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Behöver BiS tänka nytt?
Det ﬁnns ett sorts grundkoncept för BiS som skapades för närmare 35 år sedan. Det bygger på en
insikt att världen inte är rättvis, att biblioteken är en del av den världen och att vi som biblioteksarbetare kan och bör förändra biblioteken. Uttrycket för orättvisan var tydligt: biblioteken nådde
– trots sina rötter i folkrörelsen – främst en medelklass. Eftersom ett rättvist samhälle skulle skapas av dem som hade störst intresse av det, blev den naturliga målgruppen för BiS ambitioner att nå
dem som inte utnyttjade biblioteken och den kunskap om världen som fanns där. Facklitteratur och
skönlitteratur var lika insiktsskapande.
I detta nummer diskuteras BiS’ program i två inlägg. Nick Jones menar att själva utgångspunkten för det är fel. Biblioteken och BiS domineras av en vit medelklass, som aldrig kan vara kapabel
att nå De andra, de exkluderade. Han öppnar dock för tanken att det ﬁnns ett potentiellt mellanrum
för att agera mellan de inkluderade och de exkluderade och att just BiS i så fall skulle kunna göra
det.
Pernille Drost ser få spår i programmet av en insikt om att vi lever i en radikalt ny situation:
det digitalt baserade mediasamhället, där biblioteken främst måste ställa sig på de medborgares sida som riskerar hamna utanför. Det traditionella arbetet att välja ut material och presentera det för
brukarna är en sorts envägskommunikation som inte inbegriper låntagarna.
Rätt eller ﬂe? Vi hoppas ﬂer skriver och kommenterar BiS’ program och för den diskussion vidare som Nick och Pernille startat om BiS’ program och bibliotekens arbete.
Är ovanstående en tveksam sammanfattning hoppas jag det provocerar till nya inlägg…

Manusstopp för
nästa nummer är
1 september!
Vad är BiS?
BiS grundades 1969 och är en biblioteksförening som arbetar utifrån en socialistisk grundsyn. BiS är ett forum för en biblioteksdebatt om
bibliotekens sociala ansvar med tidskriften bis som sin främsta kanal. Enligt BiS är det bibliotekets uppgift att bevara och vidareutveckl
demokratin genom att
• stödja yttrandefriheten och garantera tillgången till information som grund för opinionsbildning och samhällskritik.
• utgöra en offentligt ﬁnansierad och demokratiskt styrd institution som utvecklas i dialog med brukare och närsamhälle.
• arbeta uppsökande, läsfrämjande och vägledande i första hand för dem som riskerar att hamna på fel sida om den växande
informationsklyftan
• aktivt erbjuda information och litteratur som utgör komplement och alternativ till det kommersiellt gångbara.

Medverka i bis!

Du är välkommen att skicka material till: Lennart Wettmark, Rosenbadsgatan 9, 652 26 KARLSTAD tel. 054-10 18 13
lennart.wettmark@gmail.com. Vanligen arvoderar vi inte artiklar
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Sista ordet

Ingrid Atlestam kommenterar händelser och trender

Stava till stavar

Mobilladdare är det senaste som det tydligen anses
progressivt, nytänkande och verksamhetsutvecklande
att låna ut. Det har man kunnat förstå av
BIBLISTdebatten om mobilers vara eller icke vara.
Stegmätare, paraplyer och stavar kan åxå hittas i
landets bibliotekkataloger. Saxar, pennor, hålslag,
gem och all annan kontorsmaterial ses numera som en
självklarhet att biblioteket ”lånar ut”.

Service, kundtillfredställelse, nöjd kundindex, köpa på
efterfrågan, lägg dig som dörrmatta, ursäkta att vi har
så mycket böcker men vi håller på att modernisera och
gallra.
Ska bibliotek verkligen inte vara något mer än ett
rationellt system för att låna ut allt utom pengar? När
ﬁck biblioteken uppdraget att bedriva kontorsservice?
Är inte detta ﬂexibilitet intill självutplåning? Stopp
och belägg, stavning är viktigare än stavgång, det är
inte mobilerna som ska få påfyllning och ny energi av
biblioteket utan dess bärare.
Visst ska utbudet ständigt förnyas, ifrågasättas och
omprövas, men det måste göras utifrån en målsättning,
ett uppdrag, om biblioteken ska kunna behålla
sin höga trovärdighet och inför politikerna och
skattebetalarna kunna motivera gratisprincipen.
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Mest är bäst

Läser i en utvärdering
av ett projekt där det
gällde att förbättra
folkbibliotekets service
för vuxenstuderande,
att ett av måtten på
framgång var att lyckas
få de studerande att
använda folkbiblioteket
istället för skolbiblioteket!
Vad månne de små
kommunerna, som det
handlade om, ha för
biblioteksplan? Mesta
möjliga konkurrens
mellan de tämligen ynka
resurser som kommunen
satsade på bibliotek?
Andra folkbibliotek
yvs över att många
högskolestuderande
nyttjar dem istället för
de högskolebibliotek
som har såväl resurserna
som uppdraget. Med
rätta var man en gång
stolt över ”det svenska
sambiblioteket,”
detta att biblioteken
skulle samarbeta och
bilda ett närverk för
biblioteksbrukarnas bästa.
Nu tycks det viktigaste
vara att bli det populäraste
biblioteket, skit samma
hur, för vem, varför och på
vems bekostnad.

I begynnelsen var
ordet, än se´n då?
Rinkebysvenska,
blattesvenska,
miljonsvenska, kalla
det vad fan du vill,
men är det bra så?
Debatten har blossat
upp igen, men var
är biblioteken?
Varför står inte
bibliotekariekåren
upp som en kvinna
och talar om att det
är just i biblioteken,
bland människor och
ord som språkets
rikedom ﬁnns, det
nya, det gamla, det
lokala, det globala,
det är där möten sker,
där människor kan
växa vad gäller språk
och uttrycksförmåga.
Vittnesmålen om vad
biblioteken betyder
för den som från
marginalen söker
sig in språk och
kulturer och samtidigt
berikar och utvecklar
dem, är oändliga,
alltfrån tidigare
arbetarförfattare till
de som nu kommer
nya till landet.
Ordets makt
förutsätter att man
i varje sammanhang
kan de rätta orden och
koderna, att man är
mångspråkig, därför
är debatten för och
emot blattesvenskan
absurd. Det räcker
att läsa Gringo för
att se hur oerhört
mycket den tillför,
men givetvis duger
den inte för högre
studier eller debatter
om till exempel
blattesvenskan. Den
som vill ha sista ordet,
måste kunna ﬂest ord!
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Se upp för Storebror

Efter en många försök att få igenom sekretess på bibliotekslån, så var det Satansverserna som gjorde att
det äntligen gick vägen. Litteraturens makt bevisad! Ska det behövas nya satansverser för att sekretessen
ska gälla på samma sätt vid datorlån som vid boklån! Det skrämmande är att många inte ser parallellen
utan i bästa Patriotic-Act-anda tycker att det är självklart att biblioteket ska ha total koll på vem som lånar
datorer och vad de använder dem till. Detta för att kunna avslöja olagligheter sägs det. I vissa fall har order
kommit uppfrån att denna registrering ska ske och syster Duktig går utan tvekan med på att föra bok över
vilka som använder datorerna när. De som inte har lånekort skrivs upp med person eller passnummer.
Vad gör syster Duktig när någon reperesentant för någon fundamantalistisk organisation begär att få reda
på vad en viss person använt nätet till? Det går inte att vägra offentlighetsprincipen gäller!
Är inte Internet en del av referenssamlingen, med vilken rätt begär biblioteken att man ska legitimera
och registrera sig för att använda biblioteket på plats? Även kemiböcker går att använda till olagligheter.
Sedan när blev bibliotekens uppdrag brottsbekämpning? I allvarliga fall går skretessen alltid att bryta
av rättsväsendet. Kravet är självklart en ändring av bibliotekssekretessen så att den även omfattar
datoranvändningen! Detta handlar om yttrande och åsiktsfrihet och det är väl det biblioteken påstås värna
om!

Läsekretslopp

Centrum för Kulturell Ekonomi är
en ny institution vid högskolan i
Kalmar. Ett av forskningsområdena
är ”upplevelseekonomi”. Inte lär det
handla om hur man ekonomiserar,
hushåller, med upplevelser så att
man inte blir överstimulerad utan
har tid för eftertankens kranka
blekhet. Snarare tvärtom, hur
man får folk att köpa så mycket
upplevelser som möjligt, så att
hjulen snurrar fortare och fortare.
Då blir ju bibliotek en käpp i hjulet,
eftersom mediacirkulationen är
ett ekologiskt, solidariskt och
samhällsekonomiskt sätt att
återanvända upplevelseunderlag.
Cirkulera mera!
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Över ån efter vatten
”Fråga
ga biblioteket” i alla ära, men det har
ju alltid ggått
ått att ringa till vilket bibliotek
som helst och st
ställa
älla
lla fr
frågor.
ågor. Varf
Varför
örr inte
marknadsföra
ra den tj
tjänsten
nsten samtidigt? Ring
först ditt närmaste
rmaste bibliotek! M
Många
ånga fföretag
öretag
, speciellt inom IT-branschen, h
håller
ller sig
självklart
sj
älvklart
lvklart med telefonsupport. Det kan vara
llättare
ättare
ttare att via telefon fföra
öra
ra den dialog som
ofta behövs för att lösa
sa problem, mail och
chat ärr inta alltid det smidigaste.
Under rubriken Fr
Fråga
åga ditt lokala bibliotek
borde det givetvis propageras fför
ör att man
kan ssåväl
åväll bes
besök
ök
k som ringa sitt lokala
bibliotek, som ju dessutom har betydligt
bättre
b
ättre öppettider
ppettider än
n chattj
chattjänsten.
änsten.
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Novellvi

:a pris: ”Ludvig Larssons
dagbok”, av Nicklas Lantz,
Bettna

Motivering: ”osentimentalt, med humor och
distans och tät språklig gestaltning, som bär
berättelsen”

BiS novelltävling ”Utestängd?”
noveller kom in och juryn valde ut t

40 år ung, gift trebarnsfar från Södermanland.
Utbildad rörmokare 1983. Efter att från 14årsåldern ha sysslat med musik och teater på
fritiden, la jag ner rörmokandet 1998 för att
ägna mig åt kultur på heltid.
Detta ledde till projektanställningar inom
länsteatern och fria grupper, samt en stor
mängd egna produktioner och projekt.
Idag står familjen, skrivandet och musiken i
centrum. Rörmokeriet är återupptaget på deltid
och kombineras nu med författande av noveller,
krönikor, sångtexter, poesi och dramatik. En
roman närmar sig också sitt slutförande. Som
trummis i gatu/showbandet Haderian Boys
spelar jag ett par gånger i månaden runtom i
mälardalen. Dessutom är jag textförfattare och
sångare i rockprojektet Plan714, som kommer ut
med debutalbumet lagom till årets första höst.
Grunden till att våga skapa lades i och med
den första punkrocksvågen, 1977. Där lärde jag
mig att man inte alls hade behövt måla innanför
strecken i målarböckerna som släkt och vänner
köpte till mig som barn. I allt mitt skapande
ﬁnns en längtan tillbaks till det personliga,
enkla och okomplicerade uttryck som
berövades mig genom uppfostran och skolgång.
I skrivandet försöker jag så långt det är möjligt
att jobba utan redigering. Jag vill att det ska
vara som om någon kramar ihop mig så hårt att
orden inte kan stanna kvar, utan stänker ut på
pappret i den ordning de kommer. När jag fyller
50 är jag författare på heltid och har 6 barn.
Om tävlingsuppropet:
Jag hittade tipset om tävlingen på www.argus.
nu Där skriver jag poetiska texter under
medlemsnamnet volodja.
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Juryn har bestått av:
Ann-Charlotte Alverfors, författare som ﬁck sitt g
följdes av Hjärteblodet (1976 ) och Snabelros (1977.
Charlotte bor numera i Malmö.
Jan Ristarp, fd bibliotekschef och översättare av af
Sara Lindwall, skolbibliotekarie i Sundbyberg, medle
Mats Myrstener, bibliotekarie på Arbetarrörelsens
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:a pris: ”Min bästa syster”, av Susanna Martelin
Göteborg

Motivering: ”återhållen ton, som ger ett helt livsperspektiv, och
som skildrar ett komplicerat syskonskap på ett trovärdigt sätt”

Om mig kan väldigt kort säga det här: Hittills har jag hunnit
läsa en skrivarkurs på två år på en folkhögskola, bott en tid i
Argentina och Spanien och lärt mig spanska (hyfsat), jobbat
och tagit universitetspoäng i litteraturvetenskap, svenska och
lingvistik. Jag bor i Göteborg där jag också har min familj, men
jag spenderar en hel del tid i Stockholm där kärleken bor. I höst
fyller jag 26. Då är man ofﬁciellt inte ungdom längre, utan får
betala fullpris på SJ. Jag har alltid sagt att jag ska skriva böcker
när jag blir stor, så nu är det verkligen dags. Skriva är nämligen det
jag helst av allt vill göra. När jag skrev den här novellen läste jag
lingvistik och vi hade precis gått igenom barns språkutveckling
och relationen mellan teckenspråk och svenska. Jag tyckte att det
var intressant och en smula förvånande att man vet så lite om
dövas vardag. Novellen är mitt försök att illustrera hur det kan
vara när man är utestängd från något de ﬂesta av oss tar för givet,
nämligen en hörande värld.
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” har avgjorts. Drygt hundra
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:e pris: ”Dom”, av Edris
Zare, Arvika

Motivering: ”främlingskapet skildras i
en vardaglig situation och i en renskalad
form, som känns övertygande”

genombrott 1975 med romanen Sparvöga som
. Trilogin ﬁlmades och visades i TV 1989. Ann-

frikansk skönlitteratur
em i BiS
s Arkiv och bibliotek. Medlem av BiS’ styrelse

Jag heter Edris och kommer
ursprungligen från Iran. Jag kom till
Sverige som barn för ungefär tjugo år
sedan. Jag har tillbringat större delen av
mitt liv i Göteborg, men bor nu i Arvika
sedan ett år tillbaka. Jag studerar för
närvarande och trivs väldigt bra i min
nya stad.
Novellen som jag skickade in till
tävlingen skrevs egentligen tidigare
och av ett helt annat syfte. Efter ett
telefonsamtal med min yngre syster ﬁck
pennan liv och jag följde vartenda nyck.
Grymheten har många ansikten och
förstärks ofta genom ett barns ögon.
Mycket av det som verkar trivialt i
vuxnas ögon rotar sig i det samförstånd
vi tvingas ta till oss när vi växer upp. Vi
blundar för verkligheten och tar in det
vedertagna. I tron att vi vuxna skall lära
ut kunskapen till barnen frågar vi aldrig
om de själva har någonting att lära oss.
Det kanske inte är så konstigt att vi
nästan häpnar och förstelnas när ett
barn skriker: ”Kejsaren är naken!”

bis #2 2006
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Ludvig Larssons dagbok
Nicklas Lantz

20/12-2005
Lördag.
Dan före dan före dan före dan före
dan.
Femte dagen i nytt soprum.
Sophämtningen funkar fan inte i
juletider. Tur att jag ätit upp det mesta
av det som kan börja lukta. Synd bara
att jag inte gillar lax. Ännu mindre
nu när jag vet vad som händer med
den om den inte äts upp. Det luktar
som när jag hittade Roffa i den gamla
husvagnen...frid över hans minne,
även fast han var en skitstövel. Han
luktade förresten ungefär likadant
som laxen när han levde också. Fast
han var bra på radhusbryt.
Nej fan, ryck upp dig nu Lubbe! Inte
klaga idag igen.
Poositiv! Poooositiv! Det var ju det
assistenten sa är han gav mig boken.
Få se nu…juletider. En jävla massa
gratis pepparkakor och glögg på
stan i alla fall. Fast saftglögg förstås
och det blir man ju inte gladare av.
Lustigt sätt att lura kroppen på. Det
smakar som fylla, men påverkar
inte välmåendet alls. Snacka om
självplågeri. Ingen stimulerande
stimulans uppstår i de centralaste
delarna av det centrala nervsystemet.
Ha! Fan jag är ju rena poeten! Synd
att ingen får läsa det, bara. Då skulle
man ju kunna göra sig en hacka och
gå på bolaget och köpa ﬁna ﬂaskan,
istället för de sorgliga kemikalier som
man tvingas hälla i sig under dessa de
miserabla omständigheter som är min
vardag. Assistenten ville gärna läsa, sa
han men det tror jag nog att jag skiter
i. Det aset kan väl inte läsa något om
inte varje stycke börjar med en sån
där paragrafkrumelur. Nej, nu gnäller
du ju igen, Lubbe. Poositiv, var det ju.
Pooooositiva tankar! Hmm...glöggen
är åtminstone varm.
Å jultomtarna gillar jag!
8
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Dom har samma skägg som jag och
samma röda näsa. Fast jag skulle vilja
se den förälder som vågar sätta sina
ungar i mitt knä. Ho ho ho! Ändå tror
jag nog att dom skulle bli överraskade
om dom gjorde det. Ungarna gillar ju
mig, serru! Det har dom alltid gjort.
Fast inte mina egna ungar, förstås.
Men det har jag mig själv att skylla
för, det vet jag. Men, men…man kan
inte få allt. Dom har det väl bra hos
Majsan och hennes dataexpert eller
vad fan han nu var för nåt. Synd bara
att dom ﬂyttade så långt bort att jag
aldrig ens får se skymten av dom.
Luleå, va?! Fyyy fan för att vara i min
”bransch” i Luleå. Hur klarar dom
sig? Och här går en annan och tycker
att det känns motigt. Dom har väl inte
ens bilar att sova i. Där åker väl alla
skoter?
Undrar om dom vet hur man gör
en sån där snöbivack, eller vad det
heter. Det ska visst gå att få det
riktigt varmt inuti en sån där. Joo,
det vet dom alldeles säkert, i alla fall
om dom är infödda. Sånt där har väl
alla lappjävlar i blodet. Överleva i
vildmarken. Ha! Dom skulle inte
överleva ett dygn i min vildmark.
Maggan dök upp här tidigt i morse,
hög som en telemast. Jag vet inte vad
hon hade sugit i sig, men hon luktade
petroleumprodukter i alla fall och
ville gosa lite, sa hon. När hon ﬁck
av sig brallorna såg jag att hon hade
ett stort blåmärke på ena låret. Då
tappade jag sugen. Först vart hon
syrak, men när jag la henne i mitt knä
och strök henne över håret så lugnade
hon ner sig. Vi somnade bägge två.
Jag vaknade av att det smällde till i
sopcontainern.
Rörpost! Frukosten var serverad: En
halv limpa med bara lite mögel på
skorpan, vatten från vattenslangen
och två halvätna burkar barnmat.
Hipp! Vilket jävla namn på barnmat.
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Ekologisk grönsakslasagne och
ﬁskgryta med ärter. Inte som buffén
på Grand precis, men sämre frukostar
har man ju ätit. Åtminstone till det
priset. Och så var det ju ekologiskt
också. Jag väckte Maggan. Det skulle
räcka för två och det är ju ändå juletid,
men hon ville inget ha. Hade bråttom
iväg för att fylla på i blodomloppet.
Stackars människa å vara skakig. Hon
frågade om vi hade haft det skönt.
Jag sa att det hade varit gudomligt
och att hon var det bästa ligget på
den här sidan järnvägen. Först blev
hon smickrad och glad, men sen
börja hon tjata om vem som fanns på
andra sidan järnvägen och som var
bättre än henne. Typiskt kärringar.
Aldrig nöjda. Man kunde ju hoppats
på att hon också skulle kunna bjuda
på lite glatt julhumör, men tjena vad
man bedrog sig. Nä, nu får jag väl
hejda mig annars kommer boken
vara fullskriven innan sommarn.
FULLskriven, he he. När jag är färdig
med den här är jag väl FULLfjädrad
poet!
Dags att bryta upp.
Klockan måste väl vara bortåt 21.
Nattjakten väntar. Har en fjärdedels
kabbe i en kvart borta på Salstagatan.
Ska bli skönt att få en liten kemiskt
ren jultripp. Fan, höll på att glömma:
20 dec. Israel och Moses.
Fina bibliska namn. Till skillnad från
Lubbe. Moses, med stentavlorna och
Israel med..? Nä, vet jag fan inge om!
Israel är ju ett land. Kan man heta
det?
Tjena.

21/12-2005
Tomas. Tvivlaren eller ivraren?
Sjätte dagen i soprummet.
Hårt inatt.
Risig.
Tjena.
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22/12-2005
Dan före dan före dan å mår inge
vidare eller jo fan prima. Börjar bara
skaka lite det håller visst på att gå ur å
bli dags å landa nu. Vill inte ännu bara
lite till ja tror ja rullar ut igen å hittar
Anderssonpojken me hb-dunken.
Smakar ﬁnkel som fan men va gör
man.
22:a dec: Nattanael å jonatann skiiit
på er!
Tjena.

23/12-2005
Tisdag.
Dan före dan före dopparedan.
Adam har namnsdag. Adam betyder
människa på hebreiska. Gamle
präktige stamfader! Önskar att du
hade fått se ditt barnbarn i hundrade
led, Ludvig Lubbe Larsson, i högform
de senaste dagarna. Allt bara för att
du inte kunde låta bli att gnaga på det
där äpplet. Lockad i fördärvet av ett
manipulatoriskt fruntimmer. Ja, ja, du
är inte ensam.
Nu börjar det lukta glögg här
i soprummet, sanna mina ord.
Julstämningen börjar faktiskt inﬁnna
sig även i min bräckliga kroppshydda.
Klockan är väl ungefär nitton och jag
har just kommit in från körsång och
korvgrillning på Violtorget. Jag grät
för första gången på ﬂera år, tror jag.
Det var en liten ﬂicka som hade såna
fantastiska ögon som stod där och
sjöng. Falskt och dant, i och för sig,
men ändå det vackraste jag nånsin
hade hört. Jag applåderade efteråt och
då kom en herre i kommunjacka och
sa åt mig att ta det lugnt. Typiskt att
det bara var jag som applåderade. Men
ﬂickan blev i alla fall glad. Det såg jag
när jag lomade därifrån. Det var tack
vare henne som jag inte käfta med
kommunalgestapotypen.
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Finns det hopp för gamle Lubbe i alla
fall?
Jag kanske kunde få bli lekfarbror
på nån barnkrubba? Ska snacka med
assistenten i mellandagarna, om
dom har öppet. Men det har dom
väl inte förstås. Ordet klämdagar
får en annorlunda innebörd för oss
ute på gatan, liksom. Det är inte
dagarna som kommer i kläm. Det är
vi. Men det skulle dom ju aldrig orka
fatta. Det skulle nog förmörka deras
välförtjänta ledighet.
Jag ﬁck en julklapp på pingstis.
Det var ett par raggsockor. Inte
hemstickade, men ändå. Varma
och sköna, säkert. Jag tänker inte
sätta på mig dom förrns imorgon.
Julafton. Om jag inte sover hela dan
förstås. Finns inga ﬁna kemikalier
att få tag på i hela stan, så Bodil,
Micke-me-nyllet och jag, ska vaka in
julafton med lite ﬂytande produkter
ur bensinmacksutbudet. När
juldagsmorgon glimma…ha, ha! Vi
ska vara nere vid vattnet, har Bodil
bestämt. Hon ville visst sitta nere vid
Salsta småbåtshamn, så hon kunde
se alla stjärnorna över Gårdssjön och
höra klockorna från midnattsmässan
borta i Flens kyrka. Själv tycker jag
att det är fan så idiotiskt att kosta på
sig dylik romantik när det är minus
fyra grader ute. Men vad gör man?
Har hon väl fått in nåt i skallen så
kan man inte ens banka det ur henne.
Fast jag bankar ju förstås inte på
fruntimmer. Det är det bara apor som
gör.
Jag lämnar kvar raggsockorna här på
elementet, så att dom är varma när jag
kommer hem.
Jag har bestämt mig för att Bodil
ska få knoppa hos mig inatt. Tänkte
att vi skulle värma varann, liksom.
Hon brukar bli het av destillerat. Jag
ska till och med tvätta av mig med
kallvattnet i slangen och så har jag ett

par hyfsat rena kallingar hängande
uppe framför friskluftsintaget i
cykelrummet. Jag har en överraskning
åt henne också. När vi sitter där vid
vattnet och tittar på stjärnorna, så
ska jag sjunga ”Gläns över sjö och
strand”. Flickan på torget sjöng
den, och jag insåg att jag kunde
hela utantill. Det kunde man inte
tro. Än lever det några celler i min
spritkonserverade hjärna. Nähä!
Dags att kila. Imorgon blir det nog
inte mycket skrivet, så…god jul på
dig Lubbe! Och god jul mina ungar
däruppe i Luleå. Sorry, inga paket
från pappa i år heller. Men det är
tanken som räknas, sa han som drack
sig full på vatten.
Tjena.

Utdrag ur protokoll upprättat
Måndagen den 29/12-2005. Kl
15:07:
”Boende i fastigheten Stämjärnet 4,
ringde fastighetsjouren och påtalade
dålig lukt från soprummet.
Vid inspektion av personal från ovan
nämnda fastighetsjour, upptäcktes
kroppen av en mansperson.
Bredvid kroppen återfanns en tom
ﬂaska T-röd, en dagbok samt ett par
oanvända raggsockor.”
Mannen har identiﬁerats som Karl
Ludvig Larsson. Född 39-02-16.
Beslut:
Dagboken och raggsockorna skall
utan dröjsmål sändas med postpaket
till närmast anhöriga i Luleå.
Socialnämnden i Flen.
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Min bästa syster
te
U
”

Susanna Martelin

D

et är ett av mina första minnen.
Alla mina minnessekvenser
från tidig barndom är
smetiga i sina kanter, påminner mer
om förnimmelser. En tydlig doft, en
stark känsla, en omtyckt plats, någons
fysiska närhet. Nybakt bröd, trötthet
en sen nyårsafton, lekplatsen med de
slitna gungorna bakom huset, mor
eller far med armarna om mig. Men
just det här minnet är en tydlig helhet,
en avgränsad passage av händelser i
mitt då så essensfyllda liv.
Jag är fyra år, men ska alldeles snart fylla
fem. Vi är ute i stugan och sommaren
runt oss är mild och blåsig. Min far är i
köket med farmor och farfar som är här
på middag till min ära. Alla tre hjälps
åt med maten. Jag sitter i gräset och
leker med mina små plastdjur, jag kör
ner pinnar i marken för att markera var
djuren har sina hagar. Min mor sitter
på trappan med min lilla, spröda syster
i famnen. Min syster har nyligen döpts.
Olivia Magdalena. Hela dopet igenom
sov hon som en ängel, tills prästen
hällde vatten över hennes hjässa. Då
vaknade hon med ett ryck och skrek
som en förtvivlad mistlur. Åt detta har
vi skrattat gott, hur lilla Olivia vrålade
så det ekade i kyrkan. Nu sover Olivia
tungt vid mors bröst. Mor drar ner
linnet och lägger henne i vagnen som
står i skuggan under björken. Jag reser
mig för att titta på den lilla i sin vagn.
Jag är på samma gång svårt svartsjuk
och uppfylld av stolthet och ömhet
till denna nya person, som kommer
från samma biologiska plats som jag
själv. Min syster tuggar tandlöst i sin
mjölksömn.
”Var försiktig,”, viskar mor och
stryker mig över ryggen, ”väck henne
inte.”
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Jag är så försiktig jag bara kan, det är
knappt så att jag vågar andas. Stilla står
jag vid Olivias fötter och tittar mig
mätt på hennes sköra gestalt. Hennes
händer stänger och öppnar sig, hennes
naglar är så små! På hennes huvud växer
hår likt maskrosfrön. Man anar knappt
hennes ögonbryn. Jag undrar om hon
också drömmer, som jag brukar göra
när jag sover. Mor sitter på trappan
och blundar i motljuset, nynnar sakta
för sig själv. Melodislingan lägger sig i
magen på mig, tillsammans med bilden
av min sovande syster.
Då hörs ett våldsamt oljud från huset.
Det skräller och smäller och skramlar
och så hör vi hur de ropar i köket.
Senare får jag berättat för mig att det

Ett läkarbesök senare
får vi reda på att Olivia
är helt döv på båda
öronen.
är farfar som har tappat en het kastrull
med potatis i golvet, farmor och far
måste hoppa undan för att inte få det
kokande vattnet på benen, men det vet
vi ju inte för ögonblicket. Mor hoppar
högt och jag tar mig för bröstet och
gnyr, drar häftigt efter andan. Mor
kommer på fötter och slänger en blick
mot oss.
”Det är ingen fara, jag ska bara se
efter vad de gör. Var snäll och trösta
din syster så länge!”, ropar hon hastigt
och rusar in i huset.
Jag tittar ner på Olivia. Hon sover
fortfarande, ligger så snällt som en
docka. För säkerhets skull gungar jag
vagnen lite som jag har sett att mor
gör. Men barnet sover vidare, oberört.
Mor kommer tillbaka ut, skrockar och
skakar på huvudet. Så går hon oroligt

d?
g
än
t
s

fram till vagnen, antar att Olivia måste
ha vaknat.
”Hon sover!”, hejdar jag henne.
Mor rynkar ögonbrynen, tror mig inte
trots att Olivia är tyst, böjer sig ner
för att se efter. Hennes långa hår faller
tungt ner över hennes ansikte. När hon
reser sig rak faller hårsjoken tillbaka
som draperier och avslöjar hennes
ansikte kantigt av förvåning. Jag fattar
tag i hennes hand, förstår inte denna
plötsliga vändning hos henne.
”Vad märkligt”, säger min mor sakta.
Hon tar tillbaka sin hand från min och
smäller så ihop händerna hårt.
”Mamma, vad gör du?”, undrar jag
och känner oron som en pil i bröstet.
”Jag vill se om…”, säger mor och
hänger meningen oavslutad i luften.
Flera gånger klappar hon med händerna
och håller hela tiden blicken på barnet
i vagnen. Olivia sover, klapparna
bekommer henne inte. Hon rör sig inte
ens i sömnen.
”Men om det är så, hur kan vi inte
ha märkt det?”, säger mor och låter
händerna falla.
Jag förstår att något är fel med Olivia.
Jag förstår att klapparna borde väcka
henne.
”Varför vaknar hon inte?”
”Ja, varför vaknar hon inte?”, ekar
mor. Hon går hastigt över gräset, in i
köket efter de andra.
Jag står kvar och stirrar stint ner i
vagnen på min underliga syster. Hon
sover vidare, kanske drömmer hon,
helt omedveten om den förbryllan hon
åsamkat oss.
Ett läkarbesök senare får vi reda på att
Olivia är helt döv på båda öronen.
Så arg hon är, min syster! Hon far fram
genom rummet, spottar och fräser
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som en katt. Hennes ögon är små
streck, munnen likaså. Far försöker få
henne att stanna upp så han kan teckna
till henne, men hon vägrar att se på
honom. Jag sitter vid pianot, har vänt
stolen ut från tangenterna. Far vänder
blicken mot mig.
”Det går inte att prata med henne när
hon är såhär”, säger han trött. Han ser
ledsen ut, de små fårorna vid ögonen
djupnar när hans humör mörknar.
Olivia slår sig för pannan, himlar med
ögonen. Far sträcker sig fram och tar
tag om hennes arm, men hon rycker
sig loss. När hon nu äntligen tittar på
honom passar han på att prata med
henne. Far har alltid tecknat mycket
långsamt, med mjuka händer. Olivia
äger modersmålets snabbhet och när
hon är ilsk är hennes händer hetsigare
än vanligt. Deras skillnader syns
tydligt för mig i deras konversation.
”Olivia, varför är du så arg?”
”Hon får inte spela piano, det är min
fest!”
Här svär hon. Jag som lärt mig en
mer formell variant av teckenspråk
hinner inte med i alla Olivias språkliga
uppdateringar och nyanser, men det är
ändå tydligt för mig att det hon säger
är fult. Vad jag kan urskilja i svadan
är fragment som säger mig tillräckligt:
’alltid likadant’, ’dumma piano’, ’jag
vill inte att det ska ﬁnnas musik på
min fest’. Hon understryker ’min fest’
och grimaserar ironiskt till ’musik’.
För Olivia är musik förstås bara ett
begrepp, ingenting hon kan relatera
till. Hon har ett hum om det här med
takt. Som liten var hon på ﬂera läger
för döva barn och där hade de olika
taktövningar. En del har hon förstås
också lärt sig av mig. När jag började
intressera mig för musik på allvar var
jag sju. Då bad jag om att få börja
spela piano. Mor påstår att jag alltid
haft musiken i mig, att den läckte ur
mig redan när jag var mycket liten och
inte hade någon uppfattning om vad
musicerande egentligen innebär. Jag
hade ett utvecklat gehör, jag sjöng mest
hela tiden och jag använde allt man
kunde tänka sig till att slå, krafsa eller
göra annat ljud med.
Strax efter att jag börjat spela piano ﬁck
först Olivia och sedan jag vattkoppor.
Mor var hemma med oss en vecka
och när den värsta irritationen lagt
sig spenderade jag dagarna på
vardagsrumsgolvet,
spisandes
mina föräldrars vinylsamling från
sjuttiotalet. Vi hade en matta i fårskinn
under bordet. Den drog jag fram och
lade mig på medan jag lät musiken ta
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över rummet och magen. Där låg jag
så timvis och gnuggade min knottriga
rygg mot fårpälsen medan texterna
gick rätt in i min minnesbank. Jag kan
dem utantill än idag.
En dag kom Olivia in och gjorde
mig sällskap. Hon satte sig på mattan
bredvid mig, klappade mig på armen
för att få ögonkontakt och sa:
”Vad gör du?”
”Jag lyssnar.”
”Vad?”
Men jag kom inte på tecknet för
”musik” och jag vet inte om det hade
spelat någon roll, för i den här åldern
hade Olivia svårt att förstå det hon inte
kunde tillgodogöra sig med syn, smak
och känsel. Själva idén med hörande var
fortfarande smått obegriplig för henne.
Om vi till exempel sjöng eller talade i
telefon studerade hon oss oavbrutet
med förundrade, klotrunda ögon.
Ett tag låtsades Olivia ofta att hon
pratade, hon härmade våra uttryck,
vårt minspel och våra läpprörelser
perfekt. Men eftersom hon inte ﬁck
någon respons av oss slutade hon
med det. Som mina föräldrar försökte
förklara för henne att vi var hörande!
Det där förstod dock inte Olivia fullt
ut förrän hon blev lite äldre.
Så nu då? Här är jag sju år gammal,
Olivia dryga två. Hon tittar
uppfodrande på mig, hon vill att
jag ska förklara vad det är jag håller
på med. Jag rycker på axlarna, men
Olivia fortsätter att stirra på mig med
sina peppriga ögon. Just då kommer
en basslinga i musiken och den är så
stark att den löper ut över golvet som
en liten, men fullt kännbar, vibration.
Olivia känner det också, för hon lägger
handﬂatan mot parketten. Då får
jag en snilleblixt, jag ﬂyger upp från
golvet och fram till stereon. När jag
bottnar volymen känner jag trycket
från högtalarna. Jag vinkar på min
syster att hon ska komma, tar hennes
händer och lägger dem mot högtalarnas
ovansida.
”Känner du?”
Olivia spricker upp i ett leende som
täcker hela ansiktet. Hon skrattar på
sitt grymtande, ﬂåsande vis, ﬂyttar
händerna över högtalaren för att
verkligen känna rörelsen. Jag håller
för öronen och stampar takten. Efter
en stund börjar Olivia också markera
taktslagen, hon dunkar med sin knutna
näve mot stereobänken. Mor slänger
upp dörren, vrålar till mig genom
larmet:
”Vad i hela friden håller ni på med?”
”Mamma titta! Jag lär Olivia

musik!”
Trots det öronbedövande bullret
kunde mor i det ögonblicket inte vara
arg, utan lät sig smittas av glädjen i
Olivias ansikte och av triumfen i mitt.
För de små segrarna var värda så
mycket. Vi stretade alla mycket hårt för
att integrera Olivia i hennes hörande,
och
förvånansvärt
oförstående,
omgivning. Den som kämpade allra
mest var förstås Olivia själv, som tog
sina imitationskunskaper med sig ut
på gården. Där bland de andra barnen
låtsades hon återigen att hon var
hörande. Det var inte för att vara elaka,
men de skrattade åt henne. Hon såg så
rolig ut, tyckte de, när hon mimade
och nickade och bar sig åt. Olivia
stod med outtröttlig envishet kvar,
gärna mitt i klungan av barn, ständigt
kontaktsökande. Jag i min roll av äldst
ryckte förstås ut till hennes försvar. Jag
knuffade mig fram och la armen om
henne, svor och ryade åt de andra.
”Låt henne vara, hon kan faktiskt
inte hjälpa att hon är döv!”
”Varför kan hon inte höra? Hon
har ju öron.”
”Det är inuti öronen det har blivit
fel.”
Här vände sig Olivia till mig och
tecknade att hon ville leka. Barnen
tystnade. Jag frågade vad och Olivia
tecknade vårt eget hemmakomponerade
tecken för ”kasta boll”.
”Vad gör ni?”
”Vi pratar.”
”Med händerna? Varför då?”
”För att det är så man pratar om
man inte kan höra, såklart.”
Det är tur att barn kan det här med att
kommunicera otvunget. Så fort alla
gårdsbarnen fått klart för sig vad det
rörde sig om, ville alla kasta boll med
Olivia. Snart var hon en självklar del
i deras lekar, varken mer eller mindre
värd än någon annan. Om jag var med
fungerade jag som tolk, men Olivia
klarade sig bra själv och var inte sen
att lära ut sitt språk. Några av våra
lekkamrater snappade snabbt upp det
väsentligaste och så vips var lekarna än
mer underlättade. Värre var det med
barnens föräldrar. De hade en tendens
att behandla Olivia som att hon var
efterbliven, eller så blev de så generade
och nervösa att de ignorerade henne.
Jag tröttnade på att alltid tänka på min
syster i första hand. Jag ville leka och
tala obehindrat och drog iväg på egna
äventyr och på dem var Olivia inte var
inbjuden. Dessutom spenderade jag
allt mer tid framför vårt nyinköpta
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piano, satt i timmar och övade skalor
tills ﬁngrarna och öronen brände.
Det blev lättare när Olivia ﬁck
börja i ett specialanpassat dagis med
teckenspråkstolkar och andra döva
barn. Men där ökade också klyftan.
Redan efter första dagen kom Olivia
hem med nya tecken i sitt ordförråd.
Ingen av oss andra hade en chans att
hänga med, trots de kurser vi deltog
i varje år. Våra föräldrar gjorde sitt
bästa för att verkligen lära sig, men hur
lätt är det när ens barn har ett annat
modersmål än man själv? Vi bråkade
förstås som systrar alltid gör, Olivias
dövhet hade sällan med grälen att göra.
Men vi var avundsjuka på varandra
och det fanns en stor sorg i det. Jag
var svartsjuk på Olivias döva vänner,
som på ett sätt förstod henne bättre än
vad jag någonsin skulle kunna göra.
Olivia å sin sida hatade min musik,
för att hon varken förstod eller kunde
tillgodogöra sig den.
I trädgården hör jag vinden smälla i
lakanen. Konversationen har tystnat.
Olivia gömmer sina händer under
armarna. Hon påminner om sig
själv som tonåring där hon står. Det
är kanske inte så konstigt, det var
inte så länge sedan vi var där. I de
våldsamma gräl som ju så ofta följer i
tonårens spår, hade Olivia ﬂera knep
för att demonstrera sin makt och
självständighet. Ett av dem var att
stoppa händerna i ﬁckorna och hårt
knipa ihop ögonen när mor eller far
stod framför henne och grälade för att
hon gjort något hon inte borde. Hur
tvingar man någon att lyssna som ’hör’
med ögonen? En annan iakttagelse hon
gjort var att vi reagerade vid plötsliga
ljud. Olivia var inte gammal när hon
kopplade samman våra reaktioner med
saker som föll. Så när hon i vrede var
på väg till sitt rum, tog hon ofta vägen
om köket och rev ner allt i sin väg.
Stolarna vid bordet, alla besticken i sin
låda, för att så komma till crescendot:
kastrullerna. Min kära systers ilska
var omöjlig att missa.
”Nu går Olivia bärsärk igen!”, sa
vi till varandra.
Jag kommer på mig själv att ﬂina vid
minnet, men så är jag kvickt tillbaka
till nuet igen, när en högljudd snärt
från lakanen därute tar mig tillbaka till
dagens pågående konﬂikt.
”Pappa?”, säger jag.
En kort kedjereaktion följer. Min
far ser på mig, Olivia ser hans rörelse
i ögonvrån och vänder sig även hon.
Rummet tycks stillna kring oss för ett
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litet ögonblick. Jag söker min systers
blick och håller fast den.
”Om du inte vill, så spelar jag
inte.”
”Jag vill inte att du spelar!”
”Bra, jag säger nu att jag inte ska
spela. Så sluta bråka!”
”Men Sissela.”, säger min far med
förtvivlan i rösten.
”Krångla inte till det här nu!”,
fräser jag till.
Olivia blir rasande och kastar en
soffkudde mot mig.
”Tala inte! Våga inte tala!”
”Jag kan inte hjälpa att jag är
hörande! Jag kan inte sluta använda
rösten för att du ska sluta känna dig
utanför. I stort sett hela världen är
hörande Olivia, vad vill du att jag ska
göra åt det?”
Olivia vänder på klacken och
lämnar rummet. Jag vänder tillbaka
stolen mot pianot och slår pannan mot
instrumentet.
”Det där var kanske att gå över
gränsen.”, mumlar min far.
”Tack så mycket för den
upplysningen, det märkte jag inte!”,
säger jag syrligt.
”Du borde få spela, vet du. Du
ska vara stolt för att du får åka till
England och hålla konserter, du ska få
visa hur bra det går för dig.”
”Det är inte det att hon är
missunnsam, pappa.”
”Givetvis inte.”, säger min far
trött. ”Men större delen av den här
familjen är hörande och vi skulle tycka
att det var trevligt om du spelade ett
stycke.”
”Men det är Olivias
förlovningsfest.”, säger jag, och inser
i samma ögonblick innebörden i det
jag sagt. ”Det är klart att det är hon
som ska bestämma, det är inte ens att
fundera på.”
Jag reser mig och går för att se vart
min syster tagit vägen. I hallen möter
jag hennes nyblivna fästman som just
klivit in genom dörren. Han ler glatt
och hejar.
”Hej Viktor! Olivia är arg.”, säger
jag.
”Jaså, varför det?”
Viktor kommer norrifrån och
pratar därför på annan dialekt. Ibland
har jag svårt att se vad han säger. Han
har vuxit upp med döva föräldrar och
har kanske därför en starkare identitet
som döv. Han och Olivia träffades i
samband med en konferens för döva
och förälskade sig omedelbart och
häftigt.
”Hon är arg för att pappa frågade

mig om jag ville spela piano.”
Viktor nickar fundersamt.
”Du tycker förstås att det är
jättedumt att det ens kom på tal.”
”Inte alls, det är helt naturligt att
dina släktingar vill höra dig spela.” Han
rycker på axlarna. ”Men Olivia kanske
inte vill att du ska ta uppmärksamheten
från henne.”
Aldrig har det slagit mig att
det förstås är så det måste vara. Jag
kramar Viktors arm och springer
upp för trappan. Med ens är jag liten
igen. Föräldrahemmet har alltid den
effekten på mig, speciellt när jag går i
trappan av någon anledning. Kanske
också för att inget är ändrat, tavlorna
är desamma, känslan och ljuset. På
ovanvåningen råder eftermiddag,
möblerna badar i den sakta nedgående
solens skimmer. Dörren till Olivias
gamla rum är stängd. Det var alltid
en svår överenskommelse att hålla;
när den dörren var stängd ﬁck ingen
annan träda in i rummet. Det ﬁnns
inga synliga knackningar, så vi bröt
det förstås. Olivia blev lika arg varje
gång, varför vi än öppnade. Vi kränkte
ju henne, inte medvetet förstås, men i
alla fall.
Mattan är tjock under mina fötter.
När jag gläntar på dörren förväntar
jag mig nästan att se Olivia som barn
igen, lekandes på golvet. Men det är
hennes vuxna gestalt som möter mig.
Hon sitter på sängen och tittar håglöst
i en gammal tidning. Våra föräldrar
använder rummet som någon slags
kombination av gästrum och bibliotek,
väggarna täcks av bokhyllor. Jag sätter
mig på kanten och tittar på henne.
Hennes kinder är lite svullna, hon har
gråtit. Hon möter min blick.
”Förlåt mig.”, säger jag genast.
Hon nickar. Vi fattar varandras
händer. Hon vänder och vrider på min,
drar lätt i mina ﬁngrar.
”Hand för piano”, tecknar hon
ﬂinkt med sin lediga hand.
Hastigt drar jag åt mig handen,
jag behöver båda mina händer för att
teckna: ”Jag spelar inte ikväll, det är
din kväll. Jag är bara en bisats.”
Jag kan inte tecknet för ”bisats”,
kanske ﬁnns det inte ens, så jag
bokstaverar det. Olivia skrattar till
och slår ut med armarna. Jag nyper
henne i låret.
”Du är så dramatisk!”
”Är det inte härligt?”
Hon ﬂinar stort. Det sägs att vi
är särskilt lika när vi ler, men Olivia
är mycket mörkare än jag. Mörkt hår,
mörka ögon, men hennes hy är ljus,
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porslinslik. Hon petar mig i magen
och fnissar.
”Det var aldrig någonsin
meningen att du skulle stå i skuggan av
någon. Vet du det?”
”Jag vet.”, säger Olivia och nickar
med eftertryck.
”Tycker du att du har gjort det?
För det har du inte.”
”Nej, inte egentligen.”
”Du är min bästa syster.”
”Du är min bästa pianist. ”
Hon kravlar sig fram över sängen
och kramar mig hårt. Så släpper
hon mig och ser på mig med ett öga
hopknipet.
”Vill du veta en sak? Du kan få
spela. Men imorgon i så fall.”
”Är du säker?”
”Ja. Spela för dem efter att alla har
ätit frukost.”
”Tack! Det var en ﬁn idé.”
Ett lågt surr hörs. Olivia hoppar
till, lutar sig fram och tar upp sin
skakande mobiltelefon ur ﬁckan. Det
är Viktor som ringer nerifrån hallen.
Videosamtalets bild får honom att se
ryckig ut. Olivia skrattar och vinkar
till honom. Jag lutar mig fram och
tecknar i synfältet:
”Viktor är knäpp!”
”Kom ner!” säger Viktor. ”Alla
är här, mina föräldrar och era föräldrar
och det kommer folk, jag vet inte vem
det här är…”
I detsamma hör jag röster och
skratt i stereo, dels ur Olivias telefon,
dels nerifrån bottenvåningen. Jag reser
mig upp och går ut i hallen med Olivia
tätt efter mig. Hon knackar mig på
ryggen.
”Ska vi gå ner?”
”Du ska få en sak av mig.”
Under sängen i mitt gamla
ﬂickrum har jag gömt en present.
När Olivia öppnat sitt paket, når
hennes förtjusning inga gränser. I
leksaksaffären har jag köpt en plastboll
i grälla neonfärger. Vi skrattar i
samstämmighet och Olivia passar
bollen mellan händerna. Nu smyger
hon som en indian och gömmer sig vid
trappan. Jag smiter över och ställer mig
på andra sidan. Olivia tittar på mig och
räcker ut tungan.
”Kasta boll!”, säger jag med vårt
eget gamla tecken.
”Viktor.”, säger Olivia och ler.
Så kastar min spjuveraktiga syster
bollen med utmärkt träffsäkerhet rätt i
bakhuvudet på sin oskyldiga fästman.
För siktet är det minsann inget fel på.
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Enkelt och
överskådligt om
globaliseringen
Anika Agebjörn, Annika Elmqvist: Sänkt
pris, kort datum : grundkurs i globalisering
(Leopard, 2004)
Det här är en bok som inte borde saknas på
något folkbibliotek. Den berättar enkelt och
överskådligt om bakgrunden till den stora
internationella anti-globaliseringsrörelse
som vuxit fram under 1990-talet. Det är den
ekonomiska globaliseringen som behandlas,
med organisationer som Världsbanken,
Internationella valutafonden IMF och Världs
handelsorganisationen WTO. Övergången
från nationell kapitalism till global beskrivs,
och anges också som ett starkt skäl till att
t.ex. svenska arbetare under den nationella
kapitalismen under Wallenberg-epoken
ﬁck högre levnadsstandard, i och med att
vinsterna återinvesterades i landet. I dagens
tredje världen-länder, de där de billigaste
lönerna ﬁnns, inga fackföreningar, och
de sämsta arbetsförhållandena, skördar
arbetarna inga vinster eftersom de globala
företagen använder dem till premier och
bonus till sina bulvaner, direktörer och
aktieägare. Endast en mycket liten del av
vinsten återförs till länder som Filippinerna,
Indonesien eller Vietnam.
Mot detta sätter författarna kampen för
mänskliga rättigheter och demokrati, som
går tillbaka till FN:s deklaration från 1948.
Året innan grundades WTO:s föregångare
GATT, och 1954 träffades för första gången
ett antal direktörer i multinationella företag,
den sk Bilderberggruppen, i Holland för
att dra upp riktlinjerna för efterkrigstidens
ekonomiska utveckling. Författarna förklarar
den nyliberala ekonomiska teorin, som
bygger på låga skatter, inﬂationsbekämpning,
öppna gränser, och kapitalets och
företagens möjligheter att fritt ﬂyttas
över nationsgränserna. Men här beskrivs
också den mångfacetterade alternativa
antiglobaliserings rörelsen med JAK-lån,
World Social Forum, Attac, och MST – de
jordlösas lantarbetarrörelse, som grundades i
Brasilien. ”En annan värld är möjlig” skriver
författarna, och förklarar hur och varför.
Som avslutning intervjuas Walden Bello, som
ﬁck det Alternativa nobelpriset 2003, för sitt
arbete med forskningsinstitutet Focus on the
Global South.
Mats Myrstener
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E
Eyvind Johnsonsällskapet, 2004

Portr ätt

Eyv ind Johnson:

om kallar oss invandrare och dom kallar oss
pack. Dom kallar oss svartskallar och dom
kallar oss blattar. Men dom säger också att vi är
människor. Jag har hört få av dom säga att vi är pack och
jag har hört väldigt få av dom säga att vi är svartskallar.
Men att vi är människor med lika värde och lika rätt det
har jag hört många gånger. Till och med en kvinna med
rött hår och spetsig näsa och som kallar sig för Mona,
säger att jag precis som alla andra människor har lika
värde och lika rätt.
Om jag är människa innebär det att jag också kan tala.
Det innebär att jag också har drömmar. Jag kan också
tänka. Jag dricker också kaffe med liten skvätt grädde i,
och så självklart med lagom mycket socker i. Ja, jag äter
också pannkakor med jordgubbssylt och ärtsoppa på
torsdagar. Men gör jag verkligen det?
Ja, det gör jag faktiskt. Se här sitter jag själv i min lilla
hörna med mitt. Ja här sitter jag. Jag är också människa.
Ja visst är jag det, för det har ju dom sagt till mig. Dom
där borta. Dom där borta som skrattar och skojar. Dom
där borta som faktiskt precis som jag äter pannkakor på
en torsdag.
Pannkakor är gott. Ja, det säger dom i alla fall. Dom
som sitter där och njuter av sina pannkakor.
Jag själv sitter här och tittar på mina pannkakor. Jag
ser hur sylten ligger där röd och söt på tallriken bredvid
dom nästan halvbrända ihoprullade pannkakorna.
Jag ser på dom. Inte pannkakorna alltså. Ser hur dom
äter på det viset som man faktiskt gör när man njuter
av smaken. Jag känner mig så belåten bara av att se dom
njuta.

yvind Johnson (1900-1976) var produktiv in i det sista. Han var en
oändligt tolerant och vänlig författare, vilket märks i den smakfulla volym
”Porträtt” som hans litterära sällskap
gett ut, i redaktion av universitetslektor Per-Olof Mattsson och doktorand
Per Anders Wiktorsson. Hans uppskattande porträtt av författande kollegor
var många, allt från dödsrunor på några
rader till långa inträngande essäer. Här
framkommer faktiskt en helt ny sida av
Johnsons författarskap.
Man slås av hur han kunde lyfta upp
okända författarskap, som stod långt
under hans eget. Som till exempel hans

Jag äter min pannkaka. Den är inte god. Nej den är
inte god alls. Jag ser på dom en gång till. Jag försöker
föreställa mig och inbilla mig själv att dom faktiskt är
goda. Pannkakorna alltså. Men nej. Dom är inte goda.
Dagen efter äter jag ﬁsk. Det är samma sorts ﬁsk som
dom äter. Men min ﬁsk är inte alls god. Jag tänker: Vad
är det för fel på min ﬁsk?
Ja, vad är det för skillnad? Vad är det för skillnad på
den ﬁsken som jag äter och den ﬁsken som dom äter?
Jag tänker att det kanske är så att jag sitter just på den
platsen på hela det här stället som gör att ﬁsken och
pannkakan smakar illa. En magisk plats.
Ja! Just så är det! Min plats gör mina
smakupplevelser annorlunda än smakupplevelserna
som dom känner.
Jag bestämmer mig för att pröva min teori. I morgon
ska jag sätta mig där dom sitter. Ja, jag skall sätta mig
där så att jag kan njuta av … ja, vad är det för mat
imorgon?
Ingenting? I morgon är det stängt. På måndag. Ja på
måndag, då ska jag njuta av en köttlåda.
Hela helgen, en längtan. Hela helgen längtar jag.
Jag längtar efter att njuta. Ja, jag längtar efter den
goda köttlådan. Jag längtar efter att sätta mig och äta
köttlåda på den platsen som dom sitter på.
Jag sätter mig vid bordet. Jag tittar spänt på min
tallrik. Jag ser min köttlåda med spänning och faktiskt
för en gång skull känner jag belåtenhet över min
köttlåda.
En av dom kommer. Den av dom som kommer ser på
mig. Jag ler och är lycklig och jag nästan faktiskt ﬂyger

gamle kollega från 1920-talet i Stockholm, Ragnar
Holmström, en idag helt bortglömd arbetarförfattare.
Holmström och Johnson träffades i anarkosyndikalistisk miljö kring tidningen Brand på tjugotalet, och
de startade en unglitterär tidskrift tillsammans, som
snart ﬁck läggas ner.
När Holmström fyllde femtio skrev Johnson en
uppskattande essä i tidningen Vi (1944). Han glömde
aldrig hur de båda unga okända författarna bodde i
en iskall kolonistuga i Tanto på Södermalm, och gick
brandvakt om nätterna i Stockholm. Johnson skulle
hela livet stödja och uppmuntra kollegor som det gått
sämre för än han själv.
Boken är ett tvärsnitt genom hela Eyvind Johnsons
författarskap. Här ﬁnns porträtt av Amaltheamannen
Alfred Stern, som levde som bonde i Uppland, och bebis #2 2006
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av lycka. Det kan tänkas konstigt. Jag tycker faktiskt
själv att det är konstigt.
Den av dom som ser mig ler inte tillbaka. Den av dom
som sett mig vänder sig om och går och sätter sig på min
plats. Min gamla plats. Den platsen som pannkakan och
ﬁsken smakade usch, fy och blä.
Så kommer den andra av dom. Den andra av dom som
också tittar på mig vänder sig om och går mot min plats.
Min gamla plats där pannkakan och ﬁsken smakade
usch, fy och blä. Nästa, nästa, nästa och nästa… ja
allihop av dom går och sätter sig där pannkakan och
ﬁsken smakar usch, fy och blä.
Men varför det? Vet inte dom att den platsen är
förbannad? Ja, rentav smakförbannad!
Jag tittar på dom medan jag äter min köttlåda. Min
köttlåda som faktiskt nu skall smaka gott. smakar usch,
fy och blä. BLÄ! BLÄ! Och BLÄ!
Den smakar rentav Skit. Åh vad äckligt!
Jag tittar på dom och jag ser hur dom njuter av
köttlådan. Varje tugga är en fröjd för mina ögon. En
njutning, en sorg.
Skratt, prat, rop, gester, leenden, ﬂörtar, sparkar under
bordet och blickar. Ja till och med de argaste blickarna
får mig att inse hur gott det faktiskt kan smaka med
köttlåda på min gamla plats.
I morgon är det vårrullar. Jag tar fyra rullar på
tallriken. Med brickan i handen vänder jag mig om och
ser att dom sitter på min gamla plats. Jag går dit, tänker
jag för mig själv. Varför inte? Jag måste pröva en sak. Ja,
jag måste få prova och se om det är så som jag tror. Ja,

att kanske är min plats smakförbannad eller så är jag
smakförbannad.
Jag går mot dom. Och jag går mot dom tills jag är vid
dom.
En av dom som sitter på min gamla plats ser mig
plötsligt.
-Den är upptagen.
-Jasså ursäkta mig då.
Den andra av dom som sitter på min gamla plats
vänder sig mot mig.
-Den platsen är också upptagen! Säger den andra av
dom och lägger handen över stolen.
-Jasså? Ursäkta mig verkligen.
-Den med! Och den med! Allihop! Alla platser är
upptagna.
Du är svartskalle. Jag säger det till mig själv. Ingen av
dom som sitter på min gamla plats säger det till mig.
Nej då. Jag säger det till mig själv.
Du är svartskalle, du är blatte, du är från packet. Ja, du
är BLATTE! Värdelös!
Konstigt? Varför säger jag det? Det kan väl ändå inte
vara möjligt?
Jag har hört få säga att jag är blatte, men jag har hört
många gånger ﬂer säga att jag är en människa med
lika värde. Till och med hon på TV med rött hår och
spetsig näsa säger det, men ändå kallar jag mig själv för
svartskalle.
Jag är en människa med lika värde och lika rätt, men
bara när jag inte är med dom.

söktes en vinterdag 1925 av Eyvind och Erik Asklund.
Korta inträngande porträtt ges av Karin Boye, den
ﬁnske poeten Elmer Diktonius , bokförläggaren Kaj
Bonnier, som tillhörde Johnsons bästa vänner, motståndsmannen Nordahl Grieg, som påminner oss om
att Johnson var en stor förkämpe för både Norge och
Finland under andra världskriget, och i det sammanhanget också Aksel Sandemose, som Johnson träffade i
Stockholm när Sandemose var där som ﬂykting under
kriget.

de som ohöljt avslöjar sanningen.
Till slut hittar man också ett älskvärt porträtt av kollegan Ivar Lo-Johansson, från Dagens Nyheter 1951,
där Eyvind berättar om hur den unge Ivar Lo kom till
Paris, där Eyvind bodde med sin norska hustru Åse.
Ivar skulle resa vidare till Ungern och skriva om zigenare, och lämnade ett färdigt romanmanuskript i Eyvinds
vård. Ivar gav också sin kollega Joyces roman Ulysses,
som skulle spela så stor roll för Johnsons författarskap.
De brevväxlade sedan artigt med varandra i ﬂera år.

E

Ivar Los memoarböcker ger en helt annan version av
historien. Men detta är, som man säger, ”en helt annan
historia”.

n kvinnlig författare som förföljdes i pressen var
Agnes von Krusenstjerna. Eyvind Johnson var en
av de få som försvarade hennes böcker, som utpekades
som omoraliska på 1930-talet. I Folkbladet 1934 kallar
han henne en av Sveriges största författarinnor, en av
bis #2 2006
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I LAGENS NAMN
Lars G Andersson
I bis serie av bibliotekarier som summerar sitt arbetsliv, skriver i detta nummer Lars G Andersson. Han var
under många år facklig ordförande i SFF/DIK för ﬂertalet av landets bibliotekarier.
Efter mycket debatt ﬁck vi till slut en bibliotekslag, men Lars G. efterlyser ett fortsatt engagemang från biblioteksvärlden för att placera biblioteken på politikernas agendor.

B

iblioteken brukar i ofﬁciella
sammanhang harangeras som en
av demokratins hörnstenar. Med hjälp
av biblioteken ska medborgarna få
den kunskap som krävs för att de ska
kunna fylla sin roll som aktiva byggare
av den demokratiska idealstaten. Det
låter vackert och innehåller väl också
ett mått av sanning. Otvivelaktigt
har biblioteken, och i synnerhet
folkbiblioteken, betytt mycket, inte
minst före utbildningsexplosionen, för
att ge många ett mått av bildning och
information.
Men hur är det med dem som
arbetar i denna verksamhet?
Är bibliotekarierna - och övrig
personal - exempel på
ovanstående tes? Är
vi medborgare som på
en förvärvad grund av
kunskap om samhället
och de politiska
ideologierna med liv
och lust deltar i det demokratiska
samtalet och tar aktiv del i det
demokratiska arbetet? Hur många av
oss sitter i riksdag, i landsting och i
fullmäktigeförsamlingar?
Svaren är inte svårfunna; vi vet alla
att vårt aktiva deltagande är näst intill
obeﬁntligt. Lärarkåren, med nästan
samma bildningsmässiga bakgrund,
är väl representerad i de politiska
församlingarna. Hur har det blivit
så? Förklaringarna är många, bl a att
bibliotekarieyrket för alltför många
har varit ett negativt yrkesval. Få har
valt yrket med ambitionen att förändra
16

samhället. Alltför många av kärlek till
skönlitteraturen. Men ändå....

De första folkbibliotekarierna

Om man ser historiskt på
folkbibliotekens utveckling,
kan man konstatera att de
första folkbibliotekarierna var
deltidsanställda och i huvudsak
oavlönade. De ﬂesta s k folkbibliotek
var ju studiecirkelbibliotek som
sköttes av någon förtroendevald inom
studieförbundets lokalavdelning. Det
fanns i slutet av 40-talet närmare 4000
studiecirkelbibliotek och kanske drygt
100-talet kommunala folkbibliotek.
I början av 50-talet företogs en

stor kommunsammanläggning som
reducerade antalet kommuner från
ca 1200 till omkring 475. Samtidigt
kom den första stora folkbibliot
eksutredningen, som föreslog att
studiecirkelbiblioteken skulle slås
samman med, eller inkorporeras i, de
kommunala biblioteken. Så inleddes
en process, som skulle skapa en på
många håll långvarig missämja mellan
studieförbunden och de kommunala
biblioteken. Det fanns ännu in på
70-talet studieförbundsbibliotek
som vägrade att lämna över sina
bokbestånd till kommunen. När jag
gick elevutbildning i Lund 1959-60 var

en del av bokbeståndet märkt ABF.
När vi räknade utlånen för dagen
måste bokkort med studieförbundets
emblem räknas för sig, oklart varför.
Ett annat exempel var Landskrona,
som ännu på 60-talet i sitt nybyggda
Folkets hus på ett våningsplan hyste
ett kommunalt folkbibliotek, och
på våningen ovanför ett nästan lika
omfattande ABF-bibliotek.

Akademiker

Det är mot denna bakgrund inte
svårt att förstå att de akademiskt
utbildade folkbibliotekarierna
inte förväntades få mer betalt än
de tidigare deltidsanställda och
formellt outbildade.
Studieförbundsfolket
hade av gammalt goda
förbindelser med de
förtroendevalda i
kommunen - en del
kanske var både och och hyste en klassbetonad misstro
mot akademiker som företeelse.
I början av 60-talet, när jag
startade mitt yrkesliv, uppgick
folkbibliotekariekåren till ca 600
personer. Det var närmast självklart
att engagera sig fackligt. De ﬂesta
länsbibliotekarier och bibliotekschefer
deltog i fackförbundets årsmöten.
Svenska folkbibliotekarieförbund
et (SFF) gav under några år ut en
skriftserie under samlingsnamnet
Biblioteken och vi, som tog
upp aktuella yrkesfrågor. Den
fackliga informationen från
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förbundsexpeditionen begränsades
dock till information om resultatet
av avslutade löneförhandlingar
samt annonser om lediga
bibliotekarietjänster. Vid decenniets
slut förekom enstaka, stencilerade,
brev till medlemmarna. Samtidigt
kunde vi se hur man i Danmark
låg långt framme såväl vad gällde
lönevillkor som debattklimat, det
senare manifesterat i tidskriften
Bibliotek 70. När SFF:s styrelse
under 70-talet försökte att efter
bästa förmåga efterlikna det danska
Bibliotekarforbundet var det
informationsinsatserna som kom
att stå i fokus. SFF-meddelandena
byggdes efter hand ut till en tidskrift,
vars ambition var att informera och
i någon mån också entusiasmera
medlemmarna att ta en mer aktiv del
i det fackliga arbetet. Bland annat
fanns i varje nummer en ledare,
som tog upp en aktuell facklig eller
bibliotekspolitisk fråga.

Fackföreningens stora uppgift

En fackförenings stora uppgift är att
förbättra medlemmarnas anställningsoch lönevillkor. Humanister har
alltid betraktats som tärande på
samhällets resurser, till skillnad från
naturvetare, som enligt den allmänna
meningen mer aktivt bidragit till
välståndsutvecklingen. Arbetet
med att förbättra humanisternas
lönevillkor har därför som bekant
varit en ganska otacksam uppgift.
För mig stod det tidigt klart att ett
fackförbund skulle kunna verka
också kulturpolitiskt, genom egna
utredningar, remissyttranden och
genom direkt påverkan på politiker
på olika nivåer. Under 70-talet var
lagstiftning inom biblioteksområdet
den fråga som SFF och det 1972
bildade DIK-förbundet drev hårdast.
Så småningom utvidgades det till
frågan om en allmän kulturlag - efter
danskt mönster. Förhoppningen var
att genom att stärka bibliotekens
och bibliotekariernas roll politiskt
också stärka de senares krav på rimlig
ersättning för det viktiga arbete
som utfördes i demokratins tjänst.
Eftersom de ﬂesta kommunpolitiker
sällan eller aldrig besökte sina lokala
bibliotek var de oftast okunniga om
vad som skedde där, förutom utlåning
av ”romanböcker”.

Bibliotekslag

Att få politiker att inse att det vore
möjligt att införa en bibliotekslag
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var ett sisyfosarbete, som bar frukt
först efter nära 30 år. Argumenten
mot en lagstiftning var minst sagt
enfaldiga; en minister menade att en
bibliotekslag med bestämmelser om
en lägsta godtagbara standard skulle
bli kontraproduktiv: de kommuner
som hade uppnått och överskridit
denna standard skulle, menade han,
omedelbart sänka sig till lägsta
godtagbara nivå. All heder åt Marita
Ulvskog, som trots hårt motstånd
lyckades få igenom bibliotekslagen.
Även en tandlös lag är att betrakta
som en framgång, eftersom den
ju endast kan förbättras. Nu har
folkpartiets talesman i kulturfrågor
sagt att bibliotekslagen ska rivas upp
om alliansen vinner riksdagsvalet
2006. (Hur många kolleger kommer
trots det att rösta på de borgerliga
partierna?)

Motstånd mot lagen

Svenska politiker från alla partier
(med undantag av vänsterpartiet,
som ﬂitigt motionerat i frågan)
har länge varit motståndare till
en lagstiftning inom kultur- och
biblioteksområdet, trots att Unesco
sedan länge rekommenderat att
biblioteksverksamheten ska baseras på
lag. Det beror möjligen på okunnighet
om och bristande förståelse
för kulturens betydelse för en
fördjupning av demokratin. Möjligen,
hos en del mörkermän, på en rädsla
för att få alltför väl informerade
medborgare.
Att kommunförbundets motstånd
mot lagen skulle vara baserat på
omtanke om den heliga kommunala
självbestämmanderätten är
närmast patetiskt, mot bakgrund
av kulturens försvinnande lilla
andel av den kommunala budgeten.
Snarare var, och är, det en allmän
ovilja att få sig tilldelat uppgifter
utan att substantiella statsbidrag
medföljer. Under min tid på statens
kulturråd hölls årligen ett antal
konferenser för chefstjänstemän
och nämndordförande inom
kulturområdet, där aktuella
budskap från rådet fördes fram
och diskuterades. Vad jag då tyckte
mig märka var att skillnaderna
mellan olika partiföreträdare inte
alltid gick mellan partilinjerna utan
snarare enligt någon sorts ideologisk
skiljelinje. Den hade inte med partier,
utan mer med graden av humanism
att göra. Skiljelinjerna gick ofta
också efter geograﬁska snarare än
partipolitiska gränser.

Sveriges allmänna
biblioteksförening

Vid sidan om mitt fackliga
engagemang, som gav många
insikter och ökade kunskaper, var
deltagandet i Sveriges allmänna
biblioteksförenings (SAB) årliga
biblioteksmöten ett sätt att försöka
påverka utvecklingen. Genom
motioner kunde man åtminstone i
någon mån försöka få de två stora
aktörerna på biblioteksscenen SFF och SAB - att dra åt samma
håll. Det gick väl så där. Och att
få SAB att besluta sig för att kräva
en bibliotekslag var stört omöjligt,
på grund av det starka inslaget
av lokala bibliotekspolitiker i
föreningens beslutande organ. SAB
präglades under 70-talet av stundtals
våldsamma diskussioner mellan de
militanta yngre bibliotekarier som
var aktiva i den alternativa föreningen
BiS och biblioteksetablissemanget
Dessutom blev föreningsmötena
ibland lekstuga för lokala politiker,
som kanske på hemmaplan inte
ﬁck spela någon framträdande roll
(biblioteksnämnden eller motsvarande
har aldrig räknats som någon tyngre
instans i lokalpolitiken).

Argument för lagstiftning

”Det mållösa biblioteket” var titeln
på en skrift som publicerades av
DIK-förbundet 1982. I den försökte
jag att sammanfatta min syn på de
svenska folkbibliotekens utveckling
tills dess, och mina idéer om hur det
i stället skulle kunna ha varit. Jag
hade vid den tidpunkten avslutat
en tioårig ”karriär” som facklig
förtroendevald i Svenska folkbibliote
karieförbundet och DIK-förbundet.
Syftet med boken var delvis att
ﬁnna argument för behovet av
lagstiftning på biblioteksområdet.
Mitt huvudargument, som vi i
SFF:s styrelse hade tjatat om i
ett decennium. var att de stora
standardskillnaderna mellan olika
kommuners biblioteksservice var ett
svek mot invånarna i de kommuner
som inte hade förstånd att satsa på
det kommunala biblioteket. Utan att
ha gjort någon aktuell undersökning
kan jag konstatera, att skillnaderna
har bestått, även om den allmänna
standarden höjts något.

Minskat intresse

Tyvärr ser det ut som om intresset
för att utjämna biblioteksstandarden
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i landet - dock utan att nivellera den
- har minskat. Det är gott och väl
att många kommuner arbetar med
biblioteksplaner, men det vore enklare
om det funnes en standard att hålla sig
till. Det är en skam att möjligheterna
för invånare i skilda kommuner
fortfarande ska vara beroende av
starka och välvilliga kommunpolitiker
för att få tillgång till en rimlig
biblioteksservice. Det torde inte
hjälpa att biblioteksföreningen väljer
till ordförande en rikspolitiker i det
statsbärande partiet, vilken tycks
sakna vilja och mod att utmana
sina partikamrater i den frågan.
Men en förening har som bekant
den ordförande och den styrelse
medlemmarna förtjänar.
Vid årets biblioteksdagar har
en verksamhetsplan för Svensk
biblioteksförening antagits. Det
saknar i all sin mångordighet
ett kraftfullt påpekande om
de oacceptabla skillnaderna i
standard mellan kommunerna.
Det pågår emellertid arbete för
bibliotekssaken på andra håll i
landet. Sveriges författarförbund,
som också är part i målet, arbetar
på ett biblioteksprogram, som
förhoppningsvis kan bli mer konkret.

Tyvärr måste jag konstatera,
att - eftersom kulturpolitiska
riktlinjer saknas i de ﬂesta
partier - blev diskussionerna
och besluten alltför
ofta inkonsekventa och
slumpmässiga.

”Engagera er i samhället”

Älvsjö 2006-05 15

Göteborgs närmast legendariske
bibliotekschef Sigurd Möhlenbrock
avslutade sitt tal vid det apokryﬁska
200-årsﬁrandet av det första svenska
folkbiblioteket i början av 2000talet: ”Engagera er i samhället”.
Det gjorde han själv, men bara ett
fåtal kolleger. Orsakerna kan vara
många; det kan möjligen bottna i en
misstro mot politiker i allmänhet
och kulturpolitiker i synnerhet,
men det är en markant skillnad
mellan bibliotekariernas politiska
engagemang jämfört med andra
yrkesgruppers.
Genom mitt yrkesliv har jag
kommit i kontakt med många
partipolitiskt förtroendevalda på
lokal, regional och central nivå.
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Portalparagraf

Om jag skulle få önska
något för det kommande
arbetet i fackförbund och
biblioteksförening, vore
det att de två organen
skulle samarbeta i syfte att
åstadkomma ett gemensamt
förslag till en god standard
för de kommunala
biblioteken , folkbibliotek
som skolbibliotek, helst
kompletterat med en
portalparagraf, som
innehåller konkreta
skrivningar om bibliotekens
betydelse för läsförmågan,
kulturmedvetandet,
samhällsinformationen,
utbildningens alla stadier och
demokratins fördjupning.
Det ﬁnns mycket kvar att
kämpa för. Gör det!

FAKTARUTA
Född i Malmö 1934
Biblioteksskola i Stockholm 1961
Bibliotekarie BTJ, bl a chef
sambindningen 1961-67
Biträdande stadsbibliotekarie Örebro
1967-71
Stadsbibliotekarie Landskrona 1971-75
Stadsbibliotekarie Solna 1975-77
Statens kulturråd 1977-82
Enhetschef länsavdelning o lånecentral
Stockholm 1982-89
Kulturchef Örebro 1989-92
Föreningsuppdrag:
Styrelsen SFF 1970-77, ordf. 74-77
Styrelsen DIK 1972-80, ordf. 76-80
Styrelsen Föreningen för
folkbildningsforskning 1996Böcker: Det mållösa biblioteket. DIK
1982
Mitt i byn! (Med Jan Ristarp och Lena
Lundgren) Btj 2001
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Vad gör vi med
ungdomarna,
kamrater?
Lena Lundgren

Flera tyska ungdomsbibliotek har omvandlats till breda mediatek med för bibliotek otraditionella verksamheter. Lena Lundgren jämför efter en
studieresa med svenska initiativ och drar slutsatsen att biblioteken måste arbeta med ungdomar snarare än för dem.

B

iblioteken har ett ambivalent
förhållande till ungdomar.
Å ena sidan vet vi att
gymnasieungdomar är en stor
användargrupp, de kommer
till folkbiblioteken med sina
skoluppgifter och de använder ﬂitigt
datorerna, å andra sidan kommer de

ofta i stökiga gäng, och de använder
inte datorerna på det sätt som vi
vill. I många kommuner ﬁnns
det ett uppdrag till biblioteket att
inrikta sig på ungdomar som ett led i
kommunens satsning på förebyggande
ungdomsarbete och tjänster som

ungdomsbibliotekarier inrättas nu på
många håll.
Men vad ska man göra för/med
ungdomarna? Hur kan biblioteket
erbjuda något som attraherar dem
även på deras fritid? Att det inte är så
lätt ﬁck vi uppleva i en fokusgrupp
som nyligen hölls på ett bibliotek
i Stockholms län. Ungdomarna
beskrev biblioteket som dammigt,
ofräscht, långsamt, omodernt,
som en sköldpadda, som en röd
gammal Volvo o.s.v. (De ansåg dock
att de brukade få god hjälp när de
behövde det!) På många bibliotek
funderar man och det behövs såväl
en diskussion om förhållningssätt
till ungdomar som idéer för
verksamheten. I oktober 2005
anordnade Svensk Biblioteksförenings
specialgrupp för unga vuxna en
studieresa till Tyskland för att besöka
bibliotek där man har gjort större
satsningar på ungdomar. Resan
var föredömligt upplagd med bl.a.
korta presentationer av deltagarnas
egna projekt under de ganska långa
bussresorna. Studiebesöken och
presentationerna ger anledning
till reﬂektioner över bibliotekens
ungdomsverksamhet.

hoeb4u iHamburg

Sabine Möhne förklarar hur LesArt ger ungdomar nya ingångar till böckerna.
Foto: Lena Lundgren
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Det första besöket gjorde vi på
hoeb4u i Hamburg. hoeb4u är
dels en hemsida för ungdomar,
dels Hamburger Öffentlicher
Bucherhallens (Hamburgs
stadsbiblioteks) nya satsning, ett
ungdomsbibliotek. När vi kom dit
hade biblioteket ännu inte öppnat
men i den halvfärdiga lokalen
i en tidigare fabriksbyggnad
berättade Janette Achberger om
planerna. Biblioteket ska vara ett
fritidsbibliotek för ungdomar med
många olika slag av medier. De som
ska arbeta i biblioteket är i stor
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utsträckning dels studenter från bibli
otekarieutbildningen, som har en lång
praktikperiod, dels ungdomar i olika
arbetsmarknadsprojekt. Medierna ska
vara ämnesindelade under rubriker
som Äventyr, Action, Kärlek och
sex, Politik och historia, Livsstil, och
fakta och ﬁktion blandas. Att använda
biblioteket kostar inte något men för
att få låna betalar man 40 euro per år
för enbart böcker och 45 euro om man
vill låna alla medier, vilket lät mycket
för svenska öron. Biblioteket öppnade
i december och på www.hoeb4u.de
kan man se hur det har gått.

Medien@age i Dresden

Nästa studiebesök gjorde vi på
Medien@age i Dresden. Det är även
det ett renodlat ungdomsbibliotek
som ligger överst i ett kontorshus
mitt i centrum. Medienetage (med
tyskt uttal) är inriktat på ungdomars
informationsbehov i skolarbetet,
yrkesvägledning och jobbsökarhjälp,
social och juridisk information
o.s.v. men har också alla slags
medier, böckerna utgör bara ca
hälften av beståndet. Inredningen
är av hightech-typ för att så litet
som möjligt påminna om vanliga,
dammiga folkbibliotek och medierna
indelade i teman som Jobb/karriär,
Fritid/sport, Sex, Obegripligt.
Programverksamheten är omfattande
med både författarbesök, föredrag och
temakvällar. Årskortet kostar 5 euro
för ungdomar upp till 18 år och 10
euro för dem som är över 18.

LesArt i Berlin

Vårt tredje besök gjorde vi på LesArt
i Berlin, en ideell organisation som
arbetar för att stimulera läsandet
genom att skapa nya ingångar till
böckerna. Föremål med anknytning
till handlingen, associationsövningar
och inledande diskussioner om
aktuella ämnen väcker intresse för
böckerna. Organisationen har ett eget
hus med många möjligheter. LesArt
vänder sig till barn och ungdomar
upp till 19 år. Se www.lesart.org.
Verksamheten har presenterats
bl.a. i en föreläsning på Svenska
barnboksinstitutet i april i år av
föreståndaren Sabine Mähne. I Berlin
besökte vi också Hallescher Komet,
stadsbibliotekets ungdomsavdelning
med en bred verksamhet i en mera
traditionell biblioteksmiljö.
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Svenska slutsatser

I Sverige har ﬂera bibliotek,
exempelvis stadsbiblioteken i Malmö,
Alingsås, Umeå och Stockholm
(PUNKTmedis), skapat verksamhet
för och med ungdomar som innebär
något mera än enbart en hylla med
böcker för unga vuxna. Utan att
veta allt om hur de arbetar har
jag ändå dristat mig att dra vissa
slutsatser utifrån det jag har sett,
hört och läst och utifrån de tyska
ungdomsbiblioteken.
Verksamhet för ungdomar måste
skapas tillsammans med ungdomar,
inte för ungdomar. Det kan låta
självklart men är inte alltid så lätt att
åstadkomma. Det blir ofta de vuxnas
föreställningar om vad ungdomar
vill ha som styr arbetet, och trots
aldrig så goda intentioner kan det
bli fel. Var hittar man unga som kan
tänka sig att ägna sin dyrbara fritid
åt att göra biblioteket mera intressant
för andra ungdomar? Fokusgrupper
och referensgrupper kan bildas i
samarbete med intresserade lärare.
Bibliotek har också prövat med att
låta ungdomar arbeta i biblioteket,
som assistenter, med program, som
guider. Föreningar kan knytas till
biblioteket.

Ungdomars behov

Ungdomars behov måste vara
utgångspunkten, något som de tyska
biblioteken hade tagit fasta på. Att få
läxhjälp, hjälp med att söka jobb, hitta
praktikplatser och få råd i sociala,
ekonomiska och juridiska frågor på
en neutral plats är intressant. Det
ser man för övrigt också på de nya
biblioteken i England. Kulturaktiva
ungdomar kan använda biblioteket
som den arena som de annars saknar,
kultur- och skrivarläger kan vara
kontaktpunkter, demotek med
utlåning av ﬁlmer, musik, serier och
annat skapat av ungdomarna själva
borde vara självklara. Kanske måste
man bestämma sig för om biblioteket
ska ta fasta på informationsbehovet
eller på uttrycksbehovet? På skola
och jobb eller på fritid och skapande?
Eller klarar man av båda delarna?

slam, novelltävlingar, låtskrivande,
serietecknande och annat som
innebär egen aktivitet är intressant.
Marie Johansen, bibliotekarie i
Skarpnäck i Stockholm, har besökt
ett bibliotek i Kroatien med en livlig
klubbverksamhet för ungdomar,
kanske kan det vara något för svenska
bibliotek?

Böckerna då?

En spännande miljö, ofta på kollision
med vuxnas föreställningar, vilket
PUNKTmedis kan vittna om. Men
böckerna då, kommer de i skymundan
eller går det att hjälpa ungdomar
att hitta i textmassorna? Många
ungdomar läser ju mycket och mycket
blandat. Där gav de fokusgrupper som
bl.a. Cay Corneliuson genomförde
på Stockholms stadsbibliotek många
goda tips. Ungdomarna efterlyste ﬂer
och bättre ingångar till böckerna,
topplistor, bättre skyltningar (jfr
Pocketshop) och personliga råd.
Samarbete med skolan, kommunens
fritidsverksamhet och andra lokala
aktörer är en förutsättning, dock på
ett sådant sätt att biblioteket inte
blir alltför tydligt knutet till plikter
och förväntningar. Biblioteket är
en tillﬂykt för en del ungdomar, en
kravlös plats, en oas i en tuff tillvaro,
det är viktigt att komma ihåg.
En helhjärtad satsning är nödvändig.
Enbart en hyllsektion med en
blandad samling skönlitteratur ”för
unga vuxna” är det inte mycket
mening med. Det måste ﬁnnas
personaltimmar avsatta och pengar
att ordna program för. Det måste
också ﬁnnas beredskap och resurser
för ständig förändring. En satsning
på ungdomar kan inte göras en
gång för alla utan måste underhållas
oavlåtligt. Ungdomsgenerationen är
helt utbytt på ett par år och ungdomar
är dessutom alltid trolösa.
Av detta ska man inte dra slutsatsen
att biblioteken inte bör arbeta mera
med ungdomar, tvärtom. Slutsatsen
är att en satsning ska göras med
ungdomar, genomtänkt, med stort
engagemang, långsiktigt och med
pengar till fritt förfogande.

Program nödvändigt

Program är en nödvändighet, det
måste hända något hela tiden. Detta
vittnar alla bibliotek med en aktiv
ungdomsverksamhet om. Poetry

Lena Lundgren konsulent på
länsbiblioteket i Stockholm och
styrelsemedlem i BiS
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I bis nr 1/06 presenterades ett något reviderat program för BiS. Dess rötter ﬁnns i 70-talet.
Hur står det sig idag? Vi har frågat och fått två svar till detta nummer. Välkomna att skriva!

Bör, vill, kan och gör man?

Om behovet av att diskutera folkbibliotekens
självbild.
Nick Jones

BiS-programmet har enligt artikelförfattaren en utgångspunkt i en normerande vit majoritetskultur,
till vilken De andra skall anpassa sig eller bidra berikande. Nick efterlyser en kritisk diskussion om
integrationens problematiska förhållande till skillnad och likhet, att vara inkluderad eller exkluderad.
Det ﬁnns ett mellanrum, där BiS starkare skulle kunna uttrycka kritik, agera och identiﬁera
möjligheter.

J

ag har nu, efter att ha tillfrågats
om en kommentar, läst och
begrundat BiS reviderade
program. Och kan konstatera att
jag är glad över att sent om sider ha
funnit föreningen och dess diskussion
om bibliotekets roll i förhållande
till det samhälle det är satt att
verka i. En diskussion som
jag ofta saknar i mitt arbete
som bibliotekarie då jag ju
egentligen tycker att den borde
genomsyra och utgöra grund
för allt det jag utför i egenskap
av min valda profession. Jag
tror och förutsätter nämligen
att folkbiblioteket bör, vill, kan
och gör skillnad i samhället.
Även om det många gånger
skulle kunna vara en ännu
större och ännu bättre motkraft
i en samtid som bekymrar mig.
Vid en första genomläsning
fastade jag främst för tre
formuleringar, som jag ganska
spontant reagerade på. Vid en
andra genomläsning fastnade
jag för samma formuleringar
och ﬁck en stark en association
och en bild trädde fram –
Panoptikonbilden.
Några medkrafter beskrivs i
programmet såsom exempelvis
sociala motsättningar, växande klass, informations- och kunskapsklyftor.
Men jag vill gå något längre, vara
något mer drastisk och använda
ﬁlosofen Jeremy Benthams föreslagna
fängelsekonstruktion - kallad
Panoptikon - som en bild för att
illustrera krafter jag ser i det svenska
samhället. Michael Foucault använde
Panoptikon metaforiskt i boken
”Övervakning och straff”. Jag snor
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lite från Foucault, slarvar lite med
några av hans tankar, refererar till
några andra tänkare som legat på mitt
nattduksbord under våren, lägger till
några egna reﬂektioner och försöker
landa i ett nedslag i BiS-programmet.
Foucault beskriver principen för

Foucault konstaterar att, ”Det är ett
sätt att infoga kropparna i rummet,
att fördela individerna i förhållande
till varandra, att upprätta en hierarki,
att disponera maktcentra och deras
kanaler, att deﬁniera maktens verktyg
och ingripanden…”

Från en upphöjd position

Panoptikon; ”en cirkelrund byggnad
bildar en ring i vars mitt reser sig ett
torn; detta är försett med stora fönster
som vetter mot ringens insida; den
ringformade byggnaden är uppdelad
i celler som går tvärs igenom den”.
Fången, ”syns men han ser inte;
han är objekt om vilket information
inhämtas, men han är aldrig subjekt
i en kommunikation”, ”i tornet i
mitten ser man allt utan att synas”.

Formuleringarna: (1) först
läste jag formuleringen om
”vanliga medborgaren”.
(2) Sedan tillägget om
det mångkulturella
samhället och de kulturella
identiteterna som skulle
vidareutvecklas ”inom det
demokratiska samhällets
ramar.” (3) Och till sist
den om att internationella
minoriteter, internationella
kontakter och de som
ﬂyttat eller ﬂytt till
Sverige kan bidra till
”berikande nyskapande
kulturyttringar”. För
att vara lite polemisk
så säger jag att dessa
meningar uttalas av den
inkluderade och osynlige
fångvaktaren i tornet.
Och att de rör sig väldigt
okritiskt i spänningsfältet
mellan likhet och skillnad med en
tydlig riktning utifrån en central
och upphöjd position. (1) För att den
vanlige medborgaren ska existera
så måste det ju ﬁnnas en bild av
den ovanlige medborgaren. För att
beskriva de andra två formuleringarna
så tar jag hjälp av Statsvetaren
Kristina Boréus tabell över olika
former av diskursiv diskriminering.
(2) är en ”Nedvärdering”. Det
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vitsvenska osynliggörs då det svenska
inte beskrivs som en kulturell grupp
bland andra eller något som behöver
införlivas i den svenska demokratin
eftersom det redan utgör dess mitt.
Tillägget kan ses som onödigt,
en överﬂödig självklarhet som
problematiserar och nedvärderar
det exkluderade annorlunda. Ett
liknande tillägg skulle inte göras
om en majoritets-vit-svensk. (3) är
en ”Objektiﬁering” då människor
beskrivs som verktyg för att berika.
Och verktyget får sitt värde utifrån
vad det kan uträtta för användaren.
Användaren är aktiv och subjekt.
Verktyget är passivt och objekt. I det
här fallet är det, som sagt, det svenska
majoritetssamhället som ska berikas.

Avgränsa och indela

Panoptikonbilden skulle kunna vara
utgångspunkt för många intressanta
diskussioner. Men här vill jag med
Panoptikons hjälp lite löst beskriva
skapandet och upprätthållandet av ett
upphöjt, överordnat och osynliggjort
centrum vart utifrån man deﬁnierar
verkligheten. På ett sådant sätt som
tydliggör, avgränsar och indelar
människan och samhället. Alla är
dessa processer som man kan se
väldigt verkliga konsekvenser av.
Svårforcerade gränser reses och
upprätthålls. Gränser som sedan
ligger till grund för alla de stora
konﬂikterna. Men såsom BiSprogrammet så riktigt konstaterar så
ser man en tilltagande komplexitet
i samhället vilket bidrar till att
man nog gör det för lätt för sig om
man stannar vid att konstatera att
samhället stänger in människor såsom
i ett fängelse. Vilket jag ser som något
verkligt men verkligheten är nog mer
mångtydig och motsägelsefull än så.

Gränser

Gränser är helt uppenbart
genomsläppliga och omtvistade.
Kontrollen över ordningen är,
såsom sociologen Zygmunt Bauman
beskriver det, oviss och ofullständig.
Han säger vidare att skapandet
ordning innebär att man för ett
krig – ett våld - mot tvetydigheten i
människors och samhällets komplexa
verklighet. Ett våld som drabbar
individer. Och som mest lyckas man
på så vis skapa små, tillfälliga och
autonoma öar av ordning i en ﬂod
av skeenden – såsom fängelsecellen.
Ju tvetydigare samhället blir desto
större blir behovet av tydlighet för att
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tämja rädslan för kaos. Vilket har ett
nära samband med de delade städer
som man ser i en delad värld, och de
människor man ser som reduceras och
låses in i stigman och stereotyper.

Hierarkiskt ordnade motsatspar

I tydliggörandet begås omöjliga,
motsägelsefulla, men väldigt verkliga
övergrepp. Tydlighet ett: är en
sorts skillnadskalkyl. Där man
föreställer sig de tydligt konkreta
eviga motsatserna och den absoluta
oförenligheten. En logik där man
delar in och delar upp utifrån
hierarkiskt ordnade motsatspar
såsom exempelvis vi/dom, svensk/
invandrare, man/kvinna, civiliserat/
ociviliserat och jämställt/patriarkat
osv. De som faller utanför normen
förpassas och låses in i en uteslutande
annorlundahet. Denna gräns mot
annorlundahet upprätthåller man
sedan. Bruksvärdet i detta är stort
då, såsom idéhistorikern Michael
Azar beskriver det, ”inklusionen
klarar sig inte utan, exklusionen,
insidan inte utan utsidan, det samma
inte utan det andra, identiteten
inte utan skillnaden, renheten inte
utan orenheten”. Det som andras
synliggörs eller osynliggörs sedan
beroende på sammanhang. Då
man förhåller sig kritiskt till dessa
kategorier så inser man givetvis
snart att olikheter bara kan uppfattas
vid direkt jämförelse. Olikheten
mellan grupper är helt beroende av
vilka grupper man jämför, de syften
och intressen man har och vilka
utgångspunkter man gör jämförelsen
utifrån. Det är därför man måste
lyfta fram och försöka förstå dessa
intressen snarare än att acceptera dem
som osynliga och naturgivna.

Integrationism

Tydlighet två: Samtidigt ﬁnns det
en likhetskalkyl där svenskheten
utgör grunden i Sverige medan
”vithet” och ”västerlandet” är
motsvarigheten på global nivå.
Man är tydlig med vad som utgör
normen som ska införliva och det
avvikande som ska införlivas. Man
skulle såsom forskarna Mekonnen
Tesfahuney (fantastisk!) och Lena
Grip kunna beskriva detta som en
integrationism – viljan till det lika, det
enhetliga och det samma. Filosofen,
lingvisten och psykoanalytikern
Luce Irigaray beskriver en process
som ”leder ständigt och jämt
tillbaka till samma logik, till den

enda logiken: det Enas, det Sammas
logik – till enheten i detsammas
logik”. Detta befästs i det som
har kallats för ”kloningskulturer”
i samhället. Begrepp står för en
inrotad systematisk reproduktion av
likhet och sammahet, en strävan att
utplåna skillnader. Integrationismen
disciplinerar och kontrollerar i syfte
att skapa likformiga medborgare
som befolkar homogena rum. Man
skulle kunna beskriva det som att vi
infogar och tvångsombildar skillnader
i mönstret enligt en prototyp.
Där det vita och manliga placeras
först, i mitten och högst. Ser ni
Panoptikonbilden framför er?

Spänningsfältet mellan likhet och
skillnad

Och nu blir det uppenbart, hoppas
jag, att dessa tydligheter är omöjliga.
Integrationismen som bottnar i en
strävan efter likhet, bygger på att det
annorlunda, den Andre, aldrig kan
tillåtas bli samma. Någon måste ju
ändras för vad ska annars integreras?
Och om vem som helst kan inkluderas
i svenskheten så försvinner den ju.
Helt uppenbart är att vi inte får
acceptera denna förödande ”lek” med
dess avgörande konsekvenser. Där
den exkluderade fortsätter vandra
mot gränsen som utgör insidan
samtidigt som gränsen förskjuts i
samma takt som vandraren vandrar
emot den. Och tillåts bli nästan den
samme men inte riktigt. Kampen
om inklusion och exklusion är svår
och det som måste till är något nytt.
Den exkluderade slängs nu fram och
tillbaka i spänningsfältet mellan likhet
och skillnad. Utan att vara ett subjekt
i en kommunikation. Repetitionen
måste brytas. Det är nog en strävan
efter, ett förhållningssätt till, detta
nya, detta kritiska och radikala som
jag personligen hoppats på och saknar
i BiS-programmet.

Skapa nytt

Martin Luther King funderade i
sin bok, ”Where Do We Go from
Here: Chaos or Community”, kring
behovet av att bryta med det som
varit och skapa något nytt i en strävan
efter frigörelse. I ett stycke gör
han det utifrån Romarbrevet i Nya
Testamentet och citerar, ”Anpassa er
inte efter denna världen, utan låt er
förvandlas genom förnyelsen av era
tankar…”. Jag har tidigare refererat till
biblioteksforskaren Wayne Wiegand
som beskriver en amerikansk
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bibliotekariekår som konsekvent
och nästan systematiskt bortsett
från en obalans i makt och kunskap
som ﬁnns i samhället. I det stora
engelska forskningsprojektet ”Value
and Impact of Libraries” så omprövas
den 150åriga folkbibliotekshistorien
i Storbritannien då man konstaterar
att folkbiblioteken i stort har speglat
medelklass-, majoritets-, vita- och
engelska värderingar. Jag menar också
det svenska folkbiblioteket gör gott i
att praktisera liknande självkritik.

Folkbibliotekets självbild

Därför skulle jag vilja att man i BiSprogrammet kritiskt diskuterade det
svenska folkbibliotekets självbild.
Jag önskar vidare att man skarpare
berörde bibliotekariens roll i
förhållande till de utmaningar man

identiﬁerar, i förhållande till den
politikerstyrda administration man
verkar i och att man framförde sin
syn på professionens sammansättning
och eftersträvansvärda kompetenser.
Man vill ”verka för”, ”tillgängliggöra”,
”utveckla”, ”försvara”, ”arbeta för”
och ”hävda”. Förstå mig rätt, jag
tycker att det är bra. Jag vill dock ha
mer kritik, mer handling, att man
identiﬁerar ﬂer möjligheter och att
man ingående funderar kring hur
folkbiblioteket kan använda sina
fullkomligt unika och gränslösa
förutsättningar på ett nytt sätt
och därmed göra mer, större och
annan skillnad. Folkbiblioteket
kan inte bidra till exkluderade
gruppers inklusion och frigörelse
genom att som inkluderad inta den

exkluderades position. Denna form
av representation är missriktad. Detta
vidhåller endast rådande dikotomier.
Det är i mellanrummet, det tredje
rummet, positionerna emellan,
utrymmet ﬁnns. Där kan man förhålla
sig kritiskt till och kritisera den
position varutifrån utdeﬁnieringen
och exklusionen äger rum, nämligen
den manliga-vitsvenska positionen
uppe i fångvaktartornet. I detta
(mellan)rum kan man kanske riva
något gammalt och skapa något
nytt? Där man till skillnad bekräftar
tillblivelser och olikheter.
Nick Jones är enhetshef på Vårby
bibliotek i Huddinge

Den digitala miljön ställer nya krav
på biblioteken! Kommentarer til BiS’ program.
Pernille Drost, formand for Bibliotekarforbundet i Danmark

B

iS har skrevet et spændende og engageret program
og det er interessant at læse et program, der har
en klar politisk stillingtagen. Hvilket de ﬂeste
biblioteksforeninger forsøger ikke at være, idet man
udspringer af andre grunde, fx at være en fagforening
eller en national biblioteksforening og derfor skal favne
mange forskellige medlemmer. Det er mange områder i
programmet jeg kunne tænke mig at kommentere, men har
valgt enkelte emner ud.
Som en rød tråd gennem programmet er opfattelsen
af biblioteket som en vigtig del i udviklingen af et
demokratisk samfund, hvilket jeg er meget enig i. Men
jeg savner at programmet tager mere stilling til brugerne
eller man kan også sige borgerne. Altså – hvordan kan
biblioteket være med til at understøtte, at borgerne kan
navigere i et digitalt samfund?. Der bør være mere fokus på
udvikling af brugernes/borgernes informationskompetence
og hvordan biblioteket kan understøtte disse. I forhold
til udviklingen i de skandinaviske lande af en høj grad
af digital selvbetjening, når vi skal i kontakt med vores
kommune eller myndighederne er der en risiko for, at vi får
et ”digital divide”. Og her ser jeg bibliotekerne som stedet,
hvor vi kan understøtte de digitale, svage grupper.
I BiS program, læser jeg en mere traditionel
indgangsvinkel til biblioteket, der kvalitetsbedømmer og
selekterer materialerne og derefter videregiver til brugerne.
En form for en-vejs kommunikation, hvor jeg mener man
skal være mere opmærksom på dialogen og læringsaspektet
ift. brugerne. Samtidig mener jeg man bør passe på med, at
deﬁnere at skønlitteratur er den eneste vej til en berigende
oplevelse – jeg mener absolut at man kan få ligeså berigende
oplevelser via andre medier.
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Og det digitale miljø kan i høj grad være med til at styrke
kreativitet og fantasi – det handler om hvordan vi bruger
redskaberne.
Dette leder hen til min væsentligste kommentar idet
jeg savner, at BiS forholder sig til det hybride bibliotek
og hvordan vi fusionerer de analoge og digitale miljøer
bedst muligt. Både i skandinavien og internationalt ser
man tydelige fald af børn og unge i bibliotekerne og jeg
er enig med de kritikere, der mener, at det blandt andet
er fordi bibliotekerne tænker for traditionelt. At vi ikke
formår at skabe tidssvarende og spændende biblioteker.
Jeg mener bibliotekerne kan og bør spille en meget stor
rolle i udviklingen af digitale kvalitets produkter – at
bibliotekerne skal være alternativet til de kommercielle
produkter. Men det kræver at vi ligestiller medierne og
arbejder ligeså seriøst med de digitale materialer som vi
gør med bogen.
I programmets punkt 3, under ”Folkbilding” bør det ikke
kun være bøger, der skal have særskilt opmærksomhed,
men i det hele taget børns brug af medier. Og dette leder
tilbage til begyndelsen af min kommentar vedrørende
understøttelsen af borgernes informationskompetencer.
Selvom vores børn kan hoppe mellem mange medier og
bruger alle medier lige, har de stadig brug for undervisning
i informationskompetencer. Både for at få de gode
kulturelle oplevelser og kunne klare sig i et digitalt
samfund.
Biblioteket er uundværligt som kulturel og demokratisk
institution. Men vi er nødt til at arbejde meget bevidst
på, at vi også er vedkommende og nærværende for de
kommende generationer som vi meget gerne vil have i
vores biblioteker.
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Solidarisk opinionsbildning?
Arwid Lund rapporterar från konferensen Digital solidaritet

Informationsfrihet versus upphovsrätt: Information eller verk, rättighet eller vara, solidarisk opinionsbildning eller
inte? Balansen är bruten, tiden ur led och den privata äganderätten breder ut sig till nya immateriella områden. Men
matchen mellan det offentliga och privata är inte slut än.

S

å kan konferensen Digital Solidaritet och
Opinionsbildning som Världsbiblioteket i Stockholm
anordnade den 15 maj sammanfattas. Konferensen var
tänkt för aktiva inom folkrörelser. Inbjudna att tala var
Lars Ilshammar, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
och tidigare IT-kommissionen, Mathias Klang från den
svenska delen av det internationella licensavtalet Creative
Commons och ﬁldelningspositiva Piratbyråns Rasmus
Fleischer.
-Det står 3 – 1 i första halvlek till de som vill stänga
in informationen med upphovsrätten, uttryckte
Lars Ilshammar situationen och uppmanade till
motstånd mot informationsprotektionisterna
genom att bli ”offentlighetskramare” (slå vakt om
offentlighetsprincipen), använda goda historiska argument
och genom att använda öppen källkod-lösningar samt
Creative Commons-avtalet i sin praktik.
Att det offentliga samtalet utgör grunden för ett rikt
samhälle och kultur betonades av alla föreläsarna. Rasmus
Fleischer hävdade angående de mångfaldiga sätten att
kopiera digitalt material och ﬁldelning att det idag är
lättare att hitta exempelvis ny musik och att tekniken
möjliggör att upptäckarlusten kan ”braka loss” ordentligt.
-Mainstreamdominansen är svagare i ﬁldelnings
nätverken än på bio och videomarknaden. Teknik
möjliggör att prova på ﬂer saker som japanska tvdokumentärer eller vad som helst, berättar han och menar
att just detta skapar en ny offentlighet. Rasmus borde veta
vad han pratar om. Piratbyrån startade 2001 The Pirate
Bay som idag är världens största bit torrent-tracker. I
normala fall laddar exempelvis tio personer ner en ﬁl från
en ﬁldelare som laddar upp ﬁlen, med bit torrent så hjälper
de som laddar ner ﬁlen till med att ladda upp den, vilket
snabbar på processen avsevärt.

Fildelningsrevolutionen

Samtidigt med ﬁldelningsrevolutionen har
produktionskostnaderna inom musik- och ﬁlmbranschen
minskat till en hundradel av kostnaderna för tio år sedan
med den nya tekniken. Dessa två faktorer menar Fleischer
berikar och decentraliserar kulturlivet. Den traditionella
musik- och ﬁlmindustrin har enligt honom en ’strategisk’
rädsla för denna nya offentlighet. De vill istället vara
säkra på att kunna täcka kostnaderna för den senaste
storproduktionen.
Mathias Klang valde ett historisk perspektiv för att
belysa samma sak. Han menar att det som händer idag,
att informationsområden som tidigare betraktats som
gemensamma blir till privat egendom genom en svällande
upphovsrätt, har hänt förut. När grunden till den
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industriella kapitalismen lades under 1600- och 1700talet så inhägnades allmänningarna och gjordes till privat
egendom. Det brukar kallas för enclosure-rörelsen av
historiker.
Klang valde att se det som ett pragmatiskt problem
snarare än ett moraliskt. Praktiska problem uppstår när
allt, eller nästan allt, är ägt, eftersom en gemensam kultur
krävs för att kunna kommunicera och verka i ett samhälle.
Vad har producenten skapat och vad har historien och
traditionen skapat är en fråga, men det som Klang
fokuserar på är vad som händer med skapandet om den
offentliga tillgången till informationen stryps?
-Det leder till problem när man äger något så fort man
skapat det, utan att behöva registrera det eller någonting.
Du kan i och för sig inte enligt upphovsrättslagen äga
idén utan bara formatet eller yttringen. Men det är svårt
att skilja idé från yttring, menar han och antyder att
instängandet av ’yttringar’ med upphovsrätten i ökande
grad hotar att kommersialisera och privatisera själva
idéerna. Verkshöjden sänks kontinuerligt – det krävs
mindre och mindre för att något ska betraktas som ett
unikt verk.

Ohelig allians

Ilshammar menar att en ’ohelig allians’ av olika
särintressen samverkar för produktiﬁeringen av
mellanmänskliga relationer och den immateriella världen:
myndigheter med sparbeting, näringslivskomplex och
upphovsrättsägare vill alla utöka upphovsrätten. Han
exempliﬁerar med Lantmäteriverket som kräver pengar
för att ge tillgång till sina kartor och ett företag som
nyligen stämde Borås studentkår för användande av ordet
’inspark’, vilket företaget hävdade rättigheterna till.
Ilshammar lägger även till en dimension av instängandet
av informationen: Kontrollen. Kommersialiseringen ovan
går utan problem hand i hand med politiska diktaturers
behov av sekretess.
Tråden med de ’goda historiska argumenten’ togs framför
allt upp av Fleischer. I en roande genomgång visade han
hur musikindustrin följer sin djupt rotade instinkt när
de i samband med förbudsivern mot ﬁldelning möter
framtiden med bakdelen före. De ﬂesta av oss som köpte
skivor på 80-talet minns parollen ”hometaping is killing
music”, vilket inte var sant. Kassettbanden tog inte död på
musikindustrin. Per Gessle och Magnus Uggla överlevde
trots att de menade att kassetterna hotade musikernas
villkor.
Samma processer drabbade kopiatorn respektive
videobandspelaren.
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Upphovsrätten

Upphovsrätten formerades juridiskt på 1700-talet. I
mångt och mycket för att reglera tryckpressen som
kunde framställa stora upplagor av en enda bok. Runt
1900 började upphovsrätten gälla för rörliga bilder och
ﬁlm som då var något mycket dyrt – men som fungerade
enligt samma logik som tryckpressen: Envägs- och
masskommunikation. På 1960-talet kom dock tekniska
lösningar som både kunde ’läsa’ och ’skriva’ (sprida)
information till billigare pris: Fotokopiatorn och
kassettbandspelaren.
Med den digitala tekniken ändras plötsligt även
den bakomliggande logiken enligt Fleischer.
Kopieringsteknikerna i den analoga världen kräver
en fysisk källa vars utbud är bestämt av andra –
radiosändningar exempelvis. I ﬁldelningsnätverken går
det att kopiera obegränsat av allt det som andra väljer att
visa. Det handlar om ett horisontellt utbyte och inte ett
hierarkiskt, enväga, massutbyte.
Fleischer påpekar att kopieringsmöjligheterna i vår
digitala tid inte inskränker sig till ﬁldelning. Man kan lagra
och sprida musik på många olika vis: på den egna datorn,
i ett mejl till en kompis, på egna cd-skivor. Med andra ord
stoppar man inte kopieringen, människa till människa, om
man mot förmodan stoppar ﬁldelningen.

Kampen om informationen

Kampen om information handlar idag mycket om att
återställa den vertikala ordningen på internet. Tunga
ekonomiska intressen vill återknyta till traditionerna i den
massmediala sektorn. Gruppen upphovsmän är emellertid
en brokig skara och för folkrörelser borde enligt Fleischer
istället perspektivet vara att stödja utvecklandet av en
deltagande kultur där ’sharing is caring’.
-Striden idag handlar om hur framtidens internet ska se
ut. Om hierarkisk masslogik eller peer to peer-logik ska
gälla, slår Fleischer fast.

om man gör det med samma villkor som man mottagit det
under.
Sedan 2001 uppskattas 50 miljoner resurser ha blivit
licensierade. Numera kan man söka på CC-resurser både
på google och yahoo.
Kritik har framförts mot CC för att det är oklart
vad termen ’icke-kommersiell’ betyder juridiskt. Ska
exempelvis friskolor med kommersiella syften inte få
använda resurser som kommunala skolor kan använda
fritt? Vidare är ett avtal i svensk rättstradition en
uppgörelse mellan två parter, medan CC mer liknar en
ensidig utfästelse enligt KB:s verksjurist Susanna Broms.
Ändrar sig upphovsmannen så faller rättigheterna tillbaka
på gällande lagstiftning.
-Om upphovsmannen ändrar sig angående licensen kan
man argumentera för att man trodde på utfästelsen. Men
tar man ekonomiska risker vid användandet av en CCmärkt resurs är det viktigt att kolla källan, svarar Mathias
Klang på dessa invändningar.

Bibliotekens roll?

Allt som allt innehöll konferensen många viktiga råd även
för dagens och framtidens bibliotek. Vilken är bibliotekens
roll? Ska de förhålla sig politiskt neutrala inför sina i
många fall kommunala och statliga uppdragsgivare?
Striden om informationen ligger idag allt närmare det
ekonomiska systemets själva hjärta. Vågar och kan vi
stå upp för bibliotekens ideal om fri information när
dessa hamnar i clinch med storbolagens intressen och det
rådande politiska styret?

Opinionsbildning

En förening som jobbar med opinionsbildning kan
sprida material i ﬁldelningsnätverken, lägga ut resurser
på hemsidan för nedladdning och vidarespridning,
skapa wiki-sidor som alla kan redigera, peka ut relevant
information på nätet och delge metadata till materialet så
att det hittas lättare. Fleischer tycker att man ska uppmana
till utbyte av resurser mellan föreningarna. Informationen
blir inte mindre värd för att den delas. Tvärtom ökar den i
värde.

Creative Commons

Mathias Klang kompletterade dessa åsikter med
information om licensavtalet Creative Commons (CC).
Avtalet kommer ursprungligen från USA där ett verk eller
immateriell resurs antingen är helt upphovsrättsskyddat
eller helt fri (public domain). CC vill vara något mitt
emellan – some rights reserved som devisen lyder. Projektet
består av ett antal licenstyper där man kan variera olika
alternativ för användningen av det licensierade materialet:
’icke-kommersiell’, ’inga bearbetningar’, ’dela lika’ och
’namngivandet’. Det sista alternativet, namngivandet av
upphovsmannen är det enda som är obligatoriskt. ’Dela
lika’ betyder att man endast får sprida vidare materialet
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Kampen om nätet
Mats Myrstener har läst 404 - Utﬂykter i glömskans landskap och konstaterar att Internet
fortfarande är en resurs för välmående västerlänningar och att biblioteken inte gör mycket för
att motverka IT-klyftan.

I

nternet är, globalt sett, fortfarande ett misslyckande. Utbyggnaden går för långsamt och det
saknas en nationell politik för datoriseringsfrågor. Dessutom hotas nätet
allt mer av odemokratiska, kommersiella krafter.
Den bredsidan leverarade
historikern Lars Ilshammar och
författaren Ola Larsmo 1997 i boken
net.wars , och i uppföljaren 404 :
utﬂykter i glömskans landskap
(Atlas) som kom förra året. Här
ställer man
viktiga frågor
om Internet och
dess framtid,
och går också
tillbaka till
nätets barndom,
när det uppstod
inom USA:s
armé efter andra världskriget.
1997, när net.wars skrevs, stod man
inför utbyggnaden av bredbandet i
Sverige. Den borgerliga regeringen
Bildt hade gjort det till en hjärtefråga,
men författarna konstaterar att det
var mycket skrik för lite ull. Viktiga
frågor som: av vem, för vem, till
vilket pris? skyndades förbi. Särskilt
demokratidebatten vill författarna
belysa. Varför glömdes stora delar av
Sverige bort när bredbandet drogs?
Varför är det pengar som bestämmer
vem som ska få tillgång till dator?
Idag är datoriserings- frågorna
delade mellan två departement,
industri och kultur. Visserligen
med samma minister, medan
kommunikations (”infrastrukt
ur”)ministern ansvarar för den
tekniska infrastrukturen. Författarna
konstaterar att uppdelningen
splittrar och att det saknas ett samlat
grepp. Debatt och slagkraft saknas.
Messing håller inte måttet, och
Pagrotsky har ännu inte presenterat
någon bibliotekspolitik. Regeringen
förefaller handfallen och verkar inte
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veta åt vilket håll man ska dra.
Internet skulle kunna medföra en
välsignelse för många människor, till
exempel många handikappade. Olika
grupper, det kan vara misshandlade
kvinnor i delstaten Montana, indianer
i Kanada, nazistjägare, eller svenska
samer, kan använda nätet på ﬂera
sätt, för kontakter, för databaser, för
information och som massmedium.
Men det kräver en förutsättning i
utbyggnaden, och den kan bara staten
svara för.
I USA står två grupper mot
varandra i IT-debatten enligt
författarna. ”Stängarna” har
rötter i de gamla militärerna och
underrättelsetjänsten som först
skapade nätet, och är för kontroll
och hemlighetsmakeri. ”Öppnarna”
är bl.a. gamla 60-talsradikaler,
som vill att nätet ska vara helt fritt
och gratis för användarna. Till
stängarna hör också många religiösa
grupper världen över, och föråldrade
kommunistregimer som Kina och
Kuba
Kampen om nätet har alltid stått
mellan de som vill stänga och de som
vill öppna menar författarna, och
hoten är många. EU:s sekretessregler
är ett hot, de befrämjar inte tillgången
och överensstämmer inte med de
svenska arkivens öppenhet. Efter
11 september har USA:s regering
infört en rad nya restriktioner mot
nätet, som också drabbat bibliotek
och arkiv. Terroristjägarna tar
sig in på biblioteken och kräver
tillgång till låntagarregistren. Det
senaste amerikanska förslaget är en
myndighet som ska kunna granska
all e-post världen över. ”Storebror ser
dig” kommer allt närmare, i George
Orwells anda, och datorerna är
plötsligt idealiska hjälpare.

En fördjupning av demokratin

Internet skulle kunna användas som
en radikal fördjupning av demokratin,

menade t.ex. pionjären Joseph
Rheingold. I Frankrike hyste man
stora förhoppningar om en dator i
varje hem, för samhällsinformation,
debatt, kultur och folkomröstningar
i olika frågor. Datorn var lösningen
på alla problem, sociala och politiska.
Skeptiker påpekade att så såg man
också på TV en gång, men resultatet
blev knappast därefter. Faran är
nu istället att nätet helt övertas av
kommersiella krafter om inte staten
börjar engagera sig. Upphovsrätten
är en svårknäckt nöt för publicering
på nätet, och hindrar ofta tillgång
till register, liksom upprättande av
också helt harmlösa förteckningar.
Författarna nämner också många
kuriösa patent som sätter käppar i
hjulet. I USA är det idag helt möjligt
att ta patent på ordet ”folkbibliotek”,
vilket innebär att ingen annan får
använda ordet utan att betala en avgift
till den som äger patentet.

Föråldrad datalag

Den svenska datalagen, som
kom på 1970-talet, är föråldrad
enligt Ilshammar och Larsmo.
Den förhindrar och försvårar
kommunikationen på nätet, och är
oftast till ingen nytta. Och inte blev
det särskilt mycket bättre med den
omstridda personuppgiftslagen PUL,
som de svenska arkiven drabbats
hårt av. I princip alla register som
innehåller namn har därmed blivit
olagliga, och får inte spridas, vilket i
högsta grad berör våra bibliotek, och
förhindrar en utläggning på nätet.
Författarna anklagar inte minst
arbetarrörelsen för att vara passiv när
det gäller nätets utbyggnad. Att ha
telefon anses vara en rättighet, men
dator, icke! Bill Clintons utlovade
”elektroniska motorvägar” lyser
fortfarande med sin frånvaro, både i
USA och inte minst i tredje världen,
där många länder fortfarande saknar
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en nätuppkoppling.
Inom den politiska borgerligheten
odlas istället myten att ”marknaden”
bäst sköter om nätet, liksom hela
globaliseringsprocessen, till stor
välsignelse för länderna i tredje
världen. Myten om att IT automatiskt
skapar en bättre och rättvisare värld
sticker författarna effektivt hål
på. Orättvisorna består, klyftorna
tenderar tvärtom att bli ännu större
mellan informationsstarka och –
svaga i det s.k. ”kunskapssamhället”.
Frihet gäller bara för de som har
den rätta informationskompetensen,
den rätta tekniska utrustningen (dvs
den amerikanska, för nästan alla
datorkomponenter är amerikanska
fabrikat) och som bor i den välmående
västvärlden (och inte ens alla som bor
där heller).
Den typiske IT-användaren i
västvärlden är en yngre högutbildad
man i tätort, tjänsteman eller
företagare med universitetsutbildning,
uppkopplad både på jobbet och i
hemmet. Författarna kallar de som
styr nätet för en ”helamerikansk
herrklubb”, det blev också tydligt
vid det senaste stora globala
nätverksmötet i Tunis.
När man talar om ”globalt” i ITsammanhang menar man alltså i
första hand USA, västvärlden, Japan,
och några länder i Asien. Man kan
logga in sig på Svalbard, Alaska och
Jan Mayen, men inte i Angola, Tchad,
Laos eller Etiopien.
I många länder i tredje världen
har man bara Internetanknytning
på några universitet och tekniska
högskolor. När det gäller
telekommunikation är ”marknaden”
knappast heller intresserad av Tchad
eller Afghanistan. Teknologin som
skulle minska klyftorna mellan
nord och syd svarar inte upp till
utmaningen, skriver författarna. Och
politikerna verkar inte bry sig.

Krämarnas marknad

Kapitalismen förvandlar istället allt
till en sorts krämarnas marknad.
Företaget Corbis, ägt av Bill Gates,
köpte t.ex. USA:s största historiska
bildarkiv, ”The Bettman Archive”,
och man har också köpt ensamrätten
att digitalisera alla konstverk på
Louvren. Library of Congress har
under sin nya chef, en f.d. CIAman, James Billington, god vän med
president Bush, sålt ut ﬂera värdefulla
arkiv till kommersiella företag. När
jag själv sökte mikroﬁlmer av den
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svenskamerikanska tidningen Ny
Tid, som saknas på KB, ﬁck jag
veta att ﬁlmerna numera ägs av ett
amerikanskt företag, ProQuest, som
säljer kopior dyrt. När jag kontaktade
företaget ﬁck jag bara beskedet att
ﬁlmerna ”inte fanns”. Företaget
säljer dock mikroﬁlmade dokument
från The American Socialist
Party, vars arkiv man köpt av ett
universitetsbibliotek, till ett pris av
8.000 svenska kronor!
Nätet hotar att helt sväljas av
Microsofts och andra storföretags
jätten Glufs-glufs. Konsumtionsvaror,
sprit och tobak, spel och prostitution
sprids lätt och med stor vinst på
nätet. Det brukar ju sägas vara
”modernitetens baksida”, och
en gång var man, åtminstone i
Sverige på 1970-talet, medveten om
”kommersialiseringens negativa
sidor”. I USA stängdes det statliga
telenätet 1995, och överläts helt
åt kommersiella krafter. Marshall
MacLuhans ”Global village” är långt
borta idag, enligt Ilshammar och
Larsmo, i framtiden kan istället allt
ﬂer tjänster på internet komma av
avgiftsbeläggas.
Internet har i grunden en
gränsöverskridande, befriande
potential, menar författarna. Där
ﬁnns en befriande anarkism som setts
som en styrka. Men det styrs av gamla
konservativa maktstrukturer, med
rötterna i kalla krigets dagar.
I Sverige borde debatten om nätet
handla om demokrati, yttrandefrihet,
fri debatt och folkbildning, alltså de
honnörsord som borde gälla även våra
folkbibliotek. Men en seriös debatt
om datoriseringens för- och nackdelar
existerar knappt, enligt författarna.
Och den svenska statliga IT-politiken
är under all kritik, om inte obeﬁntlig.
Reklamen, som invaderat TVmediet och dagstidningarna, gör
sig allt mer gällande också på
nätet. Regeringens politik har varit
undfallande, t.ex. i förhållandet till
statligt ﬁnansierade Tv4. Bibliotek
och skolor satsar visserligen på
ökad datorisering, men samtidigt
skär man ner på lokaler, andra
media och personal. Följden blir att
kommunerna kanske har datorer i
ett klassrum, men skolklasser på 35
elever och ett enda folkbibliotek i en
hel kommun. Datorerna är för få för
att verkligen kunna användas på ett
effektivt sätt. De som inte har råd att
ha en uppkopplad dator hemma får
stora problem att följa med vad som
händer, i skolan, i undervisningen och

i samhället.

Slakten på biblioteken

En stor del av bibliotekens gamla
verksamheter överförs nu också till
nätet. Katalogen, beställningar på
nätet, rådgivning och upplysning,
databaser, länkar, video och musik, ja
det mesta från det lokala biblioteket
kan hämtas hem på nätet och från
bibliotekets hemsida. Sedan kan man,
som i Lidingö, lägga ner alla ﬁlialer
och hämta sin bok i en dygnet runtöppen ”Bokomat”, och vill man t.ex.
surfa på biblioteket så är det, som i
Täby, inte längre gratis. Man talar
stolt om ”24-timmarsbiblioteket”,
men nämner inte att det bara är ”på
nätet” det är öppet, och bara för den
som har en egen dator. Ilshammar
och Larsmo skriver upprört om
(1997) ”slakten på de kommunala
biblioteken”. Och det har väl
knappast blivit bättre sedan dess?
Biblioteken borde ju vara
datoriseringens största tillskyndare,
och är det väl också. En god sak är
t.ex. att LO låtit sina medlemmar
köpa en medlemsdator förmånligt.
Projekt Runeberg är ett föredöme när
det gäller digitalisering av litterära
verk. Men upphovsrätten sätter ofta
käppar i hjulet, till förfång för både
författarna och litteraturen. Faktiskt
förutspådde det amerikanska Project
Gutenbergs grundare Michael S. Hart
att datorernas bästa egenskap var
att fungera som bibliotek, inte som
”siffertuggare”. Men svenska staten
är förvånansvärt passiv, konstaterar
författarna. Och många författare som
misstror nätets möjligheter, uppträder
enligt Ilshammar och Larsmo som
medeltidens skrivande munkar
som blev livrädda för Gutenbergs
uppﬁnning.
Vi är med ilfart på väg in i
”informationssamhället”. Författarna,
och jag med dom, beklagar att inte
stat och kommun intresserar sig mer
för de demokratiska aspekterna på ITanvändningen. Det hjälper tyvärr inte
att fylla folkbiblioteket med datorer
om biblioteket aldrig är öppet, eller
saknar personal.
Mats Myrstener är bibliotekarie på
Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek
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Biblioteken som EUinformatörer
Varför är avtalen så
hemliga?
Siv Wold- Karlsen vill veta mer om bibliotekens roll som EU:s förlängda
arm

Foto: Anders Ericsson

M

yndigheternas behov
att sprida information
sammanfaller inte alltid
med medborgarnas behov att få
information, skrev Sven Hallonsten i
artikeln Att övervaka överheten. Om
samhällsinformation på biblioteken, i
bis, 1977:4:
Kommunala informatörer
pratar gärna om biblioteket som
en förlängd arm till kommunens
informationsavdelning. Det är ett
resonemang, som vi måste protestera
mot, eftersom det ger en skev bild
av biblioteket som en utslätad
passiv inrättning, som olika slags
myndigheter kan översvämma med
information och propagandamaterial.
Härförleden hittade jag,
på bibliotekets hylla för
medborgarinformation, en broschyr
med myndighetsinformation från EUkommissionen: När du vill veta mer
om EU - kontakta Europa Direkt
EU har en strategi för information
och kommunikation, och det är EUkommissionen som ansvarar för att
strategin genomförs. Från mitten
av 1990-talet var Info Point Europa
och Carrefour-kontoren delar av
informationsstrategin, men 2004
beslöt EU-kommissionen att lägga
ned Info Point Europa/Carrefour
och ersätta dem med ett nytt
informationsnätverk: Europe Direct.
2005 var Europa Direkt på plats och
idag ﬁnns det omkring 400 Europa
Direkt-kontor i EU-området. Av de
drygt tjugo som ﬁnns i Sverige, är fem
placerade på läns- eller folkbibliotek:
Jämtlands läns bibliotek, Gävle
Stadsbibliotek, Stockholms
Stadsbibliotek, Eskilstuna stadsoch länsbibliotek och Malmö
Stadsbibliotek. Åtminstone några av
biblioteken har tidigare fungerat som
värdskap för Info Point Europa.
Det ﬁnns ett standardavtal som EUkommissionen/dess representation
tecknar med det som kallas
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värdorganisationer för Europa
Direkt, och som gäller för perioden
2005-2008. När det handlar om
bibliotek, är det inte biblioteken
själva men landsting och kommuner
som tecknar avtalen och står som
värdorganisationer.
För mig, som bibliotekbrukare,
verkar relationen mellan biblioteket
och EU-kommissionen något oklar.
Är Europa Direkt en integrerad del
av biblioteksverksamheten, eller
är det biblioteket som har blivit en
integrerad del av Europa Direktverksamheten?
För EU-kommissionen är
det troligen ointressant vem
värdorganisationen är, bara den rättar
sig efter de krav EU-kommissionen
ställer, som att:
Värdorganisationen skall rätta sig
efter de europeiska institutionernas
instruktioner beträffande strategin för
information och kommunikation samt
de prioriteringar som fastställs genom
denna strategi.
EU-kommissionen använder Europa
och EU som synonyma begrepp. Så
här handlar det om EU-institutioner,
och om EU-informatörer som vill
använda (även) biblioteken för att
främja den egna informationsverksa
mheten, och genomföra EU:s strategi
för information och kommunikation.
Europeiska dokumentationscentrum
Europa Direkt-kontoren vänder
sig till allmänheten, till alla och
envar som söker information om
vad som helst som har med EUinstitutionerna att göra. Men
EU-kommissionen driver också
informationscentrum med mera
speciﬁka inriktningar: Euro Info
Centre (EIC) som är rådgivningsoch informationskontor för små och
medelstora företag som vill verka på
EU:s inre marknad, och Europeiska
dokumentationscentrum (EDC) som
riktar sig till forskningsvärlden, och
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ﬁnns på ett tiotal universitets- och
högskolebibliotek i Sverige.
Det ﬁnns också tre depåbibliotek för
EU-material:
Riksdagsbiblioteket, som sedan 1991
får ett urval av viktiga EU-dokument,
Kungliga Biblioteket (KB) som
sedan 1995 får allt svenskspråkigt
EU-material, och Statistiska
Centralbyråns bibliotek som har all
EU-statistik.
Det ﬁnns ungefär lika många
Europeiska dokumentationscentrum
som Europa Direkt-kontor, cirka
400 av varje. Men medan alla Europa
Direkt-kontor ligger i EU-området,
ﬁnns det ett hundratal Europeiska
dokumentationscentrum utanför EU,
och EDC har dessutom en mycket
längre historia än Europa Direkt
och dess föregångare. Redan 1963
ﬁck världen sitt första Europeiska
dokumentationscentrum, och Sverige
ﬁck sitt första 1974.
En annan skillnad är att medan
endast ett fåtal av Europa Direktkontoren ﬁnns på (folk- och
läns)bibliotek, ﬁnns alla Europeiska
dokumentationscentrum på
(universitets- och högskole)bibliotek,
och uppgiften är att samla och
förmedla EU-dokumentation för
utbildnings- och forskningsändamål,
men också för den breda allmänheten.
Europeiska dokumentationscentrum
handlar om forskningspolitik.
Europa Direkt handlar kanske om
Plan D-politik. Efter att Frankrike
och Nederländerna hade sagt nej
tack till EU:s konstitutionella
fördrag (maj/juni 2005) kom EU:
s kommunikationskommissionär,
Margot Wallström, med en Plan D,
där D står för demokrati, dialog och
debatt, och förhoppningen är att
klyftan mellan (EU)myndigheter
och (EU)medborgare ska kunna
överbryggas.

dokumentationscentrum Europe
Direct-nätverket, men vad detta
egentligen innebär, har jag inte
lyckats få svar på. EU-kommissionens
representation i Stockholm
avvisar mig direkt när jag ställer
frågor om vilka avtal som gäller
för Europa Direkt/Europeiska
dokumentationscentrum. Ingångna
avtal är tydligen sekretessbelagda,
åtminstone från EU-kommissionens
sida.
Som sagt. Det är inte alltid
medborgarnas behov av information
sammanfaller med myndigheternas
vilja att informera.
Siv Wold-Karlsen
Göteborg, juni 2006

Från och med 2005 tillhör både
Europa Direkt och Europeiska
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Deichmanske bibliotek 2005 i Oslo.Ett nytt bibliotek planeras på Vestbanen,
men ännu är den klassiska byggnaden från 1930-talet Oslos huvudbibliotek Foto: Ole Bernt Förde Helgås
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Hundra år av arbetardiktning
Lars Furuland & Johan Svedjedal
Svensk arbetarlitteratur
Stockholm: Bokförlaget Atlas,
2006

P

rofessor Lars Furulands monograﬁ över svensk arbetarlitteratur är efterlängtad. Den skulle ha utkommit till Landsorganisationens hundraårsjubileum 1998 - nu när den föreligger färdig har det blivit den
självklara översikten över drygt hundra års arbetardiktning, en av de viktigaste strömfårorna i svensk nittonhundratalslitteratur.
Först till deﬁnitionen: Furuland konstaterar att man
med termen arbetarlitteratur (eller arbetardiktning)
både kan mena litteratur av författare med rötterna
i arbetarklassen, litteratur om arbete och arbetare
(företrädesvis från LO-kollektivet), och slutligen
litteratur för arbetare, dvs. litteratur utgiven av
arbetarrörelsens tidningar och förlag.
Det är i skärningspunkten mellan dessa tre perspektiv
som man ﬁnner den väsentliga arbetardiktningen,
menar Furuland. Han pekar också på idéinnehållet i
verken, deras ideologiska förankring, ”underifrånpersp
ektivet”, klassmedvetandet, liksom viljan att tydliggöra
arbetaren som människa, motiv- och miljöaspekten,
personteckningen.
Deﬁnitionen överensstämmer ganska väl med den
som Ivar Lo-Johansson en gång argumenterade för, eller
rektor Richard Steffen som i Översikt av den svenska
litteraturen 1921 stadfäste begreppet proletärdiktning.
Steffen betonar författarens ursprung och motivvalet,
medan Lo-Johansson särskilt dröjer vid den ideologiska
förankringen. Furuland kallar det ”en bred litterär
strömning”, starkare och mångsidigare än i något annat
europeiskt land.

naturlyrik, Lundkvist litterära essäer, eller är det för att
de inte ”ideologiskt” håller måttet? Och vad med Vilhelm
Moberg, bondesveriges store skildrare, den kanske mest
läste av alla de svenska arbetarförfattarna? Slika frågor
ställer sig läsaren naturligtvis, Furuland lämnar dem
tyvärr hängande i luften.
De författare som behandlas omfångsrikast är Ivar
Lo-Johansson, Stig Sjödin och Lars Ahlin, därefter Jan
Fridegård, Vilhelm Moberg och Folke Fridell. Överlag går
Furuland snabbt fram, någon större tid till fördjupning
ﬁnns naturligtvis inte. Många av författarna har han också
behandlat utförligt tidigare, som framgår av den Furulandbibliograﬁ som Svenska litteratursällskapet gav ut 2003.

Huvudfåran

Kvinnliga författare

Furulands stora förebilder som arbetardiktare är vad man
skulle kunna kalla ”huvudfåran” i traditionen, nämligen
realistiska prosaförfattare som Ivar Lo-Johansson och
Moa Martinson, samt de båda ”grindstolparna” som Ivar
Lo kallade dem: Martin Koch och Gustav HedenvindEriksson. Men man höjer kanske lite på ögonbrynen när
Furuland (i en lite onödig polemik med Hans Lagerberg)
frankt utnämner dessa fyra, samt Stig Sjödin och
Eyvind Johnson (för Romanen om Olof) till de ”främsta
arbetarförfattarna”. Denna rangordning bland författarna
gör att läsaren börjar fundera.
Lars Ahlin, den kanske allra främste epikern i svensk
1900-talslitteratur, får alltså inte plats bland de ”främsta”,
inte heller Harry Martinson, som Furuland behandlar
styvmoderligt (liksom Artur Lundkvist, som bara
ﬂäckvis omnämns). Är det för att Martinson skriver
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Tät överblick

Med beundransvärd lärdom kan författaren ändå på sina
drygt fyrahundra sidor ge en tät överblick över tidiga
läsvanor, folkbildningsfrågor, teater och arbetarspel,
borgerliga föregångare som Viktor Rydberg och August
Strindberg, Norrlandslitteraturen, Bergslagsmodernismen,
ﬁnnmarksskalden Dan Andersson, Folket i bilds viktiga
utgivning, de syndikalistiska författarna, 1960-talets
studentradikala författare, och fram till 1990-talsförfattare
som Elsie Johansson, Göran Greider och Majgull
Axelsson.
De sista etthundra sidorna i boken ägnas arbetarförlag
som Tiden, Axel Holmström, Folket i bild och KF (av
professor Johan Svedjedal). En del blir lite upprepning, och
kanske hade man kunnat ägna lite mindre utrymme än en
femtedel av boken åt förläggar- verksamheten?

Glädjande är att stor plats ägnas åt de många kvinnliga
författarna, som Maria Sandel, Maj Hirdman, Moa, Elsa
Appelquist, Inga-Lena Larsson, Herta Wirén, Helga
Bergvall, Mary Andersson, och fram till Aino Trosell
och Ann-Charlotte Alverfors. På 1990-talet ser Furuland
ett glädjande paradigmskifte i svensk bokutgivning. Den
postmodernistiska, svårtillgängliga litteraturen tonas
ner, det realistiska berättandet får en renässans med
arbetarförfattare som Kjell och Elsie Johansson, Aino
Trosell, Kjell Eriksson och Lena Kallenberg med ﬂera.
Furuland hinner till och med nämna några författare
av den allra yngsta generationen: Torbjörn Flygt, Jonas
Hassen Khemiri, Peter Birro och Lukas Moodysson.
I en avslutande liten essä lyfter Furuland fram
motsättningen inom arbetarrörelsen mellan mäster Palms
”magfråga” (betonandet av de materiella framstegen)
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och kulturfrågorna, formulerade till exempel i
debattskriften Människan och framtiden (1952), i Bengt
Nermans viktiga Demokratins kultursyn (1962), och
i de kulturpolitiska målen från 1974. Furuland varnar
för diskrepansen mellan de politiska programmens
blomsterspråk, nedskärningarna på kulturens område,
och den bistra verklighet många människor står inför idag.
Ett decentraliserat och demokratiskt kulturliv behöver
ekonomisk trygghet, där samhället, stat och kommuner
inte får svika sina medborgare.

Kan skönlitteraturen...

Kan skönlitteraturen bidra till att belysa svåra frågor om
arbetets mening och värde? Författaren svarar obetingat
ja på frågan. Många av våra arbetarförfattare har bidragit
till att sätta ”problem under debatt”, ﬂera, som Erik
Johansson och Folke Fridell, med udden också riktad mot
fackförenings- och arbetarrörelse. Det har gjort att de inte
alltid älskats av ”rörelsen”. Man kunde önska, det går att
läsa mellan raderna i boken, att kulturfrågorna ﬁck en
mer framskjuten plats när ombuden inom rörelsen samlas
till konferens och kongress.
Det är dock lite tråkigt att konstatera att det ﬁna
bildmaterialet i boken borde ha kunnat behandlas
bättre av förlaget. Det är synd, när man nu ändå väntat
så länge med att ge ut detta kommande standardverk
inom området.

Paradigmskifte?

Återstår frågan om de som inte kommit
med i historiken. Furuland erkänner att
deﬁnitionsfrågan, som utgår mycket från
huvudfåran med realistiska prosaförfattare
som Ivar Lo och Moa i centrum, behöver
moderniseras i ett nytt millenium. Var tog
tjänstemännen vägen, invandrarna, eller
de arbetslösa? De krångliga poeterna och
essäisterna? Sverige består inte längre
huvudsakligen av industriarbetare,
skogsarbetare och statare. Nya grupper,
butiksanställda, kommunalanställda,
dagispersonal, städare och
sjukvårdspersonal, väntar på att få sin
historia skriven i ord och dikt. Här
kommer ett paradigmskifte snart att ske, även
inom ”arbetarlitteraturen”, om det inte redan har skett.
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