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Hinder eller murar?

D

et är kanske en vågad hypotes, men det verkar ﬁnnas två sorters social biblioteksverksamhet. Båda artikuleras i detta nummer. Kjerstin Thulin skriver om den som i huvudsak försöker ta bort hinder. Kanadensiska bibliotekarien Annete De Faveri skriver om att riva barriärer, närmast murar mellan
biblioteksverksamheten och en alltför stor grupp medborgare.
Det utvecklade välfärdssamhället har successivt försökt ta bort eller kompensera
olika typer av funktionshinder. I detta nummer beskrivs i Kjerstin Thulins artikel
en imponerande målmedvetenhet i att uppsöka äldre, inlåsta, funktionshindrade.
Men har intresset att försvara och utveckla den uppsökande verksamheten mattats? Mycket tyder på det.
Den sociala biblioteksverksamhet som De Faveri pläderar för har aldrig ens
etablerats som en del av bibliotekets uppdrag annat än som enstaka individers, på
personligt engagemang grundade, försök.
Vilket ansvar har biblioteket mot dem som aldrig formulerar sitt behov av bibliotekets tjänster? Som aktivt verkar välja bort dem av osäkerhet, rädsla, fördomar.
Eller därför att de faktiskt möts av fördomar och förutfattade meningar och bristande intresse.
Vad kommer att stå om dem i alla de biblioteksplaner som nu formuleras över
landet?
En sak är säker: inte kommer kontakten med hemlösa, fattiga, socialt utslagna
att öka om tjänster avgiftsbeläggs. Fast i Tyskland har man en lösning. Är du tillräckligt fattig kan du få låna det socialexemplar av bestsellers bibliotek har - gratis.
Om detta skriver Siv Wold-Karlsen i en annan artikel i detta nummer.
Några frågor kring detta?

Manusstopp för nästa nummer är 1 september! Skriv gärna!

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 vidareutveckla
demokratin genom att
• stödja yttrandefriheten och garantera tillgången till information som grund för opinionsbildning och samhällskritik.
• utgöra en offentligt ﬁnansierad och demokratiskt styrd institution som utvecklas i dialog med brukare och närsamhälle.
• arbeta uppsökande, läsfrämjande och vägledande i första hand för dem som riskerar att hamna på fel sida om den växande
informationsklyftan
• aktivt erbjuda information och litteratur som utgör komplement och alternativ till det kommersiellt gångbara.

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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handelns nu förlegade
metoder att bara försöka
vräka ut det göttaste en
masse.

Bokautomater ﬂoppar

Ingrid Atlestam kommenterar händelser och trender

Populistiska
folkbibliotek

Råkade se Lilla Aktuellt,
där en hysterisk reporter
studsade runt och frågade
dataspelande barn på
Dieselverkstan, vad de
skulle ha gillat ett bibliotek
med ”bara böcker”. Gissa
svaret på den ledande
frågan!
Varför detta eviga tjat
om, att numera har
biblioteken ”inte bara
böcker”. Varför inte
säga ”en hel del annat än
böcker”. Dessutom är
det väl snart dags, med
nuvarande utveckling,
att skriva ”även böcker”.
Därefter blir det läge att
påpeka att bibliotek ﬁnns,
inte bara virtuellt utan
i den analoga verkliga
verkligheten, om de nu
gör det då. Populistiska
folkbibliotek gräver
snabbt sin egen grav, att
vräka på med det som
lätt ger höga besöksoch utlåningssiffror
är en pyrrusseger. Det
som ska ﬁnansieras med
gemensamma medel
måste kunna motiveras
kulturpolitiskt, inte bara i
höga statistikstaplar

Transformera

En artikel i Metro nyligen
tar upp konkurrensen
mellan näthandel och
handel i reality-världen.
Experter uttalar sig
och säger att butikerna
i verkliga livet måste
locka folk genom att
”transformera kunderna”.
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Detta innebär att kunden
inte ska vara samma
person när han/hon
lämnar butiken som innan,
man ska lära sig och/
eller uppleva något nytt
under besöket. Denna
”transformationstrend”
lär nu sprida sig i såväl
stora som små affärer.
Man ordnar kurser,
demonstrationer, events
och överraskningar. Finns

nattvard och hattifnatter.
Så här kan man till exempel
formulera bibliotekets
transformationsvision:
”Att bidra till att de som
använder sig av bibliotekets
tjänster blir kunniga,
välinformerade och får
goda förutsättningar för
livslångt lärande och aktivt
medborgarskap, samt en
meningsfull fritid med
berikande upplevelser”

Så har vissa bibliotek
till exempel tagit efter
den gamla idén med
godisautomater, vilket
enligt SvD ﬂoppat
helt. Ytterst få lån har
skett via de dyrbara
bokautomaterna, som
dessutom visat sig vara
svårplacerade. Lidingö,
som var först, har nu stängt
sin på grund av allt för få
lån.
Bibliotekens
existensberättigande är
inte att till varje pris släcka
ett akut uppkommet
läsbehov. Det ﬁnns ingen
brist på text, vare sig i
bok eller annan form i
samhället. Låt Pressbyrån
och pocketshopen behålla
den eventuella marknaden.
Bibliotekens uppdrag
handlar om bredd och
djup i tid och rum, inte
om ”instantbook”,
även om vi ﬁxar det
med. Bokautomatens
årskostnad motsvarar cirka
fem timmars öppettid i
veckan på ett hyfsat stort
stadsdelsbibliotek, det hade
nog varit bättre använda
resurser. Friskt vågat är
ibland inte ens hälften
vunnet!

Modernisera
kulturförsvaret!

Kurt Schwitters, Kate Steiinitz, Theo van Doesburg: Bokstavslek med
den Nya Typograﬁn. 1925

till och med de som jobbar
uppsökande.
Här ligger folkbiblioteken
i framkant, som det heter
numera. Verksamhetens
mål har ju alltid varit att
transformera besökarna
och det har gått strålande
bra utan detta hemska ord,
som ger associationer till

och gratis är det minsann
ännu så länge.
Med vår hundraåriga
erfarenhet av
transformering skulle vi
kunna hålla kurser för
handelns folk, om det nu
inte vore så att biblioteken
mer och mer tagit över

Drygt fyra miljarder
föreslås satsas på
upprustning av gamla
JASplan så att alla får
samma standard. Med
tanke på den svindlande
summan omfattar det väl
även hopplockande av skrot
och vrakdelar?
Varför inte en liknande
satsning på bibliotek? Gör
alla toppmoderna och
återuppväck en del av de
avdöda. Det räcker nog
med halva summan för
denna modernisering av
kulturförsvaret!
Dessutom byggs det nya
JAS!
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Mediajukeboxar

Mediajukeboxen har
nu lanserats på många
bibliotek. Är detta månne
början på något stort
eller en återvändsgränd?
Innehållet är rätt magert
och upplösningen på
ﬁlmerna är skral, tekniskt
alltså. Varför gå omvägen
om biblioteket och denna
designade låda, istället
för att hämta hem direkt
från nätet? Copyrighten,
jovisst, men det löser sig
nog när marknadskrafterna,
ﬁldelarna, och andra
intressenter, däribland
förhoppningsvis
kulturpolitikerna, har fått
hållas ett tag.
Biblioteken måste akta
sig att få rollen av den som
köper in och distribuerar
det som de stora bolagen
inte kan kränga på annat
sätt. Kvalitetsurval och
komplement till det
kommersiella utbudet
är nödvändiga gamla
käpphäster som inte får
glömmas bort i ivern att
vara modern, hänga med
och räkna in nya besökare
och lån.
Det handlar om kulturoch bibliotekspolitik, inte
om teknik!

Datorfria bibliotek?

Pendeln svänger, nu lanseras
det datorfria biblioteket,
med motiveringen att
datorer har ju alla hemma
så det ska dom slippa i
biblioteket. Visst, böcker
har väl alla åtminstone
några hemma, så varför
bibliotek? Har biblioteket
inget annat i datorerna
än det som många, dock
absolut inte alla, har i
hemmaburken? Databaser,
mer avancerade program,
scanner, färgskrivare
och framförallt kunnig
personal som kan hjälpa,
lära ut och handleda är
väl en självklarhet på
alla bibliotek? Datorer
på bibliotek är en
demokratifråga och
givetvis är behoven olika
i ett samhälle som är
så segregerat som det
svenska. Men till och med
i Djursholm ﬁnns det
säkerligen behov av såväl
datorer som databaser och
handledning i användandet
i biblioteken. Biblioteket

Räkna utlån

Dags för husbygget

Så har riksdagen haft
sin biblioteksdebatt
och alla vara positiva
och ingen vill lägga ner
eller avgiftsbelägga och
kulturministern har i Ekots
lördagsintervju upprepat
löftet om fortsatt gratis
boklån.
Än sen då! Om man nu
för tillfället inte tänker
insistera på att ifrågasätta
grunden, så är det väl dags
för husbygget! Inga avgifter
på lån av vad det vara
månde, sekretess på pcanvändandet i biblioteken
och resurser att förverkliga
allt vackert som sägs om
biblioteken men som idag är
långt från verkligheten. Mer
av allt genast!
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Vill inte? Kan inte? Den
svenska biblioteksdebatten
är tämligen tom på kritiska
röster. Vi säger oss försvara
yttrandefriheten, men
väldigt få av oss använder
den. Ofta beror det på att
man inte vågar med tanke
på karriär och ömma tår.
Eller ännu värre, man har
inga bestämda åsikter,
saknar analys, gör snällt
vad man blir tillsagd
eller sitter och gnäller
någonstans.
Bis söker ständigt med ljus
och lykta, så mycket som
hinns och orkas av en liten
krets ideellt arbetande,
efter kritiska röster,
men det är rätt hopplöst
när det gäller den nära
biblioteksverkligheten.
Palestina, Afrika och WTO
är givetvis jätteviktigt,
men vad händer i Skanör,
Örebro, Torsby eller
Kiruna? Kom ut som
biblioteksdebattör! Visa
att vi kan, vi vill, vi törs!
Vem skriver om dödshotet
mot SAB-systemet eller
folkbibliotekens
väg bort från
folkbildningen, vad
det nu är idag?

som mötesplats i tid och
rum, en tjusig men sann
klyscha, handlar numera
till stor del om tillgång till
Internet.

Kom ut!

Kritisk, oliktänkande,
upprorisk, förbannad? Gör
något, skriv i bis! Törs inte?

Nu är det fastslaget
det som många
anat och förutsett.
Detta att högskolor
och universitet
får anslag utifrån
hur många elever
som blir godkända
har lett till att
bildningsnivån har
sänkts. Men icke
alla lär av andras
misstag, utan nu ska
biblioteken i Nacka
få sina anslag utifrån
utlåningssiffrorna.
Den modellen att
tilldela pengar
skrotades i Göteborgs
bibliotekssystem i början
av 80-talet. Bibliotek
lär räknas in bland
minnesinstitutionerna,
ska det inte omfatta
internminne åxå?

Låter bättre än det
är!

I notiserna i bis 2006:4
får stockholmspolitikerna
beröm för att de satsar på
ökat öppethållande på biblioteken. Sant är att några
bibliotek har fått medel till
söndagsöppet men samtidigt ska stora besparingar
göras i den övriga verksamheten och planerade
och välbehövliga renoveringar av slitna stadsdelsbibliotek har skjutits upp.
Alltså en typisk skensatsning som har fått alltför
stor uppmärksamhet!
Lena Lundgren
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Gratisprincip eller
betalbibliotek?
Siv Wold-Karlsen

Med exempel från Tyskland och Italien belyser artikelförfattaren diskussionen om avgifter på bibliotek
i de två länderna. Under en period avskaffades de i Västtyskland, men nu ﬁnns en rad avgifter i
Tyskland liksom i Italien som riskerar att öppna biblioteken för kritik från bok- och videobranschen för
konkurrens med stöd av skattesubventioner.

I

Tyskland arrangeras det varje
år Bibliotekariedagar, och där
deltar också Akribie (Arbetskrets
kritiska bibliotekarier) På
Bibliotekariedagarna i Leipzig, i mars
2006, hade Akribie som tema: ”Att
läsa: Den nya lyxen. Hur biblioteken
kräver betalt av sina brukare.” (”Lesen:
Der neue Luxus. Wie Bibliotheken ihre
NutzerInnen zur Kasse bitten”)

I april 2007 gav Akribie ut en liten
bok, ett 134-sidors Akribie-häfte,
med samma titel. Där hittar vi,
förutom inläggen som hölls i Leipzig,
också äldre artiklar som belyser den
(väst)tyska biblioteksdebatten om
gratisprincip versus betalbibliotek.
Dessutom europeiska utblickar
på Belgien, Nederländerna
och på Italien. Den italienska
biblioteksföreningen (AIB) återupptar
nu kampanjen non-pago-di-leggere
( jag betalar inte för att läsa) som riktar
sig mot EU-direktiv 92/100 och
dess krav på en speciell låneavgift
(Public Lending Right/PLR-avgift)
till upphovsrättsinnehavarna, för
att biblioteken ska få lov att låna ut
böckerna de köper in.

Från övertidsavgift till styckpris
för bästsäljare
Folk betalar på folkbiblioteken,
skriver Britt Marie Häggström
i en bis-artikel (2006:4). Hon
pekar på det anmärkningsvärda
i att vi har en bibliotekslag som
inget säger om att biblioteken
ska skötas av bibliotekarier, men
väl fastställer att biblioteken får
ta ut vissa avgifter, som portokopierings- och övertidsavgifter.
Och hon konstaterar att biblioteken
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använder sin avgiftsrätt med iver och
uppﬁnningsrikedom, och dessutom
med stora prisvariationer. Ett fjärrlån
kan kosta från 10 till 200 kronor,
och även övertidsavgifterna varierar
kraftigt.
Övertidsavgifter är en form av straff
och Britt Marie Häggström ställer
frågan om det verkligen är rimligt
att bibliotekslagen sanktionerar att
biblioteken straffar allmänheten.
Några bibliotek stänger dessutom
av låntagare som inte betalt
övertidsavgiften. Många och höga
avgifter kan skrämma bort folk, Det
ﬁnns starka skäl att fundera över vilka
konsekvenser bibliotekens avgifter har
för allmänheten och för bibliotekens
goda rykte, skriver hon.

Tyska brukaravgifter

I Tyskland handlar det inte bara om
den typ av avgifter som Britt Marie
Häggström tar upp, utan också om
brukaravgifter (Benutzergebühre)
För i Tyskland måste du köpa och
betala ett bibliotekskort, om du vill
använda biblioteket. Betalningen tas
ut i årsavgifter (halvårs-, månadsvecko- och dagskort förekommer
också) och priserna varierar. I Berlin
kostar ett årskort 10 euro, i Hamburg
40. Som tillägg tas ut extrabetalning
för ”speciella tjänster” och speciella
tjänster är ett tänjbart begrepp, som
bland annat kan omfatta utlån av så
kallade bästsäljare.
Det var omkring 2005 som en del
stadsdelsbibliotek i Berlin började ta
2 (eller 2,50) euro i avgift för att låna
ut en ”bestseller”-bok (också kallad
”TopTitlar” eller ”Böcker man pratar
om”)

Ofta köps bästsäljarna endast in i
betalexemplar, men några bibliotek
har dessutom ett ”socialexemplar”
som lånas ut gratis, förutsatt att man
har ett lånekort.

Ofta köps bästsäljarna
endast in i betalexemplar,
men några bibliotek
har dessutom ett
”socialexemplar” som lånas
ut gratis
Det dövar kanske bibliotekens
sociala samvete, skriver Frauke
Mahrt-Thomsen, men det väcker
också tävlingslust hos en del
välbeställda låntagare. De satsar hårt
på att komma åt gratisexemplaren,
och det enda som kan stoppa dem
är att biblioteket inför en ny regel:
För att få låna ett gratisexemplar av
bästsäljarna, måste du kunna intyga
att du är fattig och behövande.
Det har biblioteken ännu inte gjort,
fast krav på dokumenterad fattigdom
är vanligt förekommande på tyska
bibliotek.
På biblioteket i Hamburg kan man,
mot dokumentation, få årsavgiften
för bibliotekskortet reducerat från
40 till 15 euro. Har du ännu inte fyllt
18, betalar du 5 euro per år för att få
låna böcker i Hamburg. I Berlin lånar
barn och ungdomar gratis, och sedan
2006 är bibliotekskortet gratis också
för arbetslösa-Harz IV-mottagare.
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Harz I-IV

Harz I-IV är en rad reformer som
bland annat har skapat 400-euromånaden &1-euro-timmen-jobb.
Arbetar du för 400 euro i månaden,
är arbetstiden förhandlingsbar, vilket
öppnar för att ha ﬂera 400-jobb
samtidigt. Arbetar du för 1 euro i
timmen, får du samtidigt behålla ditt
socialbidrag.
Enligt den svenska radions
tysklandskorrespondent är det idag,
april 2007, omkring 1,6 miljoner
människor som hänvisas till 400/1jobben.

Två euro för att låna
en bestseller-bok i 14
dagar
Att människor tvingas arbeta
för 1 euro timmen, samtidigt som
biblioteken kräver 2 euro för att låna
en bestseller-bok i 14 dagar, ﬁnns
det en viss logik i, och det är samma
logik som det nya arbetarpartietmoderaterna excellerar i: Man
nedmonterar arbetslöshetsförsäkring
en och sänker ersättningsnivåerna till
under existensminimum. Samtidigt
föreslår man avgiftsbeläggning av
biblioteken.
Sant nog tar många, inklusive den
moderata kulturministern, avstånd
från förslaget, men: kulturministern
säger inte bara att boklånen ska vara
gratis. Hon säger också att det ﬁnns
mycket annat man kan ta betalt för på
biblioteken.

Bestseller-servicen

Februari 2006 tog politikern Alice
Ströver (från Förbundet 90/De Gröna)
upp problemet med de avgiftsbelagda
boklånen. Hon frågade Berlin-Senaten
om betallån går att förena med de
politiska besluten som Senaten just
tagit, om att ”socialt behövande” ska
ha gratis tillgång till biblioteket.
Senaten svarade att bestseller-servicen
är en specialtjänst som inte ingår i
de rättigheter ett bibliotekskort ger.
Dessutom ser Senaten bestsellerservicen som en klart kundorienterad
bibliotekstjänst, och kundorienterade
bibliotek är något Senaten hälsar med
glädje.

...några få år, på 1970och 1980-talet, var
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västtyska bibliotek
avgiftsfria, eller
åtminstone befriade
från brukaravgift
Gratisprincip som utopi

Det har nästan aldrig funnits
avgiftsfria bibliotek i (Väst)Tyskland,
och inte heller i DDR verkar
gratisprincipen ha slagit igenom.
Akribie-häftet hänvisar till en
förordning från 1982, där årsavgiften
för att få använda östtyska
forskningsbibliotek var 1 mark, och
ett dagskort kostade 0,25. Men några
få år, på 1970- och 1980-talet, var
västtyska bibliotek avgiftsfria, eller
åtminstone befriade från brukaravgift,
och det var inte minst tack vare 1968rörelsen.
Omkring 1970 fanns det en
stark politisk vilja att reformera
utbildningsväsendet och ge alla
tillgång till (ut)bildning och kunskap,
och den goda viljan påverkade också
bibliotekspolitiken. Fast redan på
1980-talet var brukaravgifterna
åter på väg in i biblioteken, först i
folkbibliotek, sedan i forsknings- och
högskolebibliotek, och nu är också
studieplatser avgiftsbelagda.
1981 gick den tyska
biblioteksföreningen (dbv) ut
till försvar för gratis bruk av
biblioteken, men lyckades inte hindra
betalsystemen från att sprida sig,
och 1994 är dbv på full reträtt. I
och för sig är man fortfarande mot
brukaravgifter, men nu är det som det
är, och dbv gillar läget och satsar på
skademinimering:
I första hand vill man i stället för
brukaravgifter ha höjda straffavgifter
(som övertidspengar) och höjda
avgifter för specialtjänster (som
datasök, fjärrlån och utlån av bilder)
Går det inte att undvika
brukaravgifter, är det bättre med
årsavgifter än styckpris på utlånen.
Och åtminstone tillgången till
bibliotekslokaler och läsesalar måste
förbli gratis.

...åtminstone tillgången
till bibliotekslokaler och
läsesalar måste förbli
gratis
1983 skriver Uwe Holler en
genomarbetad och övertygande artikel
till försvar för gratisprincipen. Han

visar hur brukaravgifter nästan alltid
leder till färre brukare, och han varnar
för höjda straffavgifter. De fungerar
ofta som klimatförändrare som
ökar acceptansen för betalning-påbibliotek, och därmed blir de ett första
steg på vägen till brukaravgifter.
2007 kommenterar Uwe Holler sin
egen artikel och säger att nu har han
ändrat sig. I och för sig är det inget fel
med gratisprincipen, och i den bästa
av alla världar borde det vara gratis
att använda biblioteken, men vi lever
inte i den bästa av alla världar. Så vad
Uwe Holler nu vill ha är ”attraktiva,
kundorienterade bibliotek” och han
ser inte längre någon fara i ”moderata
årsavgifter”.

Offensiv för betalning

Gratis-förespråkarnas pragmatiskideologiska reträtt har gått hand
i hand med offensiver från betalförespråkarnas sida.
Universitets- och
forskningsbibliotek avstod länge från
att kräva brukarbetalning, men 1997
inför Tyska (national)biblioteket i
Frankfurt am Main en årsavgift på 30
mark.
2006 har priserna stigit till 38 euro
per år, 15 per månad och 5 per dag.
Du måste ha ett bibliotekskort för
att få komma in i biblioteket, och om
biblioteket upptäcker att någon har
lånat ut sitt bibliotekskort, kräver man
en straffavgift på 38 euro.
2005 höjer Statsbiblioteket i Berlin
sin årsavgift från 15 till 25 euro, och
samtidigt avskaffas dagskorten. Också
här måste man ha ett bibliotekskort
för att ens få komma in i biblioteket.
Så om du är på besök i Berlin, och
bara vill ta en titt på biblioteket,
måste du först betala en månadsavgift
på 10 euro. Utbölingar utan fast
adress i Berlin bör dessutom säga
ifrån på förhand om de tänkt besöka
biblioteket.

Italiensk kontrast

Gratis boklån. Betalning för (vissa)
bibliotekstjänster
Efter att ha läst alla hotfulla och
penninghungriga meddelanden från
tyska bibliotek, var det en lisa att läsa
hur det italienska Biblioteca Civica
de Cologno Monzese, folkbiblioteket
i Cologno Monzese (i närheten
av Milano) presenterar sig och sin
verksamhet.
I den engelska kortversionen står
det att alla är välkomna, oavsett
land, nationalitet och bostad, och att
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biblioteket vill göra allt det kan för att
kommunikationen ska fungera:
”If words themselves are not
sufﬁcient, then signs, gestures, books,
sounds and images are available.
Understanding each other is our
profession and our goal.”
Och bibliotekskortet är gratis. ”The
membership card is free and can be
renewed every year.”
Men så ser jag att en av bibliotekstjänsterna som erbjuds är
”Access to e-mail and to the Net with
a special 10-hour free connection
bonus per year”
Det måste ju betyda att det
normala är att du betalar för att få
använda internet, och i den italienska
versionen står det också att det är
gratis att låna, men att man måste
betala för några specialtjänster
(”alcuni servizi di tipo specialista”)

Specialtjänster

Så där har vi dem igen, de tänjbara
specialtjänsterna. Biblioteket
preciserar inte vilka de är, och ger
heller ingen prislista. Men det var
alltså det där med internet, och så
är tydligen näraifrån-fjärrlån gratis,
medan fjärranifrån-fjärrlån är en
betaltjänst.
I april-numret av den italienska
tidskriften Biblioteche oggi (Bibliotek
idag) (2007:3) förklarar-försvarar
Luca Ferrieri avgiftsbeläggning av
(vissa, speciella) bibliotekstjänster.
Huvudförsvaret är att, oavsett
hur rätt eller fel det är att kräva
betalning, så hamnar pengarna alltid
i bibliotekets kassa och kan användas
till gagn för biblioteket och dess
brukare.
Det är samma argument som
Berlinsenaten tar till för att försvara
att det nu kostar 2 euro styck att
låna (vissa, speciella) böcker på
biblioteket, och, som Frauke MarthThomsen skriver: Det är en logik som
kan användas för att avgiftsbelägga
det mesta. Vad som helst inom
biblioteksverksamheten kan plötsligt
och oförhappandes förvandlas till en
betal&specialtjänst.

Non-pago-di-leggere

Luca Ferrieri arbetar på Biblioteca
Civica di Cologno Monzese, och både
han och biblioteket har gått i bräschen
för kampanjen non-pago-di-leggere
(jag betalar inte för att läsa) mot EUkommissionens Public Lending Right
direktiv.
Bibliotekets och kampanjens
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webbsidor står varann nära, och
biblioteket har tryckt upp bokmärken
med författarcitat om/från bibliotek
på den ena sidan, och slagordet nonpago-di-leggere, samt den egna
adressen, på den andra.
Luca Ferrieris artikel ”Prestito a
pagamento, atto secondo” (Lån mot
betalning, andra akten) handlar också
om kampen mot EU-direktivet. Om
hur man kan gå vidare, nu när både
Italien och Spanien har blivit dömda i
EG-domstolen, hotas av dagsböter på
300.000 euro, och försöker utforma
sina PLR-system.
Samtidigt går motståndskampen
vidare, i Spanien med slagordet Nej
till bibliotekslån mot betalning (No al
prestamo de pago en bibliotecas).

Sammanblandning

I Biblioteche oggi skriver Luca
Ferrieri om den expanderande
intellektuella äganderätten, EUdirektiv och TRIPs- och GATSavtal, men han redogör
också för skillnaden
mellan ”bibliotekstjänster
mot betalning” (servizi
a pagamento) och
”bibliotekslån mot
betalning” (prestito a
pagamento)
Han gör det på
förekommen anledning, för
i arbetet med non-pagodi-leggere-kampanjen
har han mött många
biblioteksbrukare som
har blandat ihop de två
begreppen. Vi betalar gärna
en PLR-avgift, säger de, för
den kommer ju trots allt
biblioteken till godo.
Det gör den ju inte.
PLR-avgiften gagnar
varken biblioteket,
biblioteksbrukarna eller
medborgarna generellt,
och här håller jag helt
med Luca Ferrieri.
Men när han hävdar
att ”bibliotekstjänster
mot betalning”, både
ekonomiskt och
ideologiskt, är något helt
annat än ”bibliotekslån mot
betalning” - då hänger jag
inte med.

Öppnar dörren för GATS
Luca Ferrieri pekar på att
bibliotekens betaltjänster
har accelererat i takt med

en global liberalisering som kommer
till uttryck i såväl EU-direktiv som
TRIPs- och GATS-avtal, men han
nämner inte att biblioteken med sina
betaltjänster öppnar dörren för GATS
och en kommersialisering av (vissa,
lukrativa) bibliotekstjänster
Han hänvisar till ett bibliotekskollektiv (comunità bibliotecaria) som
lär vara överens om att bibliotekets
kärnverksamhet (core business) måste
förbli gratis, men som går med på att
vissa av bibliotekets tilläggstjänster
(servizi accessori) avgiftsbeläggs.
Som exempel på avgiftsbeläggbara
tilläggstjänster nämner han avancerade
referensarbeten och fjärrlån.
Han preciserar inte vad bibliotekets
kärnverksamhet är, men både han och
folkbiblioteket i Cologno Monzese
anser säkert att all bokutlåning tillhör
kärnverksamheten, och måste förbli
gratis. Men som bekant ﬁnns det inte
(längre) någon enighet om detta i
bibliotekskollektivet. Allt, även utlån
av (vissa) böcker kan helt
oförhappandes förvandlas
till avgiftsbelagda specialoch tilläggstjänster.

Avgiftsfria boklån eller
avgiftsfria bibliotek
EU-kommissionens
PLR-direktiv handlar
om att avgiftsbelägga
bibliotekslån av tryckt
material, och logiskt nog
har kampen mot PLR
haft slagord som: Jag
betalar inte för att läsa,
Nej till bibliotekslån
mot betalning. Det är
effektiva slagord, och
problematiska, och de
är problematiska av
samma skäl som de är
effektiva. De manar
fram bilden av enskilda
biblioteksbrukare
som tvingas betala
(PLR)avgifter eller helt
avstå från att låna och
läsa böcker. Det är en
hotbild som mobiliserar
brett, från Dario Fo till
Lena Adelsohn Liljeroth,
och inte ens EUkommissionen försöker
tvinga medlemsländerna
att få ihop till PLRavgiften på just det
motbjudande sättet.

PLR-avgifterna
bis #2 2007

26 oktober 2006 dömdes Italien
och Spanien i EG-domstolen, och
i november 2006 presenterade de
italienska myndigheterna sitt PLRsystem. I mars 2007 gjorde de spanska
myndigheterna samma sak.
Det är oklart hur man tänkt sig att
de två PLR-systemen ska fungera,
men både italienska och spanska
myndigheter säger klart och tydligt
att aldrig ska någon tvingas betala
en avgift för att få låna en bok på
biblioteket.
Den spanska kulturministern har
gått ett steg längre och försäkrar att,
om det inte ﬁnns någon annan lösning,
så ska kulturdepartementet själv betala
PLR-avgiften - medborgarna ska inte
belastas.
Det är ett uttalande som väckt
frågor och kommentarer: Vet inte
kulturministern varifrån pengarna
kommer eller har kulturdepartementet
några hemliga ﬁnansieringskällor?

Bokuthyrning

PLR-motståndarna är långtifrån
nöjda med den spanska och italienska
lösningen. De ser PLR som ett absurt
och orimligt system, som de inte vill
ﬁnansiera varken som låntagare på
biblioteket eller som skattebetalande
medborgare. De tror också att
biblioteksbudgeterna nu kommer att
bli ännu magrare, som en direkt följd
av PLR-systemet. Och oavsett om
PLR ﬁnansieras av medborgarna som
låntagare eller av medborgarna som
skattebetalare, så är PLR ett system
som förvandlar bokutlåningen till
bokuthyrning.
När Berlin-biblioteken började
ta betalt för att låna ut bästsäljare,
protesterade bokbranschen:
Här handlar det inte längre om
bokutlåning utan om bokuthyrning,
hävdade man, och för att hyra ut
böcker krävs det tillstånd från
upphovsrättsinnehavarna = förlagen.

Bokbranschen kan
därför, med viss rätt,
anklaga biblioteken
för ojust konkurrens,
när det tar betalt för
boklånen.
Biblioteken försvarade sig med att
avgiften de tar ut inte täcker de reella
kostnaderna för ett boklån, och att det
därför fortfarande handlar om att låna,
bis #2 2007

och inte om att hyra, ut böcker.
Nu är det osäkert hur mycket det
kostar att låna ut en bok, och några
beräkningar hamnar på 1,89 euro,
vilket skulle betyda att bestsellerutlånen går med vinst. Men oavsett
kostnad och pris, så är det svårt
att komma förbi att bibliotekens
bokutlåning (eller bokuthyrning) i
allra högsta grad är subventionerad av
samhället. Bokbranschen kan därför,
med viss rätt, anklaga biblioteken för
ojust konkurrens, när det tar betalt
för boklånen. Det samma kan GATS
göra, när biblioteken tar betalt för sina
skattesubventionerade tjänster.
Av ren självbevarelsedrift borde därför
biblioteken hålla sig långt borta från
all slags avgiftsbeläggning.
Sedan är det förstås det där med vad
våra offentliga och skatteﬁnansierade
bibliotek egentligen är till för.

Varför bibliotek?

På Cologno Monzese bibliotekets
webbsida står det att biblioteket
arbetar för att säkra medborgarna fri
och jämlik tillgång till information
och kunskap, och därför kämpar
mot allt som kan hindra en fri
informations- och kunskapsspridning
I Akribie-häftet citerar
Reinhard Markner från de
tyska Bibliotekariedagarna, där
målsättningen sägs vara ett bibliotek
helt utan barriärer.
Samtidigt ökar brukaravgifterna och
betaltjänsterna.

Biblioteksretorik

Precis som Uwe Holler varnade
för 1983, har olika straff- och
specialavgifter fört med sig
brukaravgifter och ännu mer straffoch specialavgifter. Detta i tyska
bibliotek, men något är på gång också
i svenska bibliotek, där man börjat
ta 25 kronor i betalning för att låna/
hyra ut en ﬁlm, och där ett fjärrlån
kan kosta 200 kronor. Samtidigt som
det ﬁnns en biblioteksretorik som
handlar om nätverk och det sömlösa
biblioteket
Reinhard Markner tar också upp
oskicket med höga avgifter för
fjärrlån. Här straffas brukarna för
att det lokala biblioteket saknar
vissa böcker, inklusive böcker
som biblioteket borde haft. Om
budgeten inte vore så eländig.
Om bibliotekarierna bevakat
bokutgivningen bättre.
Om biblioteket inte prioriterat inköp
av efterfrågade bästsäljare.

Kunder betalar, och
ju mer en kund kan
betala, desto mer kan
kunden efterfråga, och
därmed också styra
biblioteksutbudet.
Gratisprincipen och ett verkligt
avgiftsfritt bibliotek är svårt att
förena med ett kundorienterat och
efterfrågestyrt bibliotek. Kunder
betalar, och ju mer en kund kan
betala, desto mer kan kunden
efterfråga, och därmed också styra
biblioteksutbudet.
Fast biblioteken var kanske tänkta
att fungera på ett annat sätt. Ungefär
som det kommer till uttryck i den
bibliotekspolitiska retoriken om fri
och jämlik tillgång till information
och kunskap.
På Akribie-seminariet ”Att läsa:
Den nya lyxen. Hur biblioteken kräver
betalt av sina brukare” hälsade Maria
Kühn-Ludewig välkommen med ett
Brecht-citat, samt en egen kommentar:
Brecht: ”De som frågar förtjänar
svar”,
Kühn-Ludewig: och - måste vi idag
tillägga och tydliggöra - ett avgiftsfritt
svar.
(”Die etwas fragen, verdienen eine Antwort”,
und zwar - so muss man heute ausdrücklich
ergänzen - unentgeltlich.)

Och där någonstans, bland avgiftsfria
frågor och svar, kan vi kanske börja
återupprätta bibliotekens goda rykte.
Källor:
Lesen. Der neue Luxus. Wie
Bibliotheken ihre NutzerInnen zur
Kasse bitten. Akribie-Publikation 4.
Kirsch Verlag 2007
http://www.biblioteca.
colognomonzese.mi.it
http://www.nopago.org
http://www.noalprestamodepago.org
Göteborg april/maj 2007
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Årets BiS-seminarium på mässan!
Torsdag 27 september kl 14- 14.45 på
Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg

Bibliotek - en privatsak?
Det rättvisa biblioteket IX

Varför ska vi ha bibliotek? Vill vi ha kompetenta medborgare eller verklighetsﬂykt? Nytta eller nöje, för vems
pengar, på vems uppdrag? Kan bibliotek som går med
vinst vara en förlust? Föreningen BiS har gjort en kartläggning av folkbibliotek med alternativa driftsformer och
utifrån den samtalar Barbro Borg, bibliotekschef i
Solna, Barbro Bolonassos, bibliotekschef i Fisksätra,
Nacka, och Stefan Carlén, ordförande i Ordfront och
ekonom på Handelsanställdas förbund, om vad bibliotek
på entreprenad kan innebära.
Moderator Lena Lundgren, BiS.

Stefan Carlén
Foto: Denny Lorentzen

10

Barbro Borg
Foto: Robert Oxfält

Barbro Bolonassos
Foto: Vassilis Bolonassos
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Kurdiska bibliotekets grundare död.
Nedim Dagdeviren lämnar ett stort tomrum efter sig
Annsoﬁ Lindberg

N

edim Dagdeviren Kurdiska
bibliotekets chef och grundare född 1953 avled efter en
kort tids sjukdom den 2 mars i år. För
den unika biblioteksverksamhet som
han startade i Stockholm 1997 kommer det tomrum som han lämnar efter
sig bli svårt att fylla.
Ett intryck man gärna ﬁck av
Nedim Dagdeviren var att han hade
ett stort social kontaktnät och att han
alltid hade många järn i elden. En
öppen attityd till alla typer av intresserade och ett intensivt engagemang
när det gällde att förmedla kurdisk
kultur var några av de mest utmärkande kännetecknen.
Nedim Dagdeviren kom som ﬂykting till Sverige via Syrien 1983. I sin
hemstad Diyarbakir i sydöstra Turkiet åtalades och dömdes han till 10
års fängelsestraff 1980 för politisk
verksamhet. I novellen ”Tyst – annars kommer militären och tar dig”
som ﬁnns med i antologin ”Elefanten
i biblioteket”, utgiven i serien ”En bok
för alla” 1994 beskrivs med en blandning av allvar och humor det hot från
turkiska staten och militären som
många intellektuella kurder ofta utsätts för. För Nedims del resulterade
detta förtryck i att han som ung gymnasist grävde ner delar av sitt bibliotek
i trädgården. Många år senare skulle
han, om än i symbolisk bemärkelse,
gräva upp det igen, men nu paradoxalt nog i exil, i ett främmande land, i
Sverige.
Nedim Dagdeviren slog sig ner i
Huddinge med sin familj. Där startade han parallellt med att bland annat jobba i köket på ett servicehus
bokförlaget Mezopotamya. Diktsamlingen Amedin gavs 1989 ut på detta
bis #2 2007

förlag. Liksom många exilkurder
med en kulturell och intellektuell bakgrund var Nedim Dagdeviren en person som agerade på
ﬂera arenor samtidigt. Han var
författare, förläggare, översättare och bibliotekarie på samma
gång. Tidigt var han också medveten om Internets möjligheter
att sprida information om censurerad litteratur, vilket skulle
få stor betydelse för den biblioteksverksamhet som han initierade och startade som ett projekt
i början av 90-talet. Några år senare i oktober 1997 resulterade
detta arbete i att det Kurdiska
biblioteket på Skeppsholmen i
Stockholm kunde invigas av dåvarande kulturministern Marita Ulvskog.
Av en slump stötte jag på biblioteket
under en promenad samma år det invigdes och jag förvånades då över bibliotekets strategiska placering bland
svenska etablerade kulturinstitutioner som Moderna museet och Statens
Kulturråd. En möjlig förklaring till
detta ﬁck jag några år senare då jag
påbörjade min magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap.
Jag hade nämligen bestämt mig för att
skriva om detta bibliotek. Genom ett
antal besök och ett ﬂertal samtal och
intervjuer som jag gjorde med Nedim
i samband med uppsatsarbetet lärde
jag med tiden känna honom och förstod då verkligen potentialen av hans
brinnande entusiasm och energi när
det gällde att dokumentera och förmedla den kurdiska kulturen. På sikt
ville Nedim också etablera en strukturerad biblioteksverksamhet i Kurdistan med utbildade bibliotekarier
som arbetade efter biblioteksveten-

Nedim Dagdeviren (1953 - 2007)

skapliga principer. Den svenska öppna
och förmedlande folkbiblioteksmodellen kombinerad med ett bibliotek av nationalbibliotekskaraktär var
ett av målen. Dagdeviren ville också
visa att ett bra bibliotek kan fungera som ett viktigt inslag när det gäller
att arbeta för demokrati och mänskliga rättigheter, inte bara för kurder
utan för alla som tror att upplysning
och kunskap fungerar bättre än väpnad kamp.
Annsoﬁ Lindberg är bibliotekarie vid
Röda Korsets Högskola i Stockholm
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”Feminismen
är det verktyg
vi har för
att se hur
underordningen
fungerar i
praktiken”
- om städning, fotboll,
handarbete, jakt och symaskiner

Kan du berätta lite om dig själv?
Louise: På 60-talet, efter
universitetsstudier jobbade jag på
Bonniers, Nationalmuseum, Moderna
museet och sedan som redaktör
för Svensk Bokhandel. På 70-talet
var jag med och startade Grupp 8,
producerade bl.a. Sånger om kvinnor
med Suzanne Osten, och var redaktör
för Vi mänskor. Jag arbetade också
med sex- och samlevnadskurser
på RFSU, var med om att starta
tidskriften Ottar och blev mot slutet
av 80-talet chef för RFSU:s förlag
Sesam. På 80-talet började jag forska,
på Linköpings universitet, Tema
Teknik och social förändring, med vad
som då kallades ”kvinnoforskning”.
Sedan jag disputerat på en avhandling
om symaskinen var jag lektor i
kulturpedagogik vid högskolan i
Gävle, och har sedan mest forskat om
textil och hemslöjd.
Mats : 1977 skrev du i Vi mänskor
en artikel, ”När det osynliga
blir synligt förändras världen :
om kvinnokulturens materiella
bas” där du skriver om begreppet
”Kvinnokultur”, som retade många
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andra feminister.
Louise: Ja, det väckte en del
aggression, och jag kallades för
”särartsfeminist” vilket jag hävdar är
helt fel. Emma Isaksson skriver i sin
avhandling, som kom helt nyligen,
om tre viktiga grenar inom den
nya kvinnorörelsen: den politiska
grenen; den som kom att kallas
”kvinnokultur”, som hon beskriver
utförligt i boken; och den lesbiska
rörelsen. I kapitlet om kvinnokultur
har hon gått till källorna och visar att
Vi mänskors serie om kvinnokultur
byggde på materialistisk grund, inte
biologistisk. Jag menar att den här
diskussionen var förlösande för många
kvinnor som känt sig osynliggjorda av
kvinnorörelsen.
Grupp 8 var ju en socialistisk
rörelse, och ibland kändes det
som att det var en skam att vara
medelklass, fast dom ﬂesta i Grupp
8 var det. En grupp bröt sig sedan
ur och bildade ”Arbetets kvinnor”
eftersom de ansåg att vi blivit allt för
”medelklassiga”. Inom Grupp 8 var vi
livrädda för feminismen från början.
Klassperspektivet överskuggade
allt, även de feministiska frågorna.

Foto: Leif Nylén

Mats Myrstener
intervjuar Louise Waldén,
kvinnohistoriker
De ansågs vara ”borgerliga”. Så
småningom tog Grupp 8 till sig
feminismen. Sedan dess har det varit
en sorts ”vårdnadstvist” mellan
socialistiska och borgerliga feminister,
bägge drar i barnet och vill att det ska
vara deras.
Det som retade många var när
vi 1973 i Vi Mänskor publicerade
kvinnomärket, med den knutna
handen, i korsstygnsmönster. Det
väckte ett förfärligt rabalder minns
jag. Ulla Wikander har sedan låtit
det här märket symbolisera allt
det vi kallade ”kvinnokulturen”,
som enligt vad hon skriver i boken
Kvinnor mot kvinnor (som ger hennes
syn på den här konﬂikten) ”bar på
kvinnorörelsens upplösning”.
Mats: Gick du ur Grupp 8 under de
här diskussionerna?
Louise: Nej, jag gick inte ur, men jag
gled väl långsamt ur medan tiden och
trätorna fortsatte.
Jag började mer intressera mig
för kvinnokulturella frågor,
och mer åt kulturformer som
skivor, utställningar, böcker
och manifestationer. 1977 var
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kvinnokulturfestivalen på Gamla
riksdagshuset, som kändes som en
”Grande Finale”, det var en stor
manifestation. Efter det så tog
sig kvinnorörelsens engagemang
andra vägar, med kvinnoforskning,
kvinnojourer, kvinnohus, med
kvinnliga författare, konstnärer och
andra yrkesgrupper som organiserade
sig. Grupp 8 fanns kvar med sin
tidskrift Kvinnobulletinen, som las
ner slutgiltigt 1996.

verksamheten på fabriken. Då
upptäckte fabriksledningen plötsligt
att städningen kanske inte var så
oviktig trots allt.
En viktig fråga för oss var också
kravet på att män och kvinnor skulle
dela lika på ansvaret för barnen.
Först när männen kommer nära
dom små barnen kan en verklig
samhällsförändring ske. Det tycker
jag fortfarande är en grundbult som är
jätteviktig.

Mats: Du talar i artikeln om
kvinnokulturens materiella bas, om
en ”lång och svår kris”, och att du
kände dig som ”en falsk man”?
Louise: Ja, jag tyckte jag upptäckte
hur mycket kvinnoförakt jag gick och
bar på. Jag föraktade vad ”vanliga”
kvinnor gjorde och stod för. Baka
bröd, städa, tvätta, handla mat,
göra hushållsgöromål. Min mamma
menade att hennes söner skulle lära
sig städa, vi döttrar skulle lära oss
prata och argumentera. Eftersom
jag inte lärt mig ”kvinnosysslorna”
ﬁck jag stor respekt för dem och den
kompetens de krävde, inte minst
städning. Det sista numret jag gjorde
av Vi mänskor 1979 handlade om
arbete. Jag ville göra hela numret om
städning men ﬁck i alla fall skriva
en egen artikel som både tar upp
klassamhället, den materialistiska
bakgrunden och det som nu kallas
”hushållsnära tjänster”. Senare ﬁck
jag faktiskt göra ett nummer av Ottar
om städning, efter ﬂera års tjat.
Ämnet var väldigt infekterat inom
kvinnorörelsen.

Mats: Mina döttrar varken städar
eller lagar mat, så jag tror inte dom
förstår den här diskussionen över
huvud taget.
Louise: Det har förändrats oerhört
sedan 1970-talet. Idag städar väl
varken unga män eller unga kvinnor i
hemmet, för männen lär ju inte börja
om kvinnorna slutar? Män tycker om
att laga mat, och det är kanske logiskt.
Men städning, disk och tvätt?
När jag undervisade på högskolan i
Gävle om textil tradition förstod de
kvinnliga studenterna inte vad jag
talade om. Dom hade aldrig stickat,
virkat eller broderat. Kvinnor har
gärna tagit sig in på ”manliga revir”,
för det ger ju erkännande, men att
städa och damma? Idag har städning
blivit ett arbetsområde för invandrare.
Och yrket har lika låg status som förr,
därför att det traditionellt har varit ett
”kvinnogöra”. Det som så föraktfullt
kallats ”kvinnoträsket” är ändå så
basalt för ett samhälle, utan städning
och tvättning och barnpassning
så stannar ju samhället. Det är
katastrofalt med den låga status och
de låga löner som ﬁnns i den sektorn.

Mats: För mig, och ännu mer
för min dotter, som jag fåfängt
diskuterat det här ämnet med
i många år, känns debatten lite
antikverad…..
Louise: Ja men du får tänka på att
det här är 30 år sedan. Städning
var något som nästan bara kvinnor
gjorde, så var det bara. Grupp 8:s
linje var naturligtvis att städningen
skulle delas lika mellan män och
kvinnor, men fortfarande domineras
ju arbetsmarknaden för städning
av kvinnor, liksom vården och
omsorgen. Det är viktigt att se hur
kvinnors arbete i hemmet förlängs
och värderas ut i arbetsmarknaden.
”Kvinnliga värden förändrar
världen” hette ett nummer av
pockettidningen R där jag skrev en
artikel som jag tycker fortfarande
gäller. När städerskorna strejkade
i Domnarvet, då stannade hela

Mats: I samband med arbetet i
Grupp 8 födde du också barn. Hur
förändrade det ditt liv?
Louise: Mycket handlade om
tidsuppfattning och prioriteringar.
Effektiviteten i arbetslivet gick inte
att översätta till småbarnslivet: blöjor
måste bytas när det behövs, inte när
man planerat det. Det gick inte att
rationalisera blöjbytena genom att
byta dagens blöjor alla på en gång. I
stället för att ta ”en sak i taget” gällde
det att utveckla ”avbrottstolerans”,
att ﬁnnas till hands när något hände.
(En hel del av den tidsuppfattningen
har kommit igen i modeord i
management: ”just-in-time”, ﬂexibel,
förändringsbenägen etc.) Den största
förändringen var naturligtvis att det
nu fanns någon som gick före arbetet,
som inte lät sig skjutas på. Övertid
och dagistid passar illa till varandra.
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Kvinnlig och manlig kultur – jakt
och broderi

Mats: I praktverket ”Den feminina
textilen : makt och mönster” som
kom 2005, skriver du att det textila
handarbetet blev en sorts ”fredad
zon” för kvinnorna, ungefär som
fotbollen en gång blev för män inom
arbetarklassen.
Louise: Jag brukar dra paralleller
med männens intresse för jakt och
ﬁske. Vad jag förstår handlar det inte
så mycket om att skjuta en älg eller
dra upp en stor ﬁsk, utan att sitta vid
ﬁskespöt och gå i skogen och prata
– helst kanske vara tyst - med sina
manliga kompisar. Man skapar ett
”tomt rum” kring sig. Kvinnor har
skapat det här egna rummet genom att
handarbeta, har jag skrivit På gamla
tavlor ser man ofta vackra kvinnor
som ﬂitigt handarbetar, till synes
underdåniga – men det kan i själva
verket vara en sorts kontemplation,
ett meditativt ”rum” man skapar för
sig själv. Inom den här gemensamma
sfären vet alla vad man sysslar med,
man behöver inte förklara olika
begrepp för varandra.
Mats: Jag tänker på fotbollsplanen
som en annan fredad zon för män,
som det väl var under många år i
Sverige (se Torbjörn Anderssons
avhandling Kung fotboll) och i ännu
högre grad i England.
Louise: Ja, kanske det. I DN:s
sportbilaga visade min man mig ett
helt uppslag om damfotboll, som väl
har erkänts av männen nu därför att
ﬂickorna börjat ta medaljer i OS och
VM. Jag vet inte om detta stör den
manliga fotbollsvärlden?
Mats: Inte så länge lagen inte
är blandade, skulle jag tro. Men
kvinnlig idrott har ju gjort enorma
framsteg, och får mycket större
utrymme idag i Sverige, se på
Carolina Klüft, Terese Alshammar
eller Kajsa Bergqvist. Där har det
hänt mycket, och media har hakat
på.
Louise: En ”manskultur” som fotboll
bygger också på språk och koder, som
man måste lösa för att få vara med,
precis som vävning och textil. Jag är
ju ointresserad av idrott, men nog har
jag fått lära mig skillnad på slalom
och specialslalom och störtlopp och
super-G, det matas man med i TV och
media, och det ses som självklart. Men
en man kan gärna säga till en kvinna
som stickar att ”här sitter du och
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virkar”, det är fortfarande lite skillnad
trots allt.
Mats: Du stickar och virkar själv?
Louise: Jadå, broderar också. Men jag
är dålig på att sy kläder.
Mats: Men män är också skräddare
och skomakare, och arbetade i sina
lägenheter förr, eller hur?
Louise: Ja, men det var ”betalt
arbete”. Gobelängvävare och
pärlstickare var ju gamla yrken, skrån
som hade hög status. När Bismarck
införde socialförsäkringar i Tyskland
så ﬁck de manliga skräddarna detta,
trots att de hade verkstad i hemmet.
Men de kvinnliga sömmerskorna
ﬁck det inte, fast dom också
arbetade hemma, med motiveringen
att de kunde ju sitta hemma och
”sy åt sig själv och barnen”, och
det gick inte att kontrollera. Det
kvinnliga textila hantverket var både
”reproducerande” (för hemmet} men
också ”producerande” framförallt
innan industrialismen kom igång.
Innan masskonfektionen slog igenom
på 1940-talet så syddes fortfarande de
ﬂesta kläder hemma, ibland med hjälp
av kvaliﬁcerade sömmerskor, även för
s.k. ”vanligt folk”.
Mats: Hur är det med bibliotekarier
då? Valfrid Palmgren menade ju att
det passade kvinnans ”natur” att
vara bibliotekarie, det var nästan
som ett ”vårdande” yrke.
Louise: Ellen Keys samhällsmoder
svävade nog över Valfrid Palmgren i
väldigt hög grad. Det gällde ju också
lärarinnor och sjuksköterskor. De
hade ett ”kall”, och kunde ju inte
ställa några särskilda löneanspråk då.
Ofta var dom ogifta och kom från
medelklassen.
Mats: I Tyskland kallas ju obetalt
kvinnligt arbete ”ehrenamtliche
arbeit”. I de katolska länderna
arbetade ofta de kvinnliga
bibliotekarierna helt gratis, och det
förekommer fortfarande. Jag tror att
kvinnlig läsning, de ﬂesta läsare är ju
trots allt kvinnor, kanske också är en
sådan där ”fredad zon”. Det gäller väl
läsning över huvud taget förresten?
Och det kanske behövs?

Är feminismen en ideologi?

Mats: Nu vill jag fråga en ignorant
fråga: Är feminismen en ideologi?
Louise: Det beror på vem du frågar
förstås, men jag menar att feminismen
är ett analysverktyg, liksom
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Som aktivist i mitten av 1970-talet

marxismen för övrigt. Man lär sig att
”se”, man får ett ”könsperspektiv”,
vilket jag haft nytta av. I klassisk
marxism, vare sig hos Marx, Lenin,
Bebel, Engels eller Zetkin, så hittar
i varje fall inte jag något om det
obetalda arbetet som utfördes av
kvinnor i hemmen. Det är bara
arbetsmarknaden och utsugningen
som gäller.
Samma gäller sexualiteten, fertiliteten,
fruktsamheten, småbarnen, som ju
styr kvinnors liv väldigt mycket,
den hittar jag inte mycket om i
marxismens texter. Feminismen
är det verktyg vi har för att få syn
på hur kvinnoförtrycket, eller
”underordningen” som jag hellre
säger, fungerar i praktiken.

Mats: ”Jämställdheten” då? Hur
deﬁnierar du den?
Louise: Att det kvinnor gör och
kan värderas lika högt som det som
män gör och kan. Men dit har vi
väldigt långt kvar. När kvinnor
går in på ”männens områden” blir
värderingen plötsligt annorlunda,
så är det kanske inom fotbollen
också, men ett kvinnligt vårdbiträde
är knappast lika mycket värt som
en manlig industriarbetare. När
jag läste marxism talades t.ex.
bara om ”produktion”, aldrig om
”reproduktion”, som kvinnor mest
sysslat med: barnafödande, vårdande,
omhändertagande. Bara för att alla
arbetare blir borgare når man ju inte
det klasslösa samhället, bara för att
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kvinnor behärskar ”manliga” områden
får vi inte ett jämställt samhälle.
Mats: Det arbetet blir inte
”synliggjort” i samhället?
Louise: Nej, och främst på
arbetsmarknaden kanske. Och
hemma blir arbetet ofta en sorts
”förhandlingsfråga” mellan mannen
och kvinnan där någon (ofta
kvinnan) sätter ”nivån”, dvs hur
noga man ska göra jobbet, och där
kanske meningarna går isär, och
arbetsinsatsen också. Apropå att ”dela
lika” alltså.

Symaskinen

Mats: Du skrev ju din avhandling
om symaskinen och den teknik som
faktiskt kvinnor drog nytta av när
den kom?
Louise: Ja, och det ledde mig in på,
genom ett forskningsprojekt som jag
ﬁck leda, det textila handarbetet, och
de textila studiecirklarna inom ABF
och Vuxenskolan. Jag följde själv fyra
studiecirklar för att förstå vad det gick
ut på. De textila studiecirklarna var
en mjölkkossa för studieförbunden,
men kritiserades också för att inte
vara ”folkbildning”. Det var i början
på nittiotalet, min bok ”Handen och
anden” kom sedan 1994. Sedan har jag
ägnat mig åt forskning om hemslöjden
och den textila traditionen.
Mats: Vilka forskare har inspirerat
dig?
Louise: Gunhild Kyle och Rita
Liljeström har personligen betytt
mycket för mig. Carol Gilligan,
Esther Boserup, antologin ”Women
and Culture”, Nancy Fraser, Sherri
Ottner, Sheila Rowbotham, Roszika
Parker (”The subversive stitch”}
men också Orvar Löfgren och Jonas
Frykman, Anita Jacobsson-Widding,
Ronny Ambjörnsson.
Mats: Du nämner i antologin
”Kvinnor och arbetsliv” att små
ﬂickor i England togs väldigt tidigt
ut till lönearbete inom broderi.
De kunde vara blinda av arbetet
när de fyllde tjugo. Men hade inte
småpojkar det lika svårt inom
industrin. ”Uppförstorar” man
misären bara för att det är kvinnor
som utsätts?
Louise: Jag har läst det där om de små
brodöserna hos Parker, jag kände inte
till det. Visst hade sotarpojkar och
kolgruvepojkarna det lika illa, men
det är ändå mera känt i forskningen.
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Kanske heroiserar man också ibland
det manliga slaveriet mer, om du
förstår vad jag menar? De här
ﬂickorna togs i lära redan i 3-4 års
ålder för att deras händer var så mjuka
och späda, och arbetade i dåligt ljus
med ﬁngerfärdigt arbete tills de inte
såg mer och hade lungsot. Då slängdes
de ut på gatan, och var ofta bara tjugo.
Mats: Var inte skrivmaskinen lika
viktig som symaskinen?
Louise: Egentligen har jag ett starkare
förhållande till skrivmaskinen än till
symaskinen. Men bägge har faktiskt
varit tekniska innovationer som varit
grundläggande i positiv mening för
två olika kvinnoyrken, sömmerskor
och kontorister. Annars brukar man
säga att införande av teknik i ett
yrke genast medför att män tar över
”makten”. T.ex. inom mejerinäringen.
I västvärlden är symaskinen främst
kvinnornas arbetsverktyg. Men i
tredje världen däremot är symaskinen
männens levebröd.
Mats: Ägde sömmerskorna sina
symaskiner ?
Louise: Ja, det är det som är det
fantastiska, den var ett egenägt
produktionsmedel. Den enda
manliga motsvarigheten jag känner
till är motorsågen i skogsarbetet.
Avbetalningssystemet uppfanns
faktiskt i och med att symaskinen
började massproduceras. Singer såg
att det fanns en kundkrets av kvinnor,
symaskinen blev först ett ”smycke i
boudoiren”, sedan ett arbetsredskap,
så i mitten på 1800-talet i USA
kom man på att sälja via agenter på
landsbygden, som inkasserade några
dollar i månaden i avbetalning av
kvinnor som då kunde köpa sin egen
symaskin. Jag läste en historia om en
kvinna i Norrland som, för många år
sedan, tvingades lämna sitt hem med
barn och en symaskin. Alla avrådde
henne från att ta med den tunga
symaskinen över den tunna isen men
kvinnan menade att utan symaskinen
hade de ändå ingen försörjning, då
kunde de lika gärna drunkna!

ny lika betydande generation och
tar över. Nu är queerforskningen
väldigt aktuell, men den har jag
inte ägnat mig åt.

Litteraturtips om/av Louise
Waldén
”Utsikt från verandan :
tankar om kvinnokultur,
manskultur, teknikkultur”
(Tidskrift för kulturstudier,
1998:3)
”På kvinnors villkor
efter mäns spelregler”
(Pockettidningen R, 1989:4)
Den feminina textilen : makt
och mönster (Red. Birgitta
Svensson, Louise Waldén
2005)
Kvinnor och arbetsliv :
seminarium om kvinnor och
arbetsliv, förr och nu (1990)
Kvinnokulturnummer av Vi
mänskor (1977:4)
Genom symaskinens
nålsöga : teknik och social
förändring i kvinnokultur
och manskultur (1990)
Handen och anden: de textila
studiecirklarnas hemligheter
(1994)
Dessutom Emma Isaksson:
Kvinnokamp : synen på
underordning och motstånd
i den nya kvinnorörelsen
(2007)
Gunilla Thorgren: Grupp 8
och jag (2005)
Ulla Wikander: Kvinnor mot
kvinnor (1999, 2004)

Mats: Hur är ställningen för den
feministiska forskningen idag?
Louise: Det har ju varit en makalös
utveckling som man inte kunde
drömma om på 1970-talet, det måste
man säga. Men nu går många av
pionjärerna i pension, som Yvonne
Hirdman, Ann-Soﬁe Ohlander, Eva
Österberg, Ulla Wikander, Christina
Florin. Jag hoppas att det kommer en
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Exit föreningsdemokratin?
Svensk Biblioteksförening och demokratin

Den 23 maj hölls Svensk Biblioteksförenings årsmöte. Under en nyinsatt informationspunkt
informerade föreningens ordförande Britta Lejon om att styrelsen har bestämt sig för att sälja
den resterande post om knappt 10 % av de aktier som föreningen har i Bibliotekstjänst.
När Svensk Biblioteksförening sålde huvuddelen av sina aktier i Bibliotekstjänst för några
år sedan väckte detta mycket diskussion och många medlemmar var emot att föreningen på
detta sätt avhände sig inﬂytande över det företag, som en gång startades av föreningen för att
underlätta för folkbiblioteken att arbeta rationellt. Föreningen behöll dock då en mindre aktiepost, den som nu ska säljas. Styrelsen har enligt stadgarna numera mandat att bestämma att
aktierna ska säljas men ﬂera av medlemmarna reagerade vid årets årsmöte mot att en så viktig
fråga behandlades på detta sätt och BiS-medlemmen Lena Lundgren protesterade under mötet. Även om styrelsen hänvisade till att inget material ännu fanns att presentera borde man
ändå i rimlig ordning ha redovisat att dessa diskussioner pågick, en viktig fråga ur föreningsdemokratisk synpunkt. Inget skäl uppgavs utom att föreningen inte ville hamna i intressekonﬂikter som aktieägare. Frågan var inte ens upptagen på dagordningen, vilket borde vara ett
minimikrav! Inga uppgifter om hur bibliotekens gemensamt uppbyggda resurser mediedatabasen BURK och databasen för tidskriftsartiklar A-sök ska kunna bevaras som en gemensam
nationell resurs har heller redovisats.
Enligt information som efter årsmötet har lagts ut på föreningens hemsida deltar BTJ ”i
diskussioner med kommuner om att eventuellt erbjuda fullservicelösningar för biblioteksverksamheten”. BTJ planerar alltså att ta över driften av bibliotek i någon eller några kommuner! Självklart innebär detta en intressekonﬂikt. Ändå fråntar det inte styrelsen ansvaret för
att informera medlemmarna på ett bra sätt! Vilka andra frågor diskuterar styrelsen i hemlighet utan insyn från medlemmarna?
Lena Lundgren

Exit litteraturkritikern!
Nätbloggarna tar över?

Det är inte bara inom biblioteksvärlden man talar om ”brukaren” som löfte eller hot. I Svensk
Bokhandel, sista numret 2006, noterar vi att litteraturkritikernas envälde nu alltmer börjar
hotas av en armé bloggare på nätet, glada amatörkritiker som oförblommerat för fram sin
radikala eller konservativa syn på vad man läst och hört.
Den stora nätbokhandel amazon.com har till exempel drabbats av en storkritiker, en viss
Harriet Klausner, som skrivit 12.751 inlägg på förlagets hemsida och livligt kommenterat
böcker hon läst. Under en vecka skrev hon 35 inlägg, och i USA tar man stor hänsyn till
amatörkritikernas åsikter på nätet. För en boks försäljning har dessa nya kritiker blivit en
viktig faktor.
Etablerade kritiker förfasar sig och kallar nätbloggarna för ett Frankensteins monster.
Många läsare går direkt till nätet för att handla, läser vad bloggarna på förlagens hemsida
tycker, och undviker de etablerade akademiska kritikernas tidningar. Till exempel gjordes en
ny biograﬁ om Virginia Woolf fullständigt ner på nätet av den konservativa Klausner med
ﬂera bloggare, och boken sålde också dåligt i USA trots ﬁna recensioner på kultursidorna.
De som försvarar de etablerade kritikerna har kallats kultursnobbar och ”litterära
mandariner”, och i USA har en hård debatt förts mellan de icke-akademiska skribenterna
och ”den goda smakens försvarare” på tidningarnas kultursidor. Brittiska The Observers
kritiker Rachel Cook har försökt medla mellan falangerna, men hon oroar sig också för vad
som kan hända om de etablerade kritikerna, som Nick Hornby, försvinner. Om de oetablerade
kritikerna på nätet, som Cook försöker följa, tar över helt varnar hon för konsekvenserna.
Det mesta hon läst av dessa på nätet kallar hon ”opålitligt, banalt, och dåligt skrivet”. En
skribent som Hornby väger orden på guldvåg, istället för att i raketfart spy ut dem som en
åsiktsmaskin.
Fortsättning följer. När drabbar ﬂodvågen Sverige? Eller har den redan gjort det?
undrar Mats Myrstener
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Rese-BiS:

Till Berlin!

För två år sedan gjorde BiS en resa London under Shiraz Durranis värdskap. Resultatet blev ett antal artiklar i bis nr 2
och 3/2005 och många personliga intryck från bibliotek och seminarierum
I slutet av v. 43 gör vi en ny studieresa, den här gången till Berlin under värdskap av Frauke Mahrt-Thomsen från vår
systerorganisation i Tyskland, AKRIBIE. (Läs mer om ett av deras initiativ i Siv Wold-Karlsens artikel i detta nummer!)
Programmet är litet preliminärt, men vi har uttryckt önskemål att få se verksamhet och möta människor snarare än att se
byggnader... Troligen kommer vi att besöka Wilhelm-Liebknecht-Bibliothek i Kreuzberg och folkbibliotek i MarzahnHellersdorf eller Lichtenberg. Var och en tar sig till Berlin under torsdagen 25 okt. Programmet kommer att äga rum under fredag och åtminstone delar av lördag. Allt kommer inte att handla om bibliotek utan utrymme ﬁnns för annat eftersom vi räknar med att de ﬂesta kommer att åka hem under söndagen 28 okt.
Vi har preliminärbokat 16 bäddar på ett centralt beläget hotell mitArt Hotel + Café (website: http://www.mitart.de/),
adress: Linienstraße 139/140, med ekologi- och konstproﬁl. Pris: 112 euro för ett dubbelrum, 82 för ett enkelrum. Hotellet är populärt och värdinnan håller på tio rum till 1 augusti. Anmäl intresse till lennart.wettmark@gmail.com eller per
telefon 054-101813!

Till Finnhamn!

Stockholms skärgård. Vi bor på vandrarhemmet. Umgås kravlöst och diskuterar BiS, bibliotek och antagligen väldigt mycket annat. Lämpligt också för andra än styrelsemedlemmar i föreningen.
Anmäl ditt intresse till Sara Lindwall (08-6429941) eller mats.myrstener@gmail.com (08-841562) Utresa fredag 31 aug.,
lämplig hemresa söndag 2 sept.

Belönat arbete!
Berith Backlund i BiS styrelse är en av de bibliotekarier vid Kvinnohistoriska samlingarna vid
Göteborgs universitet som får Greta Renborgs
marknadsföringspris 2007. Berith beskrev portalen Kärlek, makt och systerskap i bis nr 4/06
Ur juryns motivering: ”Kvinnohistoriska samlingarna får priset för att det på ett utmärkt
sätt illustrerar universitetsbiblioteks ”tredje
uppgift”: att ge alla, såväl elever, studenter och
lärare på olika nivåer som en intresserad allmänhet tillgänglighet till och kunskap om sina
samlingar. Personalen vid Kvinnohistoriska
samlingarna tillgängliggör kvinnohistorien och
marknadsför samlingarna på ett estetiskt, lätttillgängligt och ”lättklickbart” sätt som väcker
nyﬁkenhet och intresse och som lockar till studier och läsning.
Genom sitt kreativa och pedagogiska arbete
på webben marknadsför biblioteket sina samlingar bl a via innehållsrika och tydliga temaportaler. Sedan ett par år arbetar man t ex med
ett portalprojekt som på sikt planeras kunna
utgöra en sammanhängande historik över kvinnorörelsen på webben. Portalerna rymmer biograﬁer över föregångskvinnor och pionjärer, ett
rikt bildmaterial, viktiga historiska årtal, offentligt tryck, propagandamaterial och pamﬂetter och mycket, mycket mer.
BiS gratulerar!
bis #2 2007
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Att bryta barriärer
Biblioteken och socialt utestängda grupper
Av Annete DeFaveri
I kanadensiska inkluderingsprojektet Working together identiﬁerar aktiva
bibliotekarier hinder som biblioteksovana upplever och ger förslag till praktiska
förhållningssätt. Hur närmar sig t ex biblioteket utagerande tonåringar, frågan om
böter, misstro mot biblioteket? Uppmuntras arbetet med social inkludering?

N

är vi talar om barriärer mot
biblioteksanvändning tänker
vi på en mur. När vi talar om
att bryta barriärerna tänker vi på en
mur som rasar. Men det som hindrar
socialt utestängda människor från att
använda biblioteket är inte en fysisk
mur som kan krossas med ett enda
välriktat hammarslag. Barriärerna
är mer subtila och försåtliga och
inbyggda i bibliotekskulturen. Och
de är störst för de socialt utestängda
i samhället. För varje person som
tycker att biblioteket är tryggt
och trevligt ﬁnns det någon annan
som känner sig illa till mods och
ovälkommen. Detta är en sanning
som är svår att acceptera, särskilt
för dem som ser biblioteket som en
av samhällets verkligt tillgängliga
och demokratiska institutioner. Att
identiﬁera de hinder som avhåller
socialt utestängda från att använda
biblioteket, att förstå varför de ﬁnns
och att hitta sätt att undanröja dem är
en ständigt pågående process.

Tonåringar ändrar sig inte

När chefen för ett ungdomscentrum
tillfrågades om varför tonåringarna
inte kände sig välkomna på biblioteket
svarade han: ”Därför att de inte
är välkomna”. Tonårsbeteendet,
med högljudda samtal, uppvisning
av hormonstinn sexualitet och ett
krävande men tjurigt sätt mot de
vuxna får bibliotekspersonalen att
känna sig illa till mods och gör att de
försöker sätta upp begränsningar och
regler för tonåringarnas uppträdande.
Men saken är, förklarade han, att
tonåringarna inte kommer att ändra
sig, så om biblioteket vill välkomna
dem måste det självt förändras.

Kulturella förväntningar

Samordnaren för ett center för
ﬂyktingfamiljer ﬁck frågan varför de
nyanlända inte gick på bibliotekets
arrangemang och inte ens utnyttjade
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de kostnadsfria bibliotekstjänsterna.
Hon svarade att bibliotekets
inneboende kulturella förväntningar
på hur man uppträder i grupp var
alienerande för nykomlingarna.
I många kulturer betyder
sammankomster diskussion och
samvaro. Bibliotekssammankomster
är mer formella och av samma typ
som i ett klassrum, och de tycker inte
att det uppmuntrar till samtal och
interaktion, utom med bibliotekarien.
Bibliotekarien framstår som en
myndighetsperson, som bedömer en
nyanländs möjlighet att assimileras
och som har makt och möjlighet
att underkänna den nykomnes
uppförande. Resultatet blir känslor av
underlägsenhet och ”annorlundahet”
och dessa ﬂyttas över från
bibliotekarien till biblioteket.

Arbetarklass

Det är inte bara samhällets mest
marginaliserade grupper som känner
sig ovälkomna på och alienerade från
biblioteket. För många vuxna från
arbetarklassen är biblioteket lika
främmande som universitetet eller ett
museum. Även arbetarklass som har
det relativt väl ställt kanske inte har
en tradition av att besöka bibliotek
och kan känna att deras liv, deras
värderingar och deras intressen inte
återspeglas i bibliotekskulturen. Vad
de verkligen känner är bibliotekets
prägel av en myndighet som kräver
anpassning. Biblioteket ses inte som
en organisation som underlättar
informationsinhämtande eller som
främjar livslångt lärande. För dem
mystiﬁerar bibliotekskulturen
informationen och processen att
skaffa information. I projektet
”Working Together” frågade man
olika personer varför de inte använder
biblioteket. Anledningarna var:
• Det är svårt att läsa. Man
måste vara en god läsare för
att använda biblioteket.

•
•

•

•
•
•
•
•
•

Det känns som om
biblioteket är en klubb som
jag inte är medlem i.
Det känns som om
biblioteket är som skolan
och skolan är svår och inte
särskilt rolig.
Man tror att biblioteket har
bra saker men känner sig för
dum för att kunna hitta dem
eller för att be om hjälp.
Rädsla för att ställa fel frågor
eller för att ställa fel frågor
till fel person.
Man tror att biblioteket bara
är till för smarta personer.
Man känner sig dum på
biblioteket.
Man förstår inte hur
biblioteket fungerar.
Man är rädd för att gå in och
fråga efter någonting som
alla andra vet hur man hittar.
Man tror att biblioteket bara
har böcker och man läser inte
så många böcker.

Första kontakten

Hur gör vi biblioteket till en mer
välkomnande plats som inkluderar
alla samhällsmedlemmar? Ett sätt
är att betona hur viktig bibliotekets
första kontakt med nya användare
är. Onlineregistrering fungerar bra
för folk som är vana vid tekniken.
Men för människor som är rädda
för automatisk service och som har
svårt att formulera sina behov kan
t.o.m. att fylla i en pappersansökan
vara nedslående. Att välkomna
nya användare och få dem att
känna sig hemma på biblioteket
borde vara juvelen i servicekronan.
Bibliotekarierna kunde själva
registrera nya användare, och ta
tillvara detta tillfälle att samtala om
varför de besöker biblioteket, fråga
om ﬂer familjemedlemmar behöver
kort och visa bibliotekets resurser.
Denna strategi gör biblioteket
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personligt och omedelbart relevant i
den nye användarens liv.

Välkomna sina gäster

Biblioteket har beskrivits som
samhällets vardagsrum. Men
för att det ska vara ett gästfritt
vardagsrum måste värdarna arbeta
med att välkomna sina gäster och se
deras behov. En annan enkel men
viktig sak är att låta användarna
sitta bredvid bibliotekarien i stället
för på andra sidan disken. Då blir
informationssökandet en gemensam
handling som avmystiﬁerar
sökprocessen. Att arbeta sida vid
sida med en användare innebär att
man betonar bibliotekets lärande
och handledande roll, utan att man
betonar skillnaderna mellan dem som
vet hur biblioteket fungerar och dem
som har svårt att använda det. Socialt
utestängda måste känna sig hemma
i biblioteket som ett samhälleligt
rum innan de kan uppfatta det som
en samhällelig resurs. Användarna
måste vara och känna sig inneslutna
i bibliotekets pågående, vardagliga
aktiviteter. Det räcker inte att berätta
för socialt utestängda grupper att
biblioteket har viktiga resurser som är
fritt tillgängliga för dem. Det räcker
inte heller att säga att biblioteket
är en stödjande och respektfull
organisation.
Socialt utestängda vet att vad en
organisation påstår sig göra och vad
den verkligen gör kan vara högst olika
saker och att skillnaden däremellan
sällan är till deras fördel. Tom King
illustrerar denna motsättning i sin
radiopjäs ”Dead Dog Café” genom
att berätta om hur två personer från
Kanadas ursprungsbefolkningar ger
sig ut på Halloween, klädda som de
mest skrämmande personer de visste
– en socialarbetare och en präst.

Misstro

Fattigdom, psykisk och fysisk
sjukdom, begränsad utbildning
och ﬂyktingstatus är bara något av
det som påverkar livet för socialt
utestängda och deras uppfattningar
om samhällets service. Vart och
ett av dessa förhållanden kan leda
till misstroende mot myndigheter,
isolering och icke-deltagande.
Ofta förstärks dessa tillstånd av
förnedrande och alienerande möten
med representanter för samhällets
institutioner. Det är lätt och vanligt
att man räknar in biblioteken bland
andra auktoritära, alienerande och
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exkluderande samhällsinstitutioner.
Resultatet blir att socialt utestängda
människor ofta blir ovilliga att besöka
biblioteket och att utnyttja dess
resurser.
Biblioteket måste visa att det är
en respektfull och inkluderande
organisation innan det kan övertyga
socialt utestängda grupper om att
det erbjuder samlingar, tjänster
och program som kan berika och
stärka dem. Det var den situation
som Working Together-projektet
stod inför med LOVE (Leave Out
Violence), en grupp som stödjer unga
vuxna som har bevittnat, utsatts för
eller utövat våld.

”Leave out violence”

De unga vuxna som gick LOVEs kurs
i ledarskap kände till många av de
program och tjänster som biblioteket
erbjuder men de använde dem
inte. Samtal med dem visade att de
förknippade biblioteket med skolan,
som ofta var ﬁentlig och isolerande.
De uppfattade biblioteket, precis som
skolan, som en auktoritär institution,
som tvingade på dem sina värderingar
och uppförandenormer. Utmaningen
för Working Together-projektet blev
att visa de unga vuxna i LOVE att
biblioteket är en inkluderande och
respektfull organisation som strävar
efter att representera och inkludera
alla samhällsmedborgare. Därför
inbjöds LOVE-ungdomarna att hålla
sin avslutningsceremoni i biblioteket.
Biblioteket var också värd för en
uppläsningskväll och under två veckor
år 2005 visade man originalfotograﬁer
av LOVE-medlemmar. När de
unga vuxna väl kände sig hemma
i biblioteket, när de trodde på att
de var en del av samhället med rätt
att använda biblioteket, kunde
detta erbjuda dem sina samlingar,
program och tjänster. Genom att
biblioteket först blir ett inkluderande
samhälleligt rum kan det uppmuntra
socialt utestängda personer att
utforska dess olika resurser. Och
genom att de socialt utestängda
utnyttjar bibliotekets resurser blir
de mer benägna att berika sina liv.
Genom att de berikar sina liv blir de
mer benägna att deltaga i samhället
och att bli aktiva, kompetenta
medborgare.

Skapa programserier

Ett förslag för att göra biblioteket
till ett inkluderande rum är att skapa
programserier och modeller som gör

det lättare att använda biblioteket
för samhällsprogram, som kanske
inte har en tydlig eller omedelbar
koppling till bibliotekets samlingar
och tjänster. Därigenom skapar man
ett tillfälle att marknadsföra andra
biblioteksprogram, tjänster och
samlingar för grupper i samhället som
man normalt inte når.
Ett annat förslag är att starta
bokklubbar som träffas utanför
biblioteket. Till skillnad från
traditionella bokklubbar börjar man
här med att bibliotekarien läser högt
för medlemmarna. Efter hand som
klubben utvecklas och medlemmarna
blir mer avspända tillsammans
kanske de också vill läsa högt. När
medlemmarna lärt känna varandra
kan man hålla mötena på biblioteket.
Detta gör det möjligt för biblioteket
att skapa relationer med människor i
miljöer där de känner sig trygga och
att sedan utvidga dem till att också
omfatta biblioteket och dess resurser.

Icke-traditionella platser

Biblioteket kan också underlätta
reguljär biblioteksverksamhet på
icke-traditionella platser. Många
författare erbjuder sig att läsa på
bibliotek och kan göra det också på
andra kommunala platser eller vid
andra tillfällen. En barnboksförfattare
kunde t.ex. läsa vid den lokala
barnomsorgsorganisationens årliga
möte eller vid en middag i den lokala
kyrkan. Personal från biblioteket
kunde följa med författaren och
göra reklam för bibliotekets tjänster
och för andra program som hålls på
biblioteket. Allmänna parker kan
spela en viktig roll för att presentera
biblioteket för icke-användarna.
En sommarbokklubb kunde hållas
i parken och föräldrarna kunde
uppmuntras till att deltaga i en
picknicklunch. Lokala servicekontor
kunde göra reklam för evenemanget.
Föräldrar som kanske tvekar att
gå till det lokala biblioteket skulle
få ett tillfälle att bli bekanta med
bibliotekspersonalen och att
deltaga i en biblioteksaktivitet. Och
föräldrarna får, genom sina barn,
möjlighet att känna sig välkomna och
inbegripna i det lokala bibliotekets
kulturella liv.

Ytterligare en personalkompetens
När man inför nya sätt att göra
biblioteket till ett inkluderande
samhällsrum är det viktigt att man
för personalen betonar de ﬁlosoﬁska
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och praktiska skälen till att man gör
det. Att uppmuntra social inkludering
bör marknadsföras hos personalen
som ytterligare en kompetens,
snarare än som ytterligare en plikt.
För att man ska uppnå detta måste
personalen förstå fördelarna med att
biblioteket får nya användare och att
detta är en återspegling av bibliotekets
huvuduppgift och värderingar och
inte en extra arbetsuppgift.

Böter

Medelklassen har råd med böter
och andra typer av avgifter men
för fattiga människor innebär de
betydande och ofta överväldigande
kostnader. Ett resultat är att fattiga
låntagare med böter över 10 dollar,
som de inte kan betala, utestängs
från att utnyttja bibliotekets resurser.
Detta får konsekvenser på kort och
lång sikt för biblioteket och för det
samhälle det betjänar. Ett exempel:
En mamma med tre barn förklarar att
hon råkade spilla kaffe i bilderboken
som hon läste för sin yngsta dotter.
Dottern var upphetsad och knuffade
till koppen i mammans hand.
Kanslisten tar boken, öppnar den,
tittar på sidorna och visar mamman
de skadade delarna. ”Vi måste ta
betalt för detta, förstår ni, det går inte
att reparera. Vi måste beställa en ny
bok och då tar vi en hanteringsavgift
också. Mamman förklarar igen att
det var en olycka, och lägger till
att hon inte har råd att betala för
boken. Kanslisten tar med boken till
bibliotekarien vid upplysningsdisken,
där boken igen blir undersökt,
liksom utlåningsstatistiken för
den. Bibliotekarien och kanslisten
diskuterar offentligt det bästa
alternativet: kanske ska man slopa
böterna eller tala med låntagaren
om en betalningsplan eller en
engångsbetalning på halva priset.
Medan detta pågår väntar mamman
vid lånedisken. Alla kan se att hon är
generad. Hon är röd i ansiktet och har
samlat barnen tätt intill sig. Hon tittar
inte upp från disken. Hon är tyst
och stilla. När kanslisten kommer
tillbaka säger hon igen att hon inte
har råd att betala för boken. Så medan
mamman borde få beröm för att hon
tar med barnen till biblioteket och
bli uppmuntrad att fortsätta att läsa
för dem blir hon i stället offentligt
förödmjukad och måste om och om
igen erkänna att hon inte har råd att
betala för bilderboken. Kommer den
här familjen att glatt återvända till
biblioteket?
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Förlora en låntagare

Om biblioteket inte tar betalt
för den skadade boken förlorar
man ungefär 25 dollar. När man
inte förstår att man kommer att
förlora låntagare, när man kräver
betalning i vissa situationer, går
man miste om en chans att betyda
något för låntagaren och hennes
familj. Genom att biblioteket ser en
ersättningskostnad på 25 dollar som
viktigare än den roll man kan spela
för familjens utveckling och sociala
och samhälleliga liv förverkar man sin
roll som försvarare av läsning och som
en ledare i samhället.
Det kommer att kosta biblioteket
mer än 25 dollar att övertala den här
mamman att återvända till biblioteket.
Det kommer att kosta mer än 25
dollar att övertyga mamman om att
biblioteket är en välkomnande plats i
samhället, som är villig att tillgodose
hennes behov och att stödja hennes
familj. Det kommer att kosta mer än
25 dollar att arrangera läsprogram
för hennes barn, eftersom de inte
kommer att få tillgång till vanliga
biblioteksbesök och program. Och
när de här barnen blir vuxna kommer
det att kosta mer än 25 dollar att
övertyga dem om att biblioteket är
en välkomnande och stödjande plats
för deras barn. I ”Save the Libraries”
(Educational Leadership, mars 2004,
s. 83) diskuterar Susan B. Neuman
och Donna Celano sina intervjuer
med låginkomstfamiljer, som, även
om de har lånekort, är tveksamma
till att låna, eftersom de är rädda att
få övertidsavgifter. Biblioteksböter
kan utgöra en så stor del av en fattig
persons månadsinkomst att de blir
omöjliga att betala.

Bristande hänsyn?

Det är viktigt att förstå att en person
som ådrager sig biblioteksböter
inte alltid, eller ens ofta, gör det
av bristande hänsyn till materialet
eller till andra låntagare. Fattiga
och socialt utestängda personers liv
kompliceras ofta av psykiska och
fysiska besvär, brist på utbildning,
långtidsarbetslöshet, sjukdom,
missbruk och sociala fördomar. Alla
dessa förhållanden kan påverka en
persons förmåga att lämna tillbaka
material i tid.
Daniel är medlem av the Coast
Clubhouse, en organisation som
stödjer personer som håller på att
återhämta sig från psykisk sjukdom
och som kanske inte har familj
eller ekonomiska resurser som kan

underlätta deras tillfrisknande. När
Working Together-projektet erbjöd
Coast-medlemmarna en översyn av
deras lånekort tog Daniel med sig
sitt kort och sin historia till mötet.
Han hade inte kunnat betala sina
böter p.g.a. ” svårigheter att skaffa
jobb och andra problem”. Han hade
lånat fem tidskrifter och återlämnat
dem för sent. Böterna uppgick till
40 dollar. Han hade inte kunnat
spara tillräckligt med pengar för att
betala dem men var angelägen om
att använda biblioteket eftersom han
tyckte om att läsa.

Subjektiva beslut

Daniels böter var från 1994 och trots
att han fortfarande hade sitt kort på
sig hade han inte använt biblioteket
sedan dess. Vad kostar detta
biblioteket? Vilket pris hade Daniel
betalat? Det är kanske dags att inse
att lånereglerna inte alltid tjänar sitt
syfte. Regler som är utformade för att
ge personalen stöd blir tveeggade när
de inte följs upp av introduktion och
fortlöpande utbildning. Lånereglerna
får personalen att fatta subjektiva
beslut om en låntagares förmåga att
betala böter och andra avgifter, utan
att det ﬁnns fastställda kriterier för
bedömningen. Resultatet blir att
kanslisterna kan efterskänka böter
av sympati med låntagaren eller för
att de vill avsluta en diskussion med
en besvärlig låntagare. Alternativt
kan man låta bli att efterskänka
böterna om personalen inte känner
sympati med låntagaren eller anser att
en besvärlig låntagare ska betala på
grund av sitt beteende och inte slippa
med hänvisning till förmildrande
omständigheter. Personalen
uppmuntras att fatta självständiga
beslut men kan alltid bli kritiserade
eller rättade av sina chefer. Denna
osäkerhet kan göra att de håller
sig till ”lagens bokstav” eller alltid
hänskjuter ärendet till en överordnad.
Det uppmuntrar inkonsekvens
p.g.a. partiskhet eller fördomar. Det
utbildar inte personalen om varför
man ska slopa böter för fattiga, socialt
utestängda grupper. Om lånereglerna
hade tillämpats som de borde skulle
Daniel inte ha behövt vänta i tio år för
att kunna använda sitt lånekort.

Nya lösningar

Att biblioteken förstår de verkliga
kostnaderna för låntagarna och
för samhället när tillgången
till dess resurser begränsas av
böter och andra kostnader, kan
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uppmuntra dem till att utveckla
nya och progressiva lösningar på
problemet. Ett förslag är att närma
sig Bibliotekets Vänner, eller någon
annan medborgarorganisation, för att
få hjälp med att helt eller delvis täcka
böterna för personer som bor i fattiga
områden. Detta förslag kan underlätta
vissa ekonomiska frågor men det löser
inte det strukturella problemet med
att utbilda personalen i att identiﬁera,
lära känna och förstå de socialt
utestängda personerna i det samhälle
man betjänar. Det tar inte heller upp
bibliotekets sociala ansvar för att
ge alla samhällsmedborgare samma
tillgång till information, oavsett
inkomstnivå.
Ett annat sätt är att dela
upp frågan i olika hanterbara
delar. T.ex. att överväga att ta
bort ersättningskostnader och
expeditionsavgifter från lånekorten
för barn. Om detta visar sig bli dyrt
kan man vända sig till Bibliotekets
vänner eller till någon annan
organisation. Genom att inse att
fattiga familjer inte kan betala dessa
avgifter undanröjer biblioteket
det hinder som avhåller många
familjer från att regelbundet använda
biblioteket. Och detta främjar
hållbara relationer mellan biblioteket
och familjerna i området.

Uppmuntra tonåringar

Biblioteket kan undersöka
tonåringarnas lånevanor och
överväga att undanta tonåringar från
böter. Böter håller tonåringar borta
från biblioteket. Få tonåringar är
ekonomiskt oberoende och böter kan
vara lika avskräckande för dem som
för andra socialt utestängda grupper.
Och liksom andra socialt utestängda
är det de tonåringar som har minst
som mest behöver biblioteket. Att de
slipper böter kommer att uppmuntra
tonåringarna att fortsätta att använda
biblioteket och skapa en vana som de
fortsätter med som vuxna.

Hemlösa

För de hemlösa har lånereglerna
stor betydelse. Utan bevis på en
permanent adress utfärdar biblioteket
inga lånekort. Utan lånekort känner
många fattiga och socialt utestängda
att de inte hör hemma på biblioteket
och de kommer inte ens att gå dit
för att använda material på plats.
Carnegiebiblioteket i Vancouver har
ett särskilt kort som ger tillgång till
det egna bibliotekets material men
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inte till hela bibliotekssystemets
samlingar och resurser. Detta är
ett viktigt mellansteg men det är
ändå diskriminerande. Tillgången
till bibliotekets resurser ska inte
begränsas av att en person eller en
familj är för fattig för att ha råd med
en bostad.
Eftersom antalet hemlösa hela tiden
stiger i det här landet kan exemplet
med en familj i Mount Pleasantområdet hjälpa biblioteken att
förstå hur viktigt det är att ge alla
samhällsmedborgare lånekort. Den
här familjen på fem personer bor
i sin bil. De har inga lånekort. De
tre döttrarna i skolåldern gör sina
läxor i bilens baksäte eller på någon
av områdets många tvättomater.
Föräldrarna vill stanna i Mount
Pleasant-området, eftersom de förstår
att det är viktigt att döttrarna kan
gå kvar i samma skola. Och skolan
erbjuder lagad lunch. Föräldrarna vet
att biblioteket är öppet för alla och
att det skulle vara en lämplig plats för
läxläsning men de tvekar, är besvärade
och skäms för att använda det. För
dessa föräldrar, och för många andra
hemlösa, betyder att inte kunna få ett
lånekort det samma som att inte få
komma in i byggnaden.

Community card

Ett förslag är att skapa ett nytt
”Community Card” för vuxna
som inte kan uppvisa en permanent
adress. Det här kortet kan ges till
vuxna som, på grund av fattigdom,
psykisk eller fysisk sjukdom och
andra förhållanden som skapar
social utestängning, inte uppfyller
de krav som nu ställs för att man
ska få ett lånekort. Personer med
detta kort, som skulle se likadant ut
som andra kort, skulle inte hindras
från att låna biblioteksmaterial
p.g.a. böter. På motsvarande sätt
skulle ersättningskostnader och
expeditionsavgifter noteras men inte
innebära förbud mot att använda
biblioteket. Utgångspunkten för
detta kort skulle vara ”inga böter”.
För att skydda samlingarna kunde
begränsningar i lånerättigheterna
knytas till kortet. Det skulle
regelbundet revideras och förnyas.
Det skulle ge personalen en möjlighet
att fråga ”Är ni nöjd med ert kort?”
och utbildas till att inte säga ”Har ni
en adress än?” eller ”Har ni råd att
betala böter än?”. När kortet infördes
skulle personalen utbildas i frågor
om social utestängning. Med det nya

kortet skulle följa utbildning om de
socialt utestängdas behov och om
bibliotekets ansvar för dessa grupper.

Skapa relationer

Att man uppmärksammar de
problem som är förknippade med
böter, ersättningskostnader och
expeditionsavgifter leder till att de
socialt utestängda får ökad tillgång
till information, ökad läskunnighet
och den höjning av livskvaliteten som
de ofta söker och förtjänar, och till att
biblioteket strävar efter att tillgodose
alla medborgare i samhället. Kärnan i
alla positiva berättelser om bibliotek
är en personlig kontakt med en
biblioteksanställd. Det är personalen
som utvecklar och vidmakthåller de
relationer, som förkroppsligar och
deﬁnierar biblioteksverksamheten.
Hur genomtänkt verksamhetsidéen än
är blir den bara en enkel uppsättning
regler, utan människor som kan
ge den liv. Att bryta ned barriärer
som hindrar människor från att
använda biblioteket handlar om att
skapa relationer. Att skapa relationer
handlar om att ta sig tid, och det
kräver personal som är utbildad,
har kunskap om och förståelse
för behoven i samhället och för
bibliotekets roll för att tillgodose
dessa behov. När vi skapar relationer
skapar vi samhällen. När vi skapar
samhällen stödjer vi livslångt lärande
för alla samhällsmedborgare.
Annette DeFaveri är nationell
samordnare för Working Togetherprojektet och bibliotekarie vid
Vancouver Public Library. Hon
tackar Brian Campbell, Corinne
Durston och Mark Leier för deras stöd
och kritiska kommentarer.
Övers. Berith Backlund
I bis nr 1/06 skrev Brian Campbell
om samma tema under rubriken Att
arbeta mot eller med lokalsamhället.
Kanadensiska bibliotek försöker nå
socialt utestängda.
Mera material om Working together:
http://www.librariesincommunities.
ca/

Har du synpunkter? Stämmer beskrivningen på
Sverige? Skriv i nr 3 - manusstopp 1 sept.
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“If Another World is
Possible – Another U.S. is
Necessary.”
I bis nr 1 i år rapporterade Mikael Böök om World
Social Forum i Nairobi. Bibliotekarier i USA har
låtit sig inspireras och ställer upp i USAs nationella
forum i Atlanta i sommar.

A

delegation of members from the Progressive
Librarians Guild has received ofﬁcial welcome to
attend the United States Social Forum, a regional
gathering held in the spirit of the World Social Forum. The
USSF is taking place in Atlanta, Georgia, June 27-July 1.
The theme of the USSF is “If Another World is Possible
– Another U.S. is Necessary.” Attending as PLG delegates
as of this writing are Kathleen de la Peña McCook, Mark
Rosenzweig and myself. Finnish librarian Mikael Book,
who attended WSF in Nairobi, will be joining us, as will
Melissa Marrone, a member of the Radical Reference
group, also based in the U.S. This is the ﬁrst joint effort
between PLG and RR.
We were inspired to attend by the launching by the
Kenya Library Association and librarians from many other
countries in founding the World
Social Forum Library at the WSF held in Nairobi in
February 2007. (See
http://www.wsﬂibrary.org/index.php/ Wsﬂibrary.org for
information about the Nairobi work.) At the invitation

of Esther Obachi, Secretary of the KLA, PLG is utilizing
KLA’s wiki for organizing for USSF. We will collect
materials documenting the work and ideas people bring to
the USSF.
PLG’s involvement is important for several reasons.
Libraries connect people to knowledge and, because
some much needed new ways of knowing and connecting
are being generated at social forum gatherings, the
PLG delegation’s presence at the USSF will give us an
opportunity to see in what ways librarianship can support
the social movement groups participating in the USSF.
PLG also shares the opposition to neo-liberalism and
imperialism and dedication to democracy and inclusion
that characterizes the philosophies of so many social forum
participants.
We look forward to sharing a report of our experience
with bis readers in an upcoming issue.
Elaine Harger

Med vilka förhoppningar åker du till USSF i USA, Mikael Böök?

D

etta är ju första gången som ett riksomfattande socialt forum anordnas i USA. Jag ser fram emot att få uppleva
hur sociala forum blir en stor grej också där. Dessutom gillar jag Amerika. Jag bara varit där en gång tidigare, på
Union of Democratic Communications konferens i New York 1989. Det blir spännande att se Atlanta, huvudstad i sydstaten Georgia.
Bibliotek och sociala forum har inte ännu funnit varandra på riktigt fast de egentligen hör ihop. Världens sociala forum
i Nairobi senaste januari innebar i alla fall en framgång för den här tanken i och med att ett antal kenyanska, ugandiska
och tanzaniska bibliotekarier engagerade sig i WSF.
Därmed ﬁck biblioteket och socialforum bättre kontakt med varandra, åtminstone i Östafrika. Nu hoppas jag förbindelsen ska fördjupas genom att amerikanska bibliotekarier kommer in bilden. Det behövs tydligen massor av charm och
övertalning för att intressera de sociala aktivisterna för ett närmare umgänge med biblioteksfolket. Jag hoppas att de driftiga och påhittiga amerikanska bibliotekarierna ska lyckas lösa problemet.
Mikael Böök
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Nedslag i bibliobloggosfären
Kalle Laajala

D

et deﬁnitiva genombrottet för bloggen inom
bibliotekssfären – i den rika, uppkopplade
världen åtminstone – måste vara när ärevördiga
Library of Congress skaffar sin egen. En diskret notis
på webbplatsen avslöjar att Library of Congress Blog
lanseras på bibliotekets 207:e födelsedag den 24 april
2007 <http://www.loc.gov/blog/>. Vid tangenterna
sitter Matt Raymond, bibliotekets relativt nya Director
of Communications, som inleder jungfruinlägget med
referenser till Morse och telegrafen och drar paralleller
om hur nya kommunikationsmedel historiskt har
påverkat allas våra liv. I första skedet har man inget
klart syfte med bloggen mer än att den ska återspegla
bibliotekets allmänna mål med bevarande och
tillgängliggörande för framtida generationer. Raymond
vill att det på gott och ont ska framgå att det är en livs
levande människa som skriver och han uppmuntrar till
återkoppling via kommentarsfunktionen. Samtidigt ser
man i sidfoten brasklappen att bloggen inte ska betraktas
som en ofﬁciell kanal för information från Library of
Congress och det verkar som att man försöker helgardera
sig i balansgången mellan den formella och den önskade
informella tonen. Men om Library of Congress så här i
början aningen svävar på målet med sin blogg, så ﬁnns det
många andra bloggar där ute som är direkt specialiserade
och som hårdbevakar sina särskilda favoritområden inom
bibliotekssfären. De är nästan bäst, i min mening.

vad han och andra kommer att säga om ”biblioteken och
senmoderniteten”. Jag letar på hans personliga blogg
LibraryCrunch <http://www.librarycrunch.com>
efter en nedladdningsbar version av hans kommande
Stockholmspresentation att tjuvkika på, men får nöja
mig med några tidigare papers. Caseys blogg är ingen jag
följt regelbundet men jag konstaterar snabbt att han lever
som han lär, drar nytta av och ”ﬁnns på” olika sociala
webbtjänster (All Consuming, Facebook, Flickr), länkar
till, och kommenterar kollegors artiklar, samt diskuterar
såväl teori som praktik kring bibliotek och teknologi.
Första inlägget är från september 2005 och man kan som
läsare följa viktiga bitar av 2.0-tänkets utveckling sedan
lanseringen. Utan att jag egentligen själv har full koll på de
nyare resonemangen kring ”radical trust” och transparens
som ledord för framtidens bibliotek och bibliotekarier, får
jag ändå känslan av att Casey är ett gott exempel på just
dessa ideal: inför en kommande artikel i ämnet skriver han
en blänkare om detta på bloggen och ber om idéer, respons
och synpunkter för att på så sätt involvera andra i en öppen
process. I ett annat alldeles färskt inlägg delar Casey med
sig av sina funderingar i egenskap av pappa till en åttaårig
dotter som är på väg att bli dator- och Internetanvändare
– och hur han upplever en positiv utveckling och ser nya
möjligher, trots alla faror som sägs ﬁnnas därute.

Svenska bloggar

Mig veterligen ﬁnns inga kompletta listor över
biblioteksrelaterade bloggar vare sig på svenska
eller på andra språk. Dock ﬁnns några goda
försök. Länsbibliotekarien i Örebro Peter Alsbjer
inventerade nyligen den svenska bibliobloggosfären och
presenterade resultatet på [Omv] Lite IT <http://www.
bloglines.com/blog/PeterAlsbjer?id=95>, och för i första
hand engelskspråkiga bibliobloggar ﬁnns listan på Liszen.
com <http://libraryzen.com/wiki/index.php/LISZEN>.
Annars är det den sammantagna massan av alla blogrollar
– länklistor, enkelt uttryckt – på de enskilda bloggarna
som utgör ett slags utspridd litteraturlista. Själv bevakar
jag och läser ett antal bibliobloggar och i det följande gör
jag nedslag bland ett urval, av en händelse uteslutande
icke-svenska, sådana.
Strax efter att jag skriver dessa rader anordnas
Biblioteksdagarna 2007 i Stockholm och ett av
dragplåstren är Michael Casey, ”Library Scientist and
Information Technology Theorist” från USA, mannen
som myntade begreppet Library 2.0 för ett par år sedan.
Begreppet, eller ”tänket” snarare, är själva temat för
biblioteksdagarna och det ska bli intressant att höra
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Poddradio

Talking with Talis <http://talk.talis.com> är radio i
bloggformat, s.k. poddradio, där man kan ladda ner mp3ﬁler med samtal kring bibliotek, teknik och webb för att
lyssna på dem i sin dator eller i hörlurarna, varsomhelst,
om man har den utrustningen. Samtalsdeltagarna är
inte sällan framstående personligheter på området
(ovannämnda Casey exempelvis) och diskussionerna
pågår ibland uppemot en timme vilket ger möjlighet till
fördjupning. Samtalen förs ofta som telefonkonferenser
med en ”programledare” från Talis, ett brittiskt
teknikföretag som arbetar med bibliotek och andra. Jag
tycker att själva den tekniska, ”gränslösa” lösningen bakom
samtalen är intressant i sig, inte banbrytande ny, men ändå
värd att nämnas: deltagarna sitter runtom i världen och
kommunicerar via IP-telefoniprogrammet Skype varefter
det inspelade samtalet läggs ut på bloggen för nedladdning
tillsammans med en sammanfattning i text samt länkar till
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sådant som diskuterades, och i andra änden väljer jag själv
när och var jag vill lyssna. Och vad är det då man samtalar
om? Under april-maj 2007 har man berört exempelvis
den webbaserade referenshanteraren CiteULike, den
semantiska webben samt användning av programvara
baserad på öppen källkod i bibliotek i utvecklingsländer.
Tidigare har man snackat folksonomier, mashups och
annat.

Öppen källkod

Öppen källkod diskuteras även på oss4lib, vilket ska
uttydas open source systems for libraries <http://
oss4lib.org>. Denna blogg startades 1999 vid Yales
medicinska bibliotek för att uppmuntra och rapportera
om användandet av open source-program bland bibliotek,
med mycket fokus på hela bibliotekssystem. Det senaste
halvåret har antalet blogginlägg varit få, med enstaka
rapporteringar bland annat om några av systemen som
ﬁnns på fältet, Evergreen ILS och nyzeeländska Koha. Det
vore intressant att höra om några svenska bibliotek har valt
att använda något av dessa system – och vilka erfarenheter
de i så fall gjort. Oss4lib erbjuder även ett nyhetsbrev per
e-post och den som vill kan registrera sig på sajten för att
själv skriva inlägg, så länge de håller sig till bloggens ämne.
Ungefär lika specialiserad är bloggen med det snarlika
namnet RSS4Lib <http://www.rss4lib.com>, men i fokus
här är istället hur bibliotek kan använda sig av RSS, Really
Simple Syndication, som ju är en av standarderna för att
möjliggöra prenumeration av till exempel blogginlägg.
RSS4Lib bevakar söktjänster, myndigheter (i USA) och
bibliotek, samt rapporterar om innovativa lösningar. Och
det ﬁnns mycket att göra på detta område. I min mening
utnyttjar alltför få bibliotek RSS-möjligheterna, kanske
på grund av okunskap, kanske för att man är för bunden
av sina systems begränsningar. Fram för ﬂöden på våra
sökningar, på katalogernas nyhetslistor och all annan data
som bara väntar på att prenumereras på och syndikeras,
hör ni det bibliotekssystemsleverantörer!?

Tame The Web

Michael Stephens, något av en kändis inom
bibliobloggosfären, kallar sin blogg för Tame The Web,
med undertiteln Libraries and Technology <http://
tametheweb.com>. Han skriver om lite av varje på temat
och är väl värd att läsas, men jag vill särskilt lyfta fram två
speciﬁka saker. Sedan ett par, tre år tillbaka sammanfattar
Stephens i ett slags topplistor vilka teknikgrejor och trender som bibliotekarier, enligt honom, bör hålla koll
på under året som kommer, och orkar man inte uppdatera
sig hela tiden räcker förmodligen dessa listor ganska bra.
Vidare har Stephens med början i maj 2007 låtit intressanta
gästbloggare skriva inlägg vilka kompletterar och kanske
också nyanserar det teknikorienterade huvudspåret i
bloggen.

vis Bigwood arbeta som min ”omvärldsbevakare” inom ett
ganska snävt och, om man får vara lite småelak, insnöat
fält. Rätt som det är ser jag en rubrik som intresserar – och
så känns det ändå värt att hålla koll på bloggen.

Google

I googliﬁeringens dagar skadar det inte heller att följa
söktjänstjättens utveckling ur en bibliotekarievinkel.
Google Librarian Central <http://librariancentral.
blogspot.com> är företagets egen blogg för att hålla
bibliotekariekåren informerad med nyheter, tips
och uppdateringar – viktiga för exempelvis den som
undervisar i informationssökning. Ursprungligen
var detta ett nyhetsbrev som efter önskemål gjordes
om till en blogg. Här ges upplysningar om de
specialiserade sökmöjligheterna (Books, Maps,
Scholar etc.), om söksyntaxen (med nedladdningsbara
undervisningsafﬁscher och minneslappar), användarnas
”egna berättelser”, föreläsningar i videoformat och
annan dokumentation. Bloggen används också
för att marknadsföra Googles medverkan på olika
biblioteksrelaterade konferenser.

Landsbygdsperspektiv

Jessamyn West, personen bakom librarian.net (vilket också
är webbadressen), ökade traﬁken markant till sin blogg
i början av maj 2007 genom inlägget ”do you ubuntu?” i
vilket hon överskådligt och pedagogiskt med hjälp av en
videosnutt visade hur hon installerade Ubuntu Linux, en
variant av det fria operativsystemet, på två gamla datorer i
sitt bibliotek. På ett par dagar sågs ﬁlmsnutten nära 14 000
gånger, antalet positiva kommentarer var överväldigande
och bibliotekarien Jessamyns föredömligt enkla
instruktion gav eko långt in i den ”riktiga” Linuxvärlden.
Två dagar senare följde hon upp med ytterligare
förklaringar och länktips, och vips har till synes krånglig
teknik gjorts lite mer begriplig på ett bra sätt och med en
schysst, användarorienterad grundinställning. Generellt
skriver Jessamyn (hon tycks ofta refereras till per förnamn)
mycket om frågor i skärningspunkten mellan bibliotek,
politik och teknik, och hon säger sig vara en bibliotekarie
som byter till ”biblioteksaktivist” när hon stämplat ut
för dagen. Dessutom försöker hon hålla något av ett
landsbygdsperspektiv i det hela. BiS-läsare minns henne
kanske från 2003 års första nummer då hon på sista sidan
uppmärksammades i samband med Patriot Act-frågan
och de ”anti”-FBI-skyltar som hon erbjöd amerikanska
bibliotek att använda sig av. Jessamyn är en efterfrågad
talare och via bloggen hittar man ett stort urval av hennes
tal och presentationer från
2003 och framåt. Många av
dessa är fullt begripliga även
utan det sammanhang de
ursprungligen framfördes i,
och därför läsvärda.

Katalogisatörer

Katalogisatörer därute kan nog dra nytta av Catalogablog
som den Houstonbaserade bibliotekarien David Bigwood
driver sedan drygt fem år tillbaka <http://catalogablog.
blogspot.com>. Snarare än texttunga artiklar är inläggen
korta, tidvis reﬂekterande notiser med bra länkar till
nyheter inom katalogisering, klassiﬁkation, metadata och
närbesläktat. Personligen bläddrar jag i ärlighetens namn
oftast förbi de ﬂesta av inläggen men låter också på detta
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Uppgång och fall?

40 år med social uppsökande biblioteksverksamhet
Kjerstin Thulin

Under 1960- och 70-talen utvecklades på många håll en planmässig inkludering av äldre, funktionshindrade, fångar i den kommunala biblioteksverksamheten. Från 90-talet har prioriteringarna varit annorlunda och biblioteksverksamheten har tilldelats för litet resurser för att kunna leva
upp till alla sina uppdrag. Social biblioteksverksamhet har fått lämna från sig utrymme till andra
verksamheter

I

slutet av 60-talet skrev jag
en artikel i Biblioteksbladet
som handlade om den sociala
biblioteksverksamheten vid Malmö
stadsbibliotek. När jag nu
läser det jag skrivit är det
mycket som känns föråldrat
men samtidigt påminns
jag om det pionjärarbete
som jag var med om att
genomföra tillsammans
med mina medarbetare. Jag hade
1966 fått en bibliotekarietjänst på
heltid för att ta hand om och utveckla
bibliotekets sociala verksamhet. Den
redan då starkt expanderande Boken
kommer-verksamheten kom att uppta
huvuddelen av tjänstgöringstiden. I
arbetsuppgifterna skulle också ingå
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ett utökat samarbete med handikapporganisationerna i Malmö och med
de enskilda handikappföreningarna
samt därutöver organisation,

planering och ansvar för utlån och
annan biblioteksverksamhet vid de
institutioner som sorterade under
stadens socialförvaltning. Detta
samarbete var mycket positivt och
oerhört viktigt för hela den sociala
biblioteksverksamheten.

USA

Shut-in-service eller som
verksamheten kom att allmänt
benämnas i Sverige, Boken kommer,
emanerar från
USA, närmare
bestämt från
Cleveland Public
Library som 1941
började med denna
service, och som
Bengt Holmström, senare
stadsbibliotekarie i Malmö,
intresserat sig för under sitt studieår
i Cleveland, Ohio. Som första
bibliotek i Sverige startade Malmö
stadsbibliotek Boken kommer i full
skala. Det var Bengt som införde
denna verksamhetsgren på själva
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julafton 1955 och som drev den till
en början. Bengts stora intresse för
Boken kommer och för övrigt hela
den sociala uppsökande verksamheten
har haft mycket stor betydelse och
kan inte nog understrykas. Hans
positiva intresse och engagemang var
alltid lika stort, vilket också innebar
att resurser skaffades fram i takt med
att verksamheten växte.

Sociala uppsökande

Bokutlåningen vid sjukhus,
ålderdomshem och fångvårdsanstalter
hade länge varit självklara arbetsfält
för de ﬂesta bibliotek, men nu
spred sig intresset för Boken
kommer/shut-in-service och
enligt Handikapputredningen
(SOU 1967:53) förekom denna
biblioteksservice under 1966 i femtio
svenska kommuner. Intresset var
också stort i de andra skandinaviska
länderna och vid det Nordiska
biblioteksmötet i Bergen 1968 talade
jag om Bibliotekstjänsten för de
funktionshämmade. Vid IFLAmötet 1969 ﬁck jag sedan möjlighet
att redovisa Malmö stadsbiblioteks
sociala uppsökande verksamhet.
Utlåningen till institutioner som
lydde under socialförvaltningen i
Malmö (ålderdomshem, barnhem,
inackorderingshem m ﬂ) var
decentraliserade till närmsta
biblioteksﬁlial. Vandringsbiblioteken
till institutioner för handikappade
barn och ungdom utökades nu
kraftigt. Speciella sagostunder och
kasperföreställningar på biblioteken
för barnhem och lekskolor ingick i de
ordinarie programtimmarna. Detta
låg i linje med strävan att integrera de
handikappade barnen i den vanliga
barn- och ungdomsverksamheten.

Modernaste ålderdomshemmet

År 1967 invigdes Malmö stads
då modernaste ålderdomshem,
Mellanhedsgården, som var det första
som ﬁck en egen bibliotekslokal.
Biblioteket var ljust och centralt
beläget i huskroppen, öppet dygnet
runt och tillgängligt inte bara för
hemmets 106 gäster utan också
för personalen och pensionärer
som besökte dagcentralen.
Ett 1000-tal böcker byttes ut
regelbundet. En av pensionärerna
utsågs som kontaktperson mellan
ålderdomshemmets gäster och vår
sociala avdelning och skickade
önskemål om beställda böcker till
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oss. Servicehuset Tuppen i Limhamn
uppfördes några år senare. Här fanns
ett ännu större bibliotek, utrustat
med tidningar, tidskrifter och böcker
och som sköttes på samma sätt som
Mellanhedsgården. Som representant
för Malmö stadsbibliotek deltog
jag aktivt i planeringen av dessa
bibliotek.

Information och rekrytering av
nya BK-låntagare.

För många äldre och handikappade
blev Boken kommer ett begrepp
som i sig innefattade tidsfördriv,
terapi, intellektuell stimulans och
kanske den enda möjligheten att
tillfredsställa ett kunskapsbehov. För
många av dem som var ensamma och
isolerade betydde Boken kommerverksamheten dessutom en möjlighet
till ökad mänsklig kontakt. Men i en
stad av Malmös storlek borde Boken
kommer-verksamheten ha kontakt
med ﬂer presumtiva låntagare än
de 180 vi hade 1967 och vi försökte
därför på olika sätt att nå ut med
information.
Försäkringskassan registrerade
samtliga handikappade som hade
förtidspension eller annat bidrag,
uppdelade på olika handikapp.
Vidare var alla ålderspensionärer
registrerade. Detta var före PUL:
s tid och biblioteket ﬁck kassans
hjälp att samdistribuera Boken
kommer-broschyren, producerad
av Bibliotekstjänst, till målgruppen.
Andra användbara kanaler för
information om Boken kommer var
hemvårdens personal, diakonissor
och Röda Korset. Vi hade också god
kontakt med tidningarna i Malmö
och reportage om vår verksamhet gav
alltid positiv uppmärksamhet och
ﬂera nya låntagare. Efter några år var
antalet aktiva låntagare 450.

Boken kommer – individuell
service

Det var viktigt, tyckte vi, att den nya
låntagaren så snart som möjligt ﬁck
besök i sitt hem av Boken kommerbibliotekarien som intervjuade henne
eller honom om läsintressen och
personliga förhållanden av betydelse
för valet av litteratur. Kontakten
med bibliotekarien borde vara
kontinuerlig, antingen per telefon
och/eller hembesök, och helst skulle
hembesöken göras 4 (!) ggr per år.
En viktig länk mellan biblioteken
och Boken kommer-låntagaren

är den person som distribuerar
böckerna de gånger Boken kommerbibliotekarien inte gör återbesök.
I Malmö byggde vi till en början
vårt distributionsnät på frivilliga
KFUM-scouter och medlemmar
av Ungdomens Röda Kors. Detta
fungerade utmärkt en tid, men när
verksamheten utökades, blev det
alltför tungrott. Jag och en kontorist
körde med våra privata bilar själva
ut med bokpaketen. Så småningom
utökades personalresurserna med
ytterligare två bibliotekarier och
två deltidsanställda kontorister.
Ytterligare förbättringar blev det
efter 5-6 år, då Malmö stadsbibliotek
anskaffade en Boken kommer-bil
med chaufför.
På sina håll ansågs det så
småningom alltför lyxigt och
oekonomiskt att bibliotekarier
gjorde hembesök hos enskilda
låntagare. Vi utbildade hemtjänstens
personal och de nya bokombuden
ﬁck i stället vara både
läsinspiratörer och
kontaktpersoner mellan
bibliotek och låntagare.

Tillgång till litteraturen

Behovet av kommenterade
litteraturlistor var
stort, särskilt för ovana
läsare, och vi delade ut
sådana för att underlätta
valet av böcker. Varje
ny äldre låntagare ﬁck
Bibliotekstjänsts Tid
att läsa. Nya böcker för
äldre”. BBL-Revy var ju
inte kommenterad men
var intressant för många
läsvana personer. Många
äldre och handikappade
hade synsvårigheter och
behov av böcker med
tydlig och stor typograﬁ
och tillfredsställande
radavstånd och marginaler.
Vi ﬁck bokförlaget Forum
intresserat av frågan och
några upplagor med stor
stil gavs ut. Böcker med
stor stil var vid denna
tid sällsynta och det var
en enorm efterfrågan
på det fåtal som fanns
att erbjuda. På privat
initiativ uppförstorades
en del klassiker på gult
papper, men de blev
tyvärr klumpiga och
tunga och vi och våra
bis #2 2007

låntagare hoppades att nyutkommen
litteratur skulle ﬁnnas att tillgå i stor
stil samtidigt som den ”normala”
bokutgivningen.
Ett svårlöst praktiskt problem
var vårt kollningsarbete, som var
nödvändigt när vi valde böcker till
låntagaren. Varje bok registrerades
för att låntagaren inte skulle få samma
bok mer än en gång. Jag drömde
om ett system liknande dagens
dataregistrering och nu ﬁnns det.
Målet för Boken kommerverksamheten bör vara att dess
låntagare skall få samma service
som biblioteksbesökarna. Men den
möjligheten fanns inte eftersom
referenslitteratur och uppslagsböcker
inte var till hemlån. Inte heller nya
och fräscha tidskrifter kunde vi till
en början stå till tjänst med. När
medieanslaget ökade, prenumererade
vi på en del tidskrifter som lånades
ut veckovis och efter läsning
skickades i retur i adresserat och
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frankerat kuvert. Idag kan material
ur uppslagsböcker och annan
referenslitteratur lätt distribueras via
Internet.

Service till synskadade

Vid många bibliotek ingick
servicen till synskadade i Boken
kommer-verksamheten. I Malmö
var denna service skild från den
sociala verksamheten. Det växande
talboksbeståndet, (då öppna spolar,
rullband) krävde stora utrymmen
och hela verksamheten var förlagd
till ﬁlialen vid Nobeltorget. År 1967
distribuerades talböcker till omkring
200 synskadade låntagare per post.
Detsamma gällde taltidningen, som
då hade 500 prenumeranter.
1968 räknade man med att
det fanns ca 15 000 synskadade
människor i vårt land. För dem
fanns det möjlighet att ta del av
bokproduktionen främst genom
blindskriften eller böcker intalade

på band. Blindskriften, Braille,
infördes i Sverige i slutet av 1890talet och blindskriftsböcker har
producerats sedan dess. Ca 2
500 synskadade kunde använda
blindskriftsböcker, som visserligen
är stora och otympliga, men ändå ger
möjlighet till aktiv läsning. För alla
andra synskadade ﬁnns sedan 1955
talböckerna. De Blindas Förening,
DBF, producerade själv talböcker
och lånade ut direkt till synskadade
samt fungerade som centralbibliotek
för landets bibliotek. Som ett
komplement till DBF:s biblioteks 30
000 talböcker hade folkbiblioteken
vid denna tid 10 000 talböcker.
Talboksverksamheten växte i
omfattning, men liksom inom andra
områden för handikappade var det
svårt för synskadade att ta aktiv
del i kulturlivet. De var exempelvis
utestängda från den aktuella
kulturdebatten. En kulturtidskrift
intalad på band var efterlängtad
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och ett behövligt komplement till
kulturprogrammen i radion.
Förmedlingen av lokala nyheter
skedde via taltidningen, som
producerades genom samarbete
mellan lokala blindföreningar och
folkbiblioteken. Taltidningar och
talböcker distribuerades kostnadsfritt
per post.

Service till döva

De döva låntagarnas läsbehov
måste till stor del tillgodoses genom
speciell, för dem avpassad litteratur.
De ﬂesta döva har ett mycket
begränsat ord- och begreppsförråd
och detta beror på att de i allmänhet
inte hade något språk när de började
skolan. De kan förstå ungefär 100
ord, medan hörande har ett ordförråd
på ca 3 000 ord. Döva behöver
böcker med konkret innehåll, böcker
med mycket bilder som illustrerar
texten. Texten får inte heller vara för
svår eller mångordig.
I Malmö ingick inte de
läsintresserade döva i Boken
kommer-verksamheten. Vi försökte
i stället väcka intresse genom att
skicka vandringsbibliotek till De
dövas förenings samlingslokaler. Den
muntliga informationen om böcker
och stadsbibliotekets verksamhet och
service uppskattades i hög grad –
men måste ske med hjälp av tolk och
visuella hjälpmedel. De döva barnen
var i Malmö inordnade i speciella
hörselklasser och kom en gång i
veckan under terminstid tillsammans
med lärare till bibliotekets
barnavdelning.

Service till utvecklingsstörda

Det svenska skolväsendet tillämpade
integrationsprincipen när det
gällde handikappade barn, men
utvecklingsstörda barn intog en
särställning. Vår sociala avdelnings
kontakt med inackorderingshemmen
eller andra institutioner för vuxna
utvecklingsstörda skedde främst via
institutionernas personal som i sin
tur önskade litteratur för att fortbilda
sig. Behovet av anpassad litteratur
var stort och det skulle dröja ett antal
år innan denna fråga kunde lösas
tillfredsställande. Böcker med mycket
bilder var användbara för både barn
och vuxna. Så småningom har en
förbättring skett genom produktion
av lättlästa böcker.

Biblioteksservice vid
fångvårdsanstalter
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Intagna på fångvårdsanstalter
liksom andra isolerade personer
har alla samma rätt som övriga
medborgare till biblioteksservice.
Kriminalvårdsstyrelsen var ansvarig
för att en sådan verksamhet kom till
stånd och man hade tecknat avtal med
Malmö stadsbibliotek.
Det dröjde några år innan
service till Malmö-fängelset kom
att ingå i mitt ansvarsområde.
Stadsbibliotekarie Bengt Holmström
tyckte inte att det var lämpligt
att ”blondiner släpptes in” för att
ansvara för biblioteksverksamheten
där. I slutet av 60-talet blev det i
alla fall min avdelning som ﬁck
ta över. Vid varje besök följde en
vaktman, försedd med en enorm
nyckelknippa, med mig och öppnade
järngrind efter järngrind och slutligen
kom jag till biblioteksrummet på
översta våningen. Alla väggar var
grå och luften mycket syrefattig.
Det fasta bokbeståndet bestod
framför allt av donerad religiös
litteratur och kompletterades av
vandringsbiblioteken från Malmö
stadsbibliotek. Många interner
hade mycket bestämda läsintressen
och avancerade önskemål som
effektuerades i möjligaste mån. Men
många var dyslektiker eller kanske
analfabeter eller hade ett annat
hemspråk och det blev svårt att
effektuera det som önskades.
En av internerna ansvarade för
utlåningen till medfångarna, skötte
bokuppsättning, tog emot och
vidarebefordrade beställningar till
mig och min avdelning. Det var
främst denne artige och trevlige
intagne som jag hade kontakt med
vid mina regelbundna besök på
fängelsebiblioteket. Det ansågs
mycket hedrande att ha fått uppdraget
att sköta fängelsebiblioteket och om
allt fungerade väl ﬁck han då och då
tillsammans med en vakt komma till
Malmö stadsbibliotek för att välja ut
litteratur som kunde vara av intresse.

Bibliotek i Mellan-Skåne

När jag lämnade Malmö för Eslövs
kommunbibliotek var det för att
också där driva en ny verksamhet.
Efter kommunsammanslagningen
i början av 70-talet ville man
minska antalet enheter och i stället
centralisera olika verksamhetsgrenar.
31 biblioteksﬁlialer lades ner och
ersattes av fem större ﬁlialbibliotek
och en bokbuss med ett 40-tal
nya hållplatser. Av dessa var 14 i
anslutning till ålderdomshem. Många

gamla uttryckte sin glädje över att få
möjlighet att enkelt och lätt kunna
välja bland bokbussens stora utbud av
litteratur.
I Eslövs kommun fanns ett
stort inackorderings-/ arbetshem
för vuxna utvecklingsstörda dit
bokbussen körde varannan vecka.
Det var omvittnat veckans gladaste
dag. Bokbussen och personalen var
så efterlängtade. Oftast kunde våra
låntagare där inte läsa, men många
böcker med färgglada bilder lånades
hem.
I Höörs kommun, där jag var
biblioteks-/kulturchef från 1975,
kunde jag och medarbetarna
efter hand bygga ut den
uppsökande verksamheten till
äldre och handikappade och till
mindre inackorderingshem för
förståndshandikappade. Avtal
tecknades med landstinget för den
service vi skulle ge rehabiliterings
patienterna på Orups sjukhus.

Bibliotekskonsulent i Stockholms
län

1983 kom jag till Länsbiblioteket
för Stockholms län som dess första
konsulent för uppsökande social
biblioteksverksamhet. Länets
25 kommunbibliotek bedrev
en viss service till äldre, sjuka,
handikappade och isolerade och till
arbetsplatsbiblioteken. För att få mer
kunskap om detta ﬁck jag i uppdrag
att kartlägga hela verksamheten. Det
visade sig att servicegraden varierade
mycket. Resurserna var bara 25
helårsverken bibliotekspersonal
medan det totala antalet årsverken
bibliotekspersonal i länet var
1154. Vid många bibliotek var
verksamheten dessutom uppsplittrad
på ﬂera biblioteksanställda, vilket
fungerade mindre bra och var
orationellt.
Samtliga kommuner erbjöd
verksamhet till dagcentraler och
servicehus med helinackordering
(tidigare kallade ålderdomshem)
och planerade för att integrera
äldre och handikappade i sin
dagliga biblioteksverksamhet.
Alla erbjöd Boken kommerservice. Talboksverksamheten
hade ökat och varje kommun
bedrev taltidningsverksamhet
i någon form. Den lokala
Inläsningstjänsten, som skulle
tillgodose synskadades behov av
inläsning efter individuella önskemål,
fungerade tillfredsställande, men
Länsbibliotekets inläsningstjänst
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behövdes som komplement, särskilt
för inläsningar ur dagstidningar
och av mer avancerade texter.
Inläsningstjänsten var under
många år ett växande ekonomiskt
och personellt problem för Länsbiblioteket.
Samarbetet med kommunbibliotekens chefer och övrig
personal var mycket positivt
och stimulerande. Vi var
eniga om att god tillgänglighet
till bibliotekslokalerna och
bibliotekets material skulle gälla
alla. För att kunna erbjuda en bra
biblioteksverksamhet behövdes också
anpassad litteratur. Ett nätverk för
distribution av biblioteksmaterial
upprättades. Information och
marknadsföring var av betydelse för
verksamhetens resultat. Trycksaker
framställdes centralt för användning
i samtliga kommuner. Studiedagar
och arbetsmöten med ett stort
antal deltagare genomfördes där
aktuella frågor rörande servicen till
målgrupperna behandlades. Målet
var att utveckla verksamheten.

Talboksförsörjningsplan

Tillsammans med länets
bibliotek utarbetade vi en
talboksförsörjningsplan. Denna
låg till grund för en ansökan hos
Statens kulturråd om bidrag för
inköp av talböcker till länets alla
talboksberättigade. Resultatet
blev ett stort, välkommet anslag.
Talboksbeståndet utökades
kraftigt. Talböckerna placerades i
Länsbibliotekets och Stockholms
stadsbiblioteks gemensamma
talboksbibliotek. Från detta kunde
kommunbiblioteken hämta
depositioner och efterfrågade titlar.
Den uppskattades mycket av berörda
grupper och också av invandrare som
höll på att lära sig svenska.

Ny teknik för äldre och läshandikappade

Sedan 90-talet har TPB varit ledande i
det internationella arbetet att utveckla
ett nytt system för talboksframställning, Daisy, där CD-disketter med 25
timmars kapacitet ersätter talböckernas kassetter. Det kommer att bli
allt vanligare att synskadade på ett
ögonblick kan ladda ner och överföra
talböcker från ett centralt digitalt bibliotek via satellit, kabel-tv eller telefon. Dagliga tidningar, tidskrifter eller annan information laddas ner och
kan av den synskadade läsas exempelbis #2 2007

vis på tunnelbanan om man har en liten handdator med sig. Utvecklingen
har gått snabbt. Vid TPB:s 50-årsjubileum 2005 mötte jag en ung synskadad
kvinna som glatt berättade om just
detta nya sätt att ta emot information.
Hon hade tillgång till dagstidningen i
sin helhet innan vi seende ﬁck den aktuella pappersversionen i brevlådan.

Library Services for Disabled
Persons

Jag blev 1989 invald i IFLA:s grupp
Library Services for Disabled Persons,
LSDP, som svensk representant och
under åtta år hade jag privilegiet att
samarbeta med kollegor från många
olika länder och världsdelar om det
som var så intressant för mig. De två
sista åren var jag ordförande i gruppen. Det blev många IFLA-föredrag
om svenska erfarenheter och utvecklingen här, men jag ﬁck också möjlighet att bli inspirerad av vad som var på
gång på andra ställen på jorden. Det
var ett kontinuerligt utbyte av kunskap och erfarenhet. Vi utarbetade en
rekryteringsbroschyr som fokuserade på sektionens mål att möta behoven av de i samhället som inte kunde använda sig av den konventionella
biblioteksservicen. Vidare utarbetade vi Guidelines for Hospital Libraries och Guidelines for Prison libraries. Jag ﬁck också möjlighet att vid
IFLA-möten tala om biblioteksservicen till äldre och handikappade i vårt
land. Vi samarbetade mycket nära med
Blind-sektionen och hade bl.a. en uppmärksammad stor konferens om biblioteksservice till dyslektiker vid IFLAmötet 1997.

Uppgång och fall

Utvecklingen av den svenska sociala
uppsökande biblioteksverksamheten
har pågått under ﬂera årtionden. Under de nästan 40 år som jag engagerat mig i denna biblioteksservice har
verksamheten inom de olika grenarna
varit föremål för såväl uppgång som
fall. Starten och utvecklingen av Boken kommer under 60- och 70-talen var mycket positiv och stora satsningar gjordes. Under 90-talet var det
väl inte intresset som dalade, snarast
ekonomin och då var det enkelt för
ekonomiansvariga att hämta resurser,
även om de var små, från just den sociala verksamheten.
Sjukhusbibliotek och vårdinstitutionerna kom att få lämna ifrån sig
utrymmen till annan verksamhet.
Landstingen ville inte förlänga avtal

med kommuner om biblioteksservice
på sjukhus. Detsamma gällde också för
biblioteksverksamheten på fängelser.
Även arbetsplatsbiblioteken minskade
till antal.
Den sociala uppsökande verksamheten är bred med många ”sociala” delar
som ska fungera tillsammans. Det arbete som lagts och lägges ner på verksamhetsgrenarna har gjorts i samarbete
mellan intresserade. Jag tänker närmast
på SAB:s sjukhusgrupp på 60- och 70talen och sedan på specialgruppen för
uppsökande social biblioteksverksamhet. De nätverk som bildades genom
dessa aktiva och kreativa grupper har
varit av mycket stor betydelse för utvecklingen.
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Barnlitteraturen i Palestina
Britt Isaksson

L
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(R&S 2003) skriven av 15-åriga Randa Ghazy, född i
Egypten och bosatt i Italien.
Palestinsk-arabiska folksagor ﬁnns i en professionell

Nioåriga Sahar på Al Saraya Center i Jerusalem

äskunnigheten i Palestina är högst i arabvärlden och uppgår till 98% bland barn och ungdomar. Skolor och utbildning har alltid varit
prioriterat. Tamer Institute for Community Education grundades 1989 som en ABF-liknande institution och arbetade med barnböcker och barns läsning
redan innan den Palestinska Nationella Myndigheten
etablerades 1994. Tamer Institute utvecklades på slutet av 1990-talet till ”Children´s Literature Resource
Center” med hjälp av bl a Sida och Diakonia. Uppdraget är att stimulera barns läsning, publicera kvalitetsböcker för barn och skapa utrymme för barns
egen kreativitet. Tamer är navet i det barnboksprogram som med stöd av Sida och Diakonia har utvecklats på Västbanken och i Gaza sedan 1995, med Mona
Hennings förlagsutgivning av svenska barnböcker
översatta till arabiska som start, och med Ulla Lundqvist som konsult och aktiv promotor, beskrivet av
henne i Pippi i Palestina (R&S 2002). Det existerar
nu en nationell palestinsk handlingsplan för 20042010 vars framtid är osäker, men som prioriterar
barns kultur, inte minst utvecklingen av palestinsk
barnlitteratur, eftersom man anser att barnböcker
kan spela en viktig roll för barns självkänsla och nationalitet, utveckla språk och kreativitet, förmågan
till delaktighet.
(Se vidare ”Reading for life : Evaluation of Swedish
support to Children´s Literature on the West Bank
and Gaza for the period 1995-2003”. Mer om Tamer
på www.tamerinst.org)
NGO-projektet i Palestina ”Libary on Wheels
for Nonviolence and Peace” ﬁck 1999 IBBY-Asahi
Reading Promotion Award för sitt arbete att med en
bokbuss sprida barnböcker och barnteater till byar och ﬂyktingläger på Västbanken och i Gaza. En
verksamhet som helt upphört pga Israels blockader.
Palestina har i dag kvalitetsmässigt arabvärldens
bästa barnboksproduktion, ﬁnansierad av NGOs
och spridda via bibliotek och skolor med upplagor på
20 000 ex.
Bland de intressantaste är The Gallant Five, en nyfunnen arabisk klassiker. Boken kom ut i USA för
fyrtio år sedan, skriven av en välkänd palestinsk humanist och författare Henriette Siksik. Den skildrar
en pastoral tid på den arabiska halvön med vildhästar och beduiner och har via Tamer blivit översatt till
arabiska först 2004. En annan är ungdomsromanen
A little piece of ground (2003), skriven av Elisabeth
Laird, men tillsammans med den palestinska författaren Sonia Nimr. En aktuell berättelse från Ramallah om 12-åriga Karim som älskar att spela fotboll,
men är helt instängd av utegångsförbud, raserade hus
och ockupation. Han och några vänner lyckas i hemlighet röja en tomtbit, som blir en dödsfälla. Översatt till svenska är däremot Drömmen om Palestina

utgåva publicerade på engelska av University of California Press 1989 Speak, bird, speak again. 45 populära folksagor valda bland 200 insamlade i Gaza, Västbanken och Gallileen 1978-1980 av Ibrahim Muhawi,
född i Ramallah, utbildad i USA, forskare i engelsk
litteratur och antropologi, professor på Tunis universitet och Sharif Kanaana, född i Galileen (nuvarande
Israel), utbildad i USA, professor i antropologi på Birzeit University, Ramallah. Sagorna är samlade i tema
som barn och föräldrar, syskon, pubertet, familj, samhälle, miljö. Varje avdelning har ett efterord där sagorna sätts in i sitt kulturella sammanhang. Dessutom en
lång, lärd inledning och fortlöpande fotnoter.
Texten hämtad från hemsidan Macondo med författarporträtt,
boknotiser, introduktioner till olika länders litteratur, nyheter,
tips, länkar osv. (www.macondo.nu/)
I nästa nummer av bis kommer Sven Hallonsten med en färsk
rapport från TamerIinstitute - hoppas vi.
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Palestinska barn vill också läsa!
BiS stödde under de sista åren av apartheid i Sydafrika motstånds- och återuppbyggnadsarbetet genom
att samla in pengar till ett Resource Center i ett township i Östra Kapprovinsen.
Nu vill vi ge vårt stöd till de ansträngningar som görs för att ge palestinska barn hopp, språk och
kanske litet framtidstro genom läsning och tillgång på böcker och bibliotek. Vi vill stödja det barnlitteraturprojekt som Diakonia är involverat i och som vi vet är ett bra projekt. Det känns särskilt naturligt
för biblioteksmänniskor vare sig vi arbetar på bibliotek eller är biblioteksbesökare.
En insamlad hundralapp genererar ytterligare 900 kronor från Sidas biståndsmedel! Även mindre bidrag betyder alltså något. För t ex 100kr kan man köpa 5 böcker. För 300kr kan man köpa 15 böcker.
För 500kr kan man köpa 25 böcker. För 900kr betalar man en månadslön för en lärare.
Du kan gå via BiS solidaritetsfond pg 33 53 16-6 (Skriv till ”Palestina” för att särskilt öronmärka pengarna. Vi kan ha anledning att även fortsättningsvis göra mindre insatser för att stötta våra
sydafrikanska vänners arbete)
Men du kan förstås också skicka pengar direkt till Diakonia pg 90 33 04-4, men måste då skriva till
”barnlitteratur” eller ”palestina” och på så vis öronmärka pengarna.

Läsning på Tamer Institute i Ramallah 21 december 2006

“Nar jag började bli involverad i barnlitteraturprogrammet, trodde jag aldrig att jag skulle känna en sådan inre
förändring. Jag lärde mig så mycket; kreativitet, skrivfärdighet, skådespel, och det var en så berikande upplevelse.
Det är en härlig känsla att lära sig något och förmedla vad jag lärt mig till andra.” Mahmoud Zanat, 20 år,
Volontär på Tamer institutet i Gaza.
”Barnlitteraturprogrammet grundades med tron att det är nödvändigt att uppmuntra läsande för att kunna
kompensera för bristerna i utbildningsystemet i Palestina. Tyvärr var det stor brist på böcker i de ockuperade
palestinska territorierna, bland annat på grund av Israels förtryckande politik. Dessutom skrevs och översattes
böcker för barn utan hänsyn till barnens behov eller speciella situation, vilket gjorde det svårt för barnen att dra
fördel av läsandet på ett bra sätt. Diakonia’s partners inom barnlitteraturen levandegör litteraturen för barnen
genom att utbilda författare, bibliotekarier och illustratörer och har fram tills nu stöttat över 73 lokala bibliotek
genom att förse dem med ett brett utbud av palestinska, arabiska och internationella barnböcker. Med hjälp av
speciella initiativ som till exempel tävlingen ‘Min första bok’, uppmuntras barn att delta i en kreativ process.”
Ur informationsmaterial från Diakonia
bis #2 2007
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Begränsad eftersändning

Vid deﬁnitiv eftersändning återsänds för
sändelsen med nya adressen på baksidan
(ej adressidan).

B-posttidning

Avsändare: bis
Rosenbadsgatan 9
652 26 Karlstad
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