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bis är en rörelsebaserad tidskrift. Det som står i bis vill vara uttryck för en ”biblioteksdebatt från
vänster”. Rörelsebaserad betyder också att mycket av det som skrivs i tidningen härrör från en
bestämd krets människor som finns både i Sverige, men också i andra länder. En engelskspråkig person
kan redan genom det material som finns på BiS hemsida artbestämma oss. Detta föder många kontakter,
som leder till artiklar och notiser i bis. Kontaktvägarna kan också gå genom det internationella nätverket i form av e-postlistan lib-plic med f n 34 medlemmar från förutom Sverige även Finland, Sverige,
Tyskland, Österrike, England, Sydafrika, Australien, Nya Zeeland, USA, Mexico och Argentina. Den
som ställer sig bakom de tio utgångspunkter för lib-plic som finns återgivna på BiS hemsida kan hitta
åtskilliga likasinnade runt om i världen.
Åtskilligt i detta nummer speglar BiS internationella kontakter. Årets fokusering på bibliotekets roll
för att socialt innesluta alla människor har i detta nummer bl. a. lett fram till artikeln av Jytte Christiansen från Odense bibliotek, som delar BiS intresse för vad man gör i engelska Merton.. I nästa nummer
har vi anledning att återkomma genom rapportering från BiS mässeminarium med Mertonanställde
Shiraz Durrani och förhoppningsvis på andra sätt.

LW

Manusstopp nr 4: 1 december!

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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Ingrid Atlestam
kommenterar
händelser i
biblioteksvärlden

Åter till frågan om
informationskompetens
Sök för att lära heter en liten bok
från BTJ, mest bestående av inlägg
från en konferens med samma namn i
Uppsala 2003. Här finns såväl
teoretiska utläggningar som mer
jordnära tips och allt däremellan.
Stort och smått att ta till sig eller rata
för den som vill bli mer informationskompetent i frågan om informationskompetens, detta begrepp som just
nu i biblioteksvärlden tros kunna
fungera som ett Sesam öppna dig när
det gäller att nå penningutdelarna.

Falsk marknadsföring från
BHS
175 sökande till en barnbibliotekarietjänst, en timvikarielista som är så
lång att det är meningslöst att sätta
upp fler på den, förtvivlade springvikarier som hankar sig fram år efter
år tills de närmar sig den magiska
treårsgränsen och inte får fler timmar.
Sådan är verkligheten i och ikring
rikets andra stad.
Men enligt BHS glassiga broschyr
är arbetsmarknaden strålande och blir
bara bättre och bättre, i stort sätt alla
får jobb ganska omgående. Det finns
de som känner sig lurade, tycker BHS
kör med falsk marknadsföring.
I broschyren står åxå om allt tjusigt en
biblioteks- och informationsvetare lär
sig, allt detta de blir mästare på att söka
fram, ordna och klassa. Men vem lär
dem att handskas med den verklighet
som skapas av växande klass- och
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resultat att hotet är undanröjt. För inte
är väl våra rikspolitiker lika inskränkt
opåverkbara som sjukvårdspolitikerna
i Västra Götaland, som trots protester
lagt ner i stort sett alla patientbibliotek
inom sjukvården i Göteborg och Mölndal. Det bidde en tumme kvar på barnsjukhuset och ett anslag för att utveckla biblioteksverksamheten, två
mille plus två tillfälliga. Vad man får
istället är ett tämligen dött bokförråd
och ett antal arbetslösa bibliotekarier.
Vem vann vad på det?

Biblioteken och småföretagen
kulturklyftor? Klarar de att bli kallade
horor och rasister, kan de ducka för
böcker som kommer som projektiler, kan
de mota ut hemlösa vid stängningsdags, hantera alla sorter av berusade,
påverkade, förtvivlade och andra förvirrade och aggressiva? Var utbildas
människovetare?

Folkbibliotekens uppdrag
I Kuldautredningen (Framsteget 9
Regionbibliotek Västra Götaland) kan
man hitta många små korn att reflektera över, varav ett förvånar speciellt,
eller kanske inte? Länsbibliotek Norrbotten säger i en intervju att Kulda ska
verka för att ”slussa studenter till folkbiblioteken från högskolebiblioteken
så att de ställer krav på biblioteken att
utveckla sina nättjänster”.
Varför ska folkbiblioteken ständigt in
och spela på högskolebibliotekens
planhalva? Är det månne grönare gräs
där? Folkbibliotekens uppdrag är tillräckligt stort, det borde inte finnas
något behov av att ta av någon annans? Folkbiblioteken ska inte bara nå
”Ända hem till fru Svensson” utan
även till Ali, Borka, Fatima, busiga
Benke, gubben Pettersson och alla de
andra för vilka ett högskolebibliotek
är lika avlägset som högsta vinsten på
en skraplott.

Vem vann på de nedlagda
sjukhusbiblioteken?
När detta går i tryck har säkerligen
proteststormen mot förslaget att lägga
ner Kulturnät Sverige redan fått till

”Biblioteken och tillväxten” heter en
snygg folder som DIK, BTJ, SB och
Kulturrådet presenterade vid ett seminarium med samma rubrik vid årets
bokmässa. Når den nu ut till politiker
och andra makthavare med alla sina
goda argument så vore det väl humhum om inte folkbiblioteken kan få en
rejäl tillväxt i budgeten. Dock måste
givetvis i bis spalter läggas in en liten
protest mot satsningen på service till
näringslivet, annars vore inte bis bis
längre. Det var förresten på första bokmässan för 20 år sedan som detta med
service till näringslivet lanserades som
det nya framgångsreceptet för folkbiblioteken. Har någon sett om det ens
bidde en tumme? Den service till näringslivet som Malmö Stadsbibliotek
presenterade vid årets mässa imponerade inte, det verka som man med skohorn försökte knö sig in bland alla andra mer eller mindre skattefinansierade
aktörer som ska stötta alla dessa
småföretagere som ska tros kunna
rädda landets ekonomi.

Självmål av Timbro
Menar Timbro att folkbiblioteken ska
köpa in ”högerlitteratur” för att motverka kommersialismens negativa verkningar? Snacka om självmål! Köp på
efterfrågan har det basunerats ut
länge, sluta censurera, ge folk vad folk
vill ha! Men om folket då väljer vänsterlitteratur varför röstar de sedan borgerligt? Kanske högerfolket köper sina
böcker själva istället för att utnyttja
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den mest socialistiska institution vi har,
den som verkligen följer devisen” från
var och en efter förmåga, till var och en
efter behov”.
Men givetvis ska biblioteken i rimlig
omfattning köpa in hela spektrat av
politisk litteratur så länge den håller sig
inom lagens råmärken och är något så
när vederhäftig och läsbar. Norbergs
artikel i DN bör självklart bemötas seriöst, vilket inte skett. Det mest upprörande är väl att när detta skrivs har fortfarande ingen debatt i frågan förekommit varken på BIBLIST eller i pressen.
Den som tiger samtycker! Upp till debatt!

54% inte delaktiga i
informationssamhället
http://internetbrus.com/vage/index.
html är adressen till ett bildspel som
Lars Våge hade till sin utmärkta
föreläsning om bloggar på bokmässan. Även utan vidhängande
föreläsning ger det en hel del om
detta det senaste fenomenet på
Internethimlen. Kolla överhuvudtaget
internetbrus.com!
Men alla har inte nått bloggarnas himmelrike. Enligt en nyligen publicerad
undersökning känner sig 54% inte delaktiga i informationssamhället, trots att
65 % har tillgång till Internet i hemmet!
Bland högutbildade har 90% tillgång till
Internet, bland lågutbildade 25% (World
Internet Institute 24 aug 2004)

Detta bör vi på folkbiblioteken reflektera över och också över att tillgång
rent tekniskt inte betyder verklig tillgång ,eftersom det kräver kunskap om
hur man söker och hittar, därtill kommer hela diskussionen om vad man anbis 2004:3

vänder nätet till och vad man skulle
kunna använda det till om man bara visste…..
I grunden handlar det om demokrati.
Biblioteket är den enda institution som
kan garantera att alla får tillgång till IT
och som kan ge kompetent vägledning
i användandet. En tillgång och kompetens som blir allt nödvändigare för ett
aktivt medborgarskap och för att klara
den administrativa sidan av livet. Dessutom håller det ju på att bli en rent ekonomisk fråga eftersom alltmer är både
billigare och enklare att sköta via
Internet. Ett samhälle där de med sämre
ekonomi och bristande kompetens hänvisas till dyrare och krångligare vägar
är på väg bort från demokratin.

Biblioteken som Public Service
”Enklast vore att göra folkbibliotekens
basservice till ett helt eller delvis statligt ansvar, ett slags public service uppdrag i termer av ett rikstäckande
offentligfinansierat informationssystem
fristående från politiska och kommersiella intressen och med krav på bredd,
allsidighet, kvalité och utbud även för
språkliga, kulturella och andra minoriteter” skrev bis redan i slutet av förra
seklet, med formuleringar hämtade direkt från nuvarande public servicekanalers avtal. Detta har sedan upprepats intill tjatighet i bis spalter och kanske har nu droppen urholkat stenen. I
DIK-forum nr 5/2004 vill Beata Arnborg
får in såväl museer som bibliotek i ett
utökat public service begrepp. I Ikoner
3/2003 pläderar Jesper Lindau för att
biblioteken ska befrias från de kommunala bojorna och bli en fristående public service institution.

väl även finnas upplevelsefria! Låt biblioteken förbli allt detta, en plats där
man slipper jaga upplevelse, utan bara
får vara, vegetera, existera och kanske
uppleva något litet, stillsamt, men nog
så omtumlande.

Profilerat mediaurval
Vid ett av bokmässans seminarier
presenterades BTJ s projekt i samarbete med Stockholms Stadsbibliotek,
att rationalisera mediainköpsarbetet.
För biblioteken i Hornstull, Årsta och
Gröndal görs mediaurvalet av BTJ
utifrån en ”profil” som respektive
bibliotek utarbetat. Detta ställdes i
kontrast till det tidigare inköpsförfarandet som föreföll såväl tidsödande som slentrianmässigt och utan
någon större omvärldsanalys. Bara
för att man misskött något tidigare
behöver inte lösningen vara
outsourcing, men det föreföll inte
heller speciellt upprörande, snarare
som en återgång till bibliotekskonsulenternas urval för femtio år
sedan. Vad som lät lite tveksamt var
att man sade sig nu få tid att bevaka
små förlags utgivning. Men gör inte
BTJ det? Att köpa från de stora
förlagen, de självklara böckerna är ju
det som är lättast att göra, varför
köpa den tjänsten? Annars kunde
man ju hoppats att denna BTJs nya
service kunde få den bieffekten att
urvalet på sambindningslistorna blir
mer heltäckande, att man aktivt letar
upp små och udda utgivare.

Upplevelsefria zoner
I Länsbiblioteket i Värmlands nyligen
publicerade omvärldsanalys, som finns
att hämta på deras webbplats, bekymrar man sig bland annat över bibliotekens förhållande, eller snarare brist på
förhållande, till den så kallade
upplevelseindustrin.
Men precis som det ska finnas, rökfria, bilfria och mobilfria zoner borde det
5

Varma böcker från
varma länder - En upptäcktsresa
Siv Widerberg

Sigtunastiftelsens bibliotek. Går och kollar lite bland barnböckerna. Hajar plötsligt till. En av de
vackraste bilderböcker jag någonsin sett ligger framför mina ögon:
Vi gick alla på safari heter den. En
rad barn går med sina mödrar på
savannen, ser en leopard på första
uppslaget, två strutsar på nästa, tre
giraffer, fyra lejon...
Barn och vuxna är tecknade som i
silhuett, ändå inte. Deras kroppar är
svarta, kläderna röda i många nyanser
och mönster. Smycken runt halsar och
hår. Landskapet är savannens med gult
och grönt gräs, träd, buskar, berg i fjärran. Djuren vandrar, springer, badar,
klättrar i träd. Alla barn har olika namn:
Arusha, Mosi, Tumbe... I slutet av
boken får man veta vad barnens namn
betyder på swahili (Arusha: självständig, kreativ, ambitiös), dessutom enkla
lättfattliga beskrivningar av Tanzania,
6

djuren, massajerna, räkneorden.
Jag bläddrar långsamt och njuter.
Tittar sedan på förlaget: Hjulet. Jaha,
det har jag visst hört talas om lite
vagt en av de gånger jag har varit på
Rinkeby bibliotek. Nu åker jag dit
igen och samlar ihop så många
Hjulet-böcker jag kan finna, lånar
hem: Elefantens kudde en kinesisk
godnattsaga, Tenzins lilla hjort, en
romantisk saga från Tibet,
Paraplytjuven en skojberättelse från
Sri Lanka, Färsk fisk en myllrande
tokrolig djursaga från Tanzania,
Baobagodis från Afrika i största
allmänhet, Kwela Jamela, var är
du?, Regngudinnans bröllop och
Trolleritäcket -alla från Sydafrika.

Och många fler.
Vilken skatt! Vilka bilder! Så många
roliga, fantasifulla eller intressant realistiska berättelser jag får mig till livs!
Men varför är inte dessa böcker mer
kända, oftare recenserade i svensk
press? Varför finns de inte i den vanliga bokhandeln, nej inte ens i Stockholms barnbokhandel - med ett undantag, Bokspindeln, som bl a specialiserat sig på böcker från andra länder, eller böcker med barn i Sverige vars
ursprung inte är Svedala.

F

örlaget Hjulets ursprungsland är
Danmark och sköts i stort sett av
två personer, eldsjälarna Vagn Plenge
(huvudredaktör) och Lise Palka. Jag
bis 2004:3

ringer och frågar om jag kan få komma
och hälsa på, reser till Köpenhamn.
Det visar sig att förlagets tre rum ligger i en källare som är överfull med
böcker. Och där är inte bara bilderböcker utan också berättelseböcker för
äldre barn och tonåringar samt litteratur för vuxna. Men situationen är hård,
de man förlitar sig på för att förlaget
överhuvudtaget skall gå runt är biblioteken. Bäst går det trots allt i
Sverige. Norges intresse är bedrövligt,
Danmarks just inte mycket bättre.
(Barnbokshandeln i Köpenhamn har,
ser jag då jag besöker den, inte en enda
bok av detta fina, intressanta och viktiga förlag!)
Vagn Plenge beskriver i en artikel
Warm books from warm countries varför han sedan 1976 lagt ned så mycket
kraft på att ge ut just de här böckerna:
Jo, för det är historier som är fulla
av situationer, händelser, erfarenheter, upplevelser och bilder som är annorlunda än dem vi känner från oss
själva och våra grannländer. Det är
också berättelser om individuella
människor av kött och blod, i stället
för sådana vi ofta ser på tv och i tidningarna; de namnlösa offren för världens ondska... Även en kort bilderbis 2004:3

bok eller en saga av det slag jag väljer ut kan ge våra barn positiva motbilder till den dominerande beskrivningen av hopplöshet och mindervärde...
Jag har aldrig förstått varför det inte
faller sig naturligt för lärare att komplettera fackböcker med historier om
barn och andra människor. Jag har
bara, utifrån min försäljning och de
25 år jag har givit ut dessa böcker,
kunnat konstatera att så är det inte...
När jag sitter i den lilla källaren och
pratar med Lise (Vagn är just då bortrest) slås jag också gång på gång av
det festliga som barnen kan möta i
dessa böcker, vare sig det rör sig om
realistiska berättelser eller fantasifyllda sagor. Där är paraplyerna som
försvinner för att en apa vill hänga dem
i träden som gungor. Där är Hund som
ska gå och dansa tillsammans med
Zebra och Leopard. Där är Malusi som
åker till staden tillsammans med sin farmor (härligt tecknad med sin minst sagt
yppiga gamla kropp och sin blommiga
klänning) till staden för att handla
gympaskor. Den sydafrikanske författaren Niki Daly står bakom många av
berättelserna. Han kan sitt land, han
kan berätta, han kan göra äventyr av

enkla vardagssituationer som alla barn
- också i Norden - kan känna igen sig i.
Det statsunderstödda svenska
bokförlaget En bok för alla har givit
ut en av hans böcker nyligen (Kwela
Jamela - Afrikas drottning) vilket är
glädjande. Men när jag talar med förlagschef H E Arleskär får jag veta att
just den boken har varit mycket svårsåld. Och tyvärr ger det en tydlig bild
också av situationen för förlaget Hjulet och de ”varma böckerna” i stort.
Mina egna reflektioner är bl a att föräldrar, mor- och farföräldrar och tyvärr
också en hel del bibliotekarier, lärare
och bokhandlare uppfattar Hjulets
böcker som väl speciella, som konstiga
eller inte intressanta för nordiska barn.
Det ska vara svenskt, engelskt, amerikanskt, med rosa hud, blå ögon, vit snö
eller grönskande björkar - och med rosa
och blåögda berättelser.
När det gäller biblioteken så är det
ju dessutom så att kommunernas ofta
snåla inställning till kultur slår allt hårdare - tvingas man välja böcker inom
en knapp budgetram väljer man kanske
helst sådant som är garanterat lättläst
och välkänt - s k säkra kort. (Hos exempelvis Stockholms stadsbibliotek, liksom i Kalmar, är emellertid Hjulet7

böckerna väl representerade, kan jag
glatt konstatera)
Möjligen kan man tycka att en del
av hjuletböckernas texter ibland kan
vara lite stolpiga - en del av de svenska översättarna tycks vara alltför
respektfulla inför originalen. Lite
friare svensk tolkning skulle jag
gärna se.

I

nvandrarbarnen då? När de själva
kommer från, eller har rötter i de
”varma länder” som böckerna berättar
om, skulle man ju kunna förvänta sig
ett större intresse, rentav en påtaglig
köplust från deras föräldrar. Men tyvärr måste man konstatera att många
barn från dessa länder sällan kommer
från en bokköpande/bokläsande kultur. (Kanske det i stället är det muntliga berättandet som är deras sak?) De
låter gärna sina barn låna på biblioteket, men att köpa - nej, då går sådant
som kläder och mat, datorprylar, cdskivor mm alltför ofta före. (Inte heller
böcker, som till skillnad från Hjulets
utgivning, berättar om mångfärgade
barn i den nordiska miljön är lätta att
sälja. Därav många förlags ointresse.)
Kanske ändrar det sig i nästa genera-

tion. Hoppas kan man ju alltid.
Så blir naturligtvis ekonomin ett stort
problem för ett udda förlag som Vagn
Plenges Hjulet. Att det fortfarande lever är ett stordåd. Av egen erfarenhet
vet jag att det har blivit allt svårare att
få bidrag för annorlunda litteraturutgivning och -projekt, åtminstone i
Sverige. Hur det är i Danmark, och om
EU står på de varma böckernas sida
vet jag inte.
Då jag först fick Hjulets katalog var
den i svartvitt, vilket gjorde mig
ledsen. Det är ju, förutom berättelserna, böckernas underbart rika
färgbilder som är deras styrka.
Men det problemet är nu över. Den
nya katalogen som jag går omkring
med är härligt färgrik i sin presentation av de bilderböcker jag vill visa
dem som hitintills inte har känt till
dem.
För - hör och häpna -jag har
faktiskt själv tagit mig för att presentera Hjulets böcker för en del av de
bokhandlar jag kommer i kontakt
med. Dessutom har jag besökt
museer som jag har trott kan vara
intresserade, och släkt och vänner
som inte haft en aning om att böcker
som de här finns.
Det har gått
otroligt bra och är
mycket roligt.
Dessutom visar det
att böcker inte alltid
måste vara pinfärska, utan gott
kan ha några år på
nacken om det har
något viktigt att
berätta
Och det har de ju,
de glada varma
böcker för barn som
jag nu har berättat
om!

Nämnda böcker:
Vi gick alla på safari - en
räkneresa på savannen i
Tanzania. Text Lauri Krebs,
bild Julia Cairns. Barefoot
Books, Ltd. Great Britain
2003. Hjulet 2003. Översättning Ulla Forsén.
Tenzins lilla hjort. Text Barbara Soros, bild Danuta
Mayer. Hjulet 2003. Översättning Britt Isaksson.
Paraplytjuven. Text och
bild Sybil Wettasinghe.
Fukutake Publishing
Co.,Ltd. Tokyo. 1986.
Hjulet 1990. Övers Ulla
Forsén.
Baobagodis Text och bild
Satomi Ichikawa. lécole des
loisirs, Paris 2001. Hjulet
2003. Översättning Ingmar
Johansson
Kwela Jamela, var är du?.
Text och bild Niki Daly. The
Inkman, Cape Town, South
Afrika 2004. Hjulet 2004.
Övers. Britt Isaksson
Regngudinnans bröllop.
Text Margaret Olivia Wolfson, bild Clifford Alexander
Parms. Barefoot Books Ltd.
Great Britain 1996. Hjulet
1996. Översättning Ingmar
Johansson.
Trolleritäcket. Text Mari
Grobler, bild Elizabeth
Pulles. Tafelberg Publisher
Lmt, Cape Town, South
Africa 1997. Hjulet 1997.
Övers. Britt Isaksson.
Hjulets katalog kan be
ställas på e-mail:
hjulet@get2net.dk
Svensk distribution: Solna
Distribution 08.54026155
bokorder@solna- distribution.se

På BiS hemsida kan du hitta Hjulets nya förlagskatalog i färg! http://www.foreningenbis.org
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Måtte hennes film få en
kvinnlig regissör!
Om Ursula LeGuins Earthsea-böcker

Mats Myrstener

B

egreppet ”Fantasy” dök
upp på 1970-talet, i kölvatt
net på de enorma framgångarna som Tolkiens Sagan om
Ringen rönte. Tolkiens trilogi publicerades först i England på 1950-talet, efter att ha refuserats av flera
förlag, och uppmärksammades då
nästan inte alls. När Tolkiens barnbok ”Bilbo” utkom på svenska 1947,
med titeln ”Hompen”, tänkte nog
ingen på att detta var ’fantasy’ (och
att fortsättningen skulle bli en sådan kioskvältare), eller när Astrid
Lindgrens ”Mio min mio” utkom
1954, märkligt nog samma år som
Sagan om ringen, som den i många
detaljer faktiskt liknar..
Det var först när Sagan om ringen
gavs ut i pocket i USA kring 1968
som den riktigt stora hysterin utbröt.
Att det var under det politiska 1970talet som Tolkiens böcker om
Midgård började erövra den
engelskspråkiga världen kan tyckas
paradoxalt, men bekräftar väl bara
påståendet att människan inte lever
av bröd allenast. Det fanns hos 1968generation inte så lite inslag av eskapism och romantik, och att det var
en tid av pluralism och frigörelse från
gamla normer, där mycket nytt var
tillåtet och prövades, kanske vi inte
tänker på idag. Det fanns otvivelaktigt också ett stort behov av andliga
förebilder och av en möjlighet till
verklighetsflykt, i en tillvaro där nästan allt sågs som en politisk handling.
(Om vårt behov av sagor och fantasi har Bruno Bettelheim skrivit,
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Tolkien utvecklar det i ett föredrag,
publicerat 1972 på svenska, ”Om sagor”, i boken ”Träd och blad”.)

Lewis och LeGuin
Framgångarna för Tolkien drog
också med sig ett annat av
fantasylitteraturens stora epos,
Tolkiens gamle Oxfordkamrat CS
Lewis’ böcker om landet Narnia.
Filmatiseringarna av bägge verken
har gett dem nytt livsrum, böckerna
om Harry Potter surfar vidare på
samma fantasyvåg. Idag är genren
en industri för sig med stora namn
som Robert Jordan, Terry Pratchett
och David Eddings, för att bara
nämna några.
Den i mitt tycke främsta
fantasyförfattaren vid sidan om
Tolkien och Lewis, amerikanskan
Ursula LeGuin, väntar dock fortfarande på sitt stora genombrott. Men
det kommer, var så säker. Böckerna
lär ska filmas, de stora framgångarna
för Ringen-filmerna har gett producenterna blodad tand och man söker
nu nya ämnen att sätta tänderna i.
LeGuin är annars främst känd som
författare av science fiction, hennes
första böcker i fantasygenren utkom
som ungdomsböcker, trilogin om
Övärlden: Trollkarlen från Övärlden,
Gravkamrarna i Atuan, och Den yttersta stranden. De utkom i original
1968-73, vid tiden för den första stora
fantasy-vågen i USA. Efter många år
återkom så LeGuin till sin övärld, 1990,
med Tehanu, då kallad ”The last book
of Earthsea”. Men så var det inte, 2001
utkom en antologi av LeGuin kallad

”Tales from Earthsea”, och strax därefter ännu en berättelse, ”The other
wind”, som nu också översatts till
svenska.
Här ges intressant bakgrund till berättelserna om den stora arkipelag
där LeGuins historier utspelar sig.
Uppenbarligen har hon inte kunnat
släppa ämnet. I Tales from Earthsea
gör hon nu på Tolkienmanér historiska tillbakablickar med kungalängder, kartor, utvikningar om geografi, språk och sedvänjor. Intressant är den redan i Trollkarlen från
övärlden introducerade trollkarlsskolan på ön Roke, alltså långt före
böckerna om Harry Potter. På ön
Roke, strax söder om den stora
huvudön Havnor, finns sedan gammalt den trollkarlsskola där arkipelagens trollkarlar går i lära.
Här tränas också den störste av
alla trollkarlar, Ged, kallad Sparvhök.
Han är huvudperson i de tre första
böckerna om övärlden, och återkommer i Tehanu, men då som ”pensionär”. I den första boken jagar han,
och jagas av, en ond skugga, kors
och tvärs över övärlden. I den andra
boken befriar han en ung kvinna
(Tenar) från det teokratiska Atuan,
som styrs av ondsinta präster, och i
den tredje delen av trilogin drar han
ända till dödsriket för att rätta till ”a
disturbance in the force”. Den ende
som kan föra honom tillbaka är den
väldiga draken Kalessin.

Drakar och trollkarlar
Förutom drakar och trollkarlar är
LeGuins övärld ganska fri från otäcka
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inte särskilt dramatiska i jämförelse
monster. Det är snarare ett närmast
med den första trilogin. Kvinnor spemedeltida kustrike med idoga bönlar en mycket större roll hos LeGuin
der och handelsmän och svaga
än hos Tolkien, inte minst i Tehanu,
kungar på de olika öarna som krigar
där hjältinnan från Gravkamrarna i
mot varandra. De som håller världen
Atuan återkommer, som gammal
samman är magiker, häxor och trollkvinna. Hon har ett fosterbarn,
karlar. Skillnaderna mellan dessa tre
Therru, och i ”Tales from Earthsea”
yrkesgrupper är mycket viktig, häxor
är barn huvudpersoner i nästan alla
(kvinnor) står lägst och ägnar sig
berättelserna. Här ser vi allt från kvinmest åt läkekonst och enklare
besvärjelser. Deras
manliga motsvarigheter hjälper byborna
med allehanda göromål. Men de främsta
magikerna från Roke
bistår endast kungar,
de kan ändra vindriktningar, lägga trollformler, se in i framtiden, flytta föremål,
ändra skepnad och
förflytta sig själva i
tid och rum.
Drakarna i LeGuins
övärld deltar sällan i
människans aktiviteter. De håller sig till
några öar i väst och
anfaller bara när de är
hotade. En gång, enligt folksägnerna i
övärlden, var drakar
och
människor
samma, men de utvecklades olika. Drakar talar fortfarande
det allra äldsta språket i övärlden. Endast
Ursula LeGuin. Fotograf: Marian Wood Kolisch
de
skickligaste
trollkarlarna förstår
nors och barns synvinkel, och
det. Men drakarnas och trollkarlarnas
ärkemagikern Ged förekommer bara i
tid är förbi, snart ska människorna
periferin. Männen arbetar med sitt,
ensamma härska i övärlden. Det är
oftast långt från hemmet. Tenars dagen sorgsen ton av höst som också
liga sysslor i huset där hon bor, änka
vilar över Tolkiens alver i Sagan om
efter en bonde, är betydligt viktigare
Ringen. Deras tid är också förbi och
än de nyheter om krig och hjältedåd
ska försvinna som vinterns snö.
som når henne ryktesvägen. En
LeGuins språk är poetiskt och nymycket fint berättad kärlekshistoria
anserat. De senare böckerna är knapmellan Tenar och den gamle Ged får
past ”ungdomsböcker” längre, och
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vi också.
I den avslutande novellen i ”Tales
from Earthsea” blir faktiskt en flicka,
Dragonfly, antagen som trollkarlslärling på Roke. För henne blir
trollkarlsvärlden en väg in till kunskap och fantasi, till frihet från det
enahanda trälandet hemma på gården. När de manliga magikerna, de
flesta rikemansöner som mest är intresserade av
magins formella
sidor, mister sin
kraft i övärlden
fantiserar Dragonfly (Eldfluga) om
att kvinnorna ska
ta över som de
främsta magikerna, där läkekonst och sagoberättande och
”livslångt lärande” blir viktigare än att bistå
krigiska kungar
med råd och
dåd.
Om allt detta
kommer fram i de
filmer
på
LeGuins böcker
som planeras,
återstår att se.
Risken är väl att
kvinnornas och
barnens perspektiv försvinner
i
filmmogulernas
grottekvarn.
Men alla Tolkienfantaster är nog
överens om att filmatiseringen av
Ringen-böckerna var ovanligt lyckad.
Man önskar att en filmatisering av
LeGuins böcker skulle få en kvinnlig
regissör!
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”De är till både för att bevara
ett tillstånd och möjliggöra
förändring”.
Mats Myrstener om folkbiblioteken efter ha läst Liedman

S

ven-Eric Liedman spårar i I skuggan av framtiden (1997) modernitetens ”upplysnings
projekt” till 1700-talet. Han talar om två olika sorters ”upplysning”, hård och mjuk. Till
den hårda upplysningen eller moderniteten räknar han tekniska framsteg och ekonomi,
till den mjuka världsbilder, konst och teori. När de socialdemokratiska politikerna i Bosse
Jonssons avhandling Medborgaren och marknaden diskuterar ”folkbildning” handlar det om
”mjuk upplysning”, men i de ekonomiska frågorna på politikens basplan rör det sig om
”hårt”. De ”hårda” framstegen har varit konstanta ända sedan 1700-talet, menar Liedman,
men på det ”mjuka” planet har utvecklingen gått i olika riktiningar.
Det intressanta hos Liedmans tankar, och som är applicerbart på biblioteksutvecklingen, är hans tankar om institutionernas tröghet (jfr tidigare avsnittet om organisationer och organisationsteori). Liedman skriver: ”De institutioner som hör moderniteten till är
antingen reformerade eller nyskapade, vilket innebär att de medvetet utformats enligt bestämda ideal. De är till både för att bevara ett tillstånd och möjliggöra förändring. I praktiken
blir de huvudsakligen konserverande, vilket driver fram en oavlåtlig reformverksamhet som
några gånger stegras till revolutioner vilka gör rent hus med det existerande – så långt detta
nu är möjligt.” (Liedman, 1999, s. 518.)
Det har sagts att folkbiblioteken tillkom i samhällsbevarande syfte, först i USA,
England och sedan i övriga Europa (se Torstensson, Michael Harris). När det gäller vetenskapliga bibliotek är det ingen tvekan om detta. Men tvivelsutan har biblioteken också i sin
förlängning en samhällsomstörtande potential, i kraft av den miljö som här möjliggör studier
och tankeverksamhet. Stora revolutionärer som Marx, Lenin eller Mao har alla ägnat sig åt
år av biblioteksstudier, Marx på British Library i London, Lenin på olika bibliotek under sina
exilår (hans studiebord fanns länge utställt på Kungliga biblioteket i Stockholm), och Mao
Zedongs enda egentliga anställning före livet som revolutionär var som biblioteksassistent
under universitetsåren.
Det socialdemokratiska välfärdssamhället – av Liedman kallat socialstaten – tog enligt
honom ”form och var ett av den första modernitetens mest påtagliga resultat”. Samhällsbygget inleddes, i samarbete med en stark svensk industri, på 1930-talet och nådde sin
kulmen i början på 1970-talet. Det första häftiga avbräcket kom när oljepriserna ökade
dramatiskt på 1970-talet. (Liedman, s. 527, se även boken om Marcus Wallenberg).
Folkbiblioteken spelade en stor roll i omdaningen av samhället, Stockholms
stadsbiblioteks grundande och första tio år sammanfaller med inledningen på ett långt socialdemokratiskt regeringsinnehav. Frukterna av regeringens politik skulle dock inte skördas
förrän efter andra världskriget, när det s.k. ”efterkrigsprogrammet” genomfördes. Den starka
svenska industrin gick för högvarv och arbetslöshet var ett närmast okänt fenomen.
Var Stockholms stadsbibliotek en ”modernistisk” institution. Ja, enligt Liedmans
definition (se ovan). Själva den hierarkiska organisationen är snarast samhällsbevarande och
konservativ, men de politiska målen för verksamhet var att befrämja demokrati och pluralism, att blicka framåt. Med Liedmans ord: ”De är till både för att bevara ett tillstånd och
möjliggöra förändring”.
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Replik:

Hög tid att börja elsanera!
Johan Jaatinen

I

bis 1/2004 argumenterade jag för att biblioteken
borde anpassas för de elöverkänsliga. I samma
nummer kommenterar Barbro Borg, bibliotekschef i
Solna, min artikel. Jag anser att Borgs inlägg är problematiskt på två vis. Dels tycker jag det präglas av uppgivenhet
och av att hellre se hinder än möjligheter. Dels tycker jag att
Borg förminskar både bibliotekens betydelse och
bibliotekariers ansvar och möjlighet att påverka.
För att börja med det senare så anser Borg att det högst
prioriterade bör vara att se till att elöverkänsliga får
elsanerade bostäder, arbetsplatser och vårdinrättningar. ”De
offentliga rummen”, där biblioteken ingår, kommer ”långt
ner på listan”. Nog för att bostad etc. är viktigast, men jag
skulle ändå hävda att biblioteken är väldigt viktiga för medborgarna, i synnerhet de som är sjuka och har mycket tid
över för läsning, och kanske extra mycket för de
elöverkänsliga som i regel inte har möjlighet att inhämta
information via Internet och TV! Sedan jag blev elöverkänslig
har jag verkligen saknat att kunna vara på bibliotek, jag
skulle faktiskt föredra elsanerade bibliotek framför elsanerade
livsmedelsaffärer. Matinköp går det ju bra för anhöriga att
sköta, men när de ska låna böcker vill man gärna välja och
vraka själv...
Med att förminska sitt eget ansvar och möjlighet att påverka menar jag Borgs tendens att hänvisa till politikerna.
För det första måste inte alla beslut gå genom dem, det borde
vara möjligt att byta ut lågenergilampor mot glödlampor (kräver ingen speciell armatur) utan större problem och när man
köper in dataskärmar kan man välja lågstrålande sådana (från
t.ex. det svenska företaget Multi Q). Till stor del är det ett
kunskapsproblem och då kan man inte skylla på politikerna.
För det andra borde man istället för att klaga över höga
kostnader (jag anser förresten inte 150 000 för att byta ut
armaturer vara en hög kostnad, det är ungefär vad jag kostar samhället i ett år i sjukpenning och medicinär vård - om
man bytte ut lysrören på ett enda bibliotek så att jag kunde
arbeta där skulle man alltså tjäna in det tiofaldigt efter 10 år)
försöka påverka politikerna. Det talas om att Sverige ska
vara tillgängligt för alla år 2010 - varför inte utnyttja det till
att kräva extra resurser för att handikappanpassa biblioteken?
Så till tendensen att se hinder istället för möjligheter. Jag
förstår också att datorerna inte kan avskaffas helt från biblioteken, men lek med tanken att ett bibliotek i varje kommun
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(eller åtminstone de större kommunerna) fick vara helt elfritt
sånär som på glödlampor. Förutom att elöverkänsliga skulle
kunna besöka det, skulle elöverkänsliga bibliotekarier (som
inte är så få!) kunna arbeta där och på så sätt spara samhället kostnader. Dessutom skulle man ha ett reservbibliotek
vid t.ex. strömavbrott eller virusangrepp mot datanätverken
(som när tusentals av Försäkringskassans datorer slogs ut
härommånaden...). Kanske skulle det också bli ett tillhåll för
gamla avdankade bibliotekarier som föredrar kortkataloger,
om det fortfarande finns sådana...
Detta var bara ett exempel, det skulle finnas andra möjligheter, som att använda enbart lågstrålande datorutrustning,
eller att ha datorerna i särskilda rum (vilket Borg skriver är
”knappast möjligt” utan att motivera sig)
Borg avslutar med några rader om att elöverkänsligas
lobbygrupper måste bli starkare innan det kan tas större
hänsyn till dem. Till viss del är det säkert sant, men det
hindrar väl inte bibliotekarier från att ta egna initiativ (”uppsökande verksamhet” var ett annat slagord vi fick lära oss
på BHS... och så var det ju ”omvärldsbevakning”). Avslutningsvis en liten anekdot: när Linköpings stadsbibliotek
byggdes upp på nytt för några år sedan efter branden, satte
Elöverkänsligas förbund i Östergötland in en stöt och
lobbade på hårt för att det skulle bli elsanerat. Till viss del
lyckades de; elledningarna blev avskärmade och lysrören
lär vara avskärmade. Men när det kom till att använda glödlampor istället för lågenergilampor tog det stopp, då ansågs
det att det redan tagits tillräcklig hänsyn! Detta är som att
ha rullstolsanpassade hissar och sedan ändå en trappa utanför ingången... Så det handlar inte bara om avsaknad av
lobbying, det handlar också om bibliotekarier som inte tänker längre än näsan räcker...
Fotnot: Det är för övrigt en myt att lågenergilampor sparar energi. Den extra el som glödlampor drar avges istället som värme. Men inomhus är ju detta bara bra! Resultatet blir att den energi som man ”vinner” genom att använda lågenergilampor motsvarar exakt den energi som
man ”förlorar” i form av ökade uppvärmningsbehov, förutom kanske på sommaren.
Vad vet man om elöverkänslighet? Monica Sandström, forskare i Umeå, har skrivit om frågan. Se
hennes artikel på bis hemsida
bis 2004:3

Radical
Reference
Amerikanskt
Fråga biblioteket
med radikala förtecken

Lennart Wettmark

N

är en massa amerikaner demonstrerade vid det republikanska partikonventet i månadsskiftet augusti/septem
ber hade de fått en ny informationsservice: Radical Reference.
I ett nummer av nätbaserade Library Juice (7:18 - August 27, 2004) skriver redaktören Rory Litwin om Radical Reference
som en anpassning till ett postmodernt samhälle. En webbaserad service riktad till en specifik ideologisk och kulturell
grupp snarare än en geografisk.
Radical Reference har väckt reaktioner från konservativt håll och anklagats för att gå emot etiska yrkeskoder och inte
vara opartisk och korrekt. Rory hävdar i sin artikel att kritiken är fel ute och konstaterar att projektet inte är knutet till
någon institution, utan bygger på volontärer. Han har gått igenom frågor och svar på webben och finner att volontärerna gör ett korrekt och opartiskt arbete - utifrån det perspektiv frågorna är ställda.
bis har kontaktat två av grundarna av Radical Reference, James Jacobs och Jenna Freedman för att få kommentarer:
bis: Vad är Radical Reference?
James Jacobs: Radical Reference är ett kollektiv av biblioteksarbetare, som innefattar bibliotekarier, annan bibliotekspersonal, biblioteksstuderande och några som antagligen inte alls har någon koppling till bibliotek. Vi vill arbeta för
social och ekonomisk rättvisa och jämlikhet. Vi stöder aktivister, progressiva organisationer och oberoende journalister
genom att kunna ge professionellt stöd och tillgång till information. Vi samarbetar virtuellt och är hängivna
informationsaktivister för att främja mål för grupper av aktivister.
bis: Hur länge har ni funnits?
James Jacobs: Vi startade i juli i år för att stödja demonstranter och aktivister kring Republikanernas nationella konvent i
New York City 29 augusti - 2 september 2004. Vi var sex personer i starten, men har nu vuxit till mer än 150 volontärer i
hela USA, som representerar arkiv och bibliotek och vi kan tillgodose informationsbehov på flera språk.
bis: Vari består det radikala?
James Jacobs: Vi utmanar den traditionella bibliotekstanken och bibliotekarierollen på många sätt. För det första har vår
service tagit ställning för någonting och bygger på aktivister. Under protesterna i New York hade vi volontärer ute på
gatorna och de både deltog i protesterna och förmedlade tillgång till information med hjälp av kontakten med ett lokalt
baserat stödteam. Med hjälp av tekniken (Internet, mobiltelefon, sms och AIM) kunde vi utvidga vår referensdisk till
gatan och där informationsbehovet fanns.
Dessutom arbetar vi kollektivt och med stöd av varandra. Vi har skapat ett system av arbetsgrupper, där alla skall ha
kraft att delta och forma framtidens radikala referenstjänst.
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bis: Ni har en särskild hemsida!
James Jacobs: Vår hemsida blev mycket populär under konventet och har fortsatt att vara det. Vi har tagit emot och
besvarat mer än femtio frågor, som ställts via vårt formulär på nätet. Alla frågor och svar finns på hemsidan. De har
rört allt från förslag på böcker om anarkism, forskning om lagstiftningen kring kortvågsradio på 40-talert till information om krigsprofitörer bland amerikanska bolag. Frågorna kommer från såväl oberoende journalister, forskare från
progressiva organisationer som highschoolstuderande.
bis: Hur har mottagandet av Radical Reference varit?
James Jacobs: Våra erfarenheter är överväldigande positiva. Vi har fått en massa positiv feed back från nöjda
informationssökare och vi har kontaktats av massmedia, t ex Baltimore Sun, Wall Street Journal, National Public Radio
och Library Journal. Utöver vår informationstjänst ordnar vi också seminarier i faktakontroll för oberoende journalister och vi är också involverade i New York City Independent Media Centers bildarkiv.
bis: Vad kommer att hända med Radical Reference?
Jenna Freedman: Jag vet inte om vårt projekt kommer att finnas för all framtid, men jag tror att vi är de första som
vänder sig till en globalt utbredd, men avgränsad grupp användare och kan erbjuda en stort antal olika tjänster. En
viktigt sak är att efter republikanska konventet går vi vidare och erbjuder oberoende journalister både forsknings och
faktakontrollstöd. Vi vill utvecklas till att bli nyhetsbiblioteket i det världsomspännande nätverket av Independent
Media Centers.
bis: Vad kan då vanliga bibliotek lära av er?
Jenna Freedmann: Att identifiera ett behov utanför det traditionella bibliotekets gränser - och tillgodose det. Jag vill
inte påstå att biblioteken inte redan gör det, service till gästarbetare är ett utmärkt exempel. Det som skiljer oss åt är
att vår målgrupp inte är lika lätt att ringa in. Den kan finnas varsomhelst. Det kan vara folk i alla åldrar, med olika
bakgrund, etniskt och ekonomiskt. Det viktigaste tycker jag är att vi är en del av det vi servar. Det är ganska självklart
för de flesta bibliotek, men det känns som jag är en mera integrerad del i det här än i mitt arbete på mitt akademiska
bibliotek. Många av oss var redan aktivister när vi blev en del av detta projekt:
- Donning a Radical Reference hat and grabbing a Ready Reference Kit just gave us something to do—another
way to contribute—at protests.
övers. Lennart Wettmark

http://www.radicalreference.info eller via e-post: info@radicalreference.info.

Vem lånade boken om Bin Ladin?
“WHATCOM COUNTY - The FBI wants to know who checked out a book from a small library about Osama Bin
Laden. But the library isn’t giving out names, saying the government has no business knowing what their
patrons read
…
The FBI confiscated the original book after a patron reported than some one hand wrote a bin Laden quote in
the margin that read: “Let history be witness I am a criminal.”
The FBI demanded to know the names and addresses of everyone who ever checked out the book.
…
If the feds had demanded the records under the Patriot Act, the library would have had to hand them over
without question and without help from the courts. The FBI still has the bin Laden book.
Librarians point out, it’s overdue.”

Källa: Komo 4 News (http://www.komotv.com/stories/33363.htm)
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Mina böckers Kuba
Alexis Gainza Solenzal

I

Nuestros años verde olivo (ungefär: Våra olivgröna år,
Planeta, 1999), skildras fragment ur den officiella
förhandsgranskningens procedur.
Ampueros bok andas desillusion över det system som
propagandamakarna har lyft till himlen. Under sina studier
i litteraturvetenskap vid Havannas universitet, hade han
tvingats arbeta inom byggbranschen för ett miserabelt
arvode. ”Den kostnadsfria utbildningen är en chimär”,
skulle han slå fast nästan 30 år senare.
En av hans bästa vänner, vid namn Lázaro, hade i stället
turen att rekryteras till läroanstaltens centrala bibliotek.
Men även där hade arbetet sina dystra sidor. Varje månad
fick universitetsbiblioteken påhälsning av en tjänsteman
från kommunistpartiets Directorio de Orientación
Revolucionaria, som ansvarar för den ideologiska
ortodoxins bevarande på Kuba. Med sig hade denne en
lista över böcker, som skulle tas ur cirkulation.
I revolutionens namn försvann, liksom i Sovjetunionen,
alltså böcker som hade legat kvar i hyllorna sedan den
kapitalistiska eran, eller som kommit till under 1960-talets
kortlivade öppenhet. Många av alstren var givetvis
kritiska mot socialismen och kommunismen, eller speglade
en bild av det förrevolutionära Kuba som avvek från det
tillåtna. Enligt inkvisitorerna kunde sådana verk ”ideologiskt vilseleda ungdomarna”.
Censorskapet är en dynamisk dialektisk, om man så vill,
och kreativ process. Det framgår underförstått när
Ampuero listar tre kategorier av förbjudna böcker: de som
skrevs av ”borgerliga” skribenter som Ortega y Gaset,
Octavio Paz och Arthur Koestler; de som skrevs av
inhemska litteratörer vilka på grund av sin frispråkighet
*
*
*
råkat i onåd, till exempel José Lezama Lima, Virgilio Piñera
och Antonio Arrufat; samt de som skrevs av exilkubanska
Från första stund kände jag mig förbaskat arg på den
författare, som Severo Sarduy, Carlos Franqui och den
regim som avsagt mig rätten att njuta detta fantastiska
läsande. Sedan dess har jag ofta frågat mig hur censorer- ovan nämnde Cabrera Infante.
I början trodde Lázaro, och även Ampuero, att de
na rent praktiskt omöjliggjorde för vår generation att stifta
bannlysta
verken hamnade i ett speciellt bibliotek med
bekantskap med Cabrera Infantes och likasinnades
begränsat tillträde för ”de förtroendevalda”, liknande de
litterära produktion.
som förekom i Sovjetunionen och andra öststater. Sedan
Den chilenske journalisten Roberto Ampuero som efter
kom chocken. Böckerna gick antingen till pappersen kort vistelse som flykting i Östtyskland för kärleks
skull damp ned på Kuba på 1970-talet, har delvis avslöjat återvinning, berättade de, eller kastades i pannrummet för
att producera energi.
för mig hur detta gick till. I hans självbiografiska bok
september 1991 placerades jag i utredningsslussen
Bergeforsens camping, belägen ett stenkast från
Sörberg, ett litet samhälle i mellersta Sverige. Under
den första månaden i min bana som asylsökande hade jag
redan hunnit inse att påtvingad sysslolöshet hörde till det
ovissa väntandets krav. Och att jag på något vis själv
måste fylla exilens existentiella vakuum.
Därför begav jag mig till ortens lilla bibliotek, för att i
läsning dränka min rotlöshet. Ur det spanskspråkiga
beståndet fastnade jag för en bok: La Habana para un
infante difunto (Havanna för en avliden infant). Inte för
att jag betraktade mig som en infant (kungason), utan
snarare för att jag i någon mening såg mig som en framliden människa. Dessutom tusentals sjömil från min barndoms storstad. Men trots mitt obotliga litterära intresse
hade jag under mina 24 år aldrig hört talas –varken i
hemlandet eller under fem års studier i Leningrads universitet om författaren Cabrera Infantes.
Nästan utan vilopaus slukade jag på förläggningsrummets brits exilkubanens obeskrivligt färgrika skildring
av den kubanska huvudstadens liv under 1940- och 50talen. Från Sörbergs, eller om det var Timrås, bibliotek
lånade jag sedan Tres tristes tigres (Tre trista tigrar).
Därefter har jag läst allt av den exilkubanske författaren
som råkat komma i mina händer. Omsorgsfullt vårdar jag
hemma Infantes artikelsamling Mea Cuba, måhända hans
politiska manifest. Cabrera Infantes briljanta författarskap
bekräftades 1998 när han tilldelades Spanska akademins
Cervantespris, det spanska språkets högsta utmärkelse.
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Quesada bodde på Kuba under några år på 1590-talet,
men tillbringade större delen av sitt liv på Kanarieöarna. I
Las Palmas på Gran Canaria kan man fortfarande hitta det
tvåvåningshus med en balkong, där han bodde, vid ena
änden av Espiritu Santogatan.
En annan pärla jag lyckades rädda från brasorna är
Censo del año 1943 (Folkräkning från 1943), en tjock lunta
på 1373 sidor. Den publicerades 1945 i tiotusen exemplar
och är en ovärderlig informationskälla om det förrevolutionära Kuba, vilket ensidigt svartmålats av den nuvarande
*
*
*
regimens propaganda.
Nyligen bläddrade jag till exempel i det avsnitt som
Vid sidan av den statliga censurens strävsamma arbete
handlar om dåtidens massmedia. Mångfalden publikatioslukas också böcker - förmodligen såväl förbjudna som
tillåtna - av flammorna på grund av officiella institutioners ner var skakande; 469 i hela landet. Havanna gick självfallet i spetsen med 366, men de resterande provinserna
förlorade känslighet för det skrivna ordets storhet. Jag
bevittnade själv en sådan hårresande händelse när jag var hade också ett relativt bra sortiment – Pinar del Rio 12;
Matanzas 8; Las Villas 17; Camagüey 20; och Oriente 46.
fjorton eller femton år gammal, alltså någon gång under
Vad finns kvar av denna mångfald i dagens Kuba?
1983 eller 1984.
För att folkräkningen är trovärdig talar det faktum att två
Under en permission från internatskolan, besökte jag
representanter för dåtidens kommunistparti, Partido
min fars arbetsplats. Han var då livsmedelsadministratör
Socialista Popular, deltog i arbetet. En av dem var Carlos
vid Polytekniska José Martíinstitutet, beläget på gång Rafael Rodriguez, Fidel Castros kanske främste ideolog
avstånd från Havannas flygplats. Min far kände till min
tills han avled 1998.
omättliga läshunger, och berättade att en del böcker från
En annan bok jag fann hette Historia
institutionens bibliotek skulle kastas
de Cuba (Kubas historia). Den gavs
eller brännas. Han förde mig in i en
förmodligen ut under andra hälften av
övergiven byggnad; och framför mig
”Så fort jag lämnats
60-talet, och var de första försöken att
reste sig ett berg av bortsorterade
ensam, rusade jag till
skapa en historieskrivning avpassad
luntor.
bokkullen. Jag grävde
för en visserligen begränsad men ändå
Så fort jag lämnats ensam, rusade jag
bland de makulerade
viktig grupp människor – militärer och
till bokkullen. Jag grävde bland de
böckerna, lika ivrigt
politiska instruktörer. En liknande skrift
makulerade böckerna, lika ivrigt som en
som en hund i sanden
jag påträffade var Intrucción política
hund i sanden efter sina efterlängtade
efter sina efterläng(Politisk instruktion), utgiven av De
ben. Några skönlitterära verk fann jag
tade ben”
inte att undsätta, däremot böcker om
Väpnade Styrkornas politiska ledning
Kubas historia. Historien är litteratu1968.
rens käraste syster, så jag plockade den
Jag vet inte varför de två verken, som
ena historieboken efter den andras tills jag hade två
ju var till för soldater och officerare, hade hamnat på en
civil institution som Polytekniska institutet. Man kan
proppfulla papperssäckar, som tidigare innehållit cement.
också fråga sig varför de skulle makuleras. Kanske för att
Några titlar illustrerar vilka oskattbara verk som rymdes i
vissa personer i källhänvisningarna vid 80-talet första
bokkullen.
hälft hunnit bli stämplade som landsförrädare? Eller var
Där fanns Historia de la Isla y Catedral de Cuba, (Histodet historietolkningen som inte längre passade in?
rien om Kubas ö och katedral) författad omkring 1760 av
I dag finns bara några av de böcker jag undsatte kvar.
Pedro Agustin Morell de Santa Cruz, Kubas dåvarande
För det kan de tacka min ungdoms skam över vår familjs
ärkebiskop. Initierade källor hävdar att hans historiefattigdom.
skildring sträckte sig till 1752, men den version jag satte i
Sommaren 1986 lyfte ett av Cubana de Aviacións
säkerhet löpte bara till år 1659. En del av verket hade alltså
rysktillverkade plan, från flygfältet intill samma institut där
redan gått förlorat. Detta är alltså den allra första boken
jag några år tidigare funnit min bokskatt. Destinationen
om Kubas historia som skrivits inom landets gränser –
var Moskva, och ombord fanns en kontingent kubanska
och den skulle bli lågornas rov!
studenter. I resväskan fanns mina tjockaste böcker,
I detta verk räddades även Kubas första litterära monudäribland Censo del año 1943 och den snedvridna Historia
ment, den episka dikten Espejo de Paciencia (Tålamodets
de Cuba och Instrucción Política. De hade hamnat där inte
spegel), som komponerades av Silvestre de Balboa Troya
på grund av fosterlandskärlek, utan för att jag saknade
y Quesada i den dåtida staden Puerto Principe. Troya y
Ampuero och hans nära vänner hade ändå tur, på så vis
att Lazáro på egen risk smugglade ut en del förbjudna
böcker från universitetsbiblioteken, bland dessa Heberto
Padillas berömda diktsamling Fuera del Juego (Utanför
spelet). Allt medan chilenarens sinne förmörkades av
minnet av hur Pinochets soldater bränt böcker på gatorna,
och bilderna av bokbålen i Hitlers Berlindiktaturens eviga
symbol.
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kläder, skor och annat att fylla ut resväskan med – något
jag inte ville visa för mina mer välbeställda medresenärer.
De böcker jag övergav i hemlandet hamnade till slut
ändå på bålet. Efter en smärtsam separation brände min
före detta styvmor upp de där två papperssäckarna med
gulnade verk. Från andra sidan Atlanten kunde jag inget
göra för att rädda dem. Brännandet var kanske en hämnd
mot min far, även om hon då jag återvände till Kuba på
studielovet, förklarade för mig att boksäckarna dragit till
sig kackerlackor. Jag har aldrig dömt henne, ty min före
detta styvmor kan varken läsa eller skriva. Hennes
analfabetism ekar i mig varje gång den kubanska regimen
apologeter stoltserar med ”landvinningar” på utbildningsområdet.
*

*

*

Castroregimens censur berör inte alla undersåtar på
samma sätt. Frågan om huruvida speciella bibliotek
avsedda för nomenklaturan existerar eller inte, får visserligen lämnas obesvarad. Men säkert är att på samma sätt
som Högste Ledaren dagligen läser ärkefiendens tidningar
– Washington Post, New York Times samt Miami Herald
och Diario de Las Americas – har även lojala apparatjiker
tillgång till förbjudna böcker.
Den kubanske författare Reinaldo Arenas (1944-1990)
ger i sin självbiografi Antes que añochezca (Innan det
kvällas) en glimt av denna elits privilegier. Arenas, som i
sin person förenade de tre egenskaper regimen hatar mest
– han var författare, homosexuell och oliktänkande –
fängslades i mitten av 70-talet för sina politiska åsikter
och sitt författande. Efter tre månader i säkerhetstjänstens
högkvarter Villa Marista – ”en plats värre än
inkvisitionen”, och som enligt Arenas helt och hållet
kontrollerades av sovjetiska KGB – tog han avstånd från
sitt tidigare ”kontrarevolutionära” liv och sin sexuella
läggning.
Han förflyttades därefter till Havannas berömda fängelsehåla El Morro, där fick sporadiska besök av en löjtnant
vid namn Viktor. Vid ett tillfälle talade denne om för Arenas
att hans bok El Palacio de las blanquísimas mofetas (De
vitaste skunkarnas slott) hade publicerats i både Frankrike
och Tyskland. Löjtnanten höll upp ett exemplar, men utom
räckhåll för honom: ”… det var min bok, men jag kunde
inte ens vidröra den…”, står det i Arenas biografi.
I början av 1976 släpptes Arenas ur fängelset efter
internationella påtryckningar. I stället fick han bo hos
Norberto Fuentes, den kubanska regimens främste
krigskrönikör. Men när denne gav honom Cabrera
Infantes senaste bok, Vista del amanecer en el trópico
(Utsikt över gryningen vid tropiken), började han
misstänka att vistelsen i Fuentes hem i själva verket var
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”en sorts subtilt förhör” – för att kontrollera om han
verkligen hade bättrat sig. Efter läsningen slog Arenas
därför fast att även om boken var utmärkt skriven, så var
den också kontrarevolutionär. Fuentes fortsatte sedan att
ge honom böcker som inte cirkulerade fritt i landet.
För klarhetens skull bör tilläggas att Fuentes i dag är en
avhoppare. Han har skrivit bland annat Dulces Guerreros
Cubanos (Söta kubanska krigare), en hjärtekrossande
beskrivning av den kubanska regimens krigsäventyr i
världens konflikthärdar, särskilt på den afrikanska kontinenten.
*

*

*

Mina år i friheten har jag upplevt som att leva i renässansen och upplysningen på samma gång. Jag har upptäckt
det fria ordets oöverträffade storslagenhet: i censorns
frånvaro har jag kunnat läsa ömsom franskt, ömsom
kinesiskt, ömsom höger, ömsom vänster. Jag har njutit av
hemlandets förbjudna författare - Zoé Valdés, Daína
Chaviano, Eliseo Alberto, Jesús Díaz.
Mot alla odds vet jag att det kommer en dag, då kubanerna inte längre ska behöva lämna hemlandet för att kunna
läsa Cabrera Infantes verk. Då säkerhetstjänstens män
och apparatjiker ska mista sin privilegierade ställning när
det gäller tillgången till bannlyst litteratur. Och då böckerna skall värnas av män och kvinnor som vördar det
skrivna ordet - inte på likgiltiga partibundna institutioner
där de närhelst riskerar att hamna på bålet.
Då kommer kubanska bokälskare - utan övervakare från
Directorio de Orientación Revolucionaria - att återupptäcka sitt lands själ. Den kubanska delen av min egen
kosmopolitiska identitet, som vuxit fram under långresans
gång, är i dag mer kubansk än någonsin.
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Johnny Jacobs i Sverige
Lena Lundgren
I maj gästade Johnny Jacobs, bibliotekschef och gammal apartheidmotståndare, Sverige
inbjuden av BiS, med ekonomiskt stöd av Svensk Biblioteksförening. Lena Lundgren
rapporterar från en synnerligen innehållsrik vecka, som innehöll bl a Biblioteksdagarna
och Stockholms Sociala Forum.

J

ohnny Jacobs har varit en betydel
sefull person i BiS’ sydafrika
engagemang. Han var med från
början i LIWO, Library an Information
Workers Organisation, den förening
som BiS samarbetade med under
apartheidtiden. När LIWO upplöstes efter 1994 och vårt samarbete fortsatte
med EPU i LPYL-projektet (LPYL = Library Practice for Young Learners), höll
vi ändå kontakten med Johnny. Han är
nu bibliotekschef i distriktet Tygerberg
i Kapstaden och i bis 2000:1 skev Lennart Wettmark en artikel om Johnny med
rubriken ”Från stenkastare till bibliotekschef” Åtskilliga svenska bibliotekarier
har också träffat honom vid de besök
som projektdeltagarna har gjort i Sydafrika.
Något sverigebesök har det däremot
inte blivit för Johnny av olika anledningar och för oss som är aktiva i BiS’
sydafrikaarbete har det känts som om
våra projekt inte har varit riktigt avslutade förrän Johnny har fått möjlighet att
komma till Sverige. I samband med
Svensk Biblioteksförenings biblioteksdagar i Karlstad i maj, och tack vare bidrag från Svensk Biblioteksförening och
Nätverk södra Afrika med stöd från Europeiska kommissionen, öppnade sig en
möjlighet att bjuda hit Johnny.
På frågan vad han ville se i Sverige
svarade Johnny: ” My interest is in public libraries and NGO:s, management
issue eg business plans, performance
appraisal, organograms, strategies for
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improvment of service delivery and
IT-application!” Utifrån denna breda
deklaration försökte vi sätta ihop ett
intressant program för den dryga
vecka som han var här. Johnny anlände på Valborgsmässoafton och
fick hos Barbro och Vassilis
Bolonassos, där han bodde under
den första delen av sitt besök, en inblick i svensk valborgsmässo- och 1
maj-firande. Särskilt uppskattade han
att från Strömkajen framför Nationalmuseum se Vänsterpartiets 1 maj-tåg
passera framför slottet!
På Kulturrådet träffade vi Birgitta
Modig, Cay Corneliuson och Anna
Swedmark, ansvarig för den nya
svensk-sydafrikanska kulturfonden,
för ömsesidig information och diskussion om tänkbara samarbetsmöjligheter. Med stadsbibliotekarie Inga Lundén utbytte
Johnny erfarenheter om hur det är att
leda en stor biblioteksorganisation
och trots de olika förutsättningarna
fann de varandra i många liknande
erfarenheter och utmaningar. Ett besök på Stockholms stadsbibliotek
och på dess länsavdelning ingick
också självklart i programmet.
En hel dag tillbringade Johnny i
Nacka, där han dels besökte Fisksätra
och fick en bred bild av vilken roll
biblioteket spelar i denna invandrar
täta kommundel, dels träffade kulturchefen Börje Sjölund och informerades om hur en kulturaktiv kommun

organiserar sin verksamhet.
En kväll talade Johnny om situationen
i Sydafrika 10 år efter apartheid på Barnängsbiblioteket. BiS och Barnängens
världsbibliotek hade bjudit in biblioteksfolk som kommit i kontakt med BiS
sydafrikaprojekt och andra sydafrikavänner och en fulltalig publik fick lyssna
till folktalaren Johnny Jacobs. Här märktes det verkligen att Johnny har varit
aktivist och att han förmår fånga människor med sin värme och sitt engagemang. Det blev också en livlig diskussion. Under det efterföljande minglet
bjöd Johnny på vin från den första vingården som ägs och drivs av svarta
sydafrikaner!
I Rinkeby pågår mycket verksamhet för
att stödja barns språk- och läsutveckling
och Johnny tillbringade där en halv dag
på folkbiblioteket och på Knutbyskolan
tillsammans med Anna Birgitta Eriksson,
en av deltagarna i LPYL-projektet. Johnnys första reaktion på Knutbyskolan var
förvåning över att han kommit till en
skola, eftersom det inte fanns något
stängsel runt omkring. Visningen av biblioteket varvades med samtal med elever.
Johnny var särskilt intresserad av deras
inställning till skolan och studierna. Vi
besökte också Rinkeby bibliotek, där
Karin Sohlgren presenterade verksamheten och samlingarna.
Johnny hann även med ett besök på
Internationella Biblioteket och en föreläsning för personalen där om Sydafrikas elva officiella språk och hur skolor
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Johnny på Stockholms Sociala Forum

och bibliotek hanterar den problematiken, innan det var dags att åka till
biblioteksdagarna i Karlstad.
I Karlstad fick Johnny besöka
Sundsta-Älvkullegymnasiet och
biblioteket, där Lennart Wettmark är
gymnsiebibliotekarie. Tyvärr hade
eleverna aktiviteter utanför skolan
just den dagen så det planerade
klassbesöket fick ställas in. I stället
gjorde vi i det underbara försommarvädret en biltur på den vackra
värmländska landsbygden till sjön
Racken och till Rackstadsmuseet.
Biblioteksdagarnas sista dag var
vikt åt de internationella gästerna och
förutom Johnny Jacobs framträdde
Stuart Hamilton från Danmarks
Biblioteksskole i Köpenhamn och
Marijke Troelstra från Openbare
Bibliotheek i Amsterdam. Johnny
talade under rubriken “10 Years Down
The Road of Democracy - Place,
Position and Prospect” om
folkbibliotekens utveckling i Sydafrika efter apartheids avskaffande. Att
skillnaderna fortfarande är stora både
mellan tillgången till bibliotek i olika
områden och mellan biblioteken
framgick med all önskvärd tydlighet
av den statistik som Johnny presenterade. Men nya bibliotek byggs
framförallt i svarta ”townships” och
Johnny har själv målsättningen att
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bygga ett nytt bibliotek varje år i
Tygerberg, som har 1,3 milj. invånare.
Biblioteken är framförallt studiebibliotek, eftersom många människor
saknar elektricitet och studiero
hemma, men har också barnverksamhet för de mindre barnen med
tävlingar och ”storytelling”. Några av
oss har själva fått se ett av dessa
bibliotek i den enorma svarta förorten
Khayelitsha, ett stort, välförsett och
välbesökt bibliotek och imponerande
med alla mått mätt!
Det nya Sydafrikas konstitution, som
är välkänd bland medborgarna och åberopas i allt förändringsarbete, är grunden även för biblioteken. Där stadgas
rätten till information för alla, en förutsättning för en demokratisk utveckling.
De gamla hierarkiska strukturerna är
dock svåra att rå på och Johnny fick
själv problem när han skulle resa till
Sverige, eftersom han inte ansågs representera den rätta nivån i Kapstadens
biblioteksorganisation. Bakom låg en
intern konflikt, där Johnny bl.a. hade
krävt mera resurser till biblioteken.
I Stockholm anordnades den 7 – 9 maj
Stockholms Sociala Forum och den
sista dagen av sitt besök medverkade
Johnny där i ett seminarium med rubriken ”Media for Social Change” tillsammans med deltagare från Brasilien och
Bolivia. Seminariet diskuterade hur

informationscentra, aktionsgrupper,
nyhetsmedia och bibliotek kan spegla
verkligheten för resurssvaga människor och arbeta med opinionsbildning.
Det anordnades av Barnängens världsbibliotek i samarbete med BiS, UBV Latinamerika och Framtidsjorden och hölls
i ABF-huset. Det blev ett välbesökt och
intressant seminarium och parallellerna
mellan ”favelas” i Brasilien och
”townships” i Sydafrika och mellan
informationsbehoven hos resurssvaga
människor i Afrika och Latinamerika var
uppenbara.
Det blev en fantastisk vecka med
många spännande möten och både
Johnny och alla vi som träffade honom
kände oss glada över att detta besök
äntligen hade kunnat bli av!

Se även bis 2000:1 och Biblioteksbladet 2004:4
För mera information om sydafrikaprojektet se BiS webbplats
www.foreningenbis.org.
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.
Om biblioteken skall motivera sin plats i samhället måste de lära sig prioritera. För många invandrare kan bibliotekets service och möjligheten att ”låna
en människa” i form av en kompetent bibliotekarie vara av livsavgörande
betydelse. Odense Centralbibliotek prioriterar service till invandrare och
flyktingar och står därigenom också starkare som institution i samhället.

Er biblioteket for alle?
Formidlingsmetoder afgør hvem biblioteket er til for

Jytte Christensen

I

Danmark har vi i mange år været stolte over, hvor åbne
og brede bibliotekerne er – der er plads til alle, selv om
vi også ved, at vi ikke har alle som brugere. Er det ikke
godt nok? Behøver alle at skulle bruge biblioteket? Og betyder det noget, hvem der kommer på biblioteket.?
Til alle spørgsmål kunne man vælge at sige –Jamen det er
fantastisk, at vi lever i et demokratisk samfund, hvor retten
til oplysning, uddannelse og kultur er gældende. Det er fantastisk, at vi i Danmark har en bibliotekslov, hvis formål er:
at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet
Men kender alle mulighederne i det samfund, de lever i ?
Og betyder det noget om borgerne gør det? Spørgsmålene
er mange, men de bliver desværre alt for sjældent stillet i
bibliotekerne. I princippet er det brugerne (de stærke) der
lægger niveauet. Du går hen i den forretning, der har de
varer, du efterspørger. Og har de ikke varerne, går du til en
anden., eller opgiver.
Har det noget med kvalitet at gøre? Noget med udvalget?
Noget med service, formidling - altså personalet. Forskellen
på forretningen og biblioteket er, at forretningen lukker ret
hurtigt, hvis den ikke markedsfører/formidler produkterne.
Hvis du gerne vil sælge varen til flest mulige kunder, må du
finde på nye måder og gøre det forskelligt, alt afhængig af,
hvem der skal købe.
Egentlig er tankesættet ganske enkelt at overføre på bibliotekets formidlingsstrategi, hvis man har en sådan. Dette
betyder, at du kan prioritere, hvor du vil placere fokus. Hvem
vælger vi at gøre noget over for? Sker der et valg, en prioritering?
Vi må nok erkende, at det står lidt sløjt til. Retfærdigvis er
der ved at ske noget, og det skyldes ganske enkelt, at nogen
har sat livslang læring på dagsordenen, og at vi alle har fået
flere indvandrere/flygtninge ind på bibliotekerne. Vi har fået
en ny nødvendighed, og den kan ingen sidde overhørig.
Bibliotekerne kan her vælge om de vil tage handsken på
og gå nye veje - ikke nøjes med at stille til rådighed – men at
tage nogle chancer og risiko – turde træde i karakter.
Den politiske bevågenhed på integrationsområdet har
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betydet en stor hjælp for det bibliotekspersonale, der ellers
har stået svagt overfor kollegaerne, der hellere vil betjene
de studerende eller andre bevidste borgere. Og det er der
ikke noget galt i, men det er galt, hvis det er det eneste, der
sker.
I Danmark er der en lang tradition for at arbejde opsøgende,
men det har primært været på ældre–og børneområdet, hospitals- og fængselsområdet. Arbejdet har været opsøgende
i den forstand, at man går ud af biblioteket og betjener de
grupper af befolkningen, der ikke selv er i stand til at komme.
Hvad sker der, når samfundsudviklingen går i nye retninger.
Når polariseringen i samfundet bliver mærkbar? Har det givet anledning til forandringer i formidlingsmetoden i
bibliotekerne? Generelt set er bibliotekerne kørt ud af samme
vej som hidtil. Biblioteksfaget sander langsomt til, mens
udviklingen overhaler os indenom.
I de senere år er der i Danmark sat ekstra fokus på bibliotekets betydning på flygtning/indvandrerområdet dels p.g.a.
Biblioteksstyrelsens valg af satsningsområdet og dels nogle
bibliotekers evne til at udvikle nye strategier f.eks. med åbne
læringscentre i Odense Centralbiblioteks lokalbibliotek
Vollsmose, samt en generel introduktion til internettes
muligheder.
Odense Centralbibliotek har bevidst valgt at lægge en strategi for arbejdet med flygtning/indvandrere og på livslang
læring som en ny biblioteksopgave. Vi har været nødt til at
vælge nye veje for at ”overleve” og dette skal tages helt
bogstaveligt. Jeg vælger at sige, at denne strategi har givet
pote dels overfor brugerne, og dels overfor det image biblioteket har fået politisk. Vi har forsøgt at synliggøre en
nytteværdi, og skabt grobund for en udvikling, hvor
bibliotekaren spiller en ny aktiv rolle.
Arbejdet med livslang læring på flygtning/
indvandrerområdet har haft afsmittende effekt på arbejdet
overfor den lidt svagere borger – f.eks. læring om internettets
muligheder, kvalitetsmærkning af informationsdatabaserne
og formidling af sprogstimulerende materialer til børn og
voksne.
bis 2004:3

Det er en klar ledelsesopgave at prioritere, motivere og
muliggøre handlinger, der fremmer de indsatser, der sætter
biblioteket på den politiske dagsorden og sikrer, at den
socialt og kulturelt svagest stillede borger får den viden,
der kan få en afgørende indflydelse på de valg eller fravalg
borgeren tager.
I Danmark kender vi ikke til analfabetisme, men den er på
vej p.g.a. globaliseringen, og vi vil på bibliotekerne ikke
blive spurgt om vi vil arbejde for dem. De vil være der, fordi
bibliotekerne bliver det sidste åbne offentlige rum sammen
med muligvis borgerservicecentre.
I Odense Centralbibliotek har den etniske konsulent sat
avislæsning på programmet for 15 etniske kvinder
repræsenterende fra analfabeten til den veluddannede – De
læser den daglige avis sammen med bibliotekaren, vælger
ugens overskrift, og hvad ønsker de: som alle andre borgere
ønsker de at diskutere den almene virkelighed i samfundet,
diskutere livsværdier, deres børns muligheder og hvorfor
de ikke kan få et arbejde.
Her bliver bibliotekarens opgave at holde tungen lige i
munden, kende sit eget værd og sin professions kompetencer
bis 2004:3

– det er i dette sandhedens øjeblik, at bibliotekarrollen kommer på prøve.
Formålet med at ændre processer mere end stil er at
borgerne skal føle, at det gør en forskel at bruge biblioteket,
at få en menneskelig kontakt. Mødet med en kompetent
person på biblioteket kan få betydning for borgerens liv. At
”låne et menneske” for en kort stund er måske det, der gør
forskellen,
Biblioteket er kun for alle, hvis formidlingen er forskellig.
Biblioteket må prioritere og et godt motto er: at de stærke
klarer sig uden ekstra hjælp, men de svageste står med de
uskrevne behov. Brug den bibliotekariske professionalisme
også her. Det vil lønne sig både overfor den enkelte borger,
men vil også styrke bibliotekets platform i samfundet. Gør
valget lettere for politikerne - og gør en forskel. Den offentlige
service er til diskussion og hvem vil vinde?
Jytte Christensen är ”leder af udvikling og personale” vid
Odense Centralbibliotek
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EU-direktiv hot mot biblioteken i Spanien, Portugal och Italien
EU har beslutat genomdriva copyrightfrågan för böcker som lånas ut på folkbibliotek på ett sätt
som väckt stor oro i Spanien, Portugal och Italien, där inga avtal finns om ersättningar till författare. Eftersom man verkar anse att sådana avgifter skulle leda till låneavgifter eller en dödsstöt
för mycket av den biblioteksutveckling som skett i dessa länder på senare år, är motståndet
starkt. bis publicerar en bakgrund från en mexikansk bibliotekarie med kunskap om utvecklingen i främst Spanien och ett upprop från en grupp bibliotekarier på Kanarieöarna.

Det skall inte kosta något att
låna böcker på folkbibliotek!
Martin Vera
aktiv i mexikanska biblioteksorganisationen Círculo de Estudios sobre Bibliotecología Política y Social

Bakgrund
Sedan 1968 har en gemensam lagstiftning föreslagits för
Europas länder i syfte att skydda upphovsrätten när det
gäller uthyrning och utlån. Trots att denna lagstiftning
funnits lokalt i flera årtionden, så föreslog EU-kommissionen 1992 standardisering av lagar som gäller såväl
uthyrning, utlån som andra intellektuella rättigheter.
Därför antog kommissionen 1992 Direktiv 92/100/EEC,
som erkänner den upphovsrätt, som skall gälla vid utlån
av författares verk, liksom av artisters, fonogram- och
filmproducenters. Dock har medlemsstaterna möjligheten
att inskränka upphovsrätten, men en ersättning måste
åtminstone ges till författaren.
Enligt direktiven betyder det att upphovsrätten ger inte
bara rätten till att få ersättning för försäljning, utan också
på bibliotekslån. Detta direktiv iakttogs endast av ett
fåtal länder då flera gjorde undantag från regeln eftersom
bibliotek sågs som en allmän nyttighet, och inte en
vinstdrivande organisation.
I en utvärderingsrapport av direktiv 92/100/CEE, som
publicerades i september 2002, fastslog EU-kommissionen att medlemsstaterna inte hade rätt att göra undantag
inom folkbiblioteksområdet, eftersom det stred mot
andemeningen i upphovsrättslagstiftningen. Kommissionen började till slut, i januari 2004, agera mot regeringarna
i Spanien, Frankrike, Italien, Irland, Luxemburg och
Portugal för att man inte infört Direktiv 92/100 i lagstiftning eller tillämpat det felaktigt.

Konflikten
Alltsedan direktiv 92/100/CEE antogs har en massa
biblioteksorganisationer, grupper av bibliotekarier och
andra, försökt mobilisera mot detta påbud, som är
utomordentligt begränsande och behandlar bibliotek som
kommersiella inrättningar. Efter det att kommissionen
började vidta åtgärder för att utfärda sanktioner mot
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främst Spanien och Italien, har bibliotekarier i dessa länder
emellertid varit engagerade i en rad aktiviteter, mobiliserat,
ordnat konferenser, demonstrationer och publicerat
annonser, som mångdubblat försvaret av framförallt rätten
till kultur.
Bibliotekarier bekämpar denna resolution. Inte därför att
de inte tycker att författare skall ha ersättning, utan därför
att den är ett angrepp på
systemet med folkbibliotek. Deras försvarsargument är:
a.) Folkbibliotek är väsentliga mål för kulturpolitiken och
för att direktiv 92/100 ger medlemsstaterna en möjlighet till
undantag för spridning av kultur
b.) Folkbibliotek redan betalar för upphovsrätt när de
köper böcker, Böckerna katalogiseras, klassificeras, lyfts
fram. Biblioteken stöder läsarna mer än någon annan
offentlig eller privat institution. Det är även i författarnas
intresse. Det stämmer inte att läsare sluta köpa böcker bara
för att de kan låna dem på bibliotek. Bibliotek utvecklar,
utan ersättning, alltid breda PR-kampanjer för att rekommendera författare och deras verk.
c.) Med tanke på den usla situationen för spanska bibliotek, skulle ersättning för utlån innebära en försämring av
de bibliografiska samlingarna.
Dessa initiativ innebär ingen fördel för författare och
förläggare eftersom de försöker påföra en taxa på det fria
kunskapsflödet och inskränka grundläggande friheter
såsom rätten till information och tillgång till idéer.
Följande länkar ger all nödvändig information för att
förstå detta fenomen i Spanien, Italien och Portugal och
utgör att försvar mot liknande lagstiftning
Spanien: Jornadas contra el préstamo de pago en
bibliotecas: http://www.maratondeloscuentos.org/
librolibre/jornadaslibrolibre.htm
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Italien: No al pago de leer : campaña europea en contra
del pago por préstamo en bibliotecas
http://www.biblioteca.colognomonzese.mi.it/
prestitogratuito/

Portugal: En defensa del préstamo público en las
bibliotecas portuguesas http://www.petitiononline.com/
PetBAD/petition.html
Övers. Lennart Wettmark

Protester på Plaza Ambrosio
Hurtado de Mendoza på
Las Palmas de Gran Canaria
23 april 2004

Protestbrev mot avgift på bibliotekslån.

”

EU har inlett rättsliga åtgärder mot Spanien för att man tillåter utlån av böcker utan att ta betalt. Vi bibliotekarier
vill nyansera detta besked och uttrycka vår åsikt om detsamma.
1992 kom ett EU-direktiv ang. rättigheterna att hyra och låna ut skapande verk. Men detta direktiv lämnar i artikel 5.3
möjligheten öppen för varje stat att undersöka (el. pröva) betalningsskyldigheterna för enskilda sektorer av publik
användning. Därför kan spanska staten lämna biblioteken utanför detta direktiv och meddela EU, så att ärendet kan
avslutas.
Det är nödvändigt att vidta denna enkla åtgärd, för biblioteken i Spanien har ingen möjlighet att betala för sina
bokutlån. Med demokratins intåg har vi uppnått början till en förändring, till välsignelse för våra användare. Perioden
dessförinnan var biblioteken ”blockerade” på grund av avsaknad av budget och personal. Om man blir tvingad att betala för varje lån, för varje bok som lånas hem, skulle vi alla förlora erövrad terräng. Införandet av denna regel förmodas,
bara inom folkbibliotekssektorn, uppgå till 13.5 miljoner euro per år, som vi tror skulle tas från budgeten för bokinköp
och administration.
Å andra sidan tror vi, att biblioteken redan betalar författarna, direkt och ”in natura”. När ett bibliotek köper in en bok
betalar man inte bara för den intellektuella egendomen, utan investerar stora summor för att katalogisera boken, göra
den i ordning för utlån och förvara den. I den kommersiella sektorn varar böckerna inte mer än 6 månader därför att det
är alltför dyrt att lagerhålla dem. Biblioteken bevarar dem och garanterar författaren att hans verk är tillgängligt för
allmänheten i all framtid.
Och detta är inte allt. Biblioteken är enorma skyltfönster för författarna: de investerar mycket pengar och energi för att
uppmuntra till läsning. Tack vara detta blir författarna mer kända och säljer fler böcker. Fastän man inte gjort några
rigorösa studier, vet man att i städer och stadsdelar där man har ett väl fungerande bibliotek, säljer man också fler
böcker. I detta land kan man inte just nu införa en avgift för bibliotekslån. Inte heller när vår läsnivå och mängden
böcker blir likvärdiga med andra europeiska länder.
För att öka intresset i universitets- och vetenskaplig kretsar och hos medborgarna i allmänhet för ett tema som angår
oss alla, ger vi här utrymme för insamling av namn mot detta (EU-) initiativ och en länk till dokumentation om detsamma.
Campaña contra el préstamo de pago en bibliotecas

http://biblioteca.ulpgc.es/canon_prestamo/

övers. från spanskan: Lizzie Tuvesson
bis 2004:3
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Patriotic Act i USA har gjort bibliotekarierna till den mest Bushkritiska yrkesgruppen i det
landet. Svein Arne Tinnesand diskuterar i den här artikeln hur norska bibliotekarier kan tänkas
förhålla sig i en motsvarande situation och hur yttrandefriheten påverkats av de förändringar
som skett i kommunerna. Medan Mykles Sången om den röda rubinen på sin tid censurerades
genom aktiva insatser av kommunala politiker lägger de sig numera inte lika aktivt i innehållet i
verksamheten. Problemet är nu inte censur, utan det flöde av gratismaterial som påverkar biblioteken. Vill någon person eller intressegrupp stopp en misshaglig skrift sker det snarare i i rätten
än ute på biblioteken. Tinnesand poängterar att bibliotekets uppdrag gör att det är viktigare att
köpa Dostojevski än Mankell och den intoleranta tidningen Dagen snarare än det välspridda
Dagbladet.

Biblioteka og ytringsfridomen
Svein Arne Tinnesand

L

aurdag 4.9 kunne ein lesa følgjande i avisa
«Dagens næringsliv»: Fremst i toget
skuespilleren Danny Glover,
borgerettighetsforkjemperen Jesse Jackson og filmskaperen Michael Moore. Bak dem: bibliotekarer, studenter og
krigsveteraner, samt arbeidsledige aksjemeklere og
hardkokte trotskister som ropte og skrek. I ei mønstring
av 250 000 demonstrantar mot George W. Bush er det
altså etter kjendisane, gruppa bibliotekarar som fyrst
vekkjer journalisten sin merksemd.
Det er ein grunn til at bibliotekarane i USA nå er regna
for å være ei av de sterkt bushkritiske yrkesgruppene i
landet. Etter terroråtaka den 11.september 2001 blei
demokratiet i USA satt på ei hard prøve, ei prøve det i
fylgje bibliotekarane ikkje klarte. Gjennom den såkalla
«USA PATRIOT ACT of 2001 (Uniting and Strengthening
America by Providing Appropriate Tools Required to
Intercept and Obstruct Terrorism)» har styresmaktane
gitt seg sjølv fullmakter til å krenka informasjons fridommen. Dette inneber m.a. at bibliotekbrukarane kan risikere
å verta overvaka av politiet når dei les og lånar
informasjon på biblioteka som vert rekna for å vere
mistenkjeleg. Det er dette dei bibliotekarar i USA finn så
graverande at den amerikanske bibliotekorganisasjonen
blir rekna som ein kamporganisasjon mot
bushadministrasjonen.
Slik har dei politiske realitetane i USA etter terroråtaka
for tre år sidan tvinga biblioteka til å ta stilling politiske
spørsmål fyrst og fremst knytte til ytringsfridom og
informasjonsfridom.
På bakgrunn av det som no skjer ute i den store verda
vil mitt fyrste spørsmål vera: Ville me på norske bibliotek
handla på same måte som våre kollegar i USA, med å gå i
opposisjon, eller ville me stilleteiande godtatt kravet frå
styresmaktene?
Det andre spørsmålet me må stilla oss er: Kva er dei
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aktuelle problema rundt spørsmåla om ytringsfridom og
informasjonsfridom for norske bibliotek i dag?

Songen om biblioteka
Det finnes ikkje noko enkelt svar på det fyrste
spørsmålet. I den einaste historiske situasjonen der
biblioteka verkeleg blei satt på prøve i forhold til
ytringsfridom som eg kjem på, der strauk biblioteka med
glans. Med nokre få heiderlege unntak var biblioteka,
bibliotekarane, bibliotekstyra og Statens bibliotektilsyn
sitt rådgjevande utval i 1957 einige om Agnar Mykle sin
roman «Sangen om den røde rubin» ikkje skulle få lov til
å forderva norske bibliotekbrukarar. Dette skjedde vel å
merke før rettssaka mot boka starta. I staden for å vera i
front for ytringsfridomen valde altså biblioteka den gong
å nekta lånarane tilgang til det som vart rekna som
kontroversielt. Om denne saka frå slutten av femtiåra kan
sei noko om korleis biblioteka si handtering av disse
spørsmåla ville vært i dag veit eg ikkje eg trur ikkje det.
Eg trur at det finnes ei høgare medvit om dette i dag enn
det gjorde for 40 – 50 år sidan.

Kva er ytringsfridom?
Når eg vidare snakkar om ytringsfridom vil eg ta
utgangspunkt i Artikkel 19 i den internasjonale fråsegna
om menneskerettar som FN har vedtatt. Her står det:
Alle skal ha meinings- og ytringsfridom. Denne retten
gjeld fridom til å ha meiningar utan innblanding, til å
søkje, ta imot og gjere kjent opplysningar og idear
gjennom alle dei informasjonskanalar som finst, og på
tvers av alle grenser.
I artikkel 19 snakkas det om meinings- og ytringsfridom
og om retten til å søkje, ta imot og gjere kjent
opplysningar og idear. Det siste kan samanfattas i ordet
informasjonsfridom. Det er naturleg at det er dette som
dannar utgangspunktet for biblioteka sin
ytringsfridomdebatt. Ytringsfridomen er lite verdt om det
bis 2004:3

ikkje er mogleg for folk å sette seg inn i ytringane.

Kan bibliotekarar snakka?
Etter mitt syn er det vanskeleg å debattere ytringsfridom
og bibliotek utan at ein også kjem inn på bibliotektilsettes
ytringsfridom som tilsette. I mai i år gjekk min kollega
fylkesbiblioteksjef i Akershus Torbjørn Navelsaker ut i
pressa og fortalte at mange biblioteksjefar fekk munnkurv
i kontroversielle nedskjeringssaker i kommunane.
I løpet av dei siste 20åra har det skjedd ei endring i
norske kommunar. Frå å vera forvaltningsorgan med stor
nærleik mellom dei styrande politikarane og dei kommun-

si verksemd. Eg er ikkje overbevist om at debatten om
nedskjeringar, i vårt tilfelle på biblioteka, blir betre av å
bare bli formidla gjennom ein rådmann som har større
ansvar for budsjettresultat enn for bibliotekbrukarane.
Debatten om bibliotektilsette si ytringsfridom er likevel
ikkje først og fremst ei biblioteksak. Dette er ei sak om
kva rettighetar tilsette i det offentlige har når det gjeld å
opptre som fagpersonar også når dei kjem på kant med
sine eigne leiare. Den manglande ytringsfridomen i
kommune-Norge er nært knytte opp til kva rolle
lokaldemokratiet skal spele i dette landet og er derfor
først og fremst ei politisk sak for kommunepolitikarane.
Dei ulovlege informasjonsreglementa er nok det lettaste å
bli kvitt. Organiseringa av dei kommunale tenestene er
det nok ein større jobb å snu.
Sjølv om dei nå nedlagte bibliotekstyra gjorde at
kontakten mellom politikare og bibliotekarar var tett og
god, så hadde denne nærleiken også ei bakside. I tilfellet
med «Songen om den røde rubin» viser det seg at det
ofte var bibliotekstyra som tok initiativet til sensur. Sterke
politiske krefter arbeida for at blasfemi, pornografi og
kommunisme skulle haldas borte frå bibliotekhyllene.
”Sangen om den røde rubin” inneheld visstnok alle desse
tre elementa. I bibliotekstyra satt mange ivrige politikarar
som tok kampen mot den åndelege fordervinga på alvor.

Kven bestemmer innhaldet?

ale tenestene, liknar kommunanes organisering meir og
meir ei leninistisk partiorganisering. Der
kommunepolitikarane er sentralkomiteen, rådmannen er
generalsekretær og dei kommunetilsette er kadrane som
gjer jobben.
Der bibliotekarane før hadde nært samkvem med
politikarene i bibliotekstyret, har ein nå gjennom
reglement eller organisering i tonivåmodellar eller føretak
sørgja for at lokalpolitikarene får rapportar om tilstanden
på biblioteket gjennom rådmannen. På den måten kan den
administrative organiseringa av kommunane vera med på
å hindra politisk og dermed offentleg innsyn i biblioteka
bis 2004:3

I dag derimot har diskusjonen om innhald stort sett flytta
seg ut av det politiske livet. Det politiske ordskiftet om
biblioteka handlar mest om kor mye eller helst kor lite
pengar me skal bruka på denne verksemda. I dag verkar
det som om politikare nesten same kor markeringskåte dei
er, vel å la vere å gå inn på innhaldsdiskusjon. Ein debatt
om innhaldet i media vil vera ein debatt der politikarane
alltid tapar likevel.
Om det er ein bra eller dårleg ting at politikarar ikkje
reagerer på innhald lenger kan jo diskuteras. Den gong
då fjernsynsmediet i Norge dreiv med folkeopplysning
brukte seriøse politikare dagevis på å diskutere om
fjernsynsprogramma hadde slagside i retning av venstresida. Nå når TV kanalane konkurrerar hardt om å laga dei
mest hjernetomme programma er det ikkje lenger ein
einaste politikar som tør eller vil diskutera innhaldet i
sendingane.
Ei av grunnene til at det er blitt sånn er nok at
politikarene veit at også deira veljarar ser på «Big
brother», les lett pornografiske teikneseriar og låner
filmar med splatter og blod. Derfor har politikarane
overlate innhaldskritikken til særgruppene og dei
sjølvutnemnde representantane for dei lidande. Dette er
norsk samanheng nokså nytt. Frå USA kjenner me
derimot til at organisasjonar for tjukke, tynne, lange og
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korte saksøker filmar og fjernsynsprogram. I Norge har me
vært vande me at styresmaktane verna oss mot umoral og
støytande framstillingar. Slik er det ikkje lenger. Nå må ein
stola på interesseorganisasjonane og advokatane. Difor
har innhaldskampen flytta seg ut frå kommunestyra og inn
i rettssalane. Her prøver interessegruppene på verja seg
sjølv og andre mot ytringar i ulike media som dei ikkje
liker.
Det at innhaldsdebatten er flytta ut frå bibliotekstyra inn
til rettsalen gjer at biblioteka ikkje lenger merker noko
særleg direkte press på dette området. Om nokon ønskjar
å hindre folk i å lesa, ”Pornopung” eller ”Min kamp” veljar
dei å gå til sak mot forlaget som gjer ut desse bøkene og
ikkje mot biblioteket som lånar dei ut.
Skulle biblioteka verkeleg ta omsyn til alle dei ulike
klagemåla som finnes mot innhaldet i bøker, blader og
ulike media ville det ikkje vera mykje igjen i hyllene. Likt
med politikaren vil bibliotekaren som gjer etter for press
frå denne typen grupperingar sitta igjen med svarteper om
det blir eit offentleg ordskifte om avgjerda,. Nokre av oss
huskar debatten om homsebladet ”Blikk” si plassering i
skulebiblioteka som rulla for ei stund sidan. ”Blikk” blei
sendt rundt til ei rekke bibliotek som gaveabonnement,
noko ikkje alle bibliotek var like glade for. Det var likevel
bibliotekarane som nekta å setta bladet ut i hyllene som
blei skurkane i ordskiftet, ikkje dei som forsvarde at eit
blad for homofile hadde si plass i biblioteket. Eg er ikkje
sikker på om det hadde vært slik for relativt få år sidan.

Korleis bestemme innhaldet?
Dette er også i dag vegen å gå for pressgrupper som vil
ha påverknad på medievalet i biblioteka. Ikkje krevja at
noko skal fjernast, men gjennom det å gi. Dei fleste
bibliotek mottek gåver i form av bøker, hefter, blader m.m.
som dei ikkje har bestilt. Dei fleste av desse gåvene blir
også vurderte som at det er heilt på sin plass å plassera
dei ut i samlinga. Det ein kanskje ikkje tenkjer så mykje
over, er om denne typen gaver er med på å gi samlinga ei
slagside. Norske folkebibliotek mottar t.d. bladet Forsvarets forum, Norsk Militært Tidsskrift og skriftserien til
Den norske Atlanterhavskomiteen. Alle desse er gratis
gaver betalt av forsvarsmakta. Eg tvilar på at gavene frå
fredsrørsla fyller like kraftig opp i biblioteka sine tidsskrifthyller. Skal me problematisera dette med gåver i
biblioteka kjem ikkje unna å diskutere kva rolle biblioteka
har som informasjons- eller propagandasentralar for det
offentlege Norge.
Dette leier oss igjen over i det som alltid vil vera det
viktigaste temaet når med diskuterer bibliotek og
ytringsfridom i Norge. Kva rolle skal og må biblioteka ha
for å sikra innbyggarane tilgang til informasjon. Biblioteklova si formålsparagraf lyder slik:
Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opp26

lysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom
informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet
materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Det
enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge
vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Virksomheten skal
være utadrettet, og tilbudene skal gjøres kjent. Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem.
Som ein ser i biblioteklova står det ingenting om
ytringsfridom eller informasjonsfridom.
Det er likevel lita tvil om at orda ”allsidighet og aktualitet”
i denne samanhengen skal lesas som eit pålegg om at
biblioteka skal ivareta nettopp ytringsfridomen og ikkje
minst informasjonsfridomen.

Rett til informasjon
Spørsmålet om ytringsfridom vil alltid vært eit spørsmål
om forholdet mellom styresmakter og dei styrde. Når det
gjeld dette forholdet i vårt land er det slik at ytringsfridom
blir slått fast i grunnlova. Grensene for ytringsfridomen
framkomer i nokre få paragrafer om, diskriminering av
menneskje, blasfemi, pornografi og injurier. I Norge finnes
det ingen førehandssensur, ytringar som ikkje er lovlege
må prøvas mot loven i etterhand.
I motsetning til USA der styresmaktene blir biblioteka
sin fiende i kampen om informasjonsfridomen vil det ikkje
vera styresmaktene som trugar denne
informasjonsfridomen i Norge. Trugsmålet mot
informasjonsfridomen i Norge kjem frå andre hald, og det
vil vere i forhold til disse trugsmåla at biblioteka har si
oppgåve.
Å gjera informasjon tilgjengeleg. I ei omskifteleg verd
blir retten til informasjon ein grunnleggande føresetnad
for å kunne være aktør og aktiv samfunnsborgar.
Folkebiblioteka skal sørgja ei sosial utjamning blant
borgarane. Denne oppgåva går på tvers av språklige,
sosiale, fysiske og andre skiljelinjer. Biblioteka si oppgåve
å inkludere alle grupper i det såkalla informasjons- og
kunnskapssamfunnet.
Eller for å sitera UNESCO sitt folkebibliotekmanifest:
«Folkebiblioteket bygger på prinsippet om at alle skal ha
det samme tilbud, uansett alder, rase, kjønn, religion,
nasjonalitet, språk eller sosial status. Spesielle tjenester
og spesielt materiale skal stilles til rådighet til brukere som
av en eller annen grunn ikke kan nyttiggjøre seg bibliotekets vanlige tilbud, f.eks. språklige minoriteter, funksjonshemmede, sykehuspasienter eller innsatte i fengsler.»
Det er tankane i dette manifestet som ligg til grunn når
biblioteka stiller sine informasjonsressursar gratis til
disposisjon for heile befolkninga. Det betyr at biblioteka
gir alle rett til å lesa boka, søkje på nettet eller bla i avisa
utan at dei trenger å ha råd til å kjøpe sjølv. Trugsmålet
mot denne utjamninga er sjølvsagt bibliotekbudsjetta. Det
er ikkje mogleg å driva økonomisk utjamning utan pengar.
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Det politiske systemet i landet må altså vera villige til å
satsa på bibliotek, så langt har politikarar på alle nivå
signalisert at bibliotek er ei viktig samfunnsoppgåve. Det
vil likevel alltid vera ei grense for kor villig biblioteka/
samfunnet er til å betala for informasjon. Prisen på
elektroniske informasjonstenester vil i mange tilfeller vere
så høg at biblioteka verjer seg for å betale for dei.
Kommersielle aktørar, medieselskap og dei som sit med
kommersielle rettighetar har ikkje nødvendigvis like stor
interesse som biblioteka for å stilla informasjonen til
gratis disposisjon for alle. Derfor arbeider fleire sterke
organisasjonar for at dei som sit på retten til informasjon
skal ha (godt) betalt for bruk av informasjon.

Rett informasjon
Biblioteka har økonomiske grensar for kva dei kan gjere
tilgjengeleg. Gjennom eit bevisst medieval skal biblioteka
likevel sikra informasjonsfridomen. Et bevisst medieval
føresett at biblioteka fagleg er sett i stand til å gje brukaren kunnskap, kunnskap som kan brukas til å tilegne seg
informasjon.
Ei stor del av kunnskapsoverføringa i dagens og
morgondagens samfunn vil bygge på at ein kan lesa.
Folkebiblioteka må framleis vera eit fyrtårn for lesing.
Folkebiblioteka må legge til rette for dei
kunnskapssøkande, nysgjerrige og opplevingssøkande
lånarane, ikkje minst for barn og ungdom.
Den svenske arbeidarforfattaren Villhelm Moberg sa
”Biblioteket er mitt livs universitet”. Utdanning er i ferd
med å bli ein vare på et marknad. Biblioteka er fristaden for
egen læring, heilt uavhengig av kva tilbod som finnes på
marknaden. I tillegg skal biblioteka legge til rette for at
barn faktisk har eit tilbod om lesing. Lesing blott til lyst
for den enkelte, like fullt ei nødvendig oppgåve for
biblioteket.
Når eg arbeida med dette innlegget søkte eg på ordet
«Ytringsfrihet» på «Google» på avisbasen «Atekst» og i
Stavanger bibliotek sin base. Det gav 21tusen treff på
google, 17hundereogfemti treff i atekst og 125 treff på
Stavannger bibliotek. Det tyder på at det på dette emnet
vil vera lett å skaffa seg informasjon, men vil det vera lett
å finna rett informasjon. For at biblioteka skal kunna
oppfylla si oppgåve i forhold til informasjonsfridomen må
dei ha kunnskap. Kunnskap om kva informasjon som er
relevant og viktig om emnet og for lånaren. Masse
informasjon er rein søppel, sjølv mottek eg dagleg over 50
såkalla spammeldingar på epost kvar einaste dag,
informasjon ja visst, nyttig? - ikkje i det heile tatt.
I ei tid då mengda av informasjon aukar samtidig som
mangfaldet av informasjon minkar vil biblioteka si rolle i
det såkalla informasjonssamfunnet bli satt på harde
prøver. Også for biblioteka vil det lettaste vera å flyte med
straumen. det lettaste er å gi brukaren ei 20 øvste treffa på
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google, dei nyaste artiklane, dei bøkene som ein finner inne
på hylla. Då blir ikkje biblioteka si informasjonskompetanse
brukt og brukaren sitt krav om ”allsidighet og aktualitet” blir
heller ikkje tatt i vare.

Fridom eller marknadstvang
Bibliotekas informasjonskompetanse er ikkje noko som
berre kjem til syne når brukaren står der og leiter, det er
også denne kompetansen som gjer at biblioteka utgjer eit
alternativ til informasjonsmarknadens einsretting.
På alle kulturfelt ser ein tendens til at på tross av ein
enorm bredde som finns der er det berre ein smal del som
blir synleg. Bestseljarlister, bokklubbar, kjendisbladar og
fjernsyn definerer i stor grad kva som er rådande på
marknaden. Biblioteket representerer det siviliserte
alternativ til marknadens jungel. I vår samanheng der
informasjonsfridom er utgangspunktet er det viktigare at
biblioteka har Dostovjeski enn at dei har Mankell. No ber
eg om å bli forstått rett. Det er ingen grunn til å gå heim å
reinske ut Mankell sine bøker av hyllene. Det eg prøver å
sei, er at sett i et perspektiv der ytringsfridom og
informasjonsfridom er vårt samfunnsansvar er det der vi
bryt med marknadens logikk at biblioteka har ei rolle. Fordi
biblioteka skal bidra til ”allsidighet” er det viktigare at ein
finn den intolerante avisa ”Dagen” på biblioteka enn at
ein finn det liberale ”Dagbladet” der. I dagens
medieverden er ”Dagen” som er den alternative røysta
mens ”Dagbladet” som bys fram på kvart einaste
gatehyrne og i kvar einaste butikk representerar lite anna
enn syntesen av marknadstenking og kulturell
middelhavsfart.
Klarer norske folkebibliotek å fortsette å vera ein
tilgjengeleg og alternativ informasjonskanal for alle som
bur i landet, då vil kan me spilla ein avgjerdande rolle når
det gjeld når det gjeld ytingsfridomen sine vilkår her i
landet. For å kunna få til det må vi både vera villige til å
diskutera både vår eiga og samfunnets forhold til begrepa
ytrings- og informasjonsfridom.
Denne førelesinga blei hold på eit seminar om bibliotek og
ytringsfrihet som blei arrangert i Stavanger 17.9 04 i
tilknyting til kapittelfestivalen. Svein Arne Tinnesand er
fylkesbiblioteksjef i Rogaland. Fleire av artiklane han
har skrevet om bibliotek, kultur og politikk kan ein lesa
på nettstaden www.geirlund.net/tinnesand/
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Gramsci - farlig tänkare
1900-talets kanske mest betydelsefulle
marxistiske tänkare var italienaren Antonio
Gramsci. Han var så farlig enligt de italienska
fascisterna att han, tillsammans med ett flertal
andra italienska kommunister, 1928 dömdes till
ett tjugoårigt fängelsestraff. När han frigavs
1937 var han dödssjuk och avled strax därpå.
”Denna hjärna måste förhindras att verka för
lång tid framåt” lär Gramscis åklagare ha yttrat.
Men Gramsci skulle inte tystna i fängelset. Nu
skrev han istället sina berömda ”fängelseanteckningar”, som ligger till grund för hans
politiska filosofi, som påverkat forskare sedan
dess.
Gramscis anteckningar från fängelset spänner över många kulturområden. Han påminner
på så vis om den tyske essäisten Walter Benjamin, som också blev ett offer för fascismen när
han dog på flykt undan nazister i Frankrike
1940. Benjamins kultursociologiska essäer från
Paris (”Paris 1800-talets huvudstad” (Paris passager)) utgavs 1990-92 på svenska. Han hade
då varit knuten till den marxistiskt inspirerade
Frankfurtskolan, som upplöstes av nazisterna
1936.
Men Gramscis filosofiska arbeten går på
många sätt längre än flanören Benjamins. Han
bygger vidare på Lenins kulturella ”speglingsteori”, som menar att den ideologiska ”överbyggnaden” i ett samhälle är en återspegling
av de produktionsmässiga förhållandena. (Lenin som politisk tänkare har för övrigt fått en
liten återupprättelse i en nyutkommen bok på
engelska av den slovenske filosofen och sociologen Slavoj Zizek, ”Revolution at the
gates”.)
1921 var Gramsci med och grundade det italienska kommunistpartiet. I sin tidskrift
”L’Ordine nuovo” proklamerade han att ”det
var revolutionärt att tala sanning”. Det var en
tid av optimism, det korta 1920-talet innan fascismen slog tillbaka. I Moskva hade han träffat
både poeten Majakovskij och sin stora förebild, revolutionären Trotskij.
Efter Mussolinis maktövertagande 1923 grundade Gramsci tidningen ”L’Unità”. Han återvände från exilen i Sovjetunionen då han invaldes som riksdagsman för kommunistpartiet.
Men i november 1926 arresterades samtliga
kommunistiska riksdagsmän i Rom och dömdes till långa fängelsestraff för ”samhällsomstörtande verksamhet”.
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I fängelset ägnade sig Gramsci åt
systematiska studier inom flera
områden. Hans tankar var klart före
sin tid, t.ex. om språkets betydelse
för samhällsutvecklingen, populärfiktionens betydelse, de intellektuellas roll (där han också utvidgar
Lenins teorier om de intellektuella
som samhällets ”avantgarde”) och
den styrande maktens manipulationer (där han bygger på Machiavellis politiska teorier om ”Fursten”).
Men mest betydelsefulla blev
hans teorier om den styrande klassens ”hegemoni”. Med biografen
James Jolls ord, i boken om Gramsci

från 1979, ”att det faktum att en
klass härskar över en annan inte
endast beror på ekonomisk och
fysisk makt utan mer på att man
lyckas få den behärskade klassen
att godta den härskande klassens
normsystem och dela dess sociala,
kulturella och moraliska värderingar”.
Den samhällsklass som styr ett
samhälle ideologiskt utövar dess
verkliga ”hegemoni”. Historiskt har
det tolkats (av t.ex. Habermas) som
adelns hegemoni under medeltiden, kapitalismens start under renässansen i Italien, borgarklassens
maktövertagande på 1800-talet,
som manifesterar sig i livsstil, kultur och tänkesätt. Gramscis betonande av kulturens betydelse för
hegemonin
(inte
minst
populärkulturens) är hans stora

bidrag till marxistiskt färgad filosofi på 1900talet. Dessa tankar har fått allt mer betydelse
idag, med den flod av amerikansk ”livsstil”
som via satellit-TV sköljer över hela världen.
Hans tankar fick stort uppsving i Sverige och
andra västeuropeiska länders akademiska
forskning på 1970-talet och senare (t.ex. i
Marion Lefflers avhandling om folkbibliotek
i Lund och Helsingborg, ”Böcker, bildning,
makt” som kom 1999).
Gramsci, som kom från Sardinien, var tidigt
intresserad av språkvetenskap (sardiskans
ursprung) och teater (han debuterade tidigt
som teaterrecensent). Under studieåren i
Turin kom han i kontakt med bilarbetarna vid
Fiats fabriker, och han fortsatte att verka inom
deras fabriksråd fram till 1920. Filosofiskt var
han en lärjunge till socialisten Benedetto
Croce och till den unge Marx. Han betonade
särskilt vikten av det andliga och kulturella,
och historiska studier i Hegels anda och
vände sig mot det materialistiska tänkande
som utvecklades i Sovjetunionen efter Lenins
död. Han var en av inspiratörerna till den italienska eurokommunismen, som på 1970- talet bröt med Sovjetunionen. Demokratifrågor
intresserade också Gramsci mycket.
Till skillnad från Croce betonade dock
Gramsci det politiska handlandet och aktivismen. Den lille närsynte och puckelryggige
Gramsci blev en av den italienska kommunismens mest kända agitatorer, både i tal och
skrift. Men hans intressen sträckte sig också
till pedagogik, folkbildning och populärlitteratur, som ju ingick i det ”historiska blocket”
som Gramsci kallar kulturens utveckling, i den
dialektiska process som skulle leda ”från
omognad och ofullbordan till något högre och
fastare”.
Gramscis fängelseanteckningar blev aldrig
sammanställda av honom själv. På engelska
finns en kommenterad utgåva i två band av
katalanen Joseph Buttigieg, ”Prison notebooks” från 1990-talet. På svenska finns fortfarande bara den lilla introduktionen ”En kollektiv intellektuell” (1967), liksom biografier
av Quentin Hoare och James Joll. Dags alltså
för att ge ut denne betydelsefulle tänkare,
också på svenska!

Mats Myrstener
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EU-direktiv &
Kuba heta
frågor
IFLA i Argentina 2004

Al Kagan

IFLA höll sitt första möte i Sydamerika i år, 22-27 augusti, i Buenos Aires. Trots
att Argentina gått igenom en mycket tuff ekonomisk period sedan 2001, gjorde
organisatörerna en utmärkt arbete och konferensen fungerade utan problem.
Omkring 3.000 deltagare kunde i den svunna elegansen i arkitektur och fasader
se hur rikt detta land en gång varit. Ekonomin är nu på väg uppåt, men president Kirchner klagade över att Argentina
fortfarande har ett ”helvete” i ett tal när vi var i Buenos Aires. De nuvarande problemen hänger direkt samman både
med Världsbankens/Internationella Valutafondens krav på strukturanpassningar och lokal korruption. Den nuvarande
regeringen försöker verkligen att bli kvitt Världsbanken. Fast för IFLA-deltagare från andra länder var priserna låga och
det var spännande att vara i denna vitala stad där tangon var mycket levande.
Det stora kontroversiella frågan som kom upp på IFLAs kongress var en resolution om försvaret av offentliga lånebibliotek. Ärendet aktualiserades av en grupp europeiska och latinamerikanska medlemmar som uttryckte sin oro över
EU:s senaste steg när det gällde copyrightregler. Till min förvåning insåg jag att europeiska bibliotek måste betala
avgifter till upphovsmännen för att kunna låna ut böcker. I en del länder betalades dessa avgifter direkt av regeringen,
medan bibliotek kunde vara ansvariga för dem på andra platser. Resolutionen ville ha undantag för biblioteken från
denna regel. Efter en lång debatt antogs en annan resolution, som innebar att IFLA:s styrelse skulle studera frågan och
återkomma med en rapport.
En av de viktigaste IFLA-organen är Free Access to Information and Freedom of Expression Committee (FAIFE). Som
nyvald medlem, som officiellt trädde till efter mötet, skall jag rapportera om några av de viktigaste frågorna som kom
upp. Som ett resultat av 2003 års IFLA fullmäktiges resolution skulle medlemsorganisationer rapportera om lagstiftning
som liknar den amerikanska Patriotic Act. Insamlingen av sådan information skall ingå i den pågående enkätinsamlingen
som skall resultera i den världsrapport som kommer vartannat år. Nästa kommer ut 2005. Temarapporter ges ut däremellan. 2004 års temarapport släpptes i Buenos Aires och hade titeln Libraries for Lifelong Literacy. Den innehåller kapitel
om Chile, Namibia, Sydasien och inhemsk kunskap och minoritetsspråk i Afrika.
Specialfall som kommit upp inom FAIFE innefattar Afghanistan, Palestina och Kuba. Kommittén har försökt samla
delegationer till Afghanistan och Palestina de senaste åren, men diverse hinder har dykt upp. Det finns visst hopp om
att de skall vara undanröjda i år, särskilt när det gäller Palestina, som ekonomiskt redan är i hamn.
FAIFE har avgivit åtminstone fem tidigare uttalanden om Kuba. Kommittén mottog en begäran från organisationen
People in Need genom förmedling av den tjeckiska TVstiftelsen som igen bad IFLA ta upp de s.k. oberoende biblioteken
på Kuba. Den var undertecknad av Vaclav Havel, Jelena Bonner (Andrej Sacharovs hustru) och andra framstående
personer från Östeuropa och Ryssland. Intressant nog hade ingen bibliotekarie skrivit under detta brev. Robert Kent
från Friends of Cuban Libraries var åter uppe och talade och delade ut sina pressklipp. Han fick väldigt litet stöd på
dessa möten som hade samlat många sydamerikanska deltagare. Han blev rejält kritiserad av flera talare (följt av många
applåder) vid ett FAIFE-program med ett annat ämne. Ungefär tjugo kubanska bibliotekarier deltog och de delade ut ett
uttalande i sin monter och i sin poster-utställning. Till slut beslutade FAIFE att inga ytterligare åtgärder var nödvändiga
och att ett brev skulle skickas där det angavs IFLA:s tidigare handlingar (Dessa finns på IFLA:s hemsida)
Al Kagan är aktiv i Social Responsibility Round Table (SRRT) inom American Library Association och har tidigare
rapporterat i bis från IFLA-möten
övers. Lennart Wettmark
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Befrielserörelserna söker sin
historia
Maud Hell
“Arkiv är en plats där papper kommer bort i alfabetisk ordning”
Ingvar Flinck från Afrikagrupperna citerade Tage Danielsson på Nordiska
Afrikainstitutets konferens Nordic Documentation on the Liberation Struggle in
Southern Africa i Uppsala 10 september 2004.

D

e dokument som diskuterades i Uppsala hade
tvärtom plockats fram ur
olika gömmor där de legat och
samlat damm. Material från
befrielsekampen och exilen har
samlats in genom ett projekt där
många organisationer och enskilda har medverkat. Dokument
har kommit bland annat från de
nordiska länderna, Holland,
Tyskland och Östeuropa. På
konferensen medverkade inbjudna
från Namibia, Sydafrika, Finland,
Norge och Sverige. En av deltagarna var från Angola. Nordiska
Afrikainstitutets Lennart
Wohlgemuth och projektledarna
Marianne Lidskog och Nina
Frödén berättade om arkivprojektet.
Ellen Namhila från Namibia
National Archives och Libolly
Haufiku (som tillbringat 11 år i exil
i Finland) från SPARC-SWAPO
Archives, Windhoek, visade
resultatet av många års insamlande och digitaliserande av
material från befrielsekampen. En
del är fortfarande konfidentiellt,
men det mesta ska bli tillgängligt,
helst i fulltext, via Internet. En hel
del har donerats av folk som var
aktiva på 70-talet.
Norge hade en aktiv Namibiarörelse, som bidragit med mycket
material och många foton, t.ex.
från Desmond Tutus besök 1984. I
Lillehammer planerades hur
utbildningen skulle se ut efter
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befrielsen fick vi höra. Norge hade tre
representanter på konferensen. I
Finland fanns 30-40 olika organisationer, bl.a. ISAK. De arbetar med att få
fram arkivmaterial. Danmark var inte
representerat denna gång, inte heller
Island.
I Sverige fortsätter också Afrikagrupperna (ARG) att söka upp aktiva i
lokala Sydafrikakommittéer, Frelimogrupper osv. Bertil Högberg, aktiv i
ISAK och ARG m.fl. organisationer
(han kallas ibland ”han som vet allt”)
gav oss intressanta minnesbilder.
Klaus Misgeld presenterade Arbetarrörelsens arkiv, som har mycket
material från organisationer. Emmaus
Björkå, Svenska kyrkan och SIDA,
med hjälp av Olof Milton har också
letat och bidragit till arkivprojektet
liksom Anders Nyberg från musikgruppen Fjedur. Anders, som betraktar sig som halvt sydafrikan, har
samlat in sånger i Sydafrika från 80talet, ett material som han ofta haft
nytta av i kontakten med andra
världsdelar och folk, berättade han
och spelade upp lite under lunchen.
Flera andra deltog och jag tänkte
också på alla som inte var där. I
Sverige finns nog många som har
intressant material: bilder, affischer,
uttalanden osv. Man kan ta kontakt
med Nordiska Afrikainstitutet och
fråga, om man där tycker att man har
något av intresse. Kanske kan man
lämna materialet eller få bidrag till att
systematisera det, så att det kan
komma till användning för fler.

Sydafrikas historia skrivs om
Konferensen hade celebert besök från
Sydafrika. Brigitte Sylvia Mabandla är
numera justitieminister – Minister of
Justice and Constitutional
Development – i Sydafrika. Tidigare
var hon kulturminister och arbetade
med frågor om museer och kulturarv.
Nu handlar det om ”redress”, menade
hon – att rätta till snedvridningen i
historieskrivningen under apartheidtiden. Hon har arbetat med frågor om
att ge upprättelse och heder åt dem
som dog i kampen, även i andra
länder som Angola. Hon ansåg att det
var viktigt också med minnesmärken
och manifestationer som den Freedom
Park, som planeras. Att skriva om
historien kan låta drastiskt, men man
ser nu händelserna ur ett nytt
perspektiv. ”The anglo-boer war”
kanske nu ska kallas ”the South
African War” – var fanns de svarta i
den tidigare berättelsen om kriget?
Skolan har en viktig roll och FeliciaInez Padayachy från sydafrikanska
Utbildningsdepartementet berättade
om den nya läroplanen i historia som
är på gång och om historieprojektet,
som den förre utbildningsministen
Kader Asmal startade. Hon betonade
den muntliga traditionens betydelse.
Den hjälper till att återerövra det
förgångna. Ursprungsspråken
studeras, man ger ut transkriberade
berättelser och gör TV-dokumentärer.
ANC:s arkiv är naturligtvis en av de
viktigaste källorna. Narissa Ramdhani,
som både representerar ANC och
universitetet i KwaZulu-Natal,
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Felicia-Inez Padayachy och Narissa Ramdhani. Foto: Maud Hell

betonade vikten av att de unga blir
medvetna om historien. Ofta tycker de
unga att det är onödigt att dra upp
den gamla kampen – nu när den är
över. Därför är alla dessa projekt
viktiga – ungdomens roll är viktig!
Hon pekade på några av universitetets arbetsuppgifter:
·
Att samla in material från 26
utlandskontor som fanns under
apartheidtiden
·
Mandelas och Sisulus samlingar
·
Phyllis Naidoo-donationen –
den enda som visar en kvinnas roll i
frihetskampen
·
Muntliga vittnesmål – många
timmars inspelade intervjuer
Ett mikrokosmos av det nya Sydafrika
fanns under fjorton år i Tanzania. Från
1978 till 1992 fanns SOMAFCO, inte
bara en ANC-skola, utan en infrastruktur med skolor, sjukhus, produktion m.m. Om detta berättade
Mohammed Tikly från The Batlagae
Trust (en organisation som haft
ansvaret för utbildning av aktiva vid
deras återkomst efter exilen). Han var
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rektor och direktör för SOMAFCO
under en tid och fick ta emot en ström
av besökare från hela världen under
dessa år. 1992 överlämnades allt till
Tanzania. Stödet från givarländer och
speciellt från de nordiska länderna
spelade en avgörande roll. Man kan
läsa om SOMAFCO i en bok, som
Mohammed Tikla hade med sig:
Morrow, Sean, Maaba, Brown &
Pulumani, Loyiso Education in Exile.
SOMAFCO, the ANC School in
Tanzania, 1978 to 1992, utgiven 2004
av Human Sciences Researh Council
(www.hsrcpublishers.ac.za). I boken
finns hänvisningar till olika arkiv och
andra källor, som använts, många
lästips och webbadresser.
En annan bok som såldes i anslutning till konferensen var en skildring
från exilen i Zambia av tidigare
ledaren för Swapo Youth League
Keshii Pelao Nathanael. Boken A
Journey to Exile. A Story of a
Namibian Freedom Fighter, Sosiumi
Press 2002, är ett av de dokument där
en människa ger sin bit av historien.
Nathanael är numera bosatt i Sverige.
Det är inte alla som med glädje ser

även negativa sidor av befrielsekampen avslöjas, men olika vittnesmål
bidrar till en mer fullständig och långt
ifrån enkel historieskrivning.
I Uppsala fick jag möjlighet att möta
flera människor med erfarenheter
direkt av kampen för befrielse i södra
Afrika. Det var en oerhört intressant
dag, som avslutades med musik,
högst upp i Nordiska Afrikainstitutets
byggnad. Det var ett sydafrikanskt
tjejband, Basadi – Women of Jazz,
som fick oss att sjunga och dansa till
sydafrikanska takter! Zukie Jafta, min
vän från BiS Sydafrikaprojekt var
också där, som praktikant hos
Afrikagrupperna, och hjälpte till att
försöka lära oss texterna.
Läs mera på projektets hemsida, som
är under arbete:
www.liberationafrica.se
Maud Hell är suppleant i styrelsen
för Nätverk Södra Afrika som
representant för BiS
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Avsändare:
Karin Fagerberg
Lyckebyvägen 42, 2 tr
121 52 Johanneshov

Librarians Against Bush is a group of politically active librarians who are concerned about the Bush
administration’s policies and their effects on civil liberties, privacy, and intellectual freedom. Through
legislation such as the USA PATRIOT Act, a culture of fear has taken root in this country. As librarians, it
is our duty to defend the very principles of our profession under the current administration. Librarians and
the citizens they serve should be aware of and refuse to live under such policies, even when we are
continually told that they are necessities in the fight against terrorism. For, as Benjamin Franklin said, “Any
society that would give up a little liberty to gain a little security will deserve neither and lose both.”
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