblioteksfrågor. Enligt BiS är det bibliotekets uppgift att bevara och vidareutveckla
demokratin genom att

n
stödja yttrandefriheten och garantera tillgången till information som grund för opinionsbildning och
samhällskritik.
n
utgöra en offentligt finansierad och demokratiskt styrd institution som utvecklas i dialog med brukare
och närsamhälle.
n
arbeta uppsökande, läsfrämjande och vägledande i första hand för dem som riskerar att hamna på
fel sida om den växande informationsklyftan
n
aktivt erbjuda information och litteratur som utgör komplement och alternativ till det kommersiellt
gångbara.
Som medlem i BiS får du kontakt med likasinnade. Du får tidskriften bis och kan delta i föreningens olika möten.
Du kan engagera dig i föreningens arbete och därigenom i bibliotekspolitiken, nu när det är viktigare än någonsin
att hävda och stärka bibliotekens intressen i ett samhälle som alltmer förkastar kollektiva lösningar. Nu när
kunskap, makt, pengar blivit en ond cirkel!
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dessutom skulle man tvingas
producera ett antal nya lexikon till
och från språk där ordböcker nu
saknas. Biblioteken ställer gärna upp
och delar ut dessa lexikon, såsom vi
nu gör med Barnens första bok mm
på många håll.

Skuggan av en tumnagel

Andras ungar
I kväll har de mest intensiva
biblioteksbrukarna tänt eld i papparskorgen, hällt dricka på de nya
bilderböckerna, slängt in smällare,
fått alla vuxna att lämna biblioteket,
sabbat toan, telefoner och datorer
och till sist hoppat ut genom det
enda öppningsbara fönstret. Är det
verkligen informationskompetens de
behöver eller är det kanske en
fritidsgård och vuxna som har tid?
Vi är tillbaka där vi börja för trettio år
sedan, biblioteken är ofta den enda
öppna, varma lokalen kvällstid i
förorten. Men till skillnad från den
gången handlar inte debatten nu om
att göra biblioteken till allaktivitetshus utan målet tycks vara att bli ett
bihang till utbildningssektorn.
Ungdomens, dvs gossarnas,
dominerande, odisciplinerade och
störande sätt att använda bibliotek
finns beskrivet alltsedan
folkbibliotekshistoriens början,
åtminstone i Göteborg. ”Två
kärringar och en PC” är inte nog, vi
behöver vara många, allt genast,
innan det är försent. De som inte
ryms inom kommunens budgetramar
halkar lätt utanför lagens ram.

I kulturens vardagsrum
Äldre man , genomförkyld, lätt
förvirrad och rund om fötterna
lägger tvåhundra kronor på
infodisken och vill få någonstans att
bo till natten. Får efter att ha engagerat hela personalen och några andra
besökare så småningom hjälp att
ringa taxi och stöd ut på gatan för att
hitta den. Huset bredvid var en gång
”ungkarlshotell” sedan flyktingförläggning och nu studenthem, men
somliga går fortfarande i trasiga
skor……….
Ung upprörd kvinna kräver att
bibliotekarien gör något åt det kaos
som uppstått eftersom någon flyttar
runt bokstäverna i böckerna.
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Tjänstgörande lovar att hon ska
hålla reda på bokstäverna i alla
bibliotekets böcker. Kvinnan rusar
förtvivlad ut, undrande vem som ska
ordna bokstäverna i hennes böcker
därhemma. Biblioteket är till för alla,
men det var väl inte meningen att det
skulle ersätta psykvården?
Biblioteket, kulturens vardagsrum, är
det det enda rum samhäller bjuder
dem som inte lyckats fixa det för sig?
Vems vardagsrum blir de allt färre
och allt informationspotentare
biblioteken?

Så har den kommit, utredningen om
eventuella ändringar i bibliotekslagen, DS 2003:66. Den som väntar
på något gott väntar aldrig för länge
sägs det, men i detta fall har vi
väntat alldeles för länge på något
som inte ens bidde en tumme. Som
faktaredovisning om biblioteksutvecklingen det senaste decenniet
är resultatet alldeles utmärkt och
kommer att ha ett bestående värde,
men som framåtsyftande bibliotekspolitiskt dokument är det bara
pinsamt. Dock bör det omgående
tillsändas Sven-Gunnar Johansson
på Kommunaktuellt som i nr 5 ägnar
en hel magsur baksidesartikel åt att
tala om att biblioteken icke drabbats
av några nedskärningar utan snarare
tvärtom. Dessutom undrar han
insinuant vad biblioteken gör med
alla de nya pengarna?

Fyrkantigt

Halvt hjul

Vilket är bibliotekets lugnaste hörn?
Var tänks det längst, mest och
djupast?
Var dominerar männen?
Var överbryggas kultur och språkklyftor under fullständig tystnad?
Var lever feodalsamhället kvar?
Var är allting antingen svart eller vitt
och tillvaron helt inrutad?
Var pågår krigslekar med dumma
bönder, en inskränkt kung och en
sällsynt flexibel kvinna i ledningen?
…………varför har just schack en
sådan särställning i biblioteksvärlden?

Invandrarens första bok
Vägen till integration, vad man nu än
menar med det, går via språket.
Landets bibliotek kan låna ut hur
mycket språkkurser och lexikon som
helst, det vet vi alla. Varför har våra
integrationsansvariga myndigheter
inte för länge sedan insett att det
första man bör göra är att ge varje
nyanländ till landet ett lexikon, som
välkomstgåva. Länsbiblioteken,
Kulturrådet, Skolverket, kommunförbundet mfl bör omgående kräva
att så sker! En sådan rutin skulle inte
bara vara till direkt praktisk nytta
utan även ha ett symbolvärde och

I KB- ett nav i kunskapssamhället,
SOU 2003: 123, föreslås bland annat
att KB ska få ”det odelade ansvaret
för samordning och utveckling av
informationsförsörjningen till
utbildning och forskning…”. ”So far
so god” som kungen sa när han
invigde nya Moderna museet för
några år sedan. Resten av
informationsförsörjningen och det
som brukar kallas folkbibliotekens
kulturuppgift, ska Kulturrådet
fortsätta att inte ta ansvar för det,
med risk att det möglar bort? Eftersom KB säger sig vara en kulturinstitution, ja det största folkbiblioteket,
så varför inte lägga det odelade
ansvaret för folkbibliotekens
samordning och utveckling där?
Ännu bättre kan det bli när man inser
att det kommunala vanstyret bör ha
sin begränsningar även när det gäller
bibliotek.

Ingrid Atlestam
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Om

social
utslagning
i USA och Europa
Mats Myrstener ger bakgrund till ett huvudtema för bis 2004

G

öran Rosenberg ger i sin
senaste essäbok, ”Plikten,
profiten och konsten att vara
människa”, ett försvarstal för offentlig sektor och generell välfärd. En
annan gammal DN-journalist, Svante
Nycander, har i sina senaste böcker
pläderat för vikten av en stark
fackföreningsrörelse, med exempel
från Sverige och USA. Det är som
ordspråket säger: När Fan blir gammal
blir han religiös.
I en serie artiklar i DN i början av
året har Rosenberg rest i USA. Den
avslutande artikeln (11/1-04) andas
stor pessimism om USA:s förutsättningar att åter bli världsekonomins
hjulnav. Inte minst president Bushs
ekonomiska politik ser han som en
stor fara för den framtida ekonomin.
Genom skattesänkningar, pengar till
militären och kostsamma rymdprogram har Bush ökat det amerikanska
budgetunderskottet till gigantiska
44 000 miljarder dollar. Pengar som
snabbt urholkar amerikansk ekonomi
och som framtida generationer får
betala av.
Den stagnerande amerikanska
ekonomin gör att även medelklassen i
USA lever med allt mindre marginaler.
Men det finns dom som har det ännu
värre. I den gamla stål och hamnstaden Baltimore, som Rosenberg
besöker, ligger idag ”tredje världen
runt hörnet”, mitt i det rika USA. I de
gamla arbetarstadsdelarna Dundalk
och Sparrows Point delar Eutaw street
effektivt staden i ”winners” och
”losers”. När ståljätten Bethlehem
Steel la ner och tusentals förlorade
jobben skapades en jättelik arbetslös
arbetarklass av ekonomiskt och
socialt ”utestängda”.
De flesta börjar komma upp i åren,
bis 2004:1

välutbildade, fackligt anslutna
arbetare i fyrtio- och femtioårsåldern.
De bildar långa köer av arbetssökande och får nöja sig med vad som
bjuds. De dåligt betalda jobben i
servicesektorn, och de är många, kan
de inte få. De går till skolungdomar,
outbildade kvinnor och invandrare
som inte ställer några som helst krav
på fackliga rättigheter eller anständiga löner.
Till höger om Eutaw street ligger
paradiset, säger docenten i fredsforskning, en svart kvinna från
Etiopien, Seble Dawit, till Rosenberg.
Hon bor där själv, hon tillhör ”vinnarna”. Det välmående området
bevakas strängt av privata vaktstyrkor och polis. Till vänster ligger
”helvetet”, den gamla arbetarstadsdelen. Här är en slum som inte
står tredje världen efter. De enda
affärer som är öppna är en lågprisaffär
och en pantbank. Det en gång så
mäktiga fackförbundet United Steel
Workers’ kontor är tomt och stängt.
Seble Dawit intygar att hon aldrig
”sett en sådan hjärtskärande kontrast
mellan fattigdom och överflöd” som i
Baltimore. Och hon borde ju veta.
Rosenberg talar också med strategiexperten Edward Luttwak, på en
exklusiv sushirestaurang i Washington. Denne ger en helt annan, mer
”optimistisk” syn på saken. Han
kommenterar en strejk på den stora
lågprisvaruhuskedjan Wall-Mart:
”De som strejkar kommer att gå hem
var och en till sig och absorbera
smällen, klara sig på mindre pengar
och utan sjukförsäkring och utan
barnomsorg och hoppas att ett
bättre opportunity snart ska uppenbara sig för dem eller deras barn, -

Det här samhället är inte gjort för
misslyckanden.”
Den amerikanska drömmen lever
kvar tror Luttwak. Men vad ska man
göra med dom som misslyckas frågar
Rosenberg? Svaret blir:
-Egentligen borde vi deportera dem
som inte har lyckats efter tre generationer!
Kort sagt: de ”behövs inte”, de är
”överflödiga”. (Eller, med ett allt
vanligare vetenskapligt begrepp:
”redundanta”.)

Socialism eller kapitalism?
Om socialismen som tankekonstruktion är en utopi, som bland
annat Ronny Ambjörnson menar, så
gäller egentligen samma sak för
kapitalismen i sin mest idealistiska
form. Om man vandrar runt i den stora
basaren i Istanbul, det tar flera dagar,
kan man beskåda hur kapitalismen en
gång var tänkt att fungera, och som
den fortfarande fungerar i tredje
världen. Här finns allt att köpa, allt att
sälja. Från den fattige utanför basaren
som brer ut några kulspetspennor och
några cigarettpaket på trottoaren, till
de exklusiva juvel- och mattförsäljarnas gator inne i basarens
oändliga labyrinter.
I USA motsvaras dessa basarer idag
av enorma köpcentra dit man bara kan
åka med bil, t.ex. Wall-Marts. Men
vad dessa saknar i själ och hjärta
finns i mångfald i Istanbuls basar. Så
var det tänkt att fungera också i väst.
Ett utbyte av varor, som alla skulle
tjäna på. Men som Marx påpekade,
och många idag ger honom rätt i, så
kom kapitalismen att utvecklas åt ett
helt annat håll.
Och när hoppet överger även
kapitalismens högborg USA, hoppet
om the ”good opportunities” som
5

Edward Luttwak talar om, då är vi på
väg mot vägs ände menar Rosenberg.
Den stora tillväxtzon som då finns
kvar är framförallt i låglöneländer i
Asien: Kina, Indien och
”tigerekonomier” som Indonesien,
Sydkorea, Filippinerna, Vietnam,
Malaysia och Taiwan. Där bryr man
sig inte om petitesser som fackliga
och mänskliga rättigheter, anständiga
löner och demokrati. (Se t.ex. Chun
Soonoks nyutkomna bok ”They are
not machines”, om kvinnliga industriarbetares förhållanden i Sydkorea,)
Och hur blir det med världsekonomins avstjälpningsplatser som
Sydamerika och Afrika? Två kontinenter som med Edward Luttwaks
terminologi blivit gigantiska ”losers”
och skräphögar? Där kan man tala om
”social exclusion” med globala mått.

Hur ser EU på problemet?
Också inom den Europeiska unionen
ser man med allt större uppmärksamhet på begreppet ”social exclusion”.
En nyutkommen bok, Welfare Policy
from below. Struggles against social
exclusion in Europe, diskuterar
problemen. Det är resultatet av ett
treårsprojekt kallat CASE med åtta
akademiska institutioner inblandade.
Här skiljer man på tre olika slags
”utanförskap”. Politiskt utanförskap,
t.ex. flyktingar, invandrare som inte
har rösträtt, men också människor
som av olika anledningar inte röstar
politiskt. Socialt utanförskap, människor som isolerats socialt, med eller
mot sin vilja, kan bero på fattigdom,

men inte nödvändigtvis. Ekonomiskt
utanförskap, de som på grund av låg
lön, sjukdom eller arbetslöshet
hamnar utanför ekonomiskt. Ofta
hänger de tre begreppen ihop, men
inte alltid.
Inställningen från EU är att de
utanförstående ska fås att ”delta”,
men inte ”integreras” (det senare
anses vara storebrorsmentalitet från
1960-talet). Fattigdomen ses idag som
ett ”horisontellt” problem, vilket
betyder att den blivit permanent och
svårare att motverka. Förr, menar man,
kunde man ofta ”arbeta sig upp”,
vilket inte längre är möjligt.

Sverige
I kapitlet om Sverige, av Anita
Rönneling från Stockholms universitet, betonas de fördelar som Sverige
trots allt har gentemot andra EUländer. Genom att intervjua ett antal
socialbidragssökande, både fattiga
invandrare men också relativt välutbildade svenskar, slår hon hål på
myten att det bara är de fattigaste
som är ”socialt utanförstående”. Men
också på myten att ”alla får hjälp” av
det sociala. De sociala myndigheterna
ställer höga krav på de som söker
bidrag, men gräver också i det mest
personliga, vilket uppfattas som
kränkande.
Positivt är dock, menar Rönneling,
att de flesta i Sverige går till det
sociala utan att skämmas. Det tas som
en ”självklarhet” att man ska få hjälp.
Verksamheten är ju skattefinansierad.
Så är det inte i andra EU-länder.

I t.ex. Sydeuropa finns redan ett ”Alag” av socialbidragstagare (som
tidigare haft ett välbetalt arbete) och
ett B-lag av långvarigt arbetslösa och
fattiga. Bidragen utgår från ”familjen”, som tidigare var en stabil
institution, men inte längre är det. En
intervjuad i Spanien, där maken
förlorade sitt arbete, blev vräkt från
sin lägenhet med fem barn.
En annan familj i Spanien fick inte
socialhjälp därför att ett av de sex
barnen hade ett relativt välbetalt
arbete. Här är det familjen, släkt och
vänner som får ställa upp. Här vet
man att det är meningslöst att ”kräva
sin rätt” från stat och kommun. Men
en liknande tendens kan ses också i
Sverige.
I boken problematiseras begreppet
”socialt utanförskap”. I södra Europa
är det sociala skyddsnätet mer
utvecklat än i t.ex. Sverige, där stat
och kommun av tradition anses ska
ställa upp. När detta inte fungerar är
svensken förmodligen mer socialt
”utanför” än spanjoren, hävdar en
författare.
Boken utmynnar i krav på en
förbättrad socialpolitik inom EU.
Någon gemensam socialpolitik finns
dock inte, därtill är medlemsländerna
allt för olika. Mest positivt ses dock
det faktum att man i Sverige ställer
höga krav på de sociala myndigheterna. Det är en rest från ett en gång
väl fungerande välfärdssamhälle.
Numer allt mer anfrätt och
söndervittrande.

I nästa nummer av bis skriver Shiraz Durrani och Elizabeth Smallwood
om hur Mertons bibliotek i England på ett systematiskt sätt försöker
bekämpa social utestängning inom biblioteksområdet.
Shiraz blir också årets BiS-programpunkt på Bok- och Biblioteksmässan.
Det sjunde rättviseseminariet heter preliminärt ”Ensuring equal rights to
library service for all; A challenge to librarians”
Social exclusion: ”människor som inte har materiella eller andra medel att delta i det sociala, ekonomiska, politiska eller
kulturella livet. Det handlar alltså om människor eller grupper i samhället som är mer än marginaliserade; de som fallit
utanför systemet” (http://www.museif.a.se/svenskamuseer/Sm8/england/socialexclusion.html)
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Kampanj för kubanska
”fria” bibliotek
Påhittat förtryck för att vända blicken från det verkliga
Eva Björklund svarar på Siv Wold-Karlsens inlägg i bis
2003:4

I

sin långa artikel i BiS 2003:4 om
SILCs kampanj för de sk fria bib
lioteken på Kuba gör Siv Wold
Karlsen frågan om dem och domarna
mot s k fria eller oberoende bibliotekarier till en trosfråga. En trosfråga
där hon visserligen anar en dold
agenda i kampanjen, men ändå utdömer kritikerna, dvs Svensk-Kubanska som påstås har gjort den brittiska imperialismens motto till sitt
eget.
Siv Wolds sätt att arbeta är förledande. Först antar hon som egen
sanning SILCs och inbjudne Ramon
Colas´s version av företeelsen ”oberoende bibliotek”. Några enstaka påståenden sätts inom citattecken, men
det mesta presenteras som faktum.
Så etablerar hon sanningen att idén
helt ”oberoende” dök upp i Ramon
Colas hjärna 1998, utan samband
med den av USA sedan länge etablerade och finansierade ”oberoende
demokratirörelsen”. Likaså blir det
”sanning” att Colas ”misshandlats
av kubansk polis, men alltid vänt
andra kinden till” osv. Colas medlemskap i den högerextremistiska
Miamikubanska CANF, som kräver
att Bush ska göra slag i saken och
störta kubanska regeringen, lägger
hon dock som ett påstående från
Svensk-Kubanska Föreningen.
Så plötsligt, efter 5 spalter av detta
slag anar hon en dold agenda, vilket
dock inte får henne att på något sätt
ifrågasätta Colas´s ”sanning”. I stället använder hon hans ord (och
några andra icke specificerade källor) för en egen beskrivning
bis 2004:1

kubanskt bok- och biblioteksväsen:
att biblioteken förmedlar fel litteratur, att bokutgivningen är så eländig
att folk endast köper böcker som
dasspapper, att bra böcker stoppas
av censuren, som hon - efter egen
forskning? - kommit fram till ”föregår på en högre, mäktigare och mer
hemlighetsfull nivå”. En hel spalt
ägnas sedan åt att återge de vanligaste Miami-baserade skrönorna om
”bibliotekscensuren” på Kuba, ordentligt vederlagda av både ALA,
IFLA, New York Times och SvenskKubanska Föreningen. De tre första
förbigår hon med tystnad, och
Svensk-Kubanska tror hon inte på.
Så blir det en trosfråga i stället för
en fråga om verifierbara fakta.
För att styrka sin tes, att det finns
gränser för vad som får finnas på de
kubanska biblioteken förfalskar hon
dessutom vad jag skrev i bis 2001.1,
där jag inte alls påstod något sådant,
utan att tryck- och organisationsfriheten på Kuba är begränsad, precis som överallt annars.

USA-uppbyggd opposition
Till saken, inte trossatserna. Sedan
början av 90-talet har USA satsat miljoner dollar årligen för att bygga upp
en s k ”oberoende demokratirörelse”
på Kuba för att återta kontrollen över
ön. Detta är offentliga fakta, fastslagna i den sk Torricellilagen 1992
och Helms-Burtonlagen 1996, som
också skärper den ekonomiska krigföring som pågår mot Kuba sedan
1959. Det öppna stödet 1997-2002
till ”oberoende” s k bibliotekarier,

journalister, m fl var 20 miljoner dollar, och anslaget för 2003 var 7 miljoner dollar enligt USAID. Det dolda
stödet finns inga uppgifter om.
De ”oberoende biblioteken” må
vara oberoende av den kubanska regeringen, men inte av USAs. Och
för den som tvivlar kan vi hänvisa
till företrädare för USAs intressekontor i Havanna, som öppet - och
stolt - berättar för internationella
nyhetsbyråer
om
de
50

Att kriminalisera samarbete med utländsk fientlig
makt verkar betraktas som
en inskränkning i de
mänskliga rättigheterna.
Därmed godtas USAs rätt
att störta andra länders regeringar.
funktionärernas månatliga utflykter
landet runt med böcker och andra
bidrag, år ut och år in. Det är också
på USAs intressekontor dessa ”fria”
bibliotek registreras för att få del av
gåvorna. De krav som enligt Colas/
Wold ställs på de ”oberoende
bibliotekarierna” kommer därifrån.
Allt detta är öppet publicerat i USA,
för där anses det inte vara något att
hymla med, eftersom USAs rätt att
störta misshagliga regeringar och tillsätta behagliga dito inte ifrågasätts.
Så är det ingen hemlighet att den
USA-finansierade ”Friends of
Cuban Libraries” sedan 1999 driver
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en ständig kampanj i ALA, Amerikanska Biblioteksföreningen, och
IFLA, Internationella dito, för att de
ska ta sig an de ”fria” biblioteken,
men utan framgång. ALA och IFLA
har skickat flera undersökningsgrupper till Kuba som gång på gång
konstaterat att de ”fria” biblioteken
”varken har böcker, bibliotekarier eller läsare”. Och att de ”fria”
bibliotekarierna tillhör en grupp på
100-200 personer som ena dagen
uppträder som oberoende journalister, andra dagen som bibliotekarier
och den tredje som företrädare för
ett eller annat politiskt parti.
Så i stället för att fördöma Kuba
samarbetar ALA och IFLA med den
kubanska biblioteksföreningen och
riktat sin kritik mot USA-regimens
åtgärder för att begränsa de kubanska bibliotekens tillgång till informationsmaterial - bl a att USA förbjuder kubanska bibliotek att använda
litteraturdatabaser som SAFARI och
OCLC. Styrelsen för BiS uttalande
0312 06, som publicerades tillsammans med Wolds artikel, har samma
inriktning.
New York Times skriver i juni 2003
med anledning av ALAs årsmöte:
”små bibliotek i privata hem som
sprider material som de säger regeringen har förbjudit. Räcker det med
att ha ett hundratal böcker och låna
ut dem till dina vänner för att du ska
kunna kalla dig bibliotekarie? frågar
sig Edward Erazo, ordförande för
ALAs Latinamerikaavdelning.

Så när 75 personer, bl a
några”oberoende bibliotekarier”, döms till fängelsestraff på mellan 6 och 28 år
för nära samarbete med
USA:s representation på
Kuba blir de a priori samvetsfångar. Att de hade
tagit emot instruktioner,
pengar, datorer och faxar
blir irrelevant

”Fastän vi skickat flera undersökande grupper till Kuba har vi inte
funnit något belägg för att böcker är
förbjudna eller att bibliotekarier trakasseras” säger Michael Dowling,
chef för ALAs internationella kansli.
NYT citerar också att Kuba har det
finaste bibliotekssystemet i tredje
världen och ALA-ordföranden
8

Freedmans uppgifter om att de s k
oberoende är betalda agenter för
USAs 43 -åriga aggressionspolitik
mot Kuba.

Amnesty
Wold tar Amnesty till stöd för sin
misstänksamhet mot Svensk-Kubanska Föreningen och kubanska
bok- och biblioteksväsendet. Och
liksom Amnesty bortser hon från
USAs ekonomiska, biologiska, terror- och propagandakrigföring mot
Kuba och erkänner inte Kubas rätt
att lagstifta till försvar för den nationella säkerheten. Att kriminalisera
samarbete med utländsk fientlig
makt verkar betraktas som en inskränkning i de mänskliga rättigheterna. Därmed godtas USAs rätt att
störta andra länders regeringar.
Enligt kubanska ”Lagen till försvar av det nationella oberoendet
och ekonomin” (”Rikets säkerhet”
skulle det heta i Sverige) är det
straffbart för kubanska medborgare
”att med syfte att uppnå HelmsBurton-lagens mål* stödja USAs
ekonomiska krigföring, innefattande
samarbete i detta syfte med utländska media …” (*beslut antaget i
USAs kongress 1996 att ersätta regeringen på Kuba med en av USA
godkänd administration, och att i
detta syfte med mångmiljonanslag
försöka skapa en ”demokratirörelse” på Kuba och isolera Kuba
internationellt).
Så när 75 personer, bl a några
”oberoende bibliotekarier”, döms till
fängelsestraff på mellan 6 och 28 år
för nära samarbete med USA:s representation på Kuba blir de a priori
samvetsfångar. Att de hade tagit
emot instruktioner, pengar, datorer
och faxar blir irrelevant. Att rapportera direkt till USA:s funktionärer,
bl a om företag och ekonomiska förhållanden på Kuba som är väsentliga för USAs ekonomiska krigföring blir en mänsklig rättighet. På
vanligt svenskt språkbruk kallas
detta annars spioneri och samarbete med främmande makt. Enligt
19:e kapitlet i Svea Rikes Lag kan
det ge 10 år till livstid. Den grupp
som dömts för samarbete med en i
högsta grad fientlig makts ekonomiska- och propagandakrigföring
får den i Norge livstidsdömde Arne
Treholts förehavanden att framstå
som en oförarglig bagatell.

”oberoende journalister”. De adopterade en man vid namn Valladares
som inte ens hade skrivit den diktsamling om påstådda grymheter i
fängelset som utgavs i hans namn
av en numera vice ordförande i Liberala Internationalen. Han hade inte
heller misshandlats till förlamning,
utan var frisk och kry, såväl i de filmupptagningar som visade hur han
gymnastiserade i cellen, som när han
steg av planet i Paris, frigiven efter
20 års fängelse för medverkan i CIAorganiserade attentatsförsök i Havanna. Bo Lindblom, då styrelseledamot i Amnesty skrev :
”Valladares har gjort arbetet mot
kränkningar av de mänskliga rättigheterna stora otjänster. När allmänna opinionen riktas mot det som
inte har skett och inte sker, då förlorar den sina möjligheter att uppmärksamma det som verkligen har
skett och det som verkligen sker.”
På samma sätt som Valladaresfallet
ingick i ett större mönster av desinformation, som Bo Lindblom påpekade, gör de ”fria biblioteken” och
”oberoende journalisterna ” det. De
senaste årens desinformationskampanj är bara en upptrappning av
över 40 år gammal aggressionspolitik för att återföra Kuba till den latinamerikanska verkligheten av elände
och förtryck. Den verklighet som det
påhittade förtrycket på Kuba är avsett att vända blicken från.
Colas och LUF uppmanar svenska
turister att ta med sig böcker till
Kuba, och jag håller med. Men i stället för att låta dem mögla på hyllorna
i några vardagsrum som ingen besöker är det bättre att skänka dem till
folk- och skolbiblioteken som tar
emot dem med öppna armar. Eller som
ALA skriver ”Med tanke på de privata boksamlingarnas begränsade
läsarskara och avsaknaden av utbildade bibliotekarier så vore det
effektivaste sättet för USAs regering
att förse det kubanska folket med
information, att skänka den till det
utbredda och aktiva offentliga
bibliotekssystemet”.

Valladeres
1979 gick Amnesty på en skröna
med samma ursprung som dagens
historier om ”fria bibliotek” och
bis 2004:1

Eva Björklund beskriver det kubanska bibliotekssystemet

”385 offentliga bibliotek, 6.000
skolbibliotek, 12.000 bibliotekarier
i folkbibliotekens förlovade land”

K

uba har det finaste bibliotekssystemet i tredje världen, utbrett över hela landet och aktivt i sin kulturella gärning. I de mest avlägsna bergstrakter har
varenda liten by sitt eget bibliotek liksom vartenda sockerbruk på slätterna och varenda skola.
Före 1959 fanns på Kuba nästan inga offentliga bibliotek, och en miljon vuxna analfabeter på en befolkning
mindre än 6 miljoner. Efter alfabetiseringskampanjen 196061 och den fortsatta kampanjen för att öka läskunnigheten, innefattande uppbyggnaden av ett biblioteksväsen,
hade antalet ökat till 32 offentliga bibliotek år 1964, med
sammanlagt 675.000 böcker. De avspeglade också 50 %
ökning av bokutgivningen.
Men det vara bara början. Utbyggnaden av läns-, kommun- och stadsdelsbibliotek ledde till 108 år 1974 och
196 år 1980. År 1987 fanns 328 offentliga bibliotek som
täckte hela landet, med 6 miljoner böcker. Och bokutgivningen hade ökat från 7 titlar 1959 till över 22 titlar
per 100.000 invånare. Upplagestorleken var ca 18.000
exemplar av varje titel. Därmed hade Kuba uppnått en
tätposition i Amerika efter Argentina och Uruguay, och
före USA. De flesta biblioteken har också en uppsättning böcker i punktskrift.
Den djupa ekonomiska kris som drabbade Kuba när i
stort sett all utrikeshandel upphörde i och med Sovjetblockets sammanbrott i början av 90-talet, samtidigt som
USAs ekonomiska blockad skärptes, innebar att i stort
sett all bokutgivning upphörde. Men inget bibliotek
stängde, öppettiderna minskade inte, inga bibliotekarier
sades upp.
Idag finns 385 offentliga bibliotek och över 6.000 skolbibliotek, med 50.000 datorer, TV-apparater och video.
De finns också på över 1.000 glesbygdsskolor som får
elektricitet från solceller. Till allt detta finns 12.000 välutbildade bibliotekarier. Kuba har fler bibliotek i f h t befolkningen än Italien och nästan 3 titlar per läsare, och
en publik på över 8 miljoner per år. Och för dem som vill
köpa finns världens billigaste böcker.
I Havanna finns s k minibibliotek som kompletterar de
25 stadsdelsbiblioteken. Ett urval böcker från stadsdelsbiblioteken placeras ut t ex på ett arbetsplats under ett
par månader, och sedan byts de ut. Och på många platser
organiserar kommunerna rullande bibliotek som drar runt
tillsammans med annan kulturell verksamhet som diktuppläsning mm. Detta görs av bibliotekarier, författare,
andra kulturarbetare och många frivilliga krafter. Men de
har ont om pengar, landet har mindre än en tiondel av
percapitainkomsten i den rika världen, och jämfört med
svenska bibliotek har de få och mycket slitna böcker. Så
varje liten bokgåva, som t ex de översättningar av Maria
bis 2004:1

Gripe, Astrid Lindgren, Barbro Lindgren m fl som många
svenska besökare brukar ha med sig, tas emot med enorm
tacksamhet.
När ekonomin började återhämta sig i mitten på 90-talet
kom bokutgivningen igång igen, steg för steg men den ligger ännu långt under 80-talets höga siffror. Idé- och kulturtidskrifter börjar också komma ut igen. Men det finns fortfarande mycket lite pengar för utländska bokinköp till biblioteken. Från andra länder än Sverige kommer dock donationer, som t ex från förlag i Andalusien som donerat en stor
bibliografi över spanskspråkiga författare till alla kommunoch folkbibliotek. Eller från bibliotek i Berkeley i Kalifornien
som bl a skickar en rad kubanska exilförfattare, som Guillermo
Cabrera Infante, Eliseo Alberto m fl mot att kubanska förlag
skickar kubanska böcker till dem. Kubanska kulturinstitutioner arbetar hårt för att upprätthålla kontakt med
utlandsbaserade författare, även om de är aldrig så kritiska
till det kubanska samhällssystemet. Med mexikansk finansiering har de kunnat ge ut samlingsvolymer med författare
från ön och utifrån. ”Cuban Libraries Solidarity Group” i
England har också kunnat skicka över donationer till folkbibliotek och universitet.
Och läshungern är stor i det land i Amerika som har den
högsta läskunnigheten, vilket kan avläsas av den ständigt
ökande publiktillströmningen till de årliga internationella
bokmässorna. På den 12:e internationella bokmässan i Havanna i februari 2003 deltog 440.000 människor i en gigantisk kulturell folkfest. Kubanska och utländska bokförlag,
presenterar sina nya böcker och sin verksamhet. Och efter
Havanna turnerade mässan runt till trettio städer. Totalt såldes mellan tre och fyra miljoner böcker.

O

ch biblioteksutbyggnaden fortsätter med nya små
folkbiblioteken i bostadsområden och arbetsplatser,
som komplement till kommun- och stadsdelsbiblioteken. De startar med en grunduppsättning på 10 exemplar av 1000 titlar, samt TV, datorer och andra hjälpmedel.
Målet är att inom några år kunna ha 1000 sådana små folkbibliotek.
Familjebiblioteksprogrammet, en låda med 25 världsklassiker tryckta på tidningspapper, lanserades på bokmässan i Havanna 2002, och såldes till en kostnad av 60
pesos, dvs ca 20 procent av en månadslön. Det följs nu upp
med 25 kubanska klassiker i ett folkbildningsprojekt, som
inte har sin like någonstans, med mottot :Vi säger inte ”tro”,
vi säger ”läs”. En miljon Familjebibliotek har också skänkts
till Venezuela att dela ut bland dem som lärt sig läsa och
skriva under den Kuba-inspirerade alfabetiseringskampanjen sommaren och hösten 2003.
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Nunëz Jiminez stiftelsens bibliotek. Ekologiskt inriktat jordbruksinstitut

”Felix Varela fria bibliotek”. Grundat av Ramon Colas and Berta Mexidor
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Vem gör
urvalet
och
efter
vilka
kriterier?
Siv Wold-Karlsen
svarar Eva Björklund och drar
paralleller med sina
norska erfarenheter

HISTORIEN KOMMER ATT FRIKÄNNA MIG
Sa Fidel Castro i sitt berömda
försvarstal. Castro var en av de 135
som, 26 juli 1953, hade gått till
väpnat angrepp på Moncada-basen i
Santiago de Cuba. Angreppet blev
nedslaget, och de flesta i 26 juligruppen dödades i strid. Fidel var en
av de få som överlevde, togs till
fånga och ställdes inför rätta. Han
dömdes till ett längre fängelsestraff,
men efter ett par år, och många
politiska protester, släpptes han fri,
och på nyåret 1959 gjorde Fidel och
26 juli-rörelsen ett bejublat intåg i
Havanna, ett Havanna där till och
med Coca Cola Company hade hängt
ut banderoller som hälsade rebellerna från Sierra Maestra välkomna.
Är det nu Historien frikänner Fidel?
Eller är det 1961, när en alfabetiseringskampanj lagt grunden till ett
demokratiskt och väl fungerande
utbildningsystem och biblioteksystem.
Eller är det 1968, när Warzawapaktens tanks rullar in på Prags
gator, och Fidel deklarerar att
invasionen av Tjeckoslovakien är
nödvändig för att hindra en imperialistisk expansion?
Eller 2003, när Fidel Castro i
dokumentärfilmen Comandante,
berättar för filmmakaren Oliver Stone
och alla oss andra: På Kuba har
utbildningspolitiken varit så framgångsrik att också de prostituerade
kvinnorna har universitetsexamen …
.
Vad och vem är det Historien
frikänner, eller fördömer?

I kolonialismens och
imperialismens slagskugga
Det är fler än Castro som har bestämt
Kubas politik, och nationen-kollektivet Kuba har inte alltid kunnat välja
sina politiska mål och medel. I mer än
500 år har Kuba levt i kolonialismens
och imperialismens slagskugga, och
sedan slutet av 1800-talet är det
framförallt USAs politik som har
hindrat och hotat Kubas politiska,
sociala och ekonomiska utveckling.
Att Kuba inte påverkas av USAs
politik generellt, och av USAs Kubablockad speciellt, är ett påstående
som faller på sin egen orimlighet. Om
man, som Ramon Colas, språkrör för
Kubas oberoende bibliotek, påstår
något sådant, tyder det på att man
antingen själv är politisk idiot, eller
utgår ifrån att alla vi andra är
politiska idioter som kan luras att tro
vad som helst.
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I båda fallen undergräver man sin
egen trovärdighet, men behåller
rätten att få sin argumentation
någorlunda korrekt återgiven. Och
det är åtminstone vad jag försökt
göra: Återge hur mina olika källor
argumenterar. Det gäller Colas, Alexis
Gainza Solenzal, Hanna Hellquist och
Eva Björklund, även om Eva Björklund anser att jag förfalskat vad hon
skrivit.
Björklund skriver att tryck- och
organisationsfriheten på Kuba är
begränsad, precis som överallt
annars. Av detta har jag dragit
slutsatsen att det också är begränsat
vad som får finnas på kubanska
bibliotek (precis som på de flesta
andra bibliotek) För mig finns det ett
logiskt samband mellan vad som får
tryckas och vad som får finnas på
biblioteken. Men om Eva Björklund
egentligen skriver/hävdar att
litteratur som inte får tryckas på
Kuba, däremot gärna får förmedlas
via kubanska bibliotek, då har jag
vantolkat henne, men jag har gjort
det i god tro.
Jag trodde mina källor och mina
synpunkter framkom ganska tydligt i
min Kuba-artikel i bis, 2003:4, men
efter att ha läst Eva Björklunds
artikel, förstår jag att så inte är fallet.
Jag kan bara beklaga att jag uttryckt
mig så oklart att det kan vantolkas,
men skall försöka bättra mig genom
att vara desto tydligare nu. Alltså:
Jag tror att USA-imperialismen är ett
hot, inte bara mot Kuba utan mot oss
alla, och jag bygger min tro på:
Vad USA gör, vad USA hotar med att
göra, och vad USA tidigare har gjort,
mot Kuba och mot resten av världen.

”USA-imperialismen och
Kuba-blockaden kan inte
användas för att förklara och
försvara allt den kubanska
staten gör”
Efter ryska revolutionen 1917
deltog USA och andra imperialistiska
länder, som Japan, Tyskland,
Frankrike och England, på de vitas
sida i inbördeskriget, och den
imperialistiska aggressionen kom
självklart att påverka såväl Sovjetunionen som den ryska revolutionen, men: Den imperialistiska
aggressionen räcker inte för att
förklara stalinismen.
USAs politik har hotat och fortsätter
att hota Kuba, men USA-imperialis11

men och Kuba-blockaden kan inte
användas för att förklara och
försvara allt den kubanska staten
gör.
Att den norska staten efter andra
världskriget hade en rättslig uppgörelse, var både rätt och riktigt, men
att man återinförde dödsstraffet och
gav vissa lagar (om medlemskap i
Nasjonal Samling) tillbakaverkande
kraft, kan inte rättfärdigas av fem års
nazi-ockupation, och framför allt: Om
vi vill bekämpa rättsvidriga och
laglösa system som fascism och
imperialism, verkar det inte vara
någon bra idé att själva undergräva
viktiga rättsprinciper.
I dag är det USA som med störst
kraft, makt och konsekvens bekämpar lag och rätt, inte minst i internationella sammanhang, och man gör
det i skydd av det allomfattande
ordet terrorism. Det är en grym ironi
att det är just på Guantanamo-basen,
på Kuba, som USA har spärrat in så
många av sina fångar (varav några är
barn) och hotar dem med dödsstraff
men inte låter dem få veta vad de är
anklagade för.
Av maktpolitiska skäl har Kuba
ingen jurisdiktion över Guantanamobasen, och heller inte större möjligheter eller mer ansvar än resten av
världen för att sätta stopp för
barbariet. Men Kuba har samma
ansvar som alla andre nationer för att
försöka upprätthålla rättssäkerhet
inom sitt eget territorium.
Det senaste året har Kuba gjort
följande:
Avrättat tre människor som försökt
kapa en färja för att fly till USA.
Förklaring/försvar: USA hotade med
att inleda en sjöblockad om inte
Kuba satte stopp för
flyktningströmmen, och det enda
avskräckande medel som stod den
kubanska staten till buds var
dödsstraff.
Avslöjat och skrutit med att man i
kampen mot politiska dissidenter
använder sig av infiltratörer/
provokatörer.
Gått till massarresteringar, anklagat
och dömt 75 människor till fängelsestraff mellan 6 och 28 år. Anklagelserna har varit brott mot rikets
säkerhet och konspiration med
främmande makt, och bevisen har
bl.a varit att man använt faxar och
datorer på USAs intressekontor i
Havanna, samt deltagit i ett seminarium om pressetik hemma hos James
Cason, chef för USAs intresse12

kontor. Seminariet var arrangerat av
Manuel David Orrio, en av den
kubanska statens infiltratörer och
även vittne i rättegången. Förklaring/försvar: Det handlar om landsförräderi och spionage.
(Källorna är många, men sammanfattande och översiktlig källa är
Världspolitikens Dagsfrågor, 2003:12)
Handlar detta om att bekämpa och
försvara sig mot USA-imperialismen,
lär det vara lika kontraproduktivt
som det i sin tid var att bekämpa
fascismen med Moskva-processer.

Förrädare och spioner: Från
Leo Troskij till Arne Treholt
Moskva-processena var tre offentliga rättegångar som genomfördes
1936-1938. Anklagelserna var
spioneri och samarbete med främmande makt, och domarna var
dödsstraff. Många av de anklagade
erkände, och Joseph Davies, som då
var USAs ambassadör i Sovjetunionen, rapporterade att det fanns bevis
bortom alla tvivel för att det här
verkligen handlade om landsförräderi.
En säregenhet för denna och andra
stalinistiska rättegångar var att det,
förutom anklagelser för förräderi och
spionage, också fanns anklagelser
för trotskism. Under Moskvaprocesserna blev det nämligen
bevisat att Leo Trotskij hade varit
tysk spion sedan 1921 och brittisk
spion sedan 1926. Förräderi, spioneri
och trotskism blir därmed nästan
synonyma begrepp.
När Moskva-processerna började,
befann Trotskij sig i exil i Norge. Av
hänsyn till relationerna med den
mäktige grannen i öst, beslöt den
norska regeringen att internera
Trotskij, och därmed blev det
omöjligt för honom att offentligt
försvara sig. Det kunde han först
göra när han utvisats från Norge och
fått en fristad i Mexico.
Det var på Stalins uppmaning den
norska staten internerade och senare
utvisade Trotskij. Varför de gjorde
detta kan förklaras av rädsla, feghet,
pragmatism och realpolitik, men
kanske finns det också ett
gentlemen’s agreement: Ta ni hand
om era spioner, så tar vi hand om de
våra.
20 januari 1984 tog Norge hand om
en av de sina. Då arresterades Arne
Treholt och anklagades för att ha
spionerat för Sovjet/KGB och för
Irak. Han erkände sekretessöverträdelse, förnekade spioneri,
men dömdes, i juni 1985, till 20 års

fängelse.
(En livstidsdom var aldrig aktuell,
eftersom livstidsstraffet hade
avskaffats 1981. 1979 hade dödsstraff, även i krig, avskaffats, och
dödssstraff i fredstid hade avskaffats 1905)
1993 försattes Arne Treholt på fri
fot, och eftersom det vanliga är att
man avtjänar 2/3 av en dom, tyder
detta kanske på att inte ens myndigheterna var helt komfortabla med
spion-rättegången och domen.
Många var mycket kritiska och
hävdade att det mest handlade om
en politisk rättegång.
Med detta vill jag inte ha sagt att
Treholt-affären var en norsk
Moskva-process, bara att: Spioneri
och landsförräderi, liksom terrorism,
är ord/begrepp som borde få tusen
varningsklockor att klämta. Få oss
att stanna upp och ta oss en funderare: Vad och vem är det som dömts
för spioneri – i den svenska IBaffären på tidigt 1970-tal, eller i den
norske Liste-saka, en norsk parallell
på sent 1970-tal. I båda fallen handlar
det om grävande journalister som
avslöjar olaglig underrättelseverksamhet, men själva anklagas och
döms för spioneri.
Spionrättegångar har en tendens
att befinna sig i tassemarkerna
mellan politisk och kriminell verksamhet, och det är ofta diskutabelt vem
som representerar den kriminella
verksamheten: De dömda, eller de
som dömer.
Spioneri och sekretessbrott
handlar om vem som skall få veta
vad, och oftast handlar det om vad
folket, de egna medborgarna, skall få
veta.

Loran C, Rinnan-banden,
Kamrat Jesus och Cabrera
Infante
Loran C (Long range navigation C)
är/var ett navigationssystem, använt
av USA-militären och knutet till
Polaris-programmet, dvs.: Loran C
skulle användas för att styra
atomvapenbestyckade Polarisubåtar.
Mot slutet av 1950-talet byggdes
ett par Loran C-stationer på norsk
territorium, enligt en mycket hemlig
överenskommelse mellan den norska
regeringen och USA. Varken folket
eller folkets valda representanter i
stortinget/parlamentet fick veta
något. Risken för såväl folkliga som
parlamentariska protester var stor,
för Norges officiella politik var att
det inte skulle finnas atomvapen på
norsk jord och att Norge inte skulle
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ingå i en atomvapenstrategi.
Loran C-stationerna presenterades
därför som rent civila hjälpmedel,
men misstankarna fanns, och 1975
blev de bekräftade i en akademisk
avhandling. Regeringen tillsatte en
kommission som i december 1975
kom med en hemligstämplad rapport.
Stortingsrepresentanterna fick läsa
den, men under tystnadsplikt. Folket
skulle inte få veta något.
Efter att förgäves försökt övertala
regering och storting att offentliggöra rapporten, beslöt sig två
stortingsrepresentanter för SV
(Sosialistisk Vensterparti) för att
offentliggöra Loran C-rapporten. De
gjorde det på ett öppet möte i
Folkets Hus i Oslo, 22 augusti 1977.
Dagen innan hade Ny Tid, SVs
tidning, publicerat innehållet i Loran
C-rapporten, och dagen efter kom
det ut en bok på PAX-förlag, där hela
Loran C-rapporten fanns att läsa.
Stortingsrepresentanterna, Berge
Furre och Finn Gustavsen, hotades
av riksrätt, men eftersom de tog det
som ett löfte om mer offentlig debatt,
avvisades slutligen, 1979, kravet om
riksrätt.

”Samtidigt fanns det på
Kristiansund bibliotek
åtminstone två böcker som
befann sig i ett slags
bibliotekslimbo”
Hösten 1977 arbetade jag på
Kristiansund folkbibliotek. PAXboken om Loran C hade nyss kommit
ut, men vi visste ännu inte hur det
skulle gå med riksrätten. Då Loran Cboken skulle köpas in, uppstod
diskussion. Bibliotekchefen var
osäker på om vi kunde köpa in
boken, för var den inte egentligen
olaglig eftersom den hade kommit till
genom sekretessbrott?
Biblioteket köpte in boken och
behandlade den helt normalt.
Samtidigt fanns det på Kristiansund
bibliotek åtminstone två böcker som
befann sig i ett slags bibliotekslimbo,
dvs.: De fanns på biblioteket, men
var inte tillgängliga.
Den ena boken var Sven
Wernströms barnbok Kamrat Jesus,
den andra var en bok om Rinnanbanden.
Henry Rinnan (1915-1947) samarbetade under kriget med den nazistiska
ockupationsmakten och var ledare
för Sonderabteilung Lola, oftast
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kallat Rinnan-banden. Dess specialitet var att infiltrera motståndsgrupper, och Rinnan-banden förorsakade
många motståndsfolks lidande och
död. Tortyr var en annan av Rinnanbandens specialiteter, och Henry
Rinnan var en av de 38 som dömdes
till döden och avrättades efter kriget.
Rinnan var själv från Trøndelag,
och hans specialavdelning hade
huvudsakligen opererat på
nordvästlandet, där också Kristiansund är beläget. I staden fanns/finns
säkert många med egna erfarenheter
av Rinnan-banden, samt släktningar,
vänner och bekanta till såväl offer
som bödlar.
Det var bibliotekchefens övertygelse att om Rinnan-boken exponerades öppet på biblioteket, så kunde
många bli både upprörda och sårade,
och hon beslöt därför att göra boken
mer eller mindre oåtkomlig genom att
låsa in den i ett giftskåp.
Den andra boken, Sven
Wernströms Kamrat Jesus, var
placerat i magasin på
vuxenavdelningen. I katalogen, som
var en kortkatalog, stod den också
bland vuxenböckerna. Några, t.ex jag
själv, var/är så fantasilösa att vi inte
kom på att leta just där, och måste
därför be om hjälp för att hitta.
Med Kamrat Jesus handlade det
också om att ingen skulle bli sårad
eller upprörd. Några kunde uppröras
över Kamrat Jesus och se boken som
ett angrepp på kristendomen, andra
kunde uppröras om boken inte fanns
på biblioteket, och se det som ett
angrepp på informations- och
yttrandefriheten. Den kuriösa
bokplaceringen var därför en
kompromiss för att hålla alla någorlunda nöjda, och för att ge biblioteket möjlighet att försvara sig mot all
kritik. Till dem som klagade över
censur kunde biblioteket säga: Inte
alls, boken finns ju här. Och till dem
som klagade över blasfemi kunde
biblioteket säga: Men boken syns ju
inte, det är som om den inte funnes.
Säkert är att den största potentiella
gruppen läsare, förskolebarnen som
Wernström hade skrivit sin Kamrat
Jesus-bok för, hade ungefär noll
chans att hitta den på Kristiansund
bibliotek.
Jag misstänker kubanska bibliotek
för att behandla vissa böcker, t.ex
Cabrera Infantes böcker, på samma
sätt som Kristiansund bibliotek
behandlade böckerna om Kamrat
Jesus och Rinnan-banden, och av
detta följer:
Jag tvivlar inte ett ögonblick på
Eva Björklund när hon berättar att

Kuba har bokutbyte med USAbibliotek och därmed skaffar sig
böcker av exilförfattare som Cabrera
Infante.
Men jag tvivlar heller inte på Alexis
Gainza Solenzal när han berättar att
det var först som politisk flykting i
Sverige han fick kännedom om
Cabrera Infante och tillgång till hans
böcker.

”Jag tvivlar heller inte på att
det kubanska bibliotekssystemet på det hela taget är
både ambitiöst och väl
fungerande”
Böckerna kan ha funnits där hela
tiden, någonstans i det kubanska
biblioteksystemet. De var bara inte
synliga och tillgängliga för alla.
Solenzal visste inte var de fanns,
eller ens att de fanns, och kunde
därför inte fråga efter dem.
Jag tvivlar heller inte på att det
kubanska biblioteksystemet på det
hela taget är både ambitiöst och väl
fungerande. Lika lite som jag tvivlar
på att norska bibliotek på 1970-talet,
inklusive Kristiansund bibliotek, var
bra bibliotek som utvecklades och
blev ständigt bättre. Kristiansund
bibliotek höll t.ex på att bygga upp
ett fint samarbete med daghem och
förskolor, och fastän Kamrat Jesus
hade förvunnit, var det fortfarande
ett bra bokurval.
Jag tror heller inte Kristiansund
bibliotek är det enda bibliotek som
har placerat böcker på underliga
ställen, eller varit rädda för att köpa
in vissa böcker. En fatwa fick visst
några bibliotek att ifrågasätta om det
var rätt att köpa in Salmon Rushdies
böcker. Men trots viss anpasslighet
inför religiösa och världsliga myndigheter, tror jag skandinaviska
bibliotek i stort sett är bra, att
kubanska bibliotek i stort sett är bra,
samt att ett bibliotek inte behöver ge
tillgång till allt (som ju internet sägs
göra) för att fungera väl. Bibliotek
bör handla om att göra vettiga urval,
inte om att dränka folk i
infotainment-floder. Men hur urvalen
bör göras, av vem och enligt vilka
kriterier, det är frågor som inte är
oväsentliga.
Både Eva Björklund och styrelsen
för BiS (bis, 2003:4) understryker att
Kubas oberoende bibliotek inte fyller
de krav som kan ställas på ett
bibliotek (mediebestånd, utbildning
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av personal etc.) Men såvitt jag
förstår, är det heller inte vad de
oberoende biblioteken påstår att de
gör. Vad de oberoende biblioteken
gör (eller gjorde) var att ställa frågan:
Vilka böcker får finnas på kubanska
bibliotek?
Det finns en diskrepans mellan hur
de oberoende biblioteken skildras,
som så alldeles eländiga och miserabla, och påståendet att USA satsar
massvis av dollar på dem.
Nu har ju USA lagt ned de flesta av
sina bibliotek i Europa, eller ersatt
dem med en webb-sida. Kalla kriget

är slut, och det finns inte längre
några skäl att investera i europeiska
bibliotek för att främja USAs politik
och intressen. Men då det begav sig,
rätt efter andra världskriget och
några årtionden framöver, då var det
inte småpotatis det handlade om,
utan rejäla boksamlingar som säkert
gjorde sitt i den ideologiska krigföringen.
Alla tycks vara överens om att
Kuba behöver fler böcker. Ge
böckerna till Kubas folk-och skolbibliotek, i stället för att låta dem mögla
på hyllorna i något vardagsrum som

ingen besöker, uppmanar Eva
Björklund. En god idé, tycker även
jag, och undrar: Varför uppmanade
inte Fidel Castro och den kubanska
bibliotekföreningen de oberoende
biblioteken att låta sina böcker bli en
del av det offentliga kubanska
biblioteksystemet?
Göteborg, 12 februari 2004

Risbergs bokhandel lägger ner...

M

in bokhandel sedan många år i Stockholm ska lägga ner. Den nuvarande ägaren klarar inte längre hyran i Stockholms
innerstad. Det ska bli ett nytt café, där flickor som knappt gått ut skolan ska servera latte och expressso med apelsin och
vaniljsmak. Ett av hundra likadana som dyker upp i varje gathörn i Stockholm i dessa dagar.
Risbergs bokhandel är inte vilken bokhandel som helst. Den har funnits i över hundra år i Stockholm. Här praktiserade en av Bonnierfamiljens ättelägg, ”lill-Albert”, född 1954. Flera av stadens stora institutioner var kunder. Men inte nu längre.
Själv får jag i fortsättningen handla mina böcker på nätet, på Adlibris, Bokus och Amazon. Kanske är det en ofrånkomlig utveckling, en del av dagens ”diskurs” som Michel Foucault så vältaligt beskrivit. (Läs Bosse Jonssons avhandling och få gåshud av vad
kulturhandläggarna säger i hans intervjuade kommuner.) Stockholm har idag bara några få välsorterade bokhandlar kvar, och samma
torde gälla för resten av landet. Även medelstora samhällen i vårt land saknar redan idag en bra bokhandel. Det är en tragisk
utveckling, både socialt och kulturpolitiskt. (Detta motsägs av
Svensk Bokhandel, alltid lika optimistisk tidskrift, som hävdar att
boklådorna tvärtom ökar i Sverige. Läsaren får dra sina egna
slutsatser.)
Vi bibliotekarier borde se utvecklingen an med stor rädsla. För om
bokhandeln kan lägga ner och ersättas med internetbokhandlar, så
finns det ingen anledning att inte samma sak skulle kunna drabba
biblioteken. Redan idag kan utlåning ske helt via nätet, man
”browsar” katalogen och kan i framtiden kanske beställa och få
hämta boken i närmaste tobakshandel eller annan servicebutik (tack
för den idén Postverket). Även bibliotekets lilla upplysningsverksamhet kan ske via nätet, försök har redan gjorts i t.ex. Nacka utanför Stockholm.
Så vad återstår då av bibliotekets ”kärnverksamhet”? Den sociala
uppsökande verksamheten kan säkert övertas av sjukvårdsbiträden
och fritidspedagoger. Vad finns i övrigt som inte går att lägga ut på
entreprenad? Jag vet inte, i alla fall inte teoretiskt.
Vad man förlorar är den sociala och yrkesmässiga kontakten. (Bibliotekets ”folkbildande uppgifter” avfärdas ju numera allmänt med
ett garv som förlegat förmynderi när folkbiblioteken allt mer blir små
universitetsfilialer.) Den sociala kontakten försvinner nu när Risbergs bokhandel lägger ner. Jag la gärna några kronor extra för att få
besöka bokhandeln, prata med föreståndaren och vandra bland bokhyllorna. Nu får jag tala med dataskärmen istället och skicka e-post.
Även biblioteken har haft en social funktion, som sällan beaktats i
statistik och rapporter, en funktion som är ovärderlig. Särskilt på
små orter är biblioteket den enda offentligt tillgängliga kulturinstitution som finns kvar. Hur länge?
Det finns all anledning att vara på sin vakt. I den europeiska unionen finns inga heliga kor. Vad skriver man t.ex. om kulturpolitiken i
EU:s nya konstitution, vår nya grundlag? Finns det något som inte
kan konkurrensutsättas?

Mats Myrstener
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Skönlitteraturen och nykterheten

Annika Christerson
Har tilltron till skönlitteraturen som ett medel i folkbibliotekets tjänst ändrat karaktär?Kan vi
- har vi någonsin kunnat - se den som ett instrument för att öka vår empatiska förmåga, för att
åstadkomma något gott? Artikeln bygger på författarens magisteruppsats i biblioteks- och
informationsvetenskap. Författarna Bengt Nerman och Marie Lundquist kommenterar.

E

n kille på 17 år uppsöker sitt folk
bibliotek. Han har i skolan fått i
uppgift att recensera en bok. Bibliotekarien rekommenderar efter en kort
referensintervju exempelvis Räddaren i
nöden av J.D. Salinger. Jo, killen tycker
att boken verkar schysst. Han beger
sig till låneautomaten. Vilka känslor
uppfyller då bibliotekarien? Förhoppningar om att ha väckt en lust att läsa
”bra” litteratur som i förlängningen ska
garantera att killen i fråga inte slutar
som narkoman och/eller fängelsekund?
En övertygelse om att den som läser
”rätt” blir en bättre människa? Nej, jag
tror inte det. Förmodligen infinner sig
bara en vag oro att inte 17-åringen kommer att gilla boken och därför inte återkomma, alternativt en go känsla av
nöjdhet grundad på övertygelse om att
boken är bra. Risken för ett misslyckande är liten.
Därmed tycks det som om tilltron till
skönlitteraturen som medel i folkbibliotekets tjänst har ändrat karaktär
sedan sekelskiftet 1900. Ser man till de
förväntningar som uttrycktes i den offentliga debatten vid den tidpunkten
så är den sociala kontrollen ett tydligt
inslag. Det finns en idealism i resonemanget som från vår historiska position framstår som naiv, vacker och hård
på samma gång. Anledningarna att
sprida läsningen av skönlitteratur
bland folket var flera, men den som jag
tänker diskutera här är alltså den som
handlar om moralisk och etisk fostran.
Ämnet är högaktuellt i svensk samhällsdebatt vid tidpunkten för det moderna folkbibliotekets framväxt i
Sverige.

Demokratins förutsättningar
Historiskt sett präglas epoken för
svenskt vidkommande av två
omvälvande processer: industrialiseringen och demokratiseringen. Detta är
relevant för framväxten av det moderna
folkbiblioteket. Inte minst Magnus Torstenssons forskning har ju tydliggjort
kopplingen. Folket ansågs av många
samhällsdebattörer behöva rustas andligt, moraliskt och intellektuellt för att
kunna hantera både den nya tidens krav
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och det nya ansvaret. Industrialiseringen förde med sig stora sociala problem. Fattigdom och misär medför råhet och våld. Detta var inte bara ovärdigt ett civiliserat samhälle, frågan hade
fler dimensioner. Det fanns en medvetenhet om att sociala problem orsakade
stora samhällskostnader. Moderniseringen av landet försvårades dessutom. Därmed var problemet av nationell karaktär. Samtidigt insåg tongivande
personer bland arbetarklassen att deras kamp undergrävdes inifrån under
rådande förhållanden. De som skulle
utgöra den stridande hären orkade, förmådde eller ville inte ha visioner som
sträckte sig längre än till att ta sig igenom dagen.

Rickard Sandler 1884- 1964

Rickard Sandler, ledande företrädare
för den socialdemokratiska rörelsen,
var helt på det klara med att mycket återstod att göra vad gällde danandet av
dem som han stred för. 1 Ett nödvändigt och verksamt medel var folkbildning. ”Låt oss genast erkänna, att det
människomaterial vi äga i dag icke är
sådant vi önska och behöva.
Alkoholismen är bevis nog för bristande självdisciplin inom våra leder”,
skriver han i en broschyr år 1908. Redan år 1907 hade han utvecklat dessa
tankegångar i ett föredrag hållet på So-

cialdemokratiska ungdomsförbundets
kongress. Visserligen, menade Sandler,
ingår som självklart inslag i det demokratiska samhället att alla har rösträtt,
hur okunniga de än är. Resultatet kan
dock inte bli lika bra som om bildningen
varit mer utbredd bland medborgarna.
Sandler poängterar att folkbildningen
måste ses som förutsättning för ett socialdemokratiskt samhälle. ”En höjning
av genomsnittsmänniskans andliga
nivå är för våra samhällsideals verkliggörande av grundväsentlig betydelse”.
Han nämner dessutom dess ”taktiska
betydelse, bildningen som kampmedel”.
Kvantitet i anhängarantalet är nödvändigt, men lika viktigt anser Sandler kvaliteten på individerna som ansluter sig
vara. Nykterheten är även den en förutsättning för den lyckade utgången av
kampen.
Dessa tankar präglade också budskapet från en annan av socialdemokratins
viktiga ideologer vid tidpunkten, Oscar Olsson. I Folkets bildningsarbete
skriver Olsson:
Det är inte den andligt vanlottade trälhopen med sin hätska förbittring utan
den självuppfostrade fria arbetarskaran med sin glödande harm, som
skall vinna den slutliga och avgörande segern för klassens andliga och
materiella frigörelse (Olsson 1912, s.
60)
Olsson menar inte detta i nedsättande
bemärkelse. Det han vill understryka,
hävdar han i publikationen, är att inte
individerna ska behöva se det som att
de ska behöva glömma sig själva, sin
personliga utveckling, och offra den
egna lyckan för klasskampens skull.
Han utgår ifrån att de han strider för
vill utvecklas och frigöras enligt de
definitioner han ger orden.
Faktum är att Rickard Sandler år
1908 uttryckte folkbildningens (och
därmed folkbibliotekens) dubbla
ideologiska härkomst väl så bra som
dagens forskare: ”klasskampen har
drivit fram bildningsintresset
nedifrån, demokratin tvingat fram
bildningsverksamheten uppifrån – så
har folkbildningsfrågan fått den
betydelsefulla plats den intar i
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nutiden”.
Ännu en framträdande personlighet

Oscar Olsson , 1877- 1950

i Sverige vid den här tiden var Ellen Key.
Hon debatterade s.a.s. från vänster, sa
sig ha socialistiska åsikter, men tillhörde
inget parti. Hon hade också starka åsikter om att folket måste förändras och att
bildning var ett viktigt mål i det arbetet.
Med stor självsäkerhet propagerade
hon för konstens potential som universalmedel i detta sammanhang. I det nya
Sverige som formades skulle en ny samhällsstruktur byggas upp. Så här såg
Key på saken:
Intet är en mera obestridlig sanning
än att olikheten i bildningsgrad utgör
det djupaste av alla klassmärken. Förståelse, tankeutbyte, samkänsla äro endast möjliga mellan dem, som i någon
mån äga liknande livsvärden, och det
är bildningsgraden, som framför något
annat avgör vilka livsvärden, som för
oss bliva de högsta och dem vilka vi
således ivrigast eftersträva.
Men det stora misstaget är att tro att
den linje, som i detta fall är dragen
mellan över- och underklass, skulle
vara utmärkt genom rösträttsstrecket
eller stiga och sjunka med examensbetygen. (Key 1992, s. 17)
Det verkar således som om hon föreslår en ersättning för sin tids klassindelning med en annan där adelsmärket
heter bildning och är lika ouppnåeligt
som förut för den som inte får det vid
födseln. ”För bildning fordras nämligen naturanlag/…/Det är icke lätt att
definiera anlaget för bildning. Det är
framför allt med aningen och känslan,
man förnimmer var detta anlag finnes
eller saknas/…/den mest bildade omgivning skall/…/intet mäkta mot naturens
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oförmåga att undfå kultur” hävdar
hon i samma arbete som citerats
ovan. Miljön förmår mycket, men kan
alltså ändå aldrig ersätta anlag som
naturen helt enkelt inte har bestått
individen med. ”Bildningsanlaget
kan emellertid –som alla naturens
gåvor –utvecklas eller undertryckas”, säger hon. I Folkbildningsarbetet från 1906 förutser Key att skillnad mellan människor då inte längre
kommer att ”uppstå genom ståndsskillnader, utan genom själsskillnader!”.2 Ronny Ambjörnsson
har diskuterat konsekvenserna Ellen
Key drog av detta resonemang. Lösningen på denna olikhet mellan individerna fann hon i evolutionismen.
När jämlika individer fick möjlighet
att utveckla sin potential skulle de
välja varandra, ingen som var förmögen men utan bildningsanlag skulle
bli vald. Därmed skulle ett naturligt
urval föra fram de mest lämpade individerna. På lång sikt skulle därmed
ändå det ideala, klasslösa samhället
uppstå.

Ellen Key och tilltron till
konsten
”Social darwinism” har det kallats när
forskare ur olika discipliner överför
evolutionismens idéer till andra områden. Som visat gäller detta i hög
grad i hög grad Key. Hon var dock
inte på något vis originell i detta.
Tvärtom, naturvetenskap och
evolutionism kom från mitten av
1800-talet att påverka det europeiska
tänkandet överhuvudtaget. Inom
samhällsvetenskaperna är detta
mycket tydligt, men även t.ex. konsthistorien tog intryck3 . Det är inte
orimligt att tänka sig att samma internationella influenser spelar en roll
även i en svensk folkbiblioteksdebatt. Key debatterade i vitt skilda
ämnen med bland annat dessa idéer
som premisser. Den fråga som nu ska
granskas gäller hennes tankar om
konst, innefattande begreppet skönlitteratur.
Litteraturvetaren m.m. Thorbjörn
Lengborn strävar i sitt verk Ellen Key
och skönheten från 2001 efter att
spåra Keys inspirationskällor. Han
beskriver den kontext hon hämtar
idéer ifrån, hur hennes socialestetiska tankegångar utvecklas och
hur de kommer till uttryck. Key kopplade tidigt ihop områdena konst och
skönlitteratur. När hon diskuterat
konst- och skönhetsbegreppet har
hon gjort det i vid mening, även musik, natur etc. kommer in i resonemangen 4 . Kopplingen till William
Morris och Arts & Crafts movement
är tydlig hos Ellen Key. Morris häv-

dade att det genom konst, både skapande
och avnjutande, var möjligt att i grunden förändra världen. Förberedelse behövdes dock, ”de hittills förnedrade klasserna” måste upphöjas. Enligt Keys filosofi fungerade detta på flera vis. Konst
skänker njutning och lycka åt människan. En ”livsstegring” också på andra
områden kan uppnås. Ett uppväckt
konstintresse kan även medföra ”sedliga
väckelser”.
Vad blir då resultatet? Lengborn har
även granskat Keys tankar om detta. Ellen Key menar att det är ”stegring av
lifskänslan” man bl.a. söker i alkohol.
Uppnår man den genom upplevelse av
skönhet (konst) istället har man inte behov av andra berusningsmedel. ”Fula
handlingar” blir omöjliga att begå om
man på olika vis får ta del av konstens ”
inträffar. Key menar dessutom att det
enbart är genom skönhetssinnets utveckling ett bestående substitut för alkohol kan uppnås.
Berusad blir man inte enbart av för
mycket alkohol, utan även t.ex. av för
mycket tidningsläsande. Key talar i Folkbildningsarbetet om ”tidningssuperiet”
och ”tidningsfinkel” som ”i lika hög grad
som alkoholen gör den kritiklöse förädlande inflytande”. Vissa etiska kvaliteter
i konsten förmedlas således. Processen
är desto starkare som den fungerar utan

Ellen Key, 1849-1926

att människan är medveten om att den
läsaren tanklös och omdömeslös, viljelös och ledlös; lika lättlockad till egna
lågheter, lika värnlös gent emot andras
nedrigheter!”.
Det rör sig alltså hela tiden om att förändra samhället på ett högre plan, där en
av de positiva följderna är att stävja skadeverkningar från dåliga berusningsmedel genom att ersätta dem med något
gott. Key gick så långt att hon ansåg att
det som inte kristendomen kunnat åstadkomma och kanske inte heller socialismen skulle klara, det skulle skönheten
och konsten möjliggöra. Samhället
bis 2004:1

skulle, som Lengborn visat, kunna
omskapas genom etiskt utvecklade och
omdanade medborgare.5
Key argumenterar med stor känsla
emot idén att konsten skulle forma sig
efter den stora massans rådande smakpreferenser i en tid av nödvändig och
efterlängtad demokratisering av samhället. Det vore en förolämpning mot
människorna. När hon utvecklar denna
tanke framkommer tydligt hur övertygat hon tillhör dem som även inom konsten fäster tilltro till evolutionismens
principer om utveckling:
…det är lika orimligt att göra den
outvecklade massans smak afgörande
för ett konstverk som att af konsten
kräfva, att den skall stanna på den
barnsliga, osammansatta ståndpunkten i stället för att följa lagen för all
utveckling: att gå från det enkla, likartade och osammansatta, till det
mångfaldiga, olikartade och sammansatta. (Key 1906a, s. 81)
Både konst och befolkning skulle
sjunka till en allt lägre nivå. ”Det är oförsynt att bjuda folket en nedlåtet anrättad konst och litteratur”, hävdar Ellen
Key också i Folkbildningsarbetet.
Hos Ellen Key finns en övertygelse
om en nödvändighet av att ena det
svenska folket på ett andligt-kulturellt
plan som också syns i folkbiblioteksdebatten. Ett viktigt inslag i den sistnämnda är upphävandet av dåtidens
klassamhälle. Ellen Key återkommer
gång på gång till detta. ”När samma
andliga värden styra lifslusten hos alla
folkets klasser, då först har den egentliga klassgränsen blifvit upphäfd”, menar hon i Folkbildningsarbetet. Hon
hänvisar till betydelsen för ”samkänslan mellan alla folkets medlemmar”
och hur nödvändigt detta förändringsarbete är ”för folkets fortvaro som folk”.

Oscar Olsson och behovet av
livsnjutning
En person som anammade och integrerade Keys idéer i sin egen övertygelse
var den socialdemokratiske folkbildaren och politikern Oscar Olsson. Vad
gäller rusdrycker så menar han att enda
möjligheten att ersätta dem är att ”fylla
människors liv med verkligt bärande intressen, i den mån vi få eggelser av verkligt livsfrämjande och livsstegrande
art”, dvs. sådana som konsten kan
skänka. Om detta kan vi läsa i Thorbjörn Lengborns verk, men även direkt
hos Olsson, naturligtvis. Belysande är
särskilt publikationen Folkets bildnings
-arbete från 1912. Precis som Ellen Key
avser Olsson framför allt att hjälpa människan att få ett positivt, berikande, utlopp för sina inneboende (fullt legitima)
njutningskrav, han är inte fokuserad på
förbud av alkohol. Han menar att ”nykbis 2004:1

terheten inte är målet, endast ett medel
för uppnåendet av det verkliga målet,
mänsklighetens fysiska, intellektuella
och moraliska höjande”.
Han diskuterar värdet av
skönlitteraturläsning Det är ingen dålig poäng med läsning av romaner och
diktsamlingar, att de rustar sin läsare
bättre för läsning av facklitteratur och
bildningsarbete. Visst, det är
…den nyttigaste och värdefullaste litteraturen, då det gäller att göra folket
bekant med böckernas värld. Men det
är inte från den synpunkten – i egenskap av lockelsemedel – som skönlitteraturen har sitt största värde./—/
Skönlitteraturen är den koncentrerade speglingen och djupa tolkningen
av tidens starka strömningar, av människornas djupa själsbrottningar. Den
verkar därför också med livets egen
betagande makt. Vi växa, under det vi
leva med i de höga tankarna och starka
känslorna; då livets stora vidder
öppna sig för oss, är det inte endast
vår fantasi, som väckes, livsmodet flammar upp inför den befriande utsikten
och viljan stålas i hänförelse inför livets uppgifter. Och livskänslan, dess
fullhet, medför därför inte endast den
starkaste utan även den ädlaste livsnjutning, som står oss till buds. (Olsson 1912, s. 44ff)
Självkännedom och ett verkligt positivt, berikande utlopp för det mänskliga behovet av njutning; genom förmågan att förmedla dessa kvaliteter har
skönlitteraturen sitt största värde.
Konstbegreppets vida betydelse vid
tidpunkten understryks av att Olsson
ger författare, likaväl som tonsättare,
epitetet ”konstnär”, samt att han utan
kommentar växlar mellan begreppen
skönlitteratur och konst.6 Umgänge
med ”de stora diktarna” tillfredsställer
”behovet av andlig hygien”, en formulering som bär stark tidsprägel.7
Faktum är att Oscar Olsson fäster en
oerhörd tilltro till konsten och skönlitteraturen. ”Inte utan skäl räknas konsten, skönlitteraturen, som kulturens
blomma/…/konsten är den ljungeld,
som lättast för människan sliter sönder
mörkret för låt vara en sekundsnabb
blick ut i tillvaron”. Detta överensstämmer ju mycket väl med Keys uppfattning. En liten skillnad förefaller dock
existera. Key talar om skönhetssinnet,
och avser dess uppodling med hjälp ett
mycket brett konstbegrepp. Ändå är det
oftast det vi idag avser med konst (måleri, skulptur, konstindustri etc.) hon
exemplifierar med. Olsson talar om
konst, men exemplifierar med skönlitteratur i första hand.

Valfrid Palmgren
Med detta offentliga samtal som bakgrund tas frågan om moderna folkbibliotek upp på den politiska dagordningen i Sverige. Valfrid Palmgren företar år 1911 en utredning av det svenska
folkbiblioteksväsendet.8 Det har många
gånger kommenterats hur mån Palmgren är om att hålla denna frågan utanför politiken. Ideologiskt har hon en
snarast progressivt borgerlig utgångspunkt. Det är intressant att jämföra tankar hon uttryckt om bibliotek, bildning
och skönlitteratur med ovan relaterade
offentliga diskussion med andra politiska premisser.

Valfrid Palmgren 1877- 1967

Ett modernt folkbibliotek enligt amerikansk modell syftar enligt Valfrid Palmgren till att frambringa ”goda medborgare”:
Biblioteket hoppas och tror, att studium af böcker, som innehålla stora
tankar eller tala om ädla personligheter, om kamp för sanning och rätt,
skall leda till uppväckande i läsarens
sinne af motsvarande tankar och känslor, som i sin tur kunna blifva impulser till ädla handlingar; sådan läsning
skall gifva människorna högre mål för
deras sträfvanden, högre än dem, som
själfviskheten och penningbegäret
skapa. (Palmgren 1909, s 19f.)
Goda medborgare behövs, inte minst
därför att ”fosterlandets välfärd beror
på dem, som styra det, medborgarna,
valmännen. Ju högre dessa stå i moraliskt, andligt och materiellt hänseende,
desto ljusare ter sig landets framtid”,
menar Palmgren.
Förhoppningar om positiva effekter
av en andlig höjning via finslipat sinne
för konstupplevelser var således ett levande inslag i samhällsdiskussionen.
Ellen Keys omfattande agitation för
spridande av andra smakideal än de rådande samt bättre sinne för skönhetskänsla vilar på samma grunduppfattning. Trots olika politiska läger finns
denna övertygelse om att andlig fostran av medborgarna är värdefullt för
samhället i sin helhet.
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Folkuppfostran för Palmgren syftar bl.a. till att ”lyfta hela folket upp
på ett högre utvecklingsplan”, och
ordet ”kanske borde utbytas mot
nationaluppfostran”. Den önskvärda
effekten är att inom alla samhällsklasser råda bot på ”missförhållanden, som inga lagar afhjälpa”. Det
ska sprida en anda av respekt och
god vilja människor emellan, och
därvid ”mildra klassmotsatserna” så
att vi ”genom hvarandra sträfva mot
alltjämt högre mål” skriver hon 1910.
”En nations rätt till existens” beror
på dess genom nationaluppfostran
åstadkomna ”ständiga tillväxt i kultur, i moral, i social samhörighetskänsla
och
i
nationellt
själfmedvetande”, fortsätter hon.
Ytterligare en parallell till Ellen Key
är övertygelsen om behovet av att i
denna verksamhet vända sig till alla.
Engagemanget gäller ”hela det
svenska folkets konstnärliga uppfostran”, oavsett samhällsklass hävdade ju Key vid olika tillfällen i likartade ordalag.
Ellen Key talade om faran av att
anpassa den konst som skulle erbjudas folket efter mottagarnas smak
och önskemål. En direkt parallell
finns i Palmgrens åsikt i frågan om
ett eventuellt efterfrågestyrt urval av
litteratur. Angående den enligt Palmgren mycket omdiskuterade frågan
om bibliotekens romanavdelning, så
lutar hon sig mot ett uttalande av en
av de svenska föregångarna vad
gäller biblioteksverksamhet, P.A.
Siljeström. Denne menade att urvalet skulle göras med hänsyn till ”
’hvad som duger för s.k. bildade läsare i allmänhet’ ”. Detta är en slags
censur, det medger Palmgren, ”men
en sådan, utan hvilken hvarje allmänt
bibliotek skulle upphöra att vara en
bildningsanstalt och öfvergå till att
vara ett lånbibliotek. D.v.s. ett kommersiellt bibliotek som lånar ut det
kunderna vill ha och inte ägnar sig
åt att försöka bilda dem/författarens
anmärkning). Ett inköp helt format av
efterfrågan, om denna visar sig utgöras av litteratur som INTE skulle
passa en s.k. bildad läsare, gör alltså
enligt Valfrid Palmgren att biblioteket missar att fullgöra sin uppgift.
Vilken roman som helst bidrar varken till att ”väcka ädla impulser” eller skapa några ”goda medborgare”.

ansvar för medborgarnas värderingar. Till
detta kom vid den berörda tidsperioden
en spridd övertygelse om konstens (inklusive skönlitteraturens) förmåga att påverka sin läsare. Det kunde verka ganska
enkelt. Man blev andligt upplyft av att
läsa det som var bra, man blev förslöad,
depraverad och ”onykter” av att läsa
skräp. Mot bakgrund av detta framstår det
inte som märkligt att man i vissa sammanhang kunde argumentera för inrättande av
bibliotek för att begränsa exempelvis alkoholmissbruk
och
vidlyftigt
krogfrekventerande. Frågan om
folkbibliotekens bakgrund har många dimensioner, detta är en. Via konsten hoppades och trodde man kunna förändra
medborgarna på ett sätt som på sikt uppfattades som gynnsamt för samhället.
Man ville förmedla ett förenande system
av värderingar (ideologi).
För att återvända till nutid så kan man
konstatera att skönlitteratur fortfarande
tilltros förmåga att påverka värderingar.
Det är ett instrument som används i detta
syfte framförallt i uppfostran och utbildning. Skönlitteratur rekommenderas som
medel att öva upp empatisk förmåga.9 De
senaste åren har skönlitteratur använts
inom utbildningar av såväl medicinsk som
juridisk karaktär. I enlighet med vår
postmodernistiskt tvivlande tid (i den mån
den fortfarande är detta) så finns dock inte
längre den brinnande övertygelsen om
garanterad nytta. Snarare blygsamma förhoppningar. Skönlitteratur ses inte heller
som ett universalmedel att bringa insikt.
Men det ses fortfarande som en möjlighet att åstadkomma något gott i samhället. Det hade varit intressant att se en
undersökning som syftade till att ta reda
på vad några av dagens samhällsdebattörer anser detta goda bestå i.

gemensamma känslor. Sålunda danas öfverallt, där äkta
skönhet njutes, den ’heliga allmänneliga kyrka’, som numera ingen annan religion är i stånd att på jorden upprätta!” (Key 1906).
6. ”Den stora konsten”, avseende en pjäs av Ibsen, kan
skänka ”en känsla av friskhet och styrka som efter ett
härdande havsbad” menade Olsson 1912
7. För vidare diskussion av periodens hygienistiskt
influerade språkbruk hänvisas till Christerson 2003
(magisteruppsats).
8. Valfrid Palmgren (g. Munch-Petersen), f. 1877, d 1967.
Fadern var rektor (känd reform-pedagog) vid den egna
skolan, Valfrid P M-P arbetade där som lärare, disputerade på en avhandling i romanska språk i Uppsala, bröt
mark såsom Sveriges första kvinnliga biblioteksamanuens samt valdes till ledamot av Stockholms stadsfullmäktige som representant för högern under år 191011. Även här var hon pionjär; av 100 ledamöter var 2 kvinnor. Det var för övrigt det första kommunalvalet där kvinnor var valbara. Detta är ett axplock ur hennes verksamhet, förutom allt övrigt pionjärarbete i bibliotekssammanhang som hon ägnade sig åt (Se vidare i Svenskt
biografiskt lexikon 1987: ”Munch-Petersen, Alfhild Valfrid Matilda Palmgren” samt Nicklasson 1997 ). Hon bör
alltså räknas in i en borgerlig medelklass, om än progressiv. Man kan säga att hennes egen verksamhet vittnar om
samma tro på möjligheten att förändra samhällsstrukturen inifrån som kommer till uttryck när hon uttalar sig i
folkbiblioteksfrågan.
9. Se t.ex. Johanna Rivano Eckerdals magisteruppsats
Att läsa sig empatisk, 2002.
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”Att sträcka sig ut ur sig själv...
MARIE LUNDQUIST
Varje natt uppförde böckerna, dessa yrselns genomskinliga maskiner, inom
mig, byggnader över ett bråddjup. Octavio Paz
Godhet är ett svårt (och missbrukat) begrepp. Nästan lika svårt som ondska.
Litteratur som förmedlare av godhet, nytta? Frågan känns felställd. Jag
passar. Skönlitteratur, det vill säga konstnärlig gestaltning, är svårt,
för att inte säga omöjligt, att förena med bestämda avsikter, enligt mitt sätt
att se. Hellre vill jag tala om det som litteraturen gör med mig, med oss
alla. Inte jämt, men då och då, i de benådade ögonblick när orden fogats
samman så att de blir självalstrande, en sorts ljusbärare som länkar samman
värld och människa. I den förvandlingsakten har skönlitteraturen sitt stora
berättigande.
Alltsedan mina år som bibliotekarie hyser jag en stark tilltro till att en
viss bok på outgrundliga vägar till slut finner sin läsare. Förutsättningen
för att så ska ske är ett generöst bokbestånd som är öppet också för ett
icke målinriktat sökande. Därför tror jag att det för skönlitteraturens del
kan ligga en fara i att biblioteken tenderar att bli specificerade
sökcentraler där man måste veta exakt vad man är ute efter. Hur ska då
slumpens vägar kunna hållas öppna? Det är ju dem som ofta leder fram till
de riktigt stora läsupplevelserna.
Det finns ett stort värde i systematiken, en av anledningarna till att jag
en gång i tiden sökte mig till bibliotekarieyrket tror jag var just att jag
fann en sådan njutning i att ordna världens kaos i hanterbara kategorier.
Men jag vill ändå hävda att det finns ett lika stort värde i det oordnade,
i de oväntade möjligheter som öppnar sig när man själv får spåra. Tidsandan
som nu råder sätter dock käppar i hjulet för detta. Kommersialismens
monopol på snart sagt allt, gör att de fria vidderna där man kan söka sig fram på
egen hand utan att påtvingas andras budskap blir allt färre.
Ett tag samlade jag på bilder av själva läsakten. Målningar och fotografier
där en läsare sitter lutad över en uppslagen bok vars vita pappersljus
återkastas i hennes ansikte. Dessa bilder utstrålar nästan alltid en känsla
av kontemplation. Läsandet verkar vara ett sätt att uppnå ro, stillhet.
Denna stillhet står ibland i stark kontrast till det lästa, där våldsamma
händelser gestaltas och genomlevs. Läsningen tycks upprätta ett osynligt
rum kring den läsande, den som sitter böjd över en text är upptagen av
någonting större än sig själv.
Ordet läsa betyder ursprungligen ”plocka upp, samla”, betydelsen återkommer
i uttrycket ”läsa lusen av någon”. Kanske är det här taktila draget hos
läsningen viktigare än vi tror, kanske ”plockar” man faktiskt upp orden
från boksidan när man läser dem. ”Byggnader över ett bråddjup” kallar Octavio
Paz böckerna. Broar är de, över avgrunderna som oavbrutet öppnar sig i världen
och i oss själva. Att plocka upp de dikter och berättelser som
skönlitteraturen erbjuder är att sträcka sig ut ur sig själv och låta sig
förändras.

Marie Lundquist debuterade 1992 med ”Jag går runt och samlar in min trädgård för natten” och har sedan publicerat
bl a ”Brev till de sovande” (1997), ”Astrakanerna” (1995), ”I stället för minne” (1997) samt ”En fabel skriven på
stenar” (1999)
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Välviljans klassamhälle
Bengt Nerman

P

å mig har skönlitteraturen - eller ”dikten” - och vare
sig jag har läst den eller själv skrivit den, räddat liv
och förstånd. Dikten har hjälpt mig ut ur ett
fängelse av goda syften och total oförmåga att se och
förstå andra människor. I grunden: att förstå sig själv.
Vad det gäller är tillgången till formuleringar, oavsett art
och nivå, som ger mig möjlighet att formulera mig själv.
Det vill säga: ta form. Mitt svar på frågan om diktens
betydelse är därför,-Javisst! Självklart! Men det är inte så
att man kan tillsätta skönlitteratur och vänta sig goda
resultat, som när man häller socker eller salt i något man
håller på att laga till. Vad det gäller är å ena sidan tillgången till formuleringarna, å den andra möjligheten att
ta till sig, att ”använda”, formuleringarna. Och då
beskriver jag ett samhällsklimat. Det är där problemen
ligger.
Jag har aldrig varit bibliotekarie, men jag var i fjorton år
lärare, på Skolöverstyrelsens biblioteksskola, i modern
svensk och västerländsk skönlitteratur. I praktiken
betydde detta att de blivande folkbibliotekarierna genom
mig fick möta ganska mycket av det finaste som hade
skrivits under de senaste säg femtio åren. Plus att jag
därtill tog fram sådant som jag visste var läst av många
men som det aldrig föll mig in att biblioteken skulle
tillhandahålla: grymma religiösa romaner, våldsskildringar, pornografi. Vad var det jag då missionerade
för? Inte det fina eller det goda, i förhoppning att med
dess hjälp slå ut det fula och onda. Det var så jag var
uppfostrad och jag hade klart för mig att det var en
omöjlig väg. Vad jag ville förmedla var lockelsen och
glädjen av det sammansatta, det man kanske bara kunde
nå någon gång, men som fanns där och kunde ge
befrielse, därför att det formulerade och vidgade ens
medvetandes värld. Jag tänkte hela tiden i medvetande
och möjligheter och tyckte att det var detta ett folkbibliotek borde satsa på.
Samtidigt visste jag att ett medvetande rymmer så
många lager och skiftningar som är motsatsen till det
komplicerade och rika. Men stod verkligen ett medvetandes ena sida i en allt uteslutande konflikt med den
andra? Förutsatte inte det ena det andra? Och var det
inte så att det var det sammansatta som gav rikedomen?
Om det nu bejakades? Vad skulle Shakespeare ha sagt?
Eller James Joyce? Var inte problemet en hållning som
gjorde trappor och stegar av allting, som satte ”för” för
somligt och ”mot” mot annat, som till varje pris skulle
uppfostra, i den fåfänga tron att man kunde verka under
eller att det verktyg man hade, det goda förkroppsligat i
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den goda boken, skulle åstadkomma resultatet?
Jag försökte ställa frågorna på ett nytt sätt och det är
det som fortfarande gäller för mig. Att vad man brukar
kalla den socialt engagerade skönlitteraturen skulle ha
någon särställning tror jag inte. Dess ”verkan” beror av
situationen och av de insikter den förmedlare. Ofta är
budskapen så förenklade att de, åtminstone för mig, har
motsatt verkan. Jag storknar på den goda viljan.
När jag själv på 60-talet började skriva och publicera
dikter mötte jag en annan sida av det engagerade som
gjorde mig sorgsen: att kritiker tog den hållning för gott
som jag formulerade enkelt och rakt ofta i den första
meningen - men som närmare besedd min dikt
relativiserade eller polemiserade mot. En läsart, alltså,
som förenklade och därför missade poängen. Och som
gjorde min dikt meningslös. Var det inte samma problem
igen, fast i annan version: en hållning där människor
ägnar sig åt att tala om för andra hur de ska leva när de i
stället skulle kunna hjälpa andra att leva så som de
själva känner är rätt?
Betyder det sista att Bengt Nerman tror på människors
inneboende godhet? Nej, men jag tror att få ting är
viktigare än att inte stänga för varandra utan tvärtom,
om man kan, hjälpa varandra till frihet, till inre frihet.
Jag är uppväxt i det välviljans fängelse som Annika
Christerson så väl belyser och fick redan under mitt
första levnadsår min roll i detta idealismens klassamhälle tilldelad. Fast det tog tid för mig att upptäcka. Sin
broschyr ”Arbetarnas bildningsarbete” dedicerade min
far, Ture Nerman, 1923 till mig med orden:
”Bengt Nerman, framtida bildningsarbetare, från hans
Pappa Ture” ”Arbetarnas bildningsarbete” betydde
förstås inte alls arbetarnas bildningsarbete; det betydde
”bildningsarbetarnas” arbete på att ”bilda”, det vill säga
forma, arbetarna, till den rätta uppgiften. Arbetarna
skulle ha rätt form för att fylla sin uppgift.
Ture tvekade aldrig om vad han ville med mig. Han var
lika säker på det som på allt annat. Och han tvekade
aldrig om vad han hade rätt att göra: han var ju god och
på den rätta sidan, på det rättas sida. Även om samtiden
inte riktigt såg detta. Och det är klart att jag blev
”bildningsarbetare”: jag hade min första studiecirkel,
med kamrater i arbetarrörelsens nykterhetsorganisation
Verdandi, redan 1943 och på den vägen fortsatte det.
Idag tror jag att det är två faktorer, eller tre, som framförallt kom mig att uppleva denna idealistiska värld som
ett fängelse och en lögn.
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Den första var helt enkelt att detta uppenbart var ett
klassamhälle, fast ingen verkade se det. Eller ville se det.
Ett samhälle där man självklart talade om sina medmänniskor som ”materialet”. Saken blev bara särskilt tydlig i
den värld där jag växte upp. Jag minns hur min far på
min fråga om hur hans bildningssyn gick ihop med hans
samhällssyn förvånad svarade ”Men vi var ju andens
överklass?” För mig var det en komplikation att själva
syftet med detta andliga klassamhälle var att avskaffa
klassamhället. Ture var brinnande bolsjevik och leninist
och min uppgift som bildningsarbetare var, enligt hans
broschyr, att av arbetarna skapa soldater, med ”viljebetonad handlingsdrift” och en klar, enkel och färdigformulerad syn på sammanhangen. Uppgiften var,
närmare besedd, att ”påtvinga den uppväxande generationen och folket i övrigt vår nya solidaritetssyn”. Själv
tillhörde jag den uppväxande generationen men lyckades överleva, inte minst med hjälp av dikten.
Det är viktigt att förstå att min fars hållning inte skilde
sig från den som hans egna, borgerliga lärofäder intog.
Vad det gällde var att ge form åt, att ”bilda”, dem som
var under. Det hade han lärt sig många år innan han
blev kommunist.

Den andra faktorn är att jag själv växte upp i ”materialet” - i min mors värld och som kamrat med dem jag
skulle ”fostra” och forma, och där fick klart för mig att
så som man uppifrån föreställde sig folket såg inga
människor ut. Att synsättet i sin välvilja och godhet eller grymhet - byggde på aningslöshet och okunskap
om människor och på blindhet för mänskliga relationer.
En blindhet som till sist bottnade i oförmåga att se sig
själv.
Den tredje faktorn är att jag alltid har varit praktiker:
medan andra har pratat och haft åsikter har jag försökt.
1962 var jag mogen att i bokform, i ”Demokratins
kultursyn”, föreslå en totalt annan bildningssyn,
byggde på insikt i vad en människa är, hur mänsklig
förändring och mognad går till och vad som är mognadens villkor och dessutom på klarhet om att relationen
dikt-läsare inte är den av orsak och verkan. Jag tänker
så fortfarande: det är där vi ska börja.
Österäng 2 februari 2004

Bengt Nerman är författare till en rad uppmärksammade böcker, bl a Demokratins kultursyn (1962) och senast Den offentliga
lögnen (1997) Under 1960-talet gav han också ut ett antal diktsamlingar.

Folkbildning uppifrån... Husförhör vid mitten av 1800-talet. Målning av Frans Lindberg

bis 2004:1

21

Litteraturens örtagårdsmästare
Mats Myrstener har läst en ögonöppnande bok om Karl-Otto Bonnier och
förlagets guldålder.

Det finns böcker som öppnar ens ögon. ”Litteraturens
örtagårdsmästare” av Per I. Gedin, själv bokförläggare,
handlar om Karl Otto Bonnier (1856-1941). Hur viktiga
Bonniers förlag var för svensk bokutgivning under ”det
moderna genombrottet”, och i vilken motvind Albert
Bonnier och sonen Karl Otto fick arbeta, hade i varje fall
inte jag en aning om. Nu vet jag bättre. Den 593 sidor
tjocka boken, med fina illustrationer, har varit min
jullektyr och följeslagare i flera veckor. Uppslukande,
berikande, spännande till sista sidan.
För ett år sedan var min följeslagare Ulf Olssons tjocka
biografi om Marcus Wallenberg (1899-1982). Marcus
Wallenbergs stora betydelse för svensk industri och
svensk välfärd under många år har nog tidigare inte
riktigt beaktats, snarare misstänkliggjorts av oss inom
studentvänstern. Både Marcus Wallenberg och Karl Otto
Bonnier var i första hand ”svenskar” och ”nationalister”,
med sin verksamhet under lång tid främst knuten till
Sverige. Det var i en förgången tid, före globaliseringen,
som man idag kan minnas med en viss saknad. 1968 stod
Sverige på topp som välfärdsland. Jag minns det väl,
själv var jag en oskuldsfull 14-åring.
1829 slog sig Adolf Bonnier, son till en tysk-judisk
bokhandlare i Köpenhamn, ner i Stockholm och startade
en bokhandel. Någon större bokhandel fanns inte i
Stockholm, Sverige hade ingen stor bokläsande medelklass som exempelvis Tyskland, och Bonniers framgång
blev omedelbar. Boklådan, på Norrbro vid Slottet, blev
stadens mest besökta. När Adolf också startade ett
bokförlag och tryckeri tog han sig dock vatten över
huvud. Hela hans verksamhet höll på att gå över styr.
Hans två yngre bröder David Felix och Albert fick resa
upp från Köpenhamn och rädda situationen. Felix
övertog verksamheten i Göteborg och Albert den i
Stockholm. Snart skulle hans förlag vara Sveriges största
och mest välrenommerade.
Alberts son Karl Otto skulle driva förlaget i sextio år,
från 1880 till sin död 1941, de sista tjugo åren dock med
allt större hjälp av sönerna Tor, Kaj och Åke. Karl Otto
ägnade all sin tid åt förlaget, de stunder han syntes utan
sina älskade manuskript var få. Det var en tid när han
faktiskt hann läsa alla manus som inflöt till förlaget, och
de var inte få.
Gedin talar om förlagets guldålder, som inföll under Karl
Otto Bonniers tid. Fader Albert hade lutat sig mot säkra
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kort som Topelius (vars ” Fältskärns berättelser” blev en
enorm storsäljare), Viktor Rydberg, och den judiske
vännen, docenten, kritikern och poeten Oscar Levertin,
eller den mer jordnära ”Handbok för hästvänner” av
greven Carl Gustav Wrangel. Carl Larsson var i många år
förlagets store illustratör.
Den unge Karl Otto sändes först på ”gesällvandring”
under några år till England, Frankrike och Tyskland (så
utbildades för övrigt också bröderna Marcus och Jakob
Wallenberg Senior, för dom tillkom, liksom för Karl Ottos
söner, också New York). Familjen Bonnier var politiskt
liberal, man umgicks med den arbetarvänlige läkaren
Anton Nyström och i konstprofessorn Carl Curmans
”salong”. Karl Otto knöt sedan medvetet de nya unga
författarna till sig, ”det unga Sverige”: Strindberg, Heidenstam, Fröding, Selma Lagerlöf.
Alla blev med tiden storsäljare. Karl Otto hade en
osviklig näsa för vad som gick att sälja, men också stor
medvetenhet för vad som var, eller skulle bli, ”stor litteratur”. Och detta trots att förlaget stundtals fick arbeta i
svår motvind. När Strindbergs ”Giftas” åtalades 1884, det
var novellen ”Dygdens lön” som drev gäck med den
heliga nattvarden, blev Albert Bonnier angripen från både
höger och vänster på det mest osmakliga sätt.
Antisemitismen fick förlaget finna sig i ända från starten.
Strindberg drog sig inte heller för att förtala ”den gamle
juden”, en av de värsta anstisemiterna var socialisten
Bengt Lidforss i Lund. Giftasprocessen mot förlaget drevs
främst av den perfide kyrkoherden John Personne,
uppbackad av Svenska akademins gårdvar Carl David af
Wirsén och störste konkurrenten, Norstedts konservative
chef Holm. Faran var stor för att Albert Bonnier, då 64 år,
skulle dömas till fängelse. Hans motståndare jublade åt
tanken.
Karl Otto reste ner till Zürich, där Strindberg befann sig,
och besvor honom att komma hem, eller skriva en not att
han själv skulle avtjäna ett eventuellt fängelsestraff. Men
Strindberg, feg när det kom till kritan, tvekade in i det
sista. Karl Otto blev, för en gångs skull, nervsjuk på
kuppen. Men det hela avlöpte till slut väl, och Strindberg
kunde avgå som triumfator efter rättegången (men i
Hamburg fick Karl Otto handgripligen hindra honom att
hoppa av tåget). När Frödings dikt ”En morgondröm”
åtalades femton år senare var man mer säker på att det
hela skulle leda till en friande dom. Rättegången
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påskyndade Frödings mentalsjukdom. Men tiderna hade
förändrats.
Dessa kapitel i boken är nog de mest intressanta. Man
förbluffas ofta över hur Bonnier kunde, trots författarnas
antisemitism, gång på gång publicera verk av Ola Hansson, Heidenstam eller Sven Hedin. Den senare blev en av
deras storsäljare, och det var först när Hedin, i samband
med borggårdskrisen 1911 allt mer närmade sig högerextrema åsikter, som Bonnier bad honom att byta förlag.
Hans bägge ”Varningsord” som propagerade för en
svensk anslutning till Tyskland under första världskriget
publicerades likväl av Bonniers, trots att familjen politiskt
var motståndare. Man ville dock inte släppa en av sina
bäst säljande författare till konkurrenten Norstedts.

Samtidigt finansierade Bonniers Torgny Segerstedts
antityska tidskrift ”Fronten” under hela kriget. Först på
1930-talet, när Hedin blivit allt mer nazist, valde han
självmant att för en tid lämna Bonniers förlag.
Principen var att aldrig censurera i politiska frågor. Det
enda som väckte förläggarens oro var rader som kunde
såra ”moral”, ”kung” eller ”kyrka” och som kunde leda till
åtal och dålig publicitet. Men även där blev det oftast som
författaren önskade. Risken var ju alltid att han annars
gick till något, mindre nogräknat, förlag.
En av 1900-talets största framgångar för Bonniers blev
Selma Lagerlöfs ”Nils Holgerssons underbara resa”, en
geografibok för barn, utgiven 1906. Den följdes av, i
samma pedagogiska anda, ”Svenskarna och deras

Karl Otto och Lisen med barnen på 1890-talet.
Från vänster Gert, Greta, Åke, Elin och Tor.
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hövdingar” av Heidenstam, ”Från pol till pol” av Sven
Hedin, och Anna Maria Roos’ ”Sörgården”. Bonniers
hade länge närmast monopol på skolboksutgivningen.

Läsning i familjen
Rörande och intressanta är de många familjebilder Gedin
ger från den Bonnierska familjen. Karl Ottos hustru Lisen
var en stark personlighet, kulturellt intresserad och
ägnade sig mycket åt filantropi. Karl Ottos systrar Jenny
och Eva var under lång tid hans litterära smakråd. En
familjeafton i hemmet avslutades alltid med att Albert eller
Karl Otto läste högt ur ett nyinkommet manuskript, som
sedan kritiserades eller rosades av hela familjen. Därefter
bestämde sig Albert eller Karl Otto för utgivning.
Den som en gång antagits som författare understöddes,
ofta hela livet. Hur besvärlig och svårsåld en poet som Pär
Lagerkvist än var så stöddes han med förskott och hjälp
till sig och familjen under många år. Först i och med
nobelpriset skulle Bonnier få igen de pengar man satsat
på Lagerkvist. Dog en författare kunde hans familj räkna
med Bonnier- familjens ekonomiska stöd livet igenom.
Man får i breven oräkneliga exempel på Karl Ottos storsinthet gentemot oförskämda författare som ofta levde
hutlöst över sina tillgångar. Hans tolerans mot många
författares antisemitism, speglosor och invektiv är häpnadsväckande.
Först mot slutet av boken märks en viss ironisk kritik

från Gedin. Efter Karl Ottos död 1941 börjar hans tre söner
”positionera” sig för en maktkamp inom firman som skulle
vara många år. Den äldste, Tor, slogs framgångsrikt för sin
son Albert, som skulle ta över guldägget Åhlén och
Åkerluns veckotidningar. Åkes son Gerhard, bildad och
bokintresserad, blev bokförlagets chef i många år. Men
förlaget hade nu hamnat i skymundan av veckotidningsförsäljningen, ägandet av Pressbyrån, och andra senare
mediaförvärv.
Ägandet i Dagens Nyheter, som började med några
aktier på Albert seniors tid, behandlas inte i boken.
Man kan inte undgå att gripas av sympati för Karl Otto
Bonnier. Utan hans liberala inställning till bokutgivningen
hade svensk litteraturhistoria sett helt annorlunda ut. När
Ivar Lo-Johansson besökte honom på 1930-talet arbetade
han fortfarande i ett litet slitet rum i Bonnierhuset, belamrat av böcker från golv till tak. Lo-Johansson skriver i
memoarboken Tröskeln 1982: ”Gubben Bonnier stannade
kvar vid sitt bord och i sin stol tills den äldsta och mest
moderliga av de kvinnliga sekreterarna fört in den unge
författaren som om det varit en barnunge som hon lett in
till doktorn. Då först reste sig den åttiårige patriarken och
hälsade. Nyfikenhet tillsammans med värdighet spelade i
hans ögon./…/ Han hade varit med om vad som hänt i den
svenska litteraturen under de bägge sista decennierna av
artonhundratalets så kallade guldålder”.

Skriv så du hörs! Skrivakurs som länsbiblioteksinitiativ
24-25 januari träffades 20 personer på Sambiblioteket i Härnösand för första träffen i skrivakursen med bl a Gunilla Kindstrand som
gästlärare. Nyfikna ställde bis några frågor till Karin Westerlund på länsbiblioteket:

1. Hur kommer det sig att just Länsbiblioteket tog initiativet?
Vi har förut haft skrivarkurser. Till en början med för barn och ungdomar men sedan även för blandade grupper (i
Sollefteå en med deltagare från 17 till 75 år)och de blev nästan allra bäst! Västernorrlands län är ett anonymt län med två
starka landskap Ångermanland och Medelpad med nästan vattentäta skott emellan. Från dessa landskap har vi haft
flera bra journalister som även skrivit
skönlitterärt - Lars Ahlin, Karl Östman,
Olof Högberg, Pelle Molin, Birger Norman,
Maurtiz Edström m fl. Nu för tiden är det
inte så många skrivande härifrån. Vi utgick
dock från att många skulle kunna skriva
om kulturella eller samhälleliga händelser
om de hade de rätta verktygen. Länsbiblioteket gav nyss tillsammans med En
bok för alla ut Röster från Medelpad/
Ångermanland. Vårt skrivprojekt kan ses
som en fortsätning även av detta projekt.
Länsbibliotekets mål är bl a att stimulera
och lyfta fram skrivandet i länet, gärna i
samarbete med övriga kulturenheter på
landstinget.
2. Har det faktum att ni står bakom
kursen gjort att ni nått biblioteksanställda särskilt väl?
Ill. Carina Kågström
Jodå biblioteken i länet har hjälpt till att
sprida informationen och inbjudan till
skrivomgångarna men ingen biblioteksanställd har anmält sig som deltagare (om man nu inte räknar med mig). De som
är med har skiftande bakgrund - lärare, smed, journalist, revisor, pensionär, förskollärare, terapeut...
3. Skrev man ” i ett norrländskt glesbygdsperspektiv” under helgen?
Ja jag tror att alla tänkte så från början men då Regine Nordström från tidskriften Provins sa att vi skulle passa oss för
de norrländska markörerna drog vi alla öronen åt oss. Det är lätt att sitta fast i offer- och tycka-synd-om-rollen med det
perspektivet.
Se även Karins artikel: http://www.lansbib.bib.mh.se/
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Om rätten att bli ihågkommen.
Mikael Böök har deltagit i två biblioteksseminarier på World Social
Forum i Indien och mött indiska bibliotekarier

Kay Raseroka, IFLAs president, talade i Mumbai

Tre seminariedeltagare: Mirja Ryynänen, Harsha Parekh
och Kay Raseroka. Foto: Mikael Böök

- Bibliotekens uppgift är att främja kommunikationen i
samhället. De bör etablera verksamheter, som bestäms av
behoven i de samfund som de betjänar. En bibliotekarie
borde vara intresserad av det omgivande samhället och
engagera sig i dokumentation och kommunikation.
Världssocialforum är ett angeläget exempel: här skulle det
behövas bibliotekarier som ser till att bevara, organisera
och presentera all den information, som hundratals
organisationer och sociala rörelser för med sig!
Så sade IFLA-ordföranden Kay Raseroka från
Botswana, som höll huvudinledningen på seminariet
Demokratisering av informationen: Fokus på bibliotek!
Förhoppningsvis kommer hennes uppmaning till
bibliotekarierna också att uppmärksammas av framtida
arrangörer av dessa gigantiska socialfora, där man ofta
saknar kunnig hjälp för att hitta vad och vem man söker.
Den första av seminariets två sessioner ägde rum på
söndag 18 januari 2004 kl 9-17 på Tata Institute of Social
Sciences (TISS), som ligger i ett fridfullt parkområde i av
Mumbais östra förstäder. Majoriteten av deltagarna (ca
80 pers) var professionella biblioteksmänskor från
Mumbai, Pune, New Delhi, Dharwad (där många av
Indiens bibliotekarier utbildas), Ahmedabad och andra
indiska städer.
Andra sessionen hölls följande dag kl 9-12 i ett tält på
bis 2004:1

industriområdet NESCO i Goregaon, en av Mumbais
nordvästra förstäder, där de oräkneliga (över tusen)
konferenserna, seminarierna och workshopparna på
Världssocialforum anordnades. Deltagarantal: 25.
Alla deltagare poängterade eller utgick ifrån att biblioteken och bibliotekarierna är av stor betydelse för samhället.
Det rådde närapå konsensus om att ett nätverk av bibliotek med tillräcklig, offentlig finansiering är en nödvändig
förutsättning för en demokratisering av informationen.
Samtidigt var man ense om att demokratiseringen också
måste innebära ”en grundlig förändring i bibliotekets roll”.
Förändingen i bibliotekets roll kräver inte minst att
biblioteket som sådant demokratiseras. Talarna på seminariet lyfte fram två viktiga synpunkter:
- Rätten att bli ihågkommen (The Right to Memory):
biblioteket måste kunna betjäna inte bara de läskunniga
och litterata utan också mänskor och hela folkslag, som
saknar egen litteratur och skriftkultur. Informations- och
kommunikationsteknologin kan och bör utnyttjas tillfullo i
detta syfte. Kay Raseroka, fd europarlamentarikern Mirja
Ryynänen och Ravinder Kumar Chadha, chef för
parlamentsbiblioteket i New Delhi, talade på detta tema.
De färgstarka demonstrationstågen och folkliga
spektaklen på socialforum inramade effektfullt ”rätten att
bli ihågkommen”. På årets socialforum konkurrerade
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utomhusevenemangen nästan ut de traditionella
intellektulla samtalen inne tälten. De iscensattes av
delegationer från Indiens delstater, från grannländerna
Nepal, Pakistan, Bangla Desh, Tibet, Kina och Sri Lanka,
och från alla övriga hörn av världen;

Fri programvara
Fri programvara med öppen källkod (Free and Open
Source Software): biblioteken och överhuvudtaget alla
offentliga informationstjänster bör byggas på programvara som är öppen och fri i samma bemärkelse som
vetenskapliga forskningsresultat är öppna och fria. Det är
en förutsättning för tillförlitlighet, transparens och
demokrati.
Diskussionen inleddes av bl a professor Rama Reddy
från universitetet i Hyderabad och Sunil Abraham,
direktör för ett internetföretag i Bangalore, centrum i
Indiens svällande IT-sektor. Det invändes, att stöd och
service inte ges för fri programvara. Fast nuförtiden
erbjuder t ex en rad firmor i Bangalore stödtjänster om
bara biblioteken är villiga att göra avtal med dem som de
hittills gjort med företag som stöder användare av privatägd programvara (t ex Microsofts program), försäkrade
Sunil Abraham.
Under rubriken ”alternativ kunskapsinhämtning”
introducerade den amerikanska nätbyggaren Doug
Schuler, känd som grundare av Seattle Community
Network, begreppet ”civil intelligens”, vilket handlar om
samhällets beredskap att tackla nutidens svåra ekologiska
och sociala problem. Men tyvärr uteblev diskussionen om
bibliotekariernas roll i uppbyggnaden av samhällets
kollektiva intelligens (man kommer att tänka på Gramscis
”En kollektiv intellektuell”!). I gengäld utredde bl a C.R.
Karisiddappa, ordförande i Indiens biblioteksförening
begreppet ”informationsläskunnighet”.
Vilken plats intar biblioteket i statens och samhällets
maktstruktur? I mitt eget inlägg pläderade jag för att
bibliotek och internet bör lyftas till samma nivå som
riksdag, regering och domstolar i grundlagen. Tanken på
en ”konstitutionell uppgradering” av biblioteket och nätet
vann stöd bland seminariets deltagare. Bibliotekarien på
Tata Institute, Dr Muttayya Koganuramath formulerade
saken såhär: ”i dagens informationsmiljö borde biblioteket spela rollen av ett supersystem”.

Fina principer och begrepp. Men glömde vi bort de
verkliga motsättningarna och ojämlikheten i, låt os säga,
Indiens ”informationsmiljö”?
Den existerande indiska lagstiftningen om bibliotek,
intellektuell frihet och informationsfrihet (hos oss även
kallad offentlighetsprincipen) nagelfors av tidigare
nämnde Ravinder Kumar Cahdha från riksdagsbiblioteket.
Forskaren B.D Kumbar som gjort en ingående studie av
folkbiblioteken i Karnataka påpekade för sin del att de
största indiska delstaterna, inklusive Uttar Pradesh,
Madhya Pradesh , Bihar, Rajastan and Panjab fortfarande
saknar bibliotekslagar. Också i Karnataka, där ett nätverk
av allmänna bibliotek byggts ut både i städerna och på
landet sedan lagen om folkbibliotek antogs år 1965,
präglas bilden av ”en massa försummelser och likgiltighet”, sade dr Kumbar.

Patetiska förhållanden
Under seminariets andra session talade fd studenten i
biblioteksvetenskap Potare Dilip Pochiran, som kommer
från landsbygden i Maharashtra, delstaten vars huvudstad är Mumbai. Skol- och biblioteksförhållandena på den
indiska landsbygden är ”patetiska”, sade han, enligt sin
tolk Rashid Ali, en dokumentärfilmare från New Delhi Potare höll nämligen sitt anförande på
Maharashtraspråket marati. Offentligheten domineras av
de politiska partierna, vilka enligt Potare bär skulden för
bibliotekens usla situation. Landsbygden överhuvudtaget
är marginaliserad. Vi talar om två helt olika världar, konstaterade Potare, därmed påminnande seminariedeltagarna
om Världssocialforumets devis ”en annorlunda värld är
möjlig”. Potare berättade också att han inte kunnat
avsluta sina studier på grund av sina bristande kunskaper
i engelska, och tillade, att han i alla fall inte hade fått
något jobb efter avslutade studier.
Seminariet ”Democratization of Information: Focus on
Libraries” anordnades av Network Institute for Global
Democratization (NIGD) och Sir Dorabji Tata Memorial
Library (Tata Institute forn Social Sciences). Seminarieledare var Muttayya Koganuramath och Mikael Böök.
Rapporter från och länkar till skriftliga bidrag finns att
tillgåpåsidan
http://www.nigd.org/libraries/mumbai

Mumbai är sedan 1988 officiellt namn på Bombay

Ny tidskrift om Afghanistan
Till följd av Svenska Afghanistankommitténs oförmåga att tydligt ta avstånd från USA:s invasion av Afghanistan bildades den 28
september 2002 Föreningen Afghanistansolidaritet. Bland grundarna av den nya föreningen fanns flera som tidigare varit aktiva och
framstående medlemmar av Svenska Afghanistankommittén. Föreningen Afghanistansolidaritet ”vill verka för att all utländsk inblandning i det krigshärjade Afghanistan upphör” samt ”öka kunskaperna och stödet för Afghanistan och dess folk i Sverige och
förmå den svenska regeringen att i bl a FN föra en politik som främjar respekt för Afghanistans suveränitet och territoriella integritet.” Föreningen har tidigare gett ut en tidning som distribuerades som bilaga till Folket i Bild/Kulturfront 2003:1 samt i samarbete
med Ordfront gett ut den 6:e upplagan av Jan Myrdals klassiska Resa i Afghanistan. Nu har de påbörjat utgivningen av tidskriften
Afghanistan.nu som ska utges varannan månad. I tidskriftens första nummer berättar Per Gahrton om hur han som EU-delegat rest i
det ”befriade” Afghanistan. EU-ledamöterna var överens: ”Detta är en USA-ockupation!” Jan Myrdal förklarar folkrättens förnuft
för DN:s Hanne Kjöler och Merete Taksdal recenserar kritiskt Åsne Seierstads storsäljare Bokhandlaren i Kabul. Information om
föreningen och tidskriften finner du på webbplatsen www.afghanistan.nu

Erik Edwardson
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BIBLIOTEKEN SVIKER DE
ELÖVERKÄNSLIGA!
Johan Jaatinen

F

ör några månader sedan blev jag elöverkänslig. Det var i datasalarna på högskolan
det bröt ut, och alltför sent insåg jag att det var allvarligt. Symptomen förvärrades
och idag kan jag inte använda datorer eller vistas i rum med lysrör eller låg energilampor utan att drabbas av yrsel, huvudvärk, koncentrationssvårigheter och närminnesförluster.
Att bli elöverkänslig innebär givetvis stora omställningar och sätter igång mycket funderingar. Som biblioteksstuderande har jag inte kunnat undgå att reflektera över hur dåligt

Ill. Ulf Larson

anpassade biblioteken är för elöverkänsliga. Flera elöverkänsliga jag talat med, liksom jag
själv, undviker att besöka bibliotek och i den nyutkomna boken ”Svart på vitt - Röster och
vittnesmål om elöverkänslighet” (red. Granlund-Lind & Lind) vittnar flera elöverkänsliga
om samma sak. En skriver om sitt ”älskade bibliotek” som hon ser från sitt fönster men inte
längre kan besöka.
Några av de elöverkänsliga i boken är före detta bibliotekarier som, genom den alltför
vanliga kombinationen av datorer och lysrör blivit sjuka:
”Jag ska berätta historien om min hustru som - i och för sig på eget bevåg - envisades
med att jobba kvar, eftersom hon älskade sitt arbete. Hon var nyutbildad bibliotekarie och
ville inte inse att hon var tvungen att skydda sig för det som så småningom blev hennes
öde. Det började med en röd, triangelformad fläck på hustruns kind som blev starkt frambis 2004:1
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trädande efter ett arbetspass och som i stort sett försvann efter några dagars ledighet. Hon
arbetade då i en relativt nybyggd loka1, utrustad med alla elektroniska tillbehör. Hon hade bl.a.
sju datorer och 451 lysrörsarmaturer i rummet. (...) Besvären tilltog efter hand och kom så småningom att innefatta de klassiska elöverkänslighetssymtomen: yrsel, hjärtklappning, koncentrationssvårigheter och huvudvärk.”
Efter ett halvår förvärrades besvären till att även innefatta ljusöverkänslighet vilket till slut
”resulterade i att hon sedan våren 1999 endast kan vistas i ett totalt mörklagt rum - det är alltså
kolsvart, man ser inte handen framför sig. Hon har haft det så i över ett år nu.”
Denna bok läste jag ironiskt nog samtidigt som vi på bibliotekshögskolan läste en tvåpoängskurs om ”användarperspektivet”, där det gång på gång poängterades att biblioteken måste
anpassas till användarna. Elöverkänsliga nämndes inte med ett ord i kurslitteraturen eller på
föreläsningarna (däremot var föreläsarna schyssta och släckte lysrören på min förfrågan).
Bibliotek är naturligtvis inte de enda anrättningarna i samhället som inte är anpassade för
elöverkänsliga. Hur kommer det sig att detta inte tas på större allvar? Det finns förmodligen flera
förklaringar. De flesta som drabbas är kvinnor, vilket gör att redan utgångsläget är dåligt. Lägg
därtill att de samhällskrafter som främst driver frågan politiskt är miljö- och alternativrörelsen,
och det hela verkar ännu mer suspekt. Men att många politiskt aktiva elöverkänsliga har knutit
band till dessa rörelser beror sannolikt på att de är de enda som tagit dem på fullt allvar.
Den största anledningen tror jag emellertid är att de elöverkänsliga är ett potentiellt hot mot
hela telekomindustrin - den industri som toppolitikerna hoppas ska få igång tillväxten igen. När
Rådet för arbetslivsforskning (RALF) utredde frågan, och fick in de brev som sedan utgjorde
grunden för ovan nämnda bok, konstaterade de kallt att det inte gick att ”dra några slutsatser”.
Två av de tre utredarna satt samtidigt i Telias vetenskapliga råd...
De forskare som betalas av telekomindustrin, och vars rapporter haft stort inflytande på den
rådande diskursen i dessa sammanhang, brukar hävda att problemet bara är psykiskt. Jag tänker
dock inte diskutera den frågan vidare här, eftersom det ur bibliotekens perspektiv torde vara
irrelevant - det borde räcka med att veta att tiotusentals, kanske hundratusentals människor
undviker att besöka biblioteken och att detta förhållande kan ändras om man bara genomför
vissa anpassningar!
Vad biblioteksvärlden borde ta fasta på är att de elöverkänsliga idag är en grupp som med rätta
kan kallas för informationsfattig. Att ta sig fram i dagens informationssamhälle utan att ha tillgång till varken datorer/Internet eller bibliotek är inte det lättaste. Jag kan bara ta mig själv som
exempel; hade jag kunnat besöka bibliotek hade jag kunnat ta reda på om något skrivits tidigare
rörande elöverkänsliga och bibliotek, och på så sätt skrivit en bättre artikel.
Därtill kommer att många elöverkänsliga inte kan se på TV, vissa inte ens lyssna på radio, varför
den tryckta informationen som finns i bibliotek skulle kunna vara en ”räddning” för många
elöverkänsliga, i form av både underhållning och nödvändig samhällsinformation.
En del elöverkänsliga får visserligen böcker utkörda genom Boken kommer, men det är ju en
bristfällig ersättning jämfört med att kunna gå och välja och vraka bland hyllorna. De som forskar
kring informationssökning brukar påpeka vikten av möjligheten till ”browsing”, informationssökning utan något klart och bestämt slutmål.
Så hur skulle ett bibliotek anpassat för elöverkänsliga se ut? En första enkel åtgärd skulle vara
att byta ut alla lysrör och lågenergilampor mot vanliga glödlampor. För vissa elöverkänsliga
skulle detta vara tillräckligt. Mobiltelefonförbud vore också önskvärt.
Datorer är en knivigare fråga. Att flytta alla datorer till datasalar skulle visserligen göra att de
flesta elöverkänsliga skulle kunna röra sig i resten av biblioteket, men skulle samtidigt öka risken
för att fler blev elöverkänsliga (sjukdomen debuterar ofta i datasalar) och skulle dessutom leda
till att de som endast var lätt elöverkänsliga inte skulle få tillgång till datorerna alls utan att få
symptom. Om datorerna å andra sidan var utspridda över hela biblioteket (som nu) skulle det
utestänga många elöverkänsliga helt. Kanske skulle en lösning vara att ha datorerna utspridda,
men endast bland de audiovisuella medierna (dit man kan tänka sig att de riktigt elöverkänsliga
ändå inte går)? Detta kräver en grundlig diskussion. Givetvis bör man se till att skärmarna är av
så lågstrålande typ som möjligt.
På sikt bör man eftersträva att åtminstone ett bibliotek i varje kommun är helt elsanerat, alltså att
man använder skärmade kablar etc.
Slutligen några tänkbara invändningar mot mina förslag:
Kostnader; skulle inte de föreslagna förändringarna vara för dyra? Kanske skulle det vara dyrt ur
ett snävt biblioteksperspektiv, men ur ett samhällsperspektiv kostar de elöverkänsliga redan i
dag miljontals, kanske miljardtals kronor i form av sjukvårdskostnader, sjukpenning, förtidspensioner etc. - kostnader som till stor del skulle kunna elimineras om samhället anpassades för
de elöverkänsliga. Enligt Socialstyrelsen fanns det 1998 200 000 personer som ansåg sig vara
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elöverkänsliga, hur många de är idag vet vi inte men det handlar helt klart om stora kostnader för samhället.
Dessutom; det är säkert inte billigt att anpassa biblioteken för rullstolsburna, att hålla igång talboksverksamheten etc.,
men om man menar allvar med att biblioteken ska vara till för alla så måste det ju få kosta.
Energi; är inte lysrör och lågenergilampor energisnålare än glödlampor? Jo, men även här får man se det ur ett samhällsperspektiv: om samhället som helhet anpassades för elöverkänsliga skulle vi definitivt ha ett energisnålare samhälle än
idag. Bara 3G-nätet skulle enligt professor Erik Dahlquist vid en fullständig utbyggnad kräva ett helt kärnkraftverk.
Allra sist; inga andra offentliga anrättningar är ju anpassade för elöverkänsliga, så varför borde just biblioteken vara det?
Tja, man kan också se det som en möjlighet att (till skillnad från när IT kom) ligga i täten för samhällsutvecklingen. Om man
verkligen menar allvar med parollerna om ”omvärldsbevakning”, ”användarperspektiv”, bibliotekets demokratiska roll i
samhället, etc., skulle man kunna se detta som en möjlighet istället för ett hot.
Johan Jaatinen är student vid Bibliotekshögskolan i Borås

bis bad en bibliotekschef kommentera!

Barbro Borg:
”Ett samhälle för alla”
- fast har politikerna lust att sätta av en enda
krona till elsanering?

P

rogrammet Ett
samhälle för alla som
HCK (Handikappförbundens Centralkommitté) lanserade 1972 kom
som bekant att bli vägledande inte bara för
handikapprörelsens arbete
utan också för samhällets
insatser för de funktionshindrade. Och jag undrar
om det finns särskilt
många länder som har en
så långtgående lagstiftning som vi för att skapa
jämlika förhållanden mellan
människor. Samtidigt ser vi
mer och mer krackeleringarna i det murverk vi byggt:
kommunernas ovillighet
att ta på sig extra kostnader om man på något sätt
kan komma undan och
benägenheten att bolla
ansvar mellan stat, landsting och kommun. Pengarna räcker inte, höjda
skatter är ingen lösning
och kampen mellan
solidariteten och egennyttan pågår inom oss alla.
Det har alltid varit lättast
att hantera de synliga
funktionshindren. De
synskadade kom först och
har i snart hundra år i hög
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grad varit ”synliga” på
biblioteken. Den väl
utbyggda biblioteksservicen till denna grupp
är vi alla stolta över.
Tillgänglighet talar vi
mycket om (och jobbar
med!) på biblioteken, men
med fokus på rörelsehandikappen. Men nya
funktionshinder kommer
till och nu är tiderna
annorlunda. Den period av
uppbyggnad av kommunal
service som skedde under
60- och 70-talen med god
tillgång till resurser av
olika slag ligger långt
bakom oss. Nu diskuterar
vi vad som är lägsta
tänkbara basnivå. Och där
finns inte mycket utrymme
för konsumentrådgivare,
kuratorer i skolorna eller
personal som kan ta ut
gamla på promenad. Och
frågan är om politikerna
har lust att sätta av en
enda krona till elsanering
av offentliga lokaler
samtidigt som de har stora
hål i basservicen att
försöka täppa till.
Det är en truism att
konstatera att hela vårt
moderna samhälle bygger

på el och elanvändning.
Vårt beroende är totalt och
det är klart att detta är ett
problem i flera sammanhang. Inte minst för den
grupp människor som
utvecklat en överkänslighet
för el. Där finns många
hinder att ta sig förbi. Det
mest primära är rimligtvis
att skapa ett boende som
fungerar. Nästa steg måste
vara den egna arbetsplatsen, som kanske behöver
saneras. Åter nästa steg
föreställer jag mig handlar
om vården: att känna sig
trygg om man behöver
anlita läkare sjukhus etc.
Elsanerade rum inom
vården är knappast vanliga.
Och sedan - långt ner på
listan - kommer de offentliga rummen.
Ett bibliotek utan datorer
är en otänkbarhet. Det vet
vi. Datoranvändningen är
helt integrerad i verksamheten och att samla datorerna
i särskilda rum är knappast
möjligt. Att byta ut all
lysrörsarmatur och alla
lågenergilampor skulle på
mitt bibliotek kosta ungefär
150 000 kr. (Så mycket
kostade nuvarande armatur

när den byttes ut för 5 år
sedan). Jag har mycket
svårt att tänka mig att mina
politiker skulle sätta av
dessa pengar för ett sådant
byte. Men det finns många
små steg att ta och det
finns naturligtvis ett ansvar
hos varje bibliotekschef
och skyddskommitté att vid
alla ombyggnader, inköp
och byten av apparatur ha
tillgänglighetsaspekten för
olika grupper av funktionshindrade aktuell för sig. På
så sätt kan miljön kontinuerligt förbättras.
Ju större och starkare en
lobbygrupp är – desto mer
hänsyn tas det till gruppen.
Att se till att det förs en
diskussion – med utgångspunkt i fakta – och utan
överdrifter är viktig. Men
jag tror att gruppen
elöverkänsliga först måste
bli större och märkas mer
än den gör idag, för att t ex
teknikutvecklare och
politiker riktigt skall ta den
på allvar. Trafikljusen
kommer som bekant sällan
upp förrän olyckan redan är
skedd.

Barbro Borg är
bibliotekschef i Solna
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BIBLIOTEKSMAKT?
Mikael Bööks artikel ”Från
finansministeriet till biblioteket – reflexioner kring
begreppen informationssäkerhet och –frihet”, som
ingick i nummer 2/2003 av
bis, förtjänar några kritiska
kommentarer.
I artikeln gör sig Böök till
tolk för uppfattningen att
biblioteket i framtiden skulle
kunna axla rollen som
informationstillgångarnas
beskyddare och allmänna
garant för både informationssäkerheten som –friheten i
informationssamhället.
Tanken förefaller naturligtvis tilltalande för alla vänner
av biblioteket, men tyvärr
vore den, om den förverkligas, förödande för hela
biblioteksinstitutionen. Bibliotekets styrka ligger just i
det faktum att det är maktlöst, att det inte kan inordnas i de politiska maktstrukturerna. Om det ges
makt enligt den modell Mikael Böök föreslår, måste det
givetvis kontrolleras. Men
av vem och på vilket sätt?
När Böök ställer den i och för
sig berättigade frågan ”vem
skall vakta väktarna?” och
därmed av allt att döma menar att biblioteken borde
överta väktarrollen, förbiser
han en väsentlig sak. I
samma ögonblick som biblioteket blir väktare uppstår givetvis frågan om vem som
skall vakta biblioteket.
Jag koncentrerar mig här på

det högeligen problematiska
förslaget att biblioteket
borde ta hand om kontrollen
av informationssäkerheten.
Med informationssäkerhet
avser M.B. så vitt skilda ting
som statens och företagens
kommunikationssäkerhet
och den enskilda medborgarens integritet och privatliv. Det är i sanning inte
särskilt lätthanterliga uppgifter. Biblioteken skulle med
andra ord också förpliktas att
syssla med till exempel virusbekämpning och övervakning av skräpposten. - Gud
bevare oss för en sådan utveckling!
I Finlands riksdag ligger
som bäst ett förslag till en lag
om dataskydd vid elektronisk kommunikation. I det
lagförslaget
är
det
kommunikationsministeriet,
kommunikationsverket och
dataombudsmannen som
ges ansvaret för både
styrningen och övervakningen av dataskyddet. Det
är möjligt att det finns bättre
administrativt-byråkratiska
lösningar på vem som skall
handha dataskyddet. Den
frågan kan jag tyvärr inte ta
ställning till. Men jag måste
ärligt erkänna att jag har
ringa förståelse för förslaget
att belasta biblioteken med
dessa högst tekniska
övervakningsuppgifter.
Biblioteken är starkt
decentaliserade enheter med
lokal förankring. Det är de-

ras styrka. Jag kan inte inse
att medborgarsamhället
skulle stärka sina positioner
genom att göra även biblioteken till ämbetsverk. Det
säger sig nämligen självt att
en överföring av dataskyddet till dem skulle resultera i att deras verksamhet
skulle regleras via lagstiftning och andra administrativa mekanismer. Vad vore då
vunnet?
Men det finns även andra
minst lika viktiga invändningar mot det böökska förslaget om biblioteksmakt.
Bibliotekarierna skulle bli
tjänstemän i ordets mest
stränga mening: skärpta och
delvis helt nya kompetenskrav, i lag reglerad tystnadsplikt
med
åtföljande
straffrättsliga
och
tjänstemannrättsliga
ansvarighetsregler o.s.v.
Den transparens som Mikael Böök så vältaligt talar för
skulle, om hans förslag blev
verklighet, vändas i sin motsats. Bibliotekariernas egen
verksamhet skulle med nödvändighet bli icke-transparent!

den uppgiften anförtros biblioteken och om dessa fortsättningsvis skall fungera
som representanter för medborgarsamhället och inte enbart som statens förlängda
arm, kommer det att vid sidan av biblioteken uppstå en
parallellmakt som de facto
styr och övervakar dataskyddet. Det ligger nära till
hands att ”kontrollen” i så
fall i praktiken antingen anförtros försvarsministeriet
eller skyddspolisen. – Sic
transit gloria mundi atque
transparentiae.
Min slutsats är alltså att
biblioteken bör förbli vid sin
läst. Det är helt tillräckligt att
de förblir institutioner för
bildning och information.
Det är lika viktigt att de förblir decentraliserade företrädare för medborgarsamhället.
Deras makt ligger inte i att
de får nya på lag baserade
kontrollfunktioner utan i att
de, då det behövs, lyckas
mobilisera närmiljön till aktioner i situationer då deras
ställning som bildnings- och
informationsspridare hotas.

Parallellmakt

Professor i offentlig rätt vid
Helsingfors universitet
e-mail:
lars.d.eriksson@surfeu.fi

Det finns ytterligare en invändning som jag inte kan
låta bli att nämna.
Informationssäkerheten är
en av de mest känsliga (och
viktiga)
frågorna
i
informationssamhället. Om

Lars D. Eriksson

”Jag ifrågasätter statsbyråkratins kompetens att ansvara för
informationssäkerhet”
1.
”Bibliotekets styrka ligger
just i det faktum att det är
maktlöst, att det inte kan inordnas i de politiska maktstrukturerna”, skriver Lars D
Eriksson. Detta är kanske en
fruktbar paradox.
Vari består då bibliotekets
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maktlösa styrka? Jag tror att
den består i att biblioteket
upprätthåller informationsfriheten, även kallad den intellektuella friheten. Då är
det förstås inte vilket bibliotek som helst vi talar om,
utan det är det moderna folk-

biblioteket, som uppstod ur
1800-talets amerikanska och
europeiska folkbildningsrörelser.
Informationsfriheten är till
viss del en frihet en frihet från
makt. Men den är också en
frihet att kritisera, motarbeta,

reformera och revolutionera
makten. Dessutom är den en
frihet som makten själv tar sig
och använder sig av.
Det har påpekats om
informationsfriheten, att den
blivit en så ingrodd vana, att
den numera tas för given,
bis 2004:1

ungefär som ”en naturlag”
(Jan Ristarp).
I motsats till naturens lagar är dock informationsfriheten någonting som
människorna har skapat.
Biblioteket är en av
informationsfrihetens viktigaste men kanske inte en av
dess mest uppmärksammade
institutioner. Genom att dag
efter dag stå öppet för allmänheten befäster biblioteket informationsfriheten liksom riksdagen genom att
väljas och sammanträda bekräftar demokratin. Bibliotekets styrka ligger allmänt taget i att det ständigt gör
informationsfrihetens principer förhärskande.
Men det är en överdrift att
påstå, att biblioteket inte kan
inordnas i de politiska maktstrukturerna. Biblioteket liksom allt annat som människorna har skapat är ju en del
av samhället och har genom
historien de facto på en
mängd olika sätt fungerat
som den politiska maktens
verktyg.
Informationsfriheten är
emellertid inte bara en del av,
utan också ett rättesnöre för
samhället. I den meningen
är biblioteket faktiskt en
maktstruktur, som bidrar till
att upprätthålla en demokratisk samhällsordning.
(De från staten och affärsföretagen fristående universitets- och forskningsbiblioteken är på motsvarande sätt en demokratisk
maktstruktur i forskarsamhället; ett tidsenligt exempel är The Public Library
of
Science,
se
www.plos.org.)
2.
”Om biblioteket ges makt

måste det givetvis kontrolleras”, fortsätter Lars D Eriksson, och då ”uppstår givetvis frågan om vem som
skall vakta biblioteket”.
På detta kan man för det
första svara att biblioteken
kontrolleras sedan länge tillbaka genom bibliotekslagstiftning och eftersom kommunen och staten mer
eller mindre regelbundet
utvärderar bibliotekens verksamhet. Dessutom måste ju
de biblioteksanställda uppfylla behörighetsvillkor.
Ifall biblioteken ges makt i
den mening jag avser behövs
det säkert också nya och
kanske fastare regler för bibliotekens verksamhet än hittills. I en demokrati bör i varje
händelse biblioteksmakten,
liksom den lagstiftande, den
verkställande och den dömande makten kontrolleras
av folket. Min motfråga är
följande: Varför skulle det
vara svårare att kontrollera
biblioteken än att kontrollera
domstolarna?
Många aktuella omständigheter
och
utvecklingstrender talar för
att biblioteken borde ges
maktbefogenheter. Jag är
övertygad om att detta är
nödvändigt
för
att
informationsfriheten och demokratin ska kunna fortleva
och
fördjupas
i
informationssamhället. Biblioteken borde erkännas som
den fjärde statsmakt man traditionellt har ansett att den
fria pressen kan utgöra.
Biblioteket genomgår en
metamorfos, vilken inte
låter sig beskrivas tillräckligt tydligt enbart med
hänvisning till ”IT” och
”den digitala revolutionen”. Det viktiga, och
fortfarande nya i sammanhanget, är internet. Internet

Šr hädanefter en del av
biblioteket. Internet, men
också ”utbildnings explosionen” mm., gör att
biblioteket för närvarande
växer så att det knakar,
lämnar sin långa barndom
bakom sig och inträder i
puberteten. Biblioteket
håller, får vi hoppas, på att
bli myndigt.
Men biblioteket och
internet erkänns inte ännu
fullt ut. De anses inte vara
delaktiga av makten i
informationssamhället.
Grundlagen innehåller visserligen formuleringar om
yttrande- och åsiktsfrihet
och om allas rätt till utbildning, vilka kan anföras till
stöd för bibliotekens verksamhet och möjligen också
som ett bejakande eller erkännande av internet. Men
biblioteken och internet
borde uttryckligen nämnas i
grundlagen vid sidan av riksdag, regering och domstolar.
Biblioteksmakt innebär en
konstitutionell uppgradering
av biblioteken och internet.
(Ordet internet förekommer
för övrigt inte heller i Sveriges bibliotekslag från år 1996
eller i Finlands bibliotekslag
och -förordning från år
1998.)
3.
”...jag har ringa förståelse
för förslaget att belasta biblioteken med dessa högst
tekniska övervakningsuppgifter”, anmärker Lars D.
Eriksson på mina reflexioner
kring biblioteksmakt och
informationssäkerhet. Till
detta invänder jag att biblioteken från allra första början
har använt informationsteknologi och skött tekniska
uppgifter - skrift är ju infor-

mationsteknik! Biblioteken
har inte heller låtit sig akterseglas av internetutvecklingen, utan faktiskt lyckats
hålla jämna steg med den.
För att beskriva dagens bibliotek, som kombinerar traditionell och digital teknik i sin
strävan att bevara, presentera och leverera kultur och
kunskap till allmänheten, har
EU- och andra byråkrater redan myntat nya begrepp som
t ex ”hybridbibliotek”. Vi behöver inte dela deras vision
av informationssamhället,
där kultur och kunskap först
och främst uppfattas som en
handelsvara. Klart är i alla
fall, anser undertecknad, att
biblioteket är precis rätt ställe
för att bygga upp en hög
kompetens inom informationsteknologi och databehandling
inklusive
informationssäkerhet.
Om informationssäkerhet
råkar vara ett begrepp som
innefattar en mängd till synes disparata områden och
aktiviteter, inklusive bekämpning av skräppost, minskning av risken för elavbrott
och åtgärder mot företagsspionage, så är det inte mitt
fel. Jag ville i min artikel ifrågasätta statsbyråkratins
kompetens att axla det högsta
ansvaret
för
informationssäkerheten,
dels genom att avmystifiera
begreppet och problematisera det ur en ny synvinkel,
dels genom att peka på bibliotekets traditionella höga
kompetens
inom
informationsbehandlingens
område.

Mikael Böök

Johnny Jacobs till Sverige
Tack vare ett samarbete mellan Svensk Biblioteksförening och BiS kommer Johnny Jacobs - bibliotekschef
från Kapstaden och en mångårig BiS-kontakt i Sydafrika - till Karlstad under Biblioteksdagarna 2004, 6–8 maj i
Karlstad. 10 Years down the Road of Democracy – the Pitfalls and Realities for Public Libraries är titeln på Johnnys
föredrag. Trots årets tema - Bibliotek i samhälle och samverkan - är det bara den programpunkten BiS är
involverad i.
9 maj deltar Johnny i ett arrangemang på Barnängens världsbibliotek i Solidaritetshuset i Stockholm under
rubriken ”Hur kan media användas för social förändring?” tillsammans med gäster från bl.a. Bolivia som ger
exempel på hur informationscenter, aktionsgrupper, bibliotek och nyhetsmedia kan arbeta med opinionsbildning och spegla verkligheten.
bis 2004:1
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Läsa, skriva och
publicera
Ruth Rikowski

A

tt läsa, skriva och publicera
har alltid legat mig varmt
om hjärtat. När jag var barn
läste jag en massa, särskilt
äventyrsberättelser. Den alternativa värld som framställdes i dessa
historier framstod som så mycket
bättre än den verklighet jag mötte i
min vardag. Under min tonårstid
utvecklade jag en stark social
medvetenhet och ett socialt
samvete och jag kom att instinktivt
ogilla orättvisor. När jag blev arton
började jag på universitet och kom
att läsa samhällsvetenskap med
sociologi som huvudämne. Jag
läste sociologiska texter inom en
rad områden som maktfrågor,
fattigdom, ojämlikhet, nutida social
problem, strejker och förhållanden
på arbetsmarkanden. Som ett
resultat av mitt läsande blev jag
marxist, socialist och feminist och
det har jag sen dess förblivit.
Jag ville bli publicerad, men
kände mig också orolig för att visa
upp mina politiska åsikter och den
skada det skulle kunna innebära
för min karriär. Men för fyra år
sedan bestämde jag mig för att
”komma ut” och få min första
artikel publicerad i månadstidningen Managing Information
(utg. av Aslib publication) Jag
bestämde mig sen att lämna 9 till 5
tillvaron och satsa på skrivandet.
Jag gick med i Information for
Social Change (ISC), som är en
grupp med band till the Chartered
Institute of Library and Information Professionals (CILIP) i
Storbritannien. ISC liknar BiS. Det
vänder sig mot det dominerande
paradigmet inom biblioteksarbetet
och tar sig an politiska frågor som
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betyder mycket för mig. Rätt som
det var jag redaktör för ett temanummer av ISC om ‘Globalisation and
Information’. I mitt arbete med att få
folk att skriva för numret tog jag
kontakt med Clare Joy, kampanjledare för the World Development
Movement. Jag kände då inte till att
WDM var en del av Radio 4programmet You and Yours om
GATS (the General Agreement on
Trade in Services), som var ett av
huvudområdena i temanumret. Jag
kom att delta i programmet och jag
skrev en artikel om programmet för
Managing Information och blev sen
ansvarig för dess recensionsavdelning. Jag tog mig an det med stor
entusiasm och fortsatte att skriva i
ett vänsterperspektiv, något som
också har innefattat en artikel i bis
om GATS (bis 2002:3 Kommersialisering och privatisering - WTO/GATS
agenda för bibliotek i ett engelskt
perspektiv. )

Efter att ha publicerat ett femtiotal
artiklar bestämde jag mig för att
skriva en bok. Summan av det hela
är att jag nu skall få min första bok
publicerad hos Chandos förlag. Den
kommer att ha titeln Globalisation,
information and libraries: public
service provision and intellectual
property rights och kommer att
särskilt koncentrera sig på de två
avtal inom WTO, som riskerar att få
svåra följder för bibliotek och
informationsförmedling, nämligen
GATS och TRIPS (Trade-Related
Aspects of Intellectual Property
Rights) Vad mera är: jag är nu också
redaktör för Series for Information
Professionals. Det betyder att jag nu
är på jakt efter nya författare till
serien. Om någon av bis läsare vill

skriva, kontakta mig! Jag tror att det är
ett bra tillfälle för progressiva
bibliotekarier att få fram sina synpunkter. Serien är nystartad, har funnits i ett
år, men har redan ett intressant och
lovande urval. Chandos ger ut sina
böcker på engelska och kan inte
erbjuda översättningshjälp, men kan
stötta och bistå författare som inte har
engelska som sitt modersmål. Chandos
är angelägna om att ge ut böcker med
ett internationellt perspektiv och har
återförsäljare i Afrika, Sydöstasien,
Australien och Nya Zeeland, Österrike,
Belgien, Tyskland, Luxemburg,
Schweiz, Nederländerna, Östeuropa
och Ryssland, Frankrike, Grekland,
Indien, Italien, Japan, Mexico, Mellanöstern, Skandinavien, Spanien och
Portugal, USA och Kanada.
Jag hoppas att det här inlägget skall
vara ett hoppfullt tecken för er med
alternativa synsätt, att vi skall börja ta
oss fram på olika sätt och inte fortsätta
att vara marginaliserade eller tysta. Låt
oss alltså se fram mot en rättvisare och
bättre värld! Jag ser fram mot att höra
av er!
Ruth Rikowski,
Email: rikowski@tiscali.co.uk or
rikowski.uk@tinyworld.co.uk
Series Editor, for Chandos Series for
Information Professionals
www.library-chandospublishing.com
and www.chandospublishing.com;
Book Reviews Editor for Managing
Information
www.managinginformation.com;
Member and on Editorial Board for
Information for Social Change
http://libr.org/ISC/TOC.html
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