#3 2007
PRIS: 30 kr

UTGIVEN AV FÖRENINGEN BIBLIOTEK I SAMHÄLLE

Bibliotek i Nicaragua Vem forskar om
barnbiblioteken? Biblioteken - kapitalismens kanariefåglar. Brinnande bibliotek.
Bibliotekens rötter. Berlin, Toronto,
Vancouver, Ramallah...

Innehåll bis nr 3 2007

Omslagsbild:

4. Notissidan. Ingrid Atlestam har en hel del
synpunkter på bl a Bibliotekstjänst
5. Dålig kulturpolitik lägga ner! BiS stöduttalar
sig för En bok för alla
6. Författarna och biblioteken. Jan
Ristarp ger Författarförbundets biblioteksråds
syn på bl a låneavgifter med anledning av Siv
Wold-Karlsens artikel i nr 2
7. Folkbiblioteket – radikalt, liberalt eller bara
konservativt? Mats Myrstener kommenterar en
artikel av Ingrid Elam.
10. Folkbiblioteket som demokratifrämjare - exemplet Nicaragua. Jennie Wangel
13. Brinnande bibliotek. Anders Sjöbohm har
läst en bok om extremistiska övergrepp mot
bibliotek
14. Frågor om barn- och ungdomsbibliotek
– kan någon svara? Anna Lundh har läst en
översikt som pekar på bristen på svensk barnbiblioteksforskning
18. Biblioteken som kapitalismens kanariefåglar.
Offentliga bibliotek under den reellt existerande
kapitalismen. Siv Wold-Karlsen har läst Barbarians at the Gate of Public Libraries
20. LibraryThing – en bibliotekssak att inspireras av. Kalle Laajala deltar med entusiasmen i

Katalogskåp på
folkbiblioteket
Manolo Cuadra,
Granada
i Nicaragua
Foto: Jennie Wangel

i den nya folkrörelsen Social katalogisering på
nätet
24. Maktdjävulen i biblioteket. Har Jonas Aghed och Juan Vega rätt fast dom har fel, undrar
Mikael Böök. Jonas Aghed tycker att Mikael
Böök missat
poängen!
26. Litteratur & nycirkus som sociala projekt i
Toronto. Barbro Bolonassos har varit där.
27. Förhandlingar efter sju veckors strejk på
Vancouver Public Library. Alexandra Youngberg tror att exemplet sprider sig.
28. Böcker under belägring – Sven Hallonsten
har besökt Tamer Institute på Västbanken. Och
BiS insamling har knappt börjat!
30. Samtid och dåtid i biblioteksberlin. Lennart Wettmark har talat med Frauke MahrtThomsen inför BiS oktoberresa.
31. Tyska boktips från Mats Myrstener
32. Har du BiS-arkivalier? Dags att skriva BiS
historia!

Utges av föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidningen utkommer med fyra nummer
per år, indexeras i Artikel-sök
Redaktör och ansvarig utgivare:
Lennart Wettmark
Styrelse/redaktionsgrupp:
Ordinarie: Mats Myrstener, Lennart
Wettmark, Lena Lundgren, Christian
Forsell, Anette Eliasson, Åse Hedemark
Suppleanter: Barbro Bolonassos,
Karin Fagerberg, Berith Backlund, Ingrid
Atlestam, Nick Jones, Jonas Aghed

BiS´ hemsida:
http://www.foreningenbis.org



Prenumerationer, medlemskap och
Ekonomi:
Christian Forsell
Telnr. 046-141578
Kobjersv. 9 A, 227 38 LUND
e-post:
christian_forsell@telia.com
Prenumerationer
150:–
Institutioner		
210:–
(utanför Sverige:
220:-)
Medlemskap (inkl.pren.)190:–
Studerande (inkl.pren.) 100:–
Lösnummer		
30:–
Postgiro: 33 53 16-6

bis #3 2007

U

nder 70-talet strömmade nya perspektiv in i västvärlden och fångades upp
i nyckelord som kolonialism, USA-imperialism, Vietnam, kapitalismen,
indoktrinering, kvinnokamp, för att bara nämna några. BiS blev agent för
perspektiven i biblioteksvärlden. Böcker, tidningar, radio/TV speglade en ny verklighet, som många gånger var obekväm även för socialdemokrater i maktställning.
Borgerligheten var på defensiven, men gjorde försök via SAF/Timbro att med subventionerade böcker försöka motverka utbudet på marknaden. Det hjälpte uppenbarligen inte, utan inför Bok- och Biblioteksmässan 2004 skrev nyliberala fixtjärnan
Johan Norberg om den kompakta vänstervridningen på biblioteken och upprördes
över att biblioteken i större omfattning köpte in omtalade världsnamn som Naomi
Klein och Vandana Shiva snarare än nyliberaler som Johan Norberg och Fredrik Segerfeldt. Johan Norberg har förstås rätt i att biblioteken skall vara allsidiga, värna
minoritetsuppfattningar och inte bygga sitt urval enbart på efterfrågan. Rimligen är
därför t ex nyliberala tidskriften Neo representerad på många bibliotek idag.
Genom regeringsskiftet vädrar en del morgonluft och det marknaden inte förmår göra tillfredsställande skall nu statliga Forum för levande historia göra genom
att med statliga pengar belysa kommunismens brott. När då Jonas Aghed och Juan
Vega i våras i Biblioteksbladet utropade de provokativa orden ”inte över vår bibliotekströskel” var rimligen udden riktad mot brottet mot en princip - att biblioteken
inte borde vara en lydig distributionskanal för politiska kampanjer. För ingen kan ju
ifrågasätta de avskyvärda brott som begåtts av Stalin, Pol Pot, Mao m fl - oavsett om
sen antalet är x eller y miljoner.
Anders Ericson skrev en gång om det tvivelaktiga iredan i att länka ihop kommunal information och biblioteket (Et prinsipp i forfall: Informasjonstjenestene og det
uavhengige folkebiblioteket…bis 3 2003 29-31) Det är i det perspektivet man måste
se den här debatten.

Manusstopp för nästa nummer är 1 november!

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

Medverka i bis!

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

Vi måste höja våra
röster

Tidskriften Ikoner
(BTJ) läggs ner nu när
redaktören går i pension.
Även om det inte varit
den mest omstörtande
och debattglada rösten i
bibliotekskören, så blir det
fattigare när den tystnar.
Biblioteksdebatten saknar
många stämmor, är alltför
lågmäld, saknar ideologi
och visioner. Var är ni,
alla ni unga arga, i Second
World? Blogg, My Space,
Facebook och andra
digitala arenor i all ära,
men de blir ändå bara för
de redan involverade. Hög
tid att komma åter till
verkligheten och starta
eget, ett nytt radikalt
forum för mogondagens
biblioteksröster på
gutenbergianskt vis.

Påbjuden åsikt

Men vem vågar sticka ut
hakan med provocerande
åsikter efter att ha läst
den samlade borgerliga
attacken på Jonas Aghed
och Juan Vega efter deras
inlägg ”Påbjuden kunskap”
i BBLnr 5, 2007. Istället
för en saklig diskussion


ropas det på censur och
yrkesförbud. Somliga
tycks ha reagerat med
reptilhjärnan och sett det
kommunstiska spöket, det
gamla påslakanet, komma
fladdrandes. Men som
marknadsföringsexperterna
säger, all publicitet är bra
på sikt. Många blir kanske
nyfikna på vad som döljer
sig eller saknas i alla dessa
till synes ofarliga bibliotek

Som man bäddar får
man ligga

Det finns mycket att
säga om BTJ-häftena
och om den aviserade
prisökningen även innebär
en kvalitetshöjning, så
skulle kanske upprördheten
på BIBLIST vara något
mindre. Men det går
inte att komma ifrån att
någon annan motsvarande
inköpsvägledning, som
skulle vara lika rationell
och effektiv
för ett
normalstort
folkbibliotek
finns inte, om
man nu inte
bara ska följa
topplistor,

bokklubbskataloger och
den så kallade efterfrågan,
utan försöka hålla bredd
och djup i mediabeståndet.
Att då bara se till den egna
ekonomin och försöka
spara in på antal häften
eller använda andra
inköpskällor istället, är
kortsiktigt och inskränkt.
Arbetstid är också pengar!
BTJs kostnader måste ju
fördelas på antalet försålda
häften, alltså färre häften
leder till högre pris,
snålheten bedrar visheten.
Kapitalismens mål är ökad
vinst inte bättre bibliotek!
En helt annan fråga är
BTJs utveckling från
ett av biblioteken ägt
serviceföretag till ett
vanligt vinstdrivande
privatbolag. Att SAB-SB
sålt ut BTJ är illa nog, låt
oss nu ”solidariskt” betala
för BTJ-häftena så länge
det inte finns något lika bra
alternativ.

I vissa avseenden är vi
tillbaka i ruta ett, där
biblioteken stod när BTJ
startades för 1952 i syfte att
rationalisera bibliotekens
verksamhet.
Men tyvärr är det
politiska läget och
samhällsklimatet inte
sådant nu, att det är
möjligt att starta om,
eller få en stark nationell
bibliotekspolitik med en
praktik, som effektiviserar
de enskilda bibliotekens
vardag, såsom BTJ
gjorde från början. I
entreprenadens och
outsourcingens tidevarv
är var och en sin egen
lyckas smed och skam den
som ser utöver den egna
budgetramen.

Bibliotekstjänst gör en
Persson
I dessa spalter förnekade
BTJ för några år sedan

ur bis
14/15
1971
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å det bestämdaste, att
de hyste planer på att
driva folkbibliotek på
entreprenad. I andra spalter,
SDS i juli och BBL nr 5, kan
man läsa att det är just det
BTJ nu ämnar göra och att
det är anledningen till att
Svensk Biblioteksförening
sålt sina sista aktier i
bolaget. Skötebarnet
blev en gökunge. För
BTJs del är detta en
självklar utveckling, från
katalogkortstryckning
till totalproduktion av
biblioteksverksamhet.
Hade företaget fortfarande
varit helägt av biblioteken,
d v s kommunerna, med
ett säkrat demokratiskt
inflytande, hade det kanske
varit en väl så god lösning
på småskalighetens problem
i dessa nätverks- och
globaliseringstider, i
brist på en nationell
bibliotekssamordning.

biblioteken samarbetar i ett
nätverk och kompletterar
och stöder varandra,
saboteras och vi blir alla
varandras konkurrenter
istället för kollegor och
arbetskamrater.

Varför konst?

Kulturutredarna skulle
kunna börja sitt uppdrag
med att läsa boken
”What Good are the
Arts?” av den brittiske
litteraturprofessorn John
Carey. Han argumenterar
mot tanken att konst skulle
ha någon slags förädlande
påverkan på människan, att
vi blir mindre barbariska
genom musik, film och
bildkonst. Den enda

Vadå kultur?

Kommittédirektiven
för kulturutredningen
är väl inte mycket att
säga om. Det är vad
man kan vänta sig, krav
på mer finansiering från
annat håll än skattekistan.
Underförstått tycks kultur
vara det som så kallade
kulturinstitutioner sysslar
med, någon mer explicit
förklaring av vilket
kulturbegrepp man håller
sig med finns inte.
Biblioteken har lämnats
därhän, det får bli en
senare fråga. Om det
är bra eller dåligt kan
diskuteras. Bristen på
nationell bibliotekspolitik
gör att många kommuner
kan hinna rasera sina
bibliotekssystem under
innevarande mandatperiod.
Man kan till exempel
förbjuda utlån av DVDfilm av konkurrensskäl
såsom moderaterna gjort
i Täby, eller driva tanken
på konkurrensutsättning
till en punkt där hela den
hundraåriga tanken på
sambiblioteket, detta att
bis #3 2007

konstform som finner
lite nåd i hans kritiska
genomgång är litteraturen,
eftersom den genom
sin mångfald uppmanar
till tvivel och ett öppet
sinnelag. Hela kulturlivet
blir för Carey en fråga
om rehabilitering och en
arena för de sensibla och
världsfrånvända. Konst
är det som jag anser vara
konst. (Källa SvD 040324)
Hans bok har redan
kommit i en andra upplaga
och givetvis väckt livlig
debatt!
Mycket av hans tanker
känns igen från en tidig
Göran Palm. Kanske åter
dags även här att ifrågasätta
hela kulturetablissemanget
med dess eliter, institutioner
och experter?

Det kosmopolitiska
samhället

Kulturutredarna bör
få ännu en läsläxa,
”Mångfald är framtiden;
slutbetänkande
av Kommitten för
Mångkulturåret 2006 ,
SOU 2007:50”. Givetvis för
att ta del av förslagen som
har med kulturpolitiken
att göra, men även för den
samling essäer av fristående
forskare och skribenter
som finns med. Däribland
Per Wirténs varning för
pluralismens snudd på
rasistiska konsekvenser,
där var och en kan bli

isolerad och övergiven på
sin lilla, kanske trygga,
kulturmosaikbit. Han vill
istället återinföra begreppet
kosmopolitisk, ett öppnare
osäkrare mer föränderligt
samhälle, som måste
inkludera alla . Vi måste
acceptera att demokratin
inte är en social gemenskap
utan en gemenskap av
främlingar skrev redan John
Dewey i 20-talets USA.
Wirténs essä för
tankarna till Thomas
Hylland Eriksens
”Kulturterrorismen” - en
måste läsning från 1999.

Dålig kulturpolitik att
lägga ner En
bok för alla
Vid Föreningen Bibliotek i Samhälles (BiS) styrelsemöte i Finnhamn den
2/9 2007 gjorde man ett uttalande som
idag också har lämnats till Kulturdepartementet och till Riksdagen. Uttalandets
lydelse:
Biblioteksföreningen Bibliotek i Samhälle (grundad 1969), vill på det starkaste protestera mot den borgerliga alliansens planer på att dra in bidraget till En
bok för alla. Vi menar att Bok för allas
bokutgivning stödjer läsfrämjande insatser gentemot både vuxna och barn,
men kanske främst för barn, där bokutgivningen varit mycket viktigt. Även
om pocketböcker idag blivit billigare är
Bok för allas utgivning av stor betydelse,
inte minst de billiga bilderböcker förlaget gett ut. Vill man med läsfrämjande
insatser nå de grupper som normalt inte
besöker bibliotek och bokhandel är En
bok för allas billiga bokutgivning av allra största betydelse. Att strypa den är ett
exempel på mycket dålig kulturpolitik.
För Föreningen BiS, Stockholm 200709-02, Mats Myrstener



Författarna och biblioteken
I en artikel i bis nr 2 för i år tar Siv Wold-Karlsen, med exempel från bl.a. Tyskland och Italien, upp
frågan om avgifter på bibliotek mot bakgrund av EU-direktivet 92/100, och dess resonemang kring
särskilda låneavgifter. Hur kan upphovsmännen, författarna t.ex., tänkas se på frågan? Här följer
några kommentarer från Jan Ristarp med utgångspunkt i hans arbete i Sveriges Författarförbunds
biblioteksråd.
Jan Ristarp

T

ill att börja med har Författarförbundet (SFF)
nyligen på nytt slagit fast att det som organisation
ansluter sig till UNESCO-kravet att de offentliga
bibliotekens böcker ska vara gratis tillgängliga för
biblioteksanvändarna. Det görs i den Policy för folkoch skolbibliotek som SFF utarbetade i fjol (se www.
forfattarforbundet.se/sff/main.nsf/2/10110/). Men som
bekant så betalar å andra sidan staten i särskild ordning
författarna för användningen av deras böcker. Det sker
genom den så kallade biblioteksersättningen som förvaltas
och fördelas genom Sveriges författarfond. Fondmedlen
används dels som s.k. författarpenning, som är en
ersättning i relation till antalet lån, dels till stipendier och
bidrag av olika slag till svenska författare, översättare och
illustratörer.
Sedan kan man utan vidare hävda att den syn på
biblioteksverksamheten som återfinns i direktivet,
som det numera tolkas av kommissionen, och som inte
minst Danmark häftigt invänt emot, är främmande
också för berörda svenska parters sätt att se på
biblioteksersättningen.
Det nordiska synsättet kan dessutom finna stöd
i direktivet. En medlemsstat får nämligen utnyttja
undantag från direktivens ensamrättsbetämmelser om
”åtminstone upphovsmän får ersättning för utlåningen”.
Dessutom stadgas att medlemsstaterna har frihet att
bestämma ersättningens storlek ”med hänsyn till sina
kulturfrämjande syften”. Och Sverige har, liksom de
övriga nordiska länderna, sedan mitten av 50-talet,
etablerat kulturpolitiskt grundade ersättningssystem för
allmänhetens användning av författarnas verk i offentliga
bibliotek, i Sveriges fall i folk- och skolbibliotek.
Direktivet fastslår ju dessutom att det är först när
bibliotekets driftskostnader till fullo täcks av betalning
för utlåningen som det blir fråga om en ekonomisk eller
kommersiell nytta av det som kallas utlåningsverksamhet.
De nordiska länderna är alltså i den här frågan
främmande för EU-synsättet om ”trade and commerce”.
Danmark kunde, som medlem i EG sedan 1970-talet och
som ett land som sedan länge hade en kulturpolitiskt
grundad biblioteksersättning, påverka utformningen av
utlåningsdirektivet 1992. Danmark tyckte sig i det arbetet
få sådana uttalanden av rådet och parlamentet om att det
danska systemet uppfyllde direktivets krav.


Den svenska regeringen

Det är också värt att notera att den svenska regeringen i sitt
yttrande till kommissionen 2005 som svar på påståendet
att Sverige inte korrekt implementerat direktivet säger så
här:
”Upphovsmän vars verk är författade på något av de
mindre språken inom gemenskapen torde i regel ha
svårare att nå ut i andra länder inom gemenskapen än de
upphovsmän som är verksamma på något av de större
språken. Förändringar av reglerna för ersättning på det
sätt som kommissionen eftersträvar skulle innebära att
de stora språken skulle gynnas på bekostnad av de små.
Kommissionen hävdar att alla upphovsmän inom EU
och inte bara de svenska ska vara berättigade till svensk
biblioteksersättning. En sådan utveckling skulle enligt
den svenska regeringen stå i strid med Art 151 i fördraget,
d.v.s. den artikel som säger att gemenskapen ska beakta
de kulturella aspekterna då den handlar enligt andra
bestämmelser enligt fördraget, särskilt för att respektera
och främja sin kulturella mångfald, d.v.s. gemenskapens
mångfald.”
Det finns alltså en bred samsyn bland de svenska
parterna i upphovsrättsfrågan att författarnas ersättning
för allmänhetens utnyttjande av deras böcker via
de offentliga biblioteken vilar på ett kulturpolitiskt
ställningstagande. Att det sedan är viktigt att försvara den
fria tillgången till bibliotek också när den angrips med
andra argument än sådana som är rotade i EU-skrivningar,
är naturligtvis en annan och minst lika viktig sak.
I det sammanhanget kan det kanske vara mödan värt för
politiker och andra biblioteksansvariga att något fundera
över att det inte är mer än 26 procent av befolkningen
i Tyskland som använder biblioteken, mot ungefär 60
procent i de nordiska länderna. Att detta åtminstone till en
del har sin grund i låneavgifterna på de tyska biblioteken
är nog ingen särskilt djärv gissning. Å andra sidan är det
viktigt i den svenska debatten om gratisbibliotek att inte
blanda ihop låne- (eller användnings-) avgifter med andra
avgifter biblioteken kan ta ut. Övertidsavgifter t.ex. utgår
ju därför att den ena parten inte hållit ett ingånget avtal.

bis #3 2007

Mats Myrstener kommenterar en
artikel i DN av Ingrid Elam

21 juni kastade Ingrid Elam i Dagens Nyheter ut en bra
hypotes – de svenska folkbiblioteken är en ”borgerlig
uppfinning”, med särskild hänvisning till pionjären, högerkvinnan Valfrid Palmgren. Det är en intressant och
inte helt oriktig hypotes. Dock – genomförandet och
utbyggnaden av folkbiblioteken i Sverige efter andra
världskriget bör socialdemokratin ha heder av. Men värdegrunden – nog är den snarast socialliberal?
Man kan tycka att det är en diskussion om påvens skägg.
Dock kanske dagens borgerliga kommunpolitiker borde
skänka en tanke till ”den svenska kulturtanten” som Elam
kallar henne, högerkvinnan Valfrid Palmgren, som med sin
stridsskrift Biblioteket en ljushärd 1909 inledde ett absolut
paradigmskifte i svensk bibliotekspolitik. Palmgren skulle
knappast applådera att man lägger ner biblioteksfilialer
bara för att kunna sänka skatten med några öre. Och att
kommunerna över huvud taget ska syssla med folkbibliotek
skulle hon också höja på ögonen åt – det var enligt hennes
mening en statlig syssla.
När idag skolministern börjat fundera på om
skolorna återigen ska vara statliga så … ja, darra månde
kommunpolitikerna.

knappast. Men man vann erkännande för sin verksamhet
och den framsynte bibliotekarien Fredrik Nilsson såg
förmodligen längre än så – han hade redan 1905 kastat
fram ett önskemål om ett stort ”centralbibliotek” i
Stockholm, och en sammanslagning av de olika små och
stora föreningsbiblioteken i staden.
De amerikanska idéer som Palmgren skulle introducera
med sina stridsskrifter 1909, och fortsättningsvis i
utredningen om statsbidrag 1911, och utredningen om
ett stadsbibliotek i Stockholm 1912, var dock i stora drag
oprövade i Sverige vid denna tid. De inkluderade öppna

Gratisprincipen

På en punkt vill jag dock vederlägga Elam. Gratisprincipen
var visserligen helig för Palmgren, men hon var inte först.
I Stockholm infördes gratisprincipen på folkbiblioteken
redan 1907, när de första kommunala bidragen röstades
igenom i stadsfullmäktige. Pådrivande var snarast stadens
liberaler i Folkbildningsförbundet, Knut Kjellberg, GH
von Koch, Axel Hirsch. Vid den tidpunkten var det bara
församlingsbiblioteken som var gratis i Stockholm, men de
var bara öppna för boende inom församlingen.
Reformen drabbade kanske hårdast Stockholms
arbetarebibliotek, som drevs av arbetarrörelsen i
Stockholm. Man tappade i ett huj de stora inkomster
man fick från låneavgifterna, statsbidraget kompenserade
bis #3 2007



hyllor, stor barnverksamhet, frekventa öppettider, lättläst
kortkatalog, gratis tillgång för alla medborgare, statliga
bidrag, och sakkunnig, avlönad och utbildad personal.
Hon prövade själv det öppna hyllsystemet på Gustav
Vasa församlingsbibliotek och på det Barn- och
ungdomsbibliotek hon startade i Stockholm 1911. Hennes
åsikt att biblioteket skulle vara ”opolitiskt”, stå utanför
partigränserna, var kanske främst en släng åt Fredrik
Nilssons Arbetarebibliotek, en rad arbetarbibliotek hade
nu vuxit upp runt om i Sverige, där även ABF och IOGTbibliotek börjat göra sig gällande.
Men vad hon menade var ju att folkbiblioteken inte skulle
styras av politiska eller religiösa föreningar, vare sig det
var kyrkan, arbetarrörelsen, eller det politiskt liberala
Folkbildningsförbundet. Det vore kanske också något att
beakta, idag när religiösa grupper av allehanda slag startar
förskolor, grundskolor, och t.o.m. gymnasieskolor.
Palmgrens värdegrund var gediget borgerlig och
kulturkonservativ. Man skulle vörda kung och fosterland,
Gud, familj och goda seder. Att läsa goda böcker gjorde
människan god, de tankarna hade hon läst i pionjären
Andreas Schack Steenbergs polemiska skrift Om
folkbibliotek utgiven av den liberala studentföreningen
Verdandi 1902. Den inledde en stark utveckling av
folkbiblioteken i Danmark, som starkt påverkade
förhållandena i Sverige.
Idag ler vi kanske åt Palmgrens syn i smakfrågor,
där hon starkt avskydde politisk agitation och erotiska
beskrivningar. Författare som Hjalmar Söderberg och
August Strindberg hamnade i hennes giftskåp, för att inte
tala om Agnes von Krusenstjerna och Emile Zola. Hennes
uppfostrande syn på litteraturen, den skulle alltid ha en
”förädlande” kraft på läsaren, skulle leva kvar länge bland
svenska bibliotekarier. Hennes syn har två sidor, varav
den ena ändå är positiv. Bibliotekets bokbestånd och dess
innehåll ska tas på allvar, goda böcker kan verkligen ”spela
roll”. Enkel gottköpslitteratur som bara lockar öga och
gom stod hon helt främmande för.

De socialliberala spelade roll
I Stockholm – liksom i Göteborg – spelade socialliberala debattörer stor roll när folkbiblioteken introducerades.
Folkbildningsförbundet, som grundats ur gamla föreningar som Studenter och arbetare, och Föreningen för folkbibliotek och läsestugor, drev flera bibliotek i Stockholm, som
vände sig till fattiga, icke-fackförbundsanknutna arbetare
och deras barn. En person som G.H. von Koch drev nästan
ensam en omfattande verksamhet på det sociala området,
som sträckte sig över kooperation, fattigvård, nykterhetsoch bostadsfrågor.
Han var i bästa mening socialliberal, en ideologisk
riktning som idag verkar närmast försvunnen. Han satt i


stadsfullmäktige och redigerade ensam den betydelsefulla
Social Tidskrift. Hans kollega Axel Hirsch tillhörde den
stora judiska liberala gruppen i Stockholm. Hirsch drev,
tack vare en privatförmögenhet, folkbildningsfrågor,
i Stockholm och nationellt, och redigerade Folkbiblioteksbladet, BBLs föregångare, som ofta följde med
som bilaga till Social tidskrift.
Von Koch kunde redan 1898 profetera om en ”lugn
omvälvning” av samhället. Han förutspådde att arbetarna
snart skulle få rösträtt och överta den politiska makten.
Då gällde det att förbereda övergången så att våld och
blodspillan inte uppstod. Den kooperativa rörelsen låg
von Koch särskilt varmt om hjärtat. Han lämnade också
efter sig en stor fotosamling som finns på Stadsmuseet i
Stockholm.
Von Koch förordade inte minst fredliga sammanslutningar som kvinnoföreningar, fackföreningar,
bostadskooperativ och nykterhetsföreningar. Kring
sekelskiftet uppstod en bred ”vänstersamverkan”,
t.ex. i den Frisinnade klubben i Stockholm, där både
socialkonservativa, socialliberala, och socialdemokrater

GH von Kock debuttalar i Riksdagens första kammare 1915

deltog i livliga diskussioner. De liberala initiativen skulle
leda till att staten tillslut, på 1920-talet började intressera
sig för socialpolitik. Socialstyrelsen grundades 1913, och
ett socialdepartement 1920, det var frukten av inte minst
von Kochs trägna arbete mot trångboddhet och utbredd
prostitution.
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Den kristna tanken

Inte minst viktigt för Valfrid Palmgrens värdegrund var
också det kristna kärleksbudskapet och missionskallelsen.
Den var oerhört viktigt för bibliotekspionjärerna i
USA och England, och spelade stor roll för personer
som Palmgren och Schack Steenberg. En liberal
kvinnosakskvinna som Fredrika Bremer åkallar ständigt
Gud i svåra stunder, i Carina Burmans biografi läste jag
i somras om när Bremer på båtresa mellan Kairo och
Jerusalem drabbades av en storm på Medelhavet.
Hon skriver själv att hon, bland skrikande och
dödsförskräckta passagerare bad till Gud och gick och la
sig i sin hytt lugn och förtröstansfull. Och se – nästa dag
hade stormen bedarrat.
Jag tror att den kristna kallelsen att göra gott
för människan (och indirekt för sig själv) inte ska
underskattas när man försöker se på den värdegrund som
i folkbiblioteken överlevt ända in i vår tid. Vägen mellan
denna religiösa och politiska övertygelse är kort och bärs i
mångt och mycket upp av samma slags humanistiska ideal
Valfrid Palmgren trodde att en satsning på folkbibliotek
var klokt investerade pengar. Inte minst när det gällde att
lära sig västerländsk parlamentarisk demokrati. Här
talar hon samma språk som många socialdemokrater
skulle göra på 1930-talet, när nazism och kommunism
bankade på dörren. Att bankmannen Knut Wallenberg
donerar en miljon kronor till ett stadsbiblioteksbygge
i Stockholm 1918 är kanske ingen tillfällighet, det
var året efter revolutionen i Ryssland, som satte djup
skräck i borgerligheten över hela Europa.
Folkbiblioteken skulle komma att spela en stor roll
i spridandet av demokratins idéer, i samarbete med
studiecirkelförbund och föreläsningsföreningar, i
Folkets hus och senare på radio. Det var ett helt litet
uppfostringsprojekt, i syfte att rädda Sverige från en
blodig utveckling liknande så många andra länders i
Europa. I så måtto får projektet nog anses som lyckat.

särfall som bryter mot lagen.
Som grund för detta kan man se Per Sundgrens
nyutkomna avhandling om ”Kulturen och
arbetarrörelsen”, som övertygande argumenterar för
att de värderingar som styr den socialdemokratiska
kulturpolitiken är borgerliga och liberala. Jan Ristarp och
Lars G. Andersson pekar i ”Mitt i byn” på arbetarrörelsens
bidrag till denna värdegrund: allas lika värde, jämställdhet
mellan ras och kön (en god tanke i teorin), och utvecklad
solidaritet. Allt detta finner vi dock hos Fredrika Bremer
redan 1860, och i det kristna kärleksbudskapet. Men
riktningen, nerifrån och upp, istället för tvärtom, är viktig.
Samt, inte minst, implementeringen. Och Valfrid Palmgren
är tydlig på den punkten: goda folkbibliotek gynnar både
rik och fattig, kvinna och man, och måste finansieras
med skattsedeln. Det är en tanke, formulerad 1909 av en
högerkvinna, som är aktuell än idag.
Mats Myrstener är styrelsemedlem i BiS och bibliotekarie
på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Implementeringen

De som skulle administrera de socialkonservativa och
socialliberala idéerna om folkbibliotek och skola var
dock socialdemokratin, som fick den politiska makten
runt om i landet sedan allmän rösträtt genomförts
fullt ut 1921. I Stockholm hette skolborgarrådet
Oscar Larsson, han stod bakom SSB:s ledning i
vått och torrt, under hela 1930-talet. I Göteborg
kom den riktigt stora utvecklingen under Sigurd
Möhlenbrocks ledning, på 1960-talet. Man kan säga
att socialdemokraterna implementerade de tankar som
på socialliberal värdegrund varit stadfästa sedan länge.
Hit hörde att biblioteket ska arbeta ”opolitiskt”, vara
öppet för alla, och inte censurera bokurvalet utom i
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På väg till biblioteket?


Folkbibliotek som demokratifrämjare exemplet Nicaragua
Nicaraguas bibliotek har stora brister. Böcker lånas bara ut undantagsvis, den mobila biblioteksverksamheten hämmas av bristande underhåll på fordon. Landets bibliotekarier hoppas nu på den nya
kulturplanen. 2008 fasas det svenska biblioteksbiståndet ut. Har det bidragit till att stärka biblioteken?
Text och foto: Jennie Wangel

I

vårt alltmer globaliserade
samhälle finns information i
överflöd, men inte för alla. För
att skapa nödvändiga förutsättningar
för utveckling är information och
kunskap viktiga komponenter.
Tillgång till dessa två har alltid varit
nyckeln till framgång. En modern stat
måste kunna generera och utveckla
information, i annat fall blir man
snart beroende av andra länder.
Särskilt gäller detta för länder med
bräckliga demokratiska system.
Men för att kunna användas måste
information först behandlas, alltså
samlas, beskrivas, sparas och göras
sökbar. Denna process är enligt
IFLA ett ansvar för bibliotek och
informationscentra. Folkbiblioteket
är i många fall den enda existerande
objektiva kommunikationsagenten
i ett samhälle. Även i de fall
då allmänheten inte vill ta del
av kontroversiella idéer måste
dessa bevaras, skyddas och
tillhandahållas för att samhället
ska kunna förbli fritt. Men världen
över kämpar folkbibliotek mot
hotet av nedläggning, minskat
stöd och intresse från ländernas
regeringar. I länder med en svag
bibliotekssektor är regeringarnas
stöd för biblioteksutveckling ofta
minimalt eller helt obefintligt. Ett
stort problem för folkbibliotek
världen över är just att de styrande
inte kopplar bibliotekens funktion
till samhällsutvecklingen.
Alltför ofta verkar bibliotek och
biblioteksutveckling vara allas
angelägenhet men ingens ansvar.
Detta är mycket tydligt i
Nicaragua, där bibliotekssektorn
är ett oprioriterat område och där
biblioteken till stor del överlever
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på donationer och utländskt stöd.
Nicaragua är ett av världens mest
skuldtyngda länder, där krav på
återbetalning ofta har fått kultur- och
utbildningssektorn att stå tillbaka.
Det finns till exempel inte längre
någon bibliotekarieutbildning. Den
lades ner 1995 av vad som sades bero
på bristande intresse. Utbildningar
som snabbt genererar pengar, till
exempel inom teknik och turism är
mer prioriterade. Den tillväxt som
folkbibliotek faktiskt kan bidra
till, i form av utbildade och aktiva
medborgare, är inget för politiker med
kortsiktiga perspektiv. I samhällen
med strävan efter kvantitativt
mätbara resultat är det svårt för
folkbibliotek att vinna gehör. Under
senare år har dock några blygsamma
försök gjorts till att återinföra
en bibliotekarieutbildning på
universitetet UNAN (la Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua) i
Managua, där den tidigare tillhörde.

Läsande miljö krävs

För att kunna värna det fria ordet i
demokratiska samhällen idag krävs
en läsande miljö. I det nicaraguanska
samhället, där analfabeter är en
växande skara, är det skrivna ordet
en bristvara. I nästan hälften av
de nicaraguanska hemmen råder
mycket stor fattigdom, och dessa
familjer har ingen möjlighet att
använda sina knappa tillgångar
för barnens utbildning. Inte heller
kan man få del av information via
kostsamma tidningar, Internet,
böcker, m.m. Möjligheterna att
delta i det demokratiska skeendet
blir därför mycket begränsade.
I en sådan miljö blir tillgång till
folkbibliotek helt avgörande. Sedan

mer ett decennium har Sverige
stött utvecklingen av national- och
folkbibliotek i Centralamerika.
Det Sida-finansierade stödet har
förmedlats av Kungliga Biblioteket.
Nicaragua var första landet att ingå
i biblioteksstödet, som startades
1984. Då bildades en referensgrupp
inom svenska Unescorådet med
uppgift att stödja utvecklingen av
nationalbiblioteket Rubén Darío i
Managua. Det var första gången som
kulturstöd ingick i en Sida-finansierad
landram. Nu är projektet inne i sin
slutfas och ska avslutas december
2008. Frågan är vad som nu ska hända
med biblioteken i landet. Kommer
landets nyvalda vänsterregering
att vidta några andra åtgärder för
att utveckla landets bibliotek, eller
kommer det statliga stödet vara lika
obetydligt som innan? Och vad kan
biblioteken faktiskt bidra till?
Nicaragua har fört en lång och
ojämn kamp mot krig, orkaner,
vulkanutbrott och jordbävningar
som har drabbat både landet och dess
folkbibliotek. De boksamlingar som
lämnades kvar av diktatorsfamiljen
Somoza och av andra som flytt till
utlandet efter revolutionen 1979,
konfiskerades och blev grunden till
de cirka trettio första folkbiblioteken
över hela landet. Under åttiotalet
etablerades fler folkbibliotek runt
om i landet som en del i rörelsen
att sprida kultur och utbildning
till folket. Det finns i dag ca 140
Övre bilden: Barnbiblioteket Luis Alfonso
Velazques, Managua
Nedre bilden:Besök på kvinnofängelset Esperanza 2003
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folkbibliotek i Nicaragua. Men det är
stor skillnad på bibliotekens resurser
och det är inte alla som hittar dit.
Biblioteken finns främst i de större
städerna. Fattigdomen är i huvudsak
koncentrerad till landsbygden och
det är alltså där som tillgång till det
tryckta ordet i form av information
och litteratur saknas. Den läsande
kulturen i Nicaragua är mycket liten.
Läsning för nöjes skull är knapp då
man måste kämpa för sin överlevnad.
Folkbiblioteken i Nicaragua är

Böckerna får ej medtagas
från biblioteket

nära knutna till utbildningssektorn. I
hela Latinamerika är folkbibliotekens
användargrupp till åttio procent
elever som söker information till
sina skolarbeten eller använder
biblioteket som en tyst plats att arbeta
på. Folkbiblioteken är i praktiken en
förutsättning för att undervisningen i
skolorna ska kunna fungera, eftersom
skolorna sällan har eget material och
ytterst få skolor har egna bibliotek.
Landets bibliotekarier ser som sin
viktigaste uppgift att bistå barn och
ungdomar med litteratur som kan
stötta dem i deras utbildning.
Varje biblioteks framgång beror
främst på hur organisationen kring
det är uppbyggd. Medvetenheten
hos de styrande om bibliotekets roll
som en lärande organisation och
som en nationell tillgång är en av
förutsättningarna för att satsningar
ska bli framgångsrika. Intresset för
att utbilda medborgarna kopplas
dock sällan till en utveckling
av biblioteksverksamheten. I
projektplanen för det svenska
biblioteksstödet finns en vision om
att folkbiblioteken måste etablera
strategiska kontakter i det civila
samhället för att överleva. När nu
stödet från SIDA upphör 2008
förutsätts att detta sker ibland annat
Nicaragua. Frågan är om denna grund
finns i landet. När staten inte tar
ansvar skapas olika alternativa former
för biblioteksverksamhet. I Nicaragua
finns många privata initiativ, som
styrs av olika politiska, religiösa,
bistånds eller rena vinstintressen.
12

Det finns också många engagerade
personer som jobbar för landets
bibliotek och för att befolkningen
ska få tillgång till böcker utan
inblandning av privata intressen. Men
det är ändå alltid på någons villkor,
och många bokhyllor på landets
bibliotek består av avdumpade böcker
och begagnade datorer.
För det är viktigt att påpeka att
enbart tillgång till bibliotek inte
automatiskt leder till fri tillgång
på information. Inte heller leder
utveckling av bibliotek automatiskt
till ett mer demokratiskt samhälle.
Det finns två olika sätt att se på
folkbibliotekens samhällsroll. Det
ena är det neutrala perspektivet, dvs.
folkbiblioteken ska vara neutrala,
passiva. Det andra är det aktivistiska
perspektivet, där biblioteken och
bibliotekarierna förutsätts ta ett
socialt ansvar med aktivistiska
initiativ. En av de viktigaste
åtgärderna inom detta synsätt är
ett aktivt uppsökande arbete och
läsfrämjande aktiviteter. Begreppet
läskunskap innebär dock mer än
att bara ge ord till illitterata. För
en analfabet är biblioteket utan
betydelse. Men även för den som kan
läsa är biblioteket betydelselöst om
det inte finns ett adekvat innehåll
av böcker och annat material samt
personal. Det krävs alltså mer av
ett folkbibliotek än att bara fungera
som ett lagerhus för kunskap och
information. Många av landets
folkbibliotek erbjuder läs- och
skrivkurser, men det kostar pengar.

information för marginaliserade
grupper i såväl städer som på
landsbygden. Men för sådant
arbete krävs kapacitet och resurser.
Nationalbibliotekets bokbuss besöker
fängelser, skolor och parker, men står
ibland långa perioder stilla i brist på
pengar till reparationer och service.
Landets bibliotek kämpar med de
knappa medel de har för att nå ut till
befolkningen. Det är bara att hoppas
på, nu när stödet ska upphöra, att
det finns tillräcklig beredskap för
folkbiblioteken att stå på egna ben
och att de styrande inser vikten av
dem. Den nya kulturplanen rymmer
många förväntningar. Landets
bibliotekarier har förhoppningar
om att den nya regeringen ska
arbeta aktivt för bibliotekssektorn,
för bevarandet av kulturarv, för
främjandet av läsning och för att höja
landets utbildningsnivå.
Bibliotek kan inte ensamma
förändra ett samhälle, men de kan
bidra till en förändringsprocess. För
de unga i Nicaragua, framförallt
på landsbygden, skulle det vara
fantastiskt att via biblioteken kunna
se film, höra musik, få tillgång till
Internet, och inte minst, ha tillgång
till böcker, både för skolan och
för nöjesläsning. För det är inte
förrän det tryckta ordet sprids till
hemmen, till barnens vardag, som
en förändring faktiskt kan ske i
samhället.

Inga hemlån

En av hörnstenarna inom
folkbibliotekens verksamhet, och
en självklarhet inom den svenska
bibliotekstraditionen, är ett väl
fungerande externt utlåningssystem.
De nicaraguanska folkbiblioteken
har generellt sett inget fungerande
cirkulationssystem. I de flesta fall
sker utlåning internt på biblioteket
och böcker kan inte tas med därifrån.
Böcker är en bristvara och vanligtvis
sitter man på biblioteket och läser,
kopierar eller skriver av. Ibland
lånar bibliotekarierna ut böcker till
personer de känner igen. I en miljö
med begränsade läsmöjligheter blir
det än viktigare att folkbiblioteken
har utlåningsmöjligheter och att alla
får ta del av den möjligheten.
Mobil biblioteksservice i Nicaragua
har visat sig vara av stort värde för
att främja läsning och ge tillgång till

Våren 2005 gjorde Jenny Wangel
en Minor Field Study i Nicaragua
om det svenska biblioteksbiståndet
till Centralamerika och skrev
sin magisteruppsats Libros
para todos: folkbibliotek som
demokratifrämjare. Är aktiv inom
VFSN, Vänskapsförbundet SverigeNicaragua. Arbetar just nu på Västra
Frölunda bibliotek, Göteborg.
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Brinnande bibliotek
Rebecca Knuth: Burning books and leveling libraries. Extremist violence and cultural
destruction. Praeger Publishers, 2006.

Å

r 213 f Kr gav Shi Huangdi, kejsaren som med
våld enade Kina och lät bygga den väldiga Muren,
order om att alla skrifter - utom diverse praktiska
handböcker - skulle brännas. Ingen tilläts opponera sig
och som en varning lät kejsaren begrava fyrahundrasextio
lärda män levande. Bokbålen i Tyskland efter nazisternas
maktövertagande har förvisso många föregångare och det
kinesiska exemplet är bara ett. Många svenskar minns
säkert vilken chockvåg som gick genom landet efter den
anlagda branden vid Linköpings bibliotek för elva år sedan.
Det som inte kunde hända hade hänt.
Men varför denna förstörelse, varifrån kommer viljan
att förinta det tryckta ordet? Och hela bibliotek? Rebecca
Knuth, professor vid Hawaiis universitet, använder termen
biblioklasm – besläktad med ”ikonoklasm” – för att beskriva
fenomenet. Om olika ”bokstormare” genom tiderna handlar
hennes mycket intressanta och välskrivna studie. Knuth tar
upp psykologiska och sociologiska faktorer bakom lusten
att förstöra men är inte främst intresserad av våldsdåd som
begåtts i stridens hetta. I stället lägger hon tonvikten på sådana
fall där hat och bitterhet fått tjäna genomtänkta politiska
syften. Hon tar upp franska revolutionen men annars är
hennes exempel främst hämtade från 1900- och 2000-talen,
tillsammans en skrämmande provkarta på blind fanatism och
extremism. I nationens, trons, ideologins eller rasens namn.
Redan Shi Huangdi ville kröna sitt enhetsverk med att
utplåna historien och tysta de röster som kunde inspireras
av den. Även Kambodjas röda khmerer ville ställa klockan
på år noll. Intellektuella förföljdes skoningslöst. Att
bära glasögon blev misstänkt, att äga böcker fullkomligt
livsfarligt. Med samma ursinne sprängde Afghanistans
talibaner Buddhastatyer och tränade prickskytte på
biblioteksböcker. Att Slobodan Milosevic och Saddam
Hussein förutom människoliv också hade ödelagda bibliotek
på sitt samvete kan såväl bosnier som shiamuslimer vittna
om. Därtill betydde Saddams fall än mer förstörelse i form

Jaffna
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av plundrade och vandaliserade kulturskatter; när lag och
ordning bröt samman nöjde sig den USA-dominerade
invasionsarmén med att skydda Iraks oljeproduktion!
Milosevics och Saddams handlingar utgör, liksom nazisternas
före dem, exempel på etnisk biblioklasm. Ett annat sådant
erbjuder förstörelsen av Jaffnas bibliotek i nordliga Sri
Lanka. Konflikten mellan landets tamilska minoritet och
dess singalesiska majoritet hade under flera års tid sakta men
säkert trappats upp. 1981, efter att några poliser skjutits ihjäl
i samband med ett valmöte, löpte singalesiska poliser och
soldater amok i Jaffna varvid biblioteket blev ett av deras
många offer. Närmare 97 000 volymer förvandlades till aska.
Biblioteket ägde ovärderliga samlingar i form av historiska,
religiösa och medicinska verk nedtecknade på palmblad,
gamla årgångar av tamilspråkiga tidningar och tidskrifter,
författarmanuskript och donationer - samtidigt som det
fungerade som ett vanligt folkbibliotek. För tamilerna kom
branden att framstå som ett mordförsök på deras kultur
och historia. Brandens konsekvenser blev också ödesdigra,
militanta krafter på ömse sidor fick friare spelrum och än
idag rasar inbördeskriget mellan folkgrupperna på Sri Lanka.
Dock är biblioteket återuppbyggt, med regeringspengar och
stöd från hela världen, men de verkliga dyrgriparna har inte
gått att ersätta.
Tyvärr uppvisar även motståndet mot rasismen fula exempel. Tre år efter branden i Jaffna attackerades det syd
afrikanska institutets bibliotek i Amsterdam av maskerade apartheidmotståndare. Inga människor kom till skada
- men reseskildringar från 1500- och 1600-talen, dokument
från boerkriget och mycket annat färgbombades och vräktes i en närbelägen kanal!
Anders Sjöbohm

Sarajevo
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Frågor om barn- och ungdomsbibliotek – kan någon svara?
14

Rum för barn på Kulturhuset

Anna Lundh har läst kunskapsöversikten
Studier av barn- och ungdomsbibliotek
och pratat med översiktens författare
om svensk barnbiblioteksforskning – och
framförallt bristen på denna. Hon har
också frågat företrädare för de olika
biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningarna vad som händer med
kursinnehåll rörande barn i och med
Bolognaprocessen.
bis #3 2007

I

mars månad utkom kunskapsöversikten Studier
av barn- och ungdomsbibliotek, skriven av
doktoranden Kerstin Rydsjö och adjunkten
AnnaCarin Elf vid Institutionen biblioteks- och
informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan vid
Högskolan i Borås. Kunskapsöversikten är skriven
på uppdrag av Regionbibliotek Stockholm, med stöd
av Kulturrådet. I slutet av maj höll författarna ett
seminarium under Biblioteksdagarna, Förändringar i
barnbiblioteket eller mer av det gamla?, en titel som
signalerar något om de övergripande resultaten av
kunskapsöversikten.
Arbetet med kunskapsöversikten blev inte riktigt
som varken uppdragsgivaren eller författarna hade
tänkt sig. Tanken på att göra en forskningsöversikt
över framförallt nordisk forskning från 1990 och
framåt fick snart överges, då forskningsområdet
framstod som alltför begränsat. Material såsom
exempelvis magisteruppsatser, projektrapporter och
utvärderingar av specifika biblioteksprojekt fick
inkluderas för att en översikt överhuvudtaget skulle
kunna komma till stånd. Denna typ av publikationer
innehåller givetvis även de kunskaper och insikter
som kan vara relevanta för en översikt av detta slag.
Författarna blev dock förvånade över att de inte
ens kunde bygga en övergripande struktur utifrån
forskning som presenteras i traditionella vetenskapliga
källor som exempelvis avhandlingar, artiklar i
vetenskapliga tidskrifter och konferensproceedings.
Resultatet har ändå blivit en översikt på drygt 200
sidor, indelade i tio kapitel. Kapitlen utgår från två
övergripande teman, dels utifrån barnbiblioteket
som institution, dels utifrån en grov indelning efter
barns åldrar (små barn, mellanbarn och ungdomar).
Vidare ges i ett av de inledande kapitlen en intressant
genomgång av teoretiska modeller som kan vara av
betydelse för både studier av barnbibliotek och för
det dagliga arbetet på barnbibliotek. De centrala
frågor som tas och upp och diskuteras i översikten
rör barnbibliotekarier, deras arbetsmetoder och
yrkesidentiteter, men den viktiga frågan, ”Vilken
betydelse har barnbiblioteken för användarna?”,
som ställs i bakgrundskapitlet genomsyrar
samtidigt hela framställningen. I materialet som
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presenteras utkristalliseras intressanta teman rörande
potentiella spänningsförhållanden som till exempel
barnbibliotekets fostrande roll kontra dess potential
som frirum för barn och ungdomar. En närbesläktad
problematik gäller barnbibliotekets uppgifter i
förhållande till skolbibliotekets.
Översikten kan med fördel användas som en
uppslagsbok och kan fungera väl i till exempel i
undervisnings- eller kompetensutvecklingssamman
hang. Den som letar efter enkla och självklara svar
kommer förmodligen att bli besviken. Men för den
som vill ha ett underlag för diskussion och reflektion
kring barnbibliotek och dess roll för senmodernitetens
barn, liksom kring barnbibliotekariers expertis,
finns här en rik källa att hämta inspiration från.
Kunskapsöversikten lämpar sig även mycket väl
för uppsatsskrivare och andra som är i färd att
påbörja studier av barnbiblioteksverksamheter, då
översikten innehåller både ingångar till forskning om
barnbibliotek och användbara teoretiska modeller.

Två grundläggande problem

När Kerstin Rydsjö och AnnaCarin Elf berättar om
översikten och de resultat som de själva tycker är
betydelsefulla uppehåller de sig dels kring vad som
framkommit om barnbibliotekarieprofessionens syn på
sin egen expertis, dels kring bristen på svensk forskning
om barnbibliotek. De är
försiktiga när de väljer sina ...det inte finns
någon tradition
ord och de poängterar att
inom barnbibliote de talar om vad som har
karieprofessionen att
framkommit i det material dokumentera sitt arbete
de läst, vilket inte kan
sägas ge en komplett bild av
svenska barnbiblioteksverksamheter. De är medvetna
om att det pågår många projekt som inte är synliga i
översikten.
Ett bekymmer är just, menar Kerstin och AnnaCarin,
att det inte finns någon tradition inom barnbibliote
-karieprofessionen att dokumentera sitt arbete. De
tycker sig även se att barnbibliotekarier har svårt att
argumentera för det unika med den egna verksamheten,
särskilt gentemot skolans verksamhet.
AnnaCarin Elf, som själv är förskollärare i botten
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och numera arbetar med förskollärarutbildningen vid
Högskolan i Borås, jämför barnbibliotekarieprofessionen med förskollärarprofessionen. Hon menar att
förskollärarprofessionen under de senaste decennierna
har börjat argumentera
för sina egna
I barnbibliotekariens
expertis ligger just detta, arbetsmetoder och
att se individen och ha
numera kan förhålla
en medvetenhet om att
sig annorlunda till
barn inte bara har behov grundskolan. ”Inom
som gäller deras roll som förskolan är man rätt
presterande skolelever
så stabil och stark
och kan hävda sig, se
vad som är särskilt med den pedagogiken jämfört med
skolpedagogiken… att skolan istället ska titta mot
förskolan och se på de arbetsmetoderna. Och det känns
som att så måste barnbibliotekarierna också göra”,
säger AnnaCarin. Istället för att enbart anpassa sig efter

skolans önskemål skulle ett mer genuint samarbete
kunna uppstå om barnbibliotekarierna kunde stå upp
för sina unika kunskaper.
En av Kerstin Rydsjös hjärtefrågor gäller
barnbibliotekariers möjligheter att se barn som
individer med många olika behov. Hon lyfter fram
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att barnbiblioteket har många olika roller och att det
finns en fara i att betrakta barn enbart som elever. I
barnbibliotekariens expertis ligger just detta, att se
individen och ha en medvetenhet om att barn inte
bara har behov som gäller deras roll som presterande
skolelever. Både Kerstin och AnnaCarin är oroade
över de nedskärningar som gjorts inom svenska barn
biblioteksverksamheter sedan 1980-talet. Att utveckla
verksamheten och stå upp för de särskilda kompetenser
som finns inom den är ett svårt arbete, då tiden och
resurserna är knappa.
Samtidigt ser Kerstin och AnnaCarin tecken på att
något håller på att förändras inom barnbibliotekariep
rofessionen. Alltfler projekt har en tydligare teoretisk
underbyggnad, som de menar är en god grund för
att kunna hävda barnbibliotekets särart, gentemot
exempelvis skolbibliotek.

Ett forskningsområde på väg att stärkas?

Exakt vad en teoretisk grund innebär i ett
barnbiblioteksprojekt går Kerstin Rydsjö
och AnnaCarin Elf inte in på närmare, men
i den kunskapsöversikt de författat finns
förstås tänkbara förslag. Under intervjun
påpekar de även att man inte nödvändigtvis
behöver stödja sig på teoretiska modeller
och forskningsresultat som enbart fokuserar
på barnbibliotek. Inom biblioteks- och
informationsvetenskapen har det under många
decennier hävdats att det ofta är rimligt att
för ett ögonblick släppa det egna perspektivet
och försöka förstå användarna själva – i det
här fallet barnen – och försöka skapa sig en
förståelse för deras livsvärld.
Att det saknas biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning om barnbibliotek
behöver således inte betyda att det saknas
forskning som kan vara relevant för
barnbiblioteksverksamheter. Men samtidigt
är det inte ointressant att diskutera svensk
och nordisk barnbiblioteksforskning, då
denna framstår som tämligen liten och
dåligt sammanhållen i kunskapsöversikten.
Kerstin Rydsjö, vars avhandlingsarbete har
arbetstiteln Det osamtidiga biblioteket?
Bibliotek och medier i barnperspektiv,
har inte varit bortskämd med självklara
forskningssammanhang att delta i under
sin doktorandtid. Efter en titt den nordiska
forskarskolans NORSLIS förteckning över
biblioteks- och informationsvetenskapliga
forskarstuderande i Norden och Baltikum,
är det inte svårt att förstå varför: här finns
mycket få exempel på doktorander som
fokuserar på barn.
Varför är det då på det här viset? Givetvis
finns det inga enkla svar, men Kerstin Rydsjö
och AnnaCarin Elf har förstås spekulerat
en del i varför forskningsläget ser ut som det gör. En
delförklaring skulle enligt dem kunna vara att barn
alltjämt är en grupp utan särskilt hög status i ett ämne
där forskningen traditionellt sett rört användargrupper
som akademiker, professionella och studenter.
Dessutom är biblioteks- och informationsvetenskaplig
forskning ofta inte inriktad på människors vardagsliv,
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även om forskning om ”everyday life information
seeking” börjar röna större uppmärksamhet.
Ytterligare en anledning skulle kunna vara att
biblioteksforskningen, alltså forskning som fokuserar
på biblioteksinstitutioner, inte är särskilt stark inom
ämnet.
Men något som bådar gott, enligt Kerstin och
AnnaCarin, är det intresse för barn som användare
av bibliotek och andra informationsresurser som
finns bland studenter vid de biblioteks- och inform
ationsvetenskapliga grundutbildningarna i Sverige.
I sitt arbete med kunskapsöversikten hittade de
inledningsvis cirka 150 magisteruppsatser som på olika
vis berörde barn i relation till barnbibliotek, trots att
innehållet på de kurser som föregår uppsatskurserna
bara till en tämligen liten del handlar om barn som
användargrupp.

Läget vid utbildningarna

På grund av Bolognaprocessen sjösätts denna och nästa
höst nya program vid de fem svenska utbildningarna
i biblioteks- och informationsvetenskap. Det
återstår ännu att se vad dessa förändringar innebär
när det gäller kursinnehåll om barn. De lärare och
administratörer som har tillfrågats om saken ger
något olika besked. Vid samtliga institutioner finns

Problemet är snarare bristen på forskare
som har möjligheter att ställa de stora
och svåra frågorna.
det dock inslag som gäller barn eller barnbibliotek i
kurserna, även om dessa moment inte alltid är särskilt
omfattande.
Enligt Birgitta Olander, prefekt vid Institutionen
för kulturvetenskaper vid Lunds universitet, finns flera
moment med koppling till barnbibliotek och barn som
användare i den utbildning som ges vid institutionen för
närvarande. Det handlar till exempel om studiebesök på
barnbibliotek, att studenterna får bygga en webbportal
för barn och moment kring bokprat. En del studenter
väljer, precis som på de övriga institutionerna, att
skriva sina magisteruppsatser kring ämnen som gäller
barn. Birgitta Olander kan dock inte ge några besked
när det gäller det nya ABM-masterprogrammet
som kommer att starta höstterminen 2008.
Universitetsadjunkt Ingrid Kjellqvist undervisar på
programmet för biblioteks- och informationsvetenskap
vid Växjö universitet, ett program som har en uttalad
pedagogisk inriktning. Hon menar att studenterna
både i den gamla och i den nya utbildningen har
stora möjligheter att inrikta sina studier mot barn
som användargrupp. Det gäller både gemensamma
kurser och valbara, liksom fristående kurser som ges
på distans. I flera kurser samarbetar man med lärare
från den pedagogiska institutionen. Håkan Sterner,
programansvarig, framhåller att studenter med särskilt
intresse för att arbeta som barnbibliotekarier även kan
välja att läsa kurser i litteraturvetenskap med särskild
inriktning mot barnlitteratur och barns läsupplevelser.
Vid Högskolan i Borås har studenterna som läst
närutbildningen vid BHS haft möjlighet att läsa kurser om
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barns medieanvändning och att fördjupa sig i olika aspekter när
det gäller barn som användargrupp i andra kurser. Fristående
kurser kring barnlitteratur och barns medieanvändning
har också getts de senaste åren. Enligt biträdande prefekt
Anders Stenström kommer det att erbjudas olika typer
av valbara kurser med inriktning på barn i både det nya
bibliotekarieprogrammet och det nya masterprogrammet.
Ulrika Kjellman, lektor vid Institutionen för ABM vid
Uppsala universitet svarar kortfattat att man vid en kurs
under utbildningen tar upp barn som användargrupp.
Enligt studievägledare Barbro Hedlund och den
utbildningsansvarige Rickard Danell vid den biblioteksoch informationsvetenskapliga utbildningen vid Umeå
universitet har det i den äldre utbildningen funnits ett
moment där en barnbibliotekarie berättar om sitt arbete
och studenterna får öva på att bokprata. Även i det nya
kandidatprogrammet kommer liknande moment finnas
med. Studenterna får också prova på referensarbete
på folkbibliotek, där det ingår barnavdelningar.
Så nog finns det utrymme för studenterna i biblioteksoch informationsvetenskap att ställa frågor kring barn och
barnbibliotek. Att intresset är stort när studenterna själva
får välja uppsatsämnen framgår tydligt i Kerstin Rydsjös
och AnnaCarin Elfs kunskapsöversikt. Men var tas dessa
frågor upp när studenterna blir yrkesverksamma? Av
kunskapsöversikten att döma finns det inom barnbibliotekarieprofessionen en vilja och ett behov av att ställa
frågor för att kunna utveckla verksamheten, men vad som
fortfarande saknas är en tydlig teoretisk kunskapsbas att
stödja sig mot. Studier av barn- och ungdomsbibliotek
kan ses som en början till ett systematiserat
kunskapsbygge, men fortfarande finns många övergripande
forskningsfrågor som ingen ännu har ställt. Som Kerstin
Rydsjö säger när hon beskriver läget: ”Ämnen finns det hur
många som helst och behov av kartläggning och behov av
djupa studier. Jag menar att skissa upp all möjlig forskning,
det är inte det som är problemet.” Problemet är snarare
bristen på forskare som har möjligheter att ställa de stora
och svåra frågorna.
Anna Lundh är doktorand vid The Linnaeus Centre
for Research on Learning, Interaction and Mediated
Communication in Contemporary Society (LinCS)
Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/
Bibliotekshögskolan Högskolan i Borås och Göteborgs

17

Biblioteken som kapitalismens
kanariefåglar.
Offentliga bibliotek under den reellt existerande kapitalismen
Siv Wold-Karlsen har läst Barbarians at the Gates of the Public Library om hoten mot biblioteken och noterat de olika uppfattningar hos en socialist och en marxist i den efterföljande debatten

I

en intervju i bis 2007:1 säger Rory
Litwin, från USA-förlaget Library Juice, att en av förlagets böcker
som han särskilt vill rekommendera är
Ed D’Angelos “Barbarians at the Gates of the Public Library” (2006) Boken har en undertitel “How Postmodern Consumer Capitalism Threatens
Democracy, Civil Education and the
Public Good”, och författaren understryker att boken framför allt är en
analys av hur den postmoderna konsumtionskapitalismen hotar demokrati, folkbildning och allmännytta. Men
eftersom offentlig (public/folk) biblioteksverksamhet handlar om kunskap
och demokratiska värden, så är biblioteket ett av konsumtionskapitalismens
första offer.
D’Angelo jämför biblioteket med
kanariefågeln som arbetarna tog
med sig ner i gruvgångarna. Eftersom fågeln var så känslig, dog
den av eventuellt giftiga gruvgaser
långt innan gruvarbetarna märkte
av dem, och den fungerade alltså
som ett varningssystem. På samma
vis drabbas biblioteket först av alla
av det infotainment-klimat som
skapas när konsumtionskapitalismen ersätter kunskap och demokratiska värden med information
och underhållning.
Bibliotekets viktigaste uppgift är
att främja kunskap och demokrati,
hävdar Ed D’Angelo. Så har det varit, och så är det fortfarande i retoriken. Men i praktiken har man allt mer
lämnat värde- och kvalitetskraven
och inriktat sig på att mäta allt i rent
marknadsekonomiska och kvantitativa termer. Det offentliga bibliotekets framgångar mäts i utlånestatistik,
precis som den kommersiella bokhandelns framgångar mäts i försäljningssiffror. På 1980-talet introducerar
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ALA (American Library Association)
dessutom en “planning process” modell där varje lokalsamhälle själv ska
definiera och utveckla just sina biblioteksbehov och –målsättningar. Därmed finns det inte längre något (nationellt) övergripanda syfte och mening
med biblioteksverksverksamheten,
och heller inget övergripande yrkesansvar. Bibliotekets professionalitet
och yrkeskunskap ifrågasätts och undergrävs – ännu en gång.
Redan Melvin Dewey (1851-1931)
– mannen med klassifikationssystemet och bibliotekskolan – gick aktivt
och medvetet in för att avprofessionalisera och taylorisera biblioteksyrket. Skriver D’Angelo. Dewey tog
F.W.Taylors principer om hierarkisk
arbetsdelning och ”scientific manage-

ment” in i biblioteket och biblioteksutbildningen, och vad Ford gjorde för
bilindustrin gjorde Dewey för biblioteksverksamheten i USA:
”Dewey’s primary contribution to
librarianship was to improve the effeciency of libraries by adopting the
techniques and strategies of mass production in factories. One such technique was standardization. Another was
to dumb down skilled workers.”

Taylorism & feminisering
En specialitet för biblioteken var att
här kom taylorismen att kombineras
med en feminisering av yrket. Dewey
öppnade biblioteksskolorna för kvinnor i syfte att sänka statusen för vanliga biblioteksarbetare och ge honom
själv, och andra manliga bibliotekskoryféer, mesta möjliga makt och myndighet. Skriver D’Angelo.
I sin artikel ”The Tender Technicians; the Feminization of Public Librarianship” från 1974, ger Dee Garrison siffror på hur snabbt det gick att
göra folkbiblioteken till en kvinnoarbetsplats:
1852 anställdes den första kvinnan
på ett folkbibliotek i USA. 1910 var
78,5% av de biblioteksanställda kvinnor.
Redan 1905 hade ALA, biblioteksorganisationen Dewey varit med
att grunda, diskuterat förhållandet
mellan de många vanliga (och kvinnliga) bibliotekarierna, och de sällsynt
geniala (och manliga) bibliotekarierna. Man enades om att de geniala var
borna bibliotekarier som inte behövde
någon formell utbildning. Tack vare
sina medfödda förmågor kunde de
i stället skapa klassifikationssystem
och bygga biblioteksskolor, där sedan
den stora massan av blivande bibliotekarier skulle fostras och formas till
”tender technicians”. De vanliga bibliotekarierna skulle bibringas de tekniska färdigheter som kunde behövas i
yrket, men aldrig tillåtas göra anspråk
på professionella rättigheter och ansvar.
Feminiseringen, menar Garrison,
ger yrket en stark service-orientering,
där bibliotekarien ska serva snarare
än att ge professionell hjälp. Därmed
ifrågasätts också folkbibliotekets status som kulturressurs, och biblioteket
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betraktas ibland mest som ”a marginal
kind of public amusement service”.
D’Angelo citerar en bibliotekarie
som 1992 förklarar för honom att hon
ser sig som en underhållare, inte som
en utbildare.
Enligt D’Angelo har Deweys
stora inflytande gjort att USA-bibliotekarier länge haft ett ambivalent
förhållande till sin grindvaktar (gate
keeper) funktion – det där med att
göra ett urval, bestämma och ta ansvar för vilka böcker som ska finnas på biblioteket. Fast det är först
under konsumtionskapitalismen att
biblioteken börjar avsäga sig grindvaktar-uppdraget. Traditionellt har
biblioteken köpt in både populäroch finlitteratur. De har gjort det på
förfrågan och enligt kvalitetskriterier, och de har vetat vad de gjorde och
varför. Det nya är att nu köps många
böcker in enbart därför att de är bästsäljare. Om den trenden fortsätter,
skriver D’Angelo, hamnar vi snart i
ett automatiskt bokbeställarsystem,
av samma typ som det som redan
finns hos de stora, kommersiella bokhandelskedjorna. Men om biblioteken
avstår från att göra medvetna urval,
innebär det inte att grindvaktarfunktionen försvinner, bara att den övertas
av någon annen, t.ex. av en automat
som är bra på att räkna:
”Automated inventory systems are
becoming the new gatekeepers. […]
The principle of selection becomes
quite simply ”give ’em what they
want”.

Service med ett leende
D’Angelo tillhör inte dem som vill att
biblioteken ska fungera som bokhandelskedjor. Den kommersiella bokhandeln anställer inte referensbibliotekarier eller annat yrkeskunnigt folk,
skriver han. Den kommersiella bokhandeln anställer dåligt betald servicepersonal som inte förväntas veta något om böckerna de säljer, än mindre
kunna svara på referensfrågor. De förväntas hämta fram böcker till kunderna, och göra det på ett personligt och
vänligt sätt. Service med ett leende.
2007 recenserar John Pateman
D’Angelos bok på Information for
Social Changes hemsida. Pateman efterlyser här mer kundservice och mindre yrkeskunnande på biblioteken.
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De tekniska färdigheter biblioteksyrket kräver kan de anställda snabbt
lära sig, och vi/biblioteket får aldrig glömma att under kapitalismen är
medborgaren kund, och kunden har
alltid rätt:
”We should employ staff for their
Customer Service skills first and foremost, and then teach them any technical skills which they require to carry
out their jobs. Under capitalism the
citizen is the customer, the customer is
always right, and if we don’t give the
customer what s/he needs, we will become irrelevant and people will stop
using us.”
Det mest originella med John Patemans bibliotekspolitiska ståndpunkt
är att han kommit fram till den tack
vare sin marxistiska analys, för i motsättning till D’Angelo, skriver han:
”I have a UK-perspective; I have
a Marxist analysis; and my starting
point is that public goods are a product
of Capitalism. [...] By supporting democracy and civil education, Public
Library are supporting capitalism.”
17 mars 2007 svarar D’Angelo (på
Library Juices hemsida) att, förvisso
tror han inte att demokrati och kapitalism är synonyma begrepp, fast
både marknadsfundamentalister och
John Pateman försöker övertyga oss
om detta. Demokrati och kapitalism
är två helt olika värdesystem. Men om
demokratin utvecklas långt nog, och
omfattar även arbetslivet, då är det socialism:
”I believe that the values of democracy are different if not opposed to
those of capitalism, and that democracy, when pushed far enough and extended into the workplace, is socialism.”
Både boken och diskussionen med
John Pateman har ett klart USA+UKperspektiv, samtidigt som samtalet rör
sig omkring internationella-globala
begrepp och frågeställningar som demokrati, kapitalism, socialism, klass,
genus och bibliotek.
De konkreta exemplen hämtas
från USA och UK, men eftersom det
är två länder som i hög grad har påverkat oss, också på biblioteksområdet, är det ganska lätt att känna igen

sig. Fast några avgörande skillnader är
det kanske mellan svensk biblioteksverklighet och den i USA och UK,
t.ex. folkrörelsernas betydelse. Folkrörelsebiblioteken var kanske heller
inte så feminiserade, utan hade snarare ett manligt universitetsbiblioteks-stuk, och kanske bidrog folkrörelserna också till att det dröjde såpass
länge innan taylorismen gjorde sitt intåg på svenska bibliotek.
Det var, enligt bis-artiklar, rationaliseringsutredningen (RU) som på
mitten av 1900-talet släppte in taylorismen på biblioteken, och det är utredningens fel att det ser ut som det
gör på svenska folkbibliotek, skriver
Jan Gustafsson i bis 1989:4:
”Med bibliotekarierna på ett håll
och kontoristerna på ett annat. Bibliotekarierna med kvalificerade arbetsuppgifter, kontoristerna, kanslisterna,
assistenterna med okvalificerade rutinjobb. Yrken omöjliga att utvecklas
i. Det var synd att utredarna förläst
sig på Frederick Winslow Taylors The
Principles of Scientific Management.
Tänk om de läst Karl Marx’ Kapitalet
i stället …”
Marx och marxismen kan användas på mångahanda sätt, som John
Pateman visar i sin biblioteks- och
samhällsanalys. Ed D’Angelo bekänner sig inte till marxismen, men väl
till en socialistisk tradition där mål
och medel hänger ihop. Vi kan inte
skapa ett socialistiskt samhälle med
kapitalistiska metoder. Vi kan heller
inte försvara offentliga bibliotek med
kommersiell retorik och kapitalistisk ideologi, och biblioteksverksamhet och folkbildning handlar inte om
kundservice och tekniska färdigheter, utan om politik och demokratiska
värden. Skriver Ed D’Angelo:
”But librarianship and civil education is not about customer service or
about technical skills. They are ultimately about politics – principally,
democracy and its associated moral
values.”
Siv Wold-Karlsen
Göteborg, augusti 2007
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LibraryThing.com - en bibliotekssak
att inspireras av

Kalle Laajala är entusiastisk över social katalogisering på nätet och tror att också bibliotekssytemet har något att lära. LibraryThing
är en stående kontaktannons på nätet för bokvänner!.

”Lägg in det du läser just nu eller
hela ditt bibliotek i en enkel katalog
av bibliotekskvalitet. LibraryThing
låter dig också få kontakt med människor som läser samma böcker.”
Så lyder den korta beskrivningen
på webbplatsens startsida och efter
att ha varit medlem någon månad
konstaterar jag att ja, ”social cataloging” är förbaskat kul och nej,
bibliotekarier ska inte känna sig hotade, LibraryThing är inte här för
att knycka jobben. Däremot bör
leverantörerna av bibliotekssystem
noga följa utvecklingen, här finns
nämligen mycket att inspireras av.
Man kan använda LibraryThing (LT) på många olika sätt. För
flertalet är det chansen att enkelt
skapa överblick över boksamlingen
därhemma, det finns mindre organisationer som använder LT för att
ordna och presentera sina bibliotek och jag har sett en person som
under en utlandsvistelse ur minnet börjat registrera alla sina dittills lästa böcker. En sak är säker:
snabbare än så här kan man knappast katalogisera sina böcker. Oftast räcker det med att knappa in
ISBN eller titel följt av två klick och
vips hämtas uppgifterna över nätet
från den katalogkälla du valt, och in
i din katalog. Sverige representeras
av Libris och BURK, men där finns
uppåt åttio andra källor runtom i
hela världen, många nationalbibliotek och dessutom Amazons olika
sajter vilka ofta bidrar med omslagsbilder också.
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Mashup

LT är i den meningen en mashupsajt, en webbplats som ”slår samman”
data från olika källor till något nytt,
en mix av traditionella bibliografiska
data av hög kvalitet kombinerat med
det som användarna sedan bidrar
med: ”ämnestaggar”, recensioner
och all möjlig kunskap om böckerna.
Allt började som ett hobbyprojekt
hos Tim Spalding i USA, lanserades
officiellt sensommaren 2005 och
har sedan dess växt stadigt, med en
kvarts miljon användare och mer än
17 miljoner katalogiserade böcker när
jag skriver detta, ganska exakt två år
senare. Det har tillkommit ett antal
personer i staben, en bibliotekarie
och några programmerare, men
hela projektet tycks stäva på med
en sympatisk, ideell feeling och
en vidareutveckling som sker så
öppet i samarbete med användarna
att intimiteten bibehållits trots
expansion och rekordsiffror. (På den
ena av de två tillhörande bloggarna
inbjöds exempelvis i juli alla som
ville och hade möjlighet att titta
förbi i Cambridge, Maine, på en LTpizzakväll.)
För min egen del började
medlemskapet lite halvengagerat
en majkväll, tänkte att det var dags
att spana in sajten som det skrivits
en del om (dock inte tillräckligt i
Sverige). Tröskeln in är väldigt låg,
registreringen kräver bara angivande
av användarnamn och lösenord,
navigeringen lär man sig kvickt och
den i grunden engelskspråkiga sajten
är till stora delar översatt till svenska

och andra språk. Användarna kan
själva aktivt bidra till den fortsatta
översättningen. Efter kanske en
timme hade jag lagt in fler än hundra
böcker och var på god väg mot de
200 titlar som är den övre gränsen
i gratismedlemskapet – därutöver
kostar det. Dagen efter, nu med
blodad tand, betalade jag $25
för ett livstids medlemskap, utan
begränsningen i antalet titlar. Jag
måste såklart tillägga att jag bara är en
vanlig betalande medlem och att jag
inte på något formellt sätt är knuten
till LT.

Tagga fritt

Varje medlem har en egen ”profil”
som fungerar som en sorts knutpunkt
och bas. Här finns förutom valfri
mängd personliga uppgifter (berätta
allt eller inget), slumpade titlar
från mitt bestånd, ett gäng länkar
till medlemmar med liknande
boksamlingar, direkt åtkomst till
mina ”taggar” (från engelskans
tags, valfria ämnesord helt enkelt),
recensioner, diskussionsgrupper och
andra funktioner. Själva katalogen
presenteras som en tabell där olika
vyer ger olika grad av information
kring varje enskild titel. Här finns
också en sökfunktion och kraftfulla
redigeringsmöjligheter för såväl småsom jätteändringar i katalogen. Skulle
du efter sju hyllmeter inlagda dikter
plötsligt komma på att taggen poesi
känns bättre än lyrik är det alltså lätt
ordnat
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Det är ju taggarna som utmärker
många sajter där användarna själva
får organisera innehållet. Som
bibliotekarie, van att följa angivna
regler, tar det först lite emot
att tagga helt fritt, med en salig
blandning av innehållsbeskrivande
ämnesord, formämnesord och
inte helt standardiserade begrepp.
Men det släpper: plötsligt kan jag
enkelt länka samman alla mina
böcker som på något sätt handlar
om Marseille och utan problem
återsöker jag de böcker vi läst på
litteraturcirkeln efter jobbet. Det
är heller inga problem att ha koll
på min växande samling böcker
om öar, de med omslag av Per
Åhlin eller de som håller på att
falla isär (för att veta vilka som
måste ersättas). Allt eftersom
ökar antalet taggar och då blir
själva presentationen av dem
intressant. Jag kan välja mellan
alfabetiskt, efter frekvens eller
som ett ”moln”, med varierande
textstorlek beroende på hur
många gånger taggen förekommer.
Taggmolnet är en sorts grafisk
innehållsförteckning som alla
bibliotekskataloger borde ha,
förslagsvis baserad på ämnesorden.
Bättre visualisering av en
beståndprofil får man leta efter. Det
samma gäller författarmolnet som
tydligt visar vilka skriftställare som
dominerar bland hyllmetrarna.
En invändning som kan
riktas mot hela fenomenet med
användargenererat
innehåll som
exempelvis
taggar är risken
för obalans som
föreligger när
endast en liten
engagerad klick
bidrar medan
resten bara deltar
passivt, jag vill
minnas att jag
hört om dessa
tendenser inom
Wikipedia-sfären.
Själv tror jag att
det handlar om
grundinställning
och vana, att
bidragandet
kommer att öka
när människor
förstår vad nyttan
kan vara och även
(källkritiskt) inser
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varifrån informationen kommer. Man
får alltså inte glömma den poäng som
Michael Casey, Bibliotek 2.0-gurun,
framförde vid årets Biblioteksdagar
i Stockholm precis kring den här
frågan, nämligen den att också det
fåtal människor som bidrar med
sina taggar om en bok gör nytta,
inte bara för sig själva, utan för alla
som får ta del av dem. Vilket också
aktualiseras genom LT:s rykande
färska taggspegel-funktion som låter
dig se vilka taggar som andra har satt
på de böcker som också finns i din
boksamling.

Rolig statistik

Så fort man påbörjat katalogiseringen
genereras statistik utifrån den egna
samlingen. Exempelvis visar det sig att
genomsnittsboken i vår boksamling
hemma är – så långt jag hunnit lägga
in dem – från året 1977, att böckernas
ovanlighet är 2/391 (vilket tolkas på
ett särskilt sätt) och så visas en lista
på de enskilda böcker som jag delar
med exakt en annan användare. Är
inte det en fin uppmuntran, som
databasen spottar ut, till samtal kring
litteratur? Statistik är också vad som
ligger bakom Zeitgeist (sv. Tidsandan)
som finns att avläsa för hela LT, för
de olika användargrupperna samt för
språken. Tidsandan fungerar som ett
par dussin fuktade fingrar i luften och
ett öra mot marken vilka tillsammans

känner av och sammanfattar det
aktuella läget ur många olika aspekter,
medelst topplistor och siffror. Allt
givetvis länkat till de användare,
författare, titlar eller vad det nu är
som mäts. Som exempel kan nämnas
att den vanligaste titeln bland de 383
svenskspråkiga medlemmarnas totalt
38,907 böcker är Liftarens guide till
galaxen, att 57,001 taggar lagts in och
att man har 15 användargrupper
Vill du hålla din boksamling dold
för resten av sajten och världen är det
inga problem, men då försvinner ju
mycket av ”den andra” potentialen
hos LT: kontaktskapandet, det som
gör hela grejen till social cataloging.
Då hela din katalog mer eller mindre
fungerar som en stående hälsning
(eller kontaktannons rentav) finns
en poäng att hålla den synlig.
Kommunkationen medlemmar
emellan sker annars gärna inom
användargruppernas fora eller som
meddelanden direkt i din eller min
profil. Speciellt för LT, som gör det
gränsöverskridande, är sättet att
inte fokusera på olika utgåvor eller
upplagor utan att snarare se till verket
oavsett hur, när eller var det givits ut.
De olika utgåvorna kopplas till en sida
för ”verket i sig” vilket möjliggör att
alla LT:are, också oavsett språk, kan
diskutera exempelvis Dostojevskijs
Brott och straff på ett sammanhållet
vis.
Och skulle du slutligen tröttna på
hela LT-spektaklet men inte vill att all
möda ska vara förgäves så är det bara

Del ur artikelförfattarens inlagda samlingar som författarmoln:
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att exportera din katalog och spara
den lokalt i ett format som öppnas
i exempelvis ett kalkylprogram,
varefter du avslutar medlemskapet.
Ja, det kan till och med vara värt att
gå ”omvägen” via LT också om det
bara är en lista över dina böcker du
alltid velat ha – så snabbt går det att
katalogisera i LT jämfört med att
knappa in det manuellt.

Fiffiga verktyg och kontaktytor

Ett antal praktiska verktyg bidrar
till att göra LT användbart också
utanför dess omedelbara gränser.
Har du en egen blogg eller webbsida
kan du enkelt lägga in en ”widget”
som automatiskt presenterar ett
litet roterande urval böcker ur din
LT-katalog. Brukar du snubbla
omkring på antikvariat samt har en
mobiltelefon du kan surfa med är
det inga problem att kontrollera om
boken du håller i handen redan finns
därhemma: LT erbjuder ett avskalat
gränssnitt anpassat för mobilsurfning
med direkt sökning i den egna
katalogen, något jag personligen haft
glädje av.
LT kan faktiskt fungera som en
spindel i nätet mellan olika delar av
litteraturvärlden: skapare, förlag,
handlare, bibliotek och läsare. Idag
finns 548 officiella LibraryThing Authors, alltså författare som också är
medlemmar, med sina profiler tillgängliga för oss andra att kolla in eller för att ta kontakt. Vill du få tag i
en bok redigerar du din egen länklista
där du lägger till de bibliotek, bokbytessajter eller bokhandlare du föredrar, för att komma vidare. Förlag
kan välja att ingå ett samarbete med
LT där användare som matchar deras
utgivningstyp ges möjlighet att få förhandsrecensera förlagets böcker. LibraryThing for Libraries, sedan, är en
möjlighet för bibliotek att dra nytta
av den kunskap som LT:s användare
producerat i form av taggar, betygsättningar och annat. Redan finns exempel på bibliotek, främst i USA, som
fullt ut integrerat denna information i
sina OPAC:er. Vid sidan av vedertagna klassifikationssigna visas taggmoln
som matas ut från LT till OPAC:en.

Så vad lär oss LibraryThing?

sätt att hitta fram. Sven•Eric Nya
Liedman diskuterar i essän
”Kunskapens vägar är omvägar”
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(i Bibliotek - mötesplats i tid och
rum : en bok om demokrati.
Bibliotekstjänst, 2000) begreppet
serendipity. Enkelt uttryckt: det att
gå vilse på flit för att hitta det man
inte visste att man var ute efter.
Liedman betonar alltså omvägen
lika mycket som genvägen för att nå
kunskap och LT fullkomligt kryllar
av virtuella såväl gen- som omvägar.
Det är busenkelt för mig att hitta
bland mina egna böcker men det är
också väldigt lätt att fastna bland alla
andra krokar som lagts ut och utgör
möjliga aha-upplevelser. Där finns
länkar till de senast inlagda titlarna,
till de användare som har liknande
boksamlingar, till de ”populäraste...”
av olika slag, till mindre populära
grejor samt till vidareläsning i
Wikipedia i förekommande fall. Och
mer därtill.
Den ultimata omvägen torde vara
funktionen Unsuggester som gör en
bakvänd rekommendation: gillar du
den här boken är chansen stor att du
avskyr den där. Ett briljant sätt att
dra nytta av användargenererad data
för att visa på sådant man annars
skulle missa. Funktionen baseras på
en jämförelse mellan medlemmarnas
biblioteksprofiler och betygsättning,
bland annat.
Att datan i våra bibliotekskatalo•ger kan
användas till så mycket mer än
att bara rakt upp och ner presentera
de bibliografiska uppgifterna. Ställer
man nya frågor till redan befintlig data avslöjar sig förhållanden, samband
och kvoter som man tidigare inte sett
mellan exempelvis författare, titlar,
ämnesord och årtal. Grafiska medel
och statistik kan hjälpa till att visualisera beståndets profil. Borde inte
alla bibliotekskataloger presentera det
aktuella genomsnittliga publiceringsåret för hela beståndet (skulle vara så
enkelt!)? Genomsnittsårtalet inom ett
specifikt ämne (säger en del om forsknings- och/eller inköpsläget)? Listor
med antal verk per språk, i original
och i översättning? Eller använda den
alltid ackumulerande utlåningsstatistiken som en kunskapskälla, inte bara
internt för att gallra hyllvärmare, utan
också externt för att visa vad som hela
tiden händer med beståndet, dynamiken i en resurs som används? När informationsmängden ökar krävs också
att den görs gripbar, att användaren
kan ges en mer direkt känsla för katalogen utan att behöva genomföra alla

hundra enskilda sökningar som detta
annars skulle kräva.
Just detta gör LT, och då har jag inte
ens räknat med all den kunskap som
användarna aktivt kan bidra med.
Mer principiellt är LT ett utmärkt
•exempel
på hur ett nytt medium (Internet – om det nu är ett medium) inte
per definition måste slå ut ett äldre
(boken), vilket fortfarande ofta tycks
vara ryggmärgsslutsatsen. De två uppmuntrar lika gärna varandra i ett växelspel där summan kan bli något mer
än delarna var för sig. Låt vara att LT
är en modern mashup-sajt som bygger på databaser och kommunikationsprotokoll, men det är trots allt
kring boken allt kretsar. Det är Boken
och Författaren som får användarna
att komma till sajten för att diskutera, recensera, tagga och ta kontakt
med varandra. Det är ett virtuellt rum
där människor träffas för att på allvar
snacka om det bästa sättet att damma
av böckerna i boksamlingen därhemma: metoder, utrustning och frekvens.
Dan Brown, Rowling och Tolkien är
”storsäljare” även här, men det första meddelande jag får från en annan
medlem rör ingen av dessa giganter,
utan är en klapp i ryggen för att jag
tycks dela meddelarens intresse för en
halvt bortglömd, utdömd svensk science fiction-författare. Här finns alltså utrymme även för det lilla, smala
och vem som helst kan starta en användargrupp kring sitt favoritämne.
När ser vi den första regelrätta läsecirkeln på LT? Eller finns den redan?

Visar vägen

Efter denna lovsång suckar väl läsaren
och undrar vilka LT:s dåliga sidor
är. Det gör jag också, ärligt talat
ännu lite fartblind. Visst finns det
buggar och saker att ha synpunkter
på – kanske även principiella – men
det lilla gänget runt Spalding gör så
mycket helt rätt. Med till synes enkla
medel lyckas de lägga till den ena
självklara funktionen efter den andra
utan att tekniken någonsin blir ett
självändamål – och detta sker faktiskt
flera gånger bara under dagarna jag
knåpar på den här artikeln. Men
personligen är jag än så länge ingen
komplett ”thingamabrarian” (som det
tydligen heter informellt), faktiskt
återstår för mig att mer aktivt delta
i den sociala biten och inte bara
flyta med. Jag är på gång, dock, och
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inspireras både privat som boknörd,
och i yrket som bibliotekarie.
Det har hävdats att sajter som LT
har som mål – eller kommer att bidra
till – att ersätta bibliotekariekåren.
Det har jag lite svårt att se. Faktum är
att LT:s största användargrupp heter
just Librarians who Librarything
och med tanke på hur öppet
vidareutvecklingen sker kan man
anta att bibliotekarierna finns med
på olika sätt och kommer att hitta
tillämpningar. Den enda risken
skulle väl vara att vi bibliotekarier
kramar LT så kärleksfullt hårt att
dess kreativa framväxt dämpas. LT
uppmärksammas på den nordiska
e-postlistan Biblist i augusti 2007
och till min glädje ser jag att någon
i Sverige, Halmstads stadsbibliotek,
faktiskt börjat prova sig fram
med LT:s tjänster. Och frågan
som kollegan i sydväst bifogar är
huruvida LT verkligen är något
för oss eller om vi ska bygga egna,
liknande lösningar? Till att börja med
tycker jag att leverantörerna av våra
bibliotekssystem ska kolla närmare
på LT, de har mycket att lära när det
gäller presentation och funktionalitet
gentemot ”slutanvändaren”. Väl
medveten om att flera av dem redan
är på gång – är det ändå LT som visar
vägen.
Prova du också, vetja.
IT-bibliotekarie vid Arbetarrörelsens
arkiv och bibliotek, användarnamn
laajala på LibraryThing.

Webbadresser
LibraryThings startsida: http://www.librarything.com
Den svenska ingången: http://se.librarything.com
Librarything i siffror
Enligt Tidsandan den 23 augusti 2007
Medlemmar: 257,550
Katalogiserade böcker: 17,643,358
Unika verk: 2,339,618
Recenserade verk: 129,650
Totalt antal recensioner: 232,148
Antalet taggar: 22,584,871
Användargrupper: 2,590
Forummeddelanden: 237,053
Medlemmen med störst bibliotek har: 14,980 böcker
Bok som flest medlemmar har: Harry Potter and the
sorcerer’s stone (21,188 st.)
Mest recenserade boken: The Da Vinci code (425
recensioner)
Tre populäraste författarna (enligt antal böcker bland
medlemmarna): J. K. Rowling, Stephen King, Terry
Pratchett
Tre populäraste författarna (där denne är angiven som
favorit): J.R.R. Tolkien, Neil Gaiman, Jane Austen
Vanligaste taggen: fiction (använd 1,318,880 gånger)
Antal författare som är medlemmar (som LibraryThing
Authors): 548
Störst språkgrupp efter engelska: tyska (2408 medlemmar;
svenskan kommer på sjätte plats med 378 medlemmar)

Litteraturens väktare
Bokskorpionen lever inomhus
bland böcker och jagar bl a
boklöss.
Kalle Lajaala tog bilden

Nordisk Familjebok 1878
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Maktdjävulen i bibliot
Kan Jonas Aghed och Juan Vega ha rätt fast dom har fel?
Mikael Böök

1.
I Sveriges tidningspress rasar en historiestrid.
Huvudkontrahenterna förefaller vara 1) Jonas Aghed
och Juan Vega, bibliotekarier på Brännkyrka gymnasium
i Hägersten; det var deras korta inlägg i svenska
Biblioteksbladets diskussionsspalt (se Biblioteksbladet
5/2007 s. 33) , som fick debatten att blossa upp; 2)
Föreningen Upplysning om kommunismen (UOK).
Agheds och Vegas artikel är en protest mot UOK, som
vill informera Sveriges ungdom om kommunismens
brott. Inlägget i Biblioteksbladet föranledde Sveriges
radios mångårige östeuropakorrespondent Kjell Albin
Abrahamsson att ta till storsläggan i kvällstidningen
Expressen (artikeln “Bibliotekarierna som ljuger om
kommunismens brott” 18.8.2007). Därefter drämde en
annan rikssvensk slugger vid namn Åsa Linderborg till i
Aftonbladet (se artikeln “Brännmärkta” 29.8.2007, vilken
enligt redaktionen handlar “om två bibliotekarier som
råkat ut för borgerlighetens stalinister”).
Senast här inser man att denna debatt bland allt annat
också i hög grad handlar om regimbytet, övergången från
en socialdemokratisk till en borgerlig regering, i Sverige.
Närmare bestämt gav den nya regeringen Reinfeldt i
uppdrag till Forum för levande historia att upplysa och
informera om kommunismens brott mot mänskligheten.
Pengar för ändamålet reserverades också i statsbudgeten
för år 2007.

2.
Kan man ha rätt fast man har fel? Den här smått
paradoxala frågan ställde Carl-Göran Ekerwald med
anledning av Antonio Gramscis (1891-1937) brev till sina
söner. Gramsci rekommenderade särskilt pojkarna Delio
och Giuliano att läsa Djungelboken av Rudyard Kipling.
Kipling var en hängiven anhängare av den brittiska
imperialismen; Gramsci, en italiensk kommunistledare,
dömd till ett i praktiken livstida fängelsestraff under
Mussolinis fascistiska regim.
Kipling hade alltså fel om den brittiska imperialismen.
Åtminstone enligt Gramsci. Men kunde ändå ha rätt. I
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Djungelboken, Kim och Havets hjältar fann Gramsci
nämligen en “moralisk och viljemässig energi” (una
energia morale e volitiva) som kunde stärka och inspirera
ungdomen. “Överhuvudtaget har Gramsci en stor tilltro
till den klassiska skönlitteraturens inspirerande förmåga”,
påpekar Ekerwald.

3.
De två bibliotekarierna på Brännkyrka gymnasium
skriver:
“År 1998 gav Regeringskansliet ut boken ”...om detta må
ni berätta...” och distribuerade den till alla skolor i Sverige
som ett led i en lands omfattande informationskampanj.
Boken behandlade sitt ämne, förintelsen av judarna i
Europa under andra världskriget och dess bakgrund,
förtjänstfullt och på ett sätt som svårligen kunde sägas
falla in i någon politisk agenda. Om vi nu snart kan
förvänta oss en skrift med samma officiella upphov men
som ett led i en kampanj för att vrida svenska skolelevers
historiesyn åt höger, så må det vara sagt: den kommer inte
över det här bibliotekets tröskel.”
Kan dessa bibliotekarier ha rätt fast de har fel? Jag
tycker nämligen att de gör ett ödesdigert fel i och med
att de vill hindra en bestämd skrift att passera ingången
till sitt bibliotek. Här tillåter de sin egen indignation att
få överhanden. Varje bibliotekarie borde ju sträva till att
erbjuda sina besökare möjligast vida information. Då
går det naturligtvis inte för sig att censurera bort vissa
förhatliga böcker och skrifter. Till exempel Mein Kampf
bör finnas på biblioteket – för att nu nämna paradexemplet
– åtminstone i princip.
Jag menar inte att Hitler skulle ha haft rätt fast han hade
fel och inte heller vill jag rekommendera någon att läsa
hans bok. Däremot bör den ifrågavarande skriften finnas
att tillgå på biblioteket eftersom det kan vara viktigt att
veta eller verifiera vad Hitler har sagt och skrivit.
Det ska, ifall det egna biblioteket inte råkar ha boken,
åtminstone gå att få tag i ett exemplar med fjärrlån.
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teket

4.
Jag sympatiserar i alla fall åsiktsmässigt med de två
bibliotekarierna, som har så fel i sin slutsats. De har blivit
upprörda och protesterat i en insändare. Bra så. Men de går
för långt. Man skulle också kunna kalla deras utfall för ett
återfall. De blickar endast bakåt, mot historien.
Föreningen för upplysning om kommunismen går
också för långt fast den gör alldeles rätt i att upplysa
om brott som i kommunismens namn har begåtts
mot mänskligheten. Lägg märke till formuleringen “i
kommunismens namn”. Ifall den utelämnas tenderar vi
nämligen att kriminalisera alla kommunister inklusive
professorn i filosofi vid universitetet i Rom, Antonio
Labriola (1843-1904). För att inte tala om Gramsci och
Altiero Spinelli (1907-1986). Den sistnämnde, vilken
räknas såsom en grundare av av Europeiska unionen, var
i sin ungdom kommunist, bröt med kommunisterna 1937,
men stod också senare nära kommunisterna. År 1979
ställde han upp som oberoende kandidat på det italienska
kommunistpartiets lista i valen till Europaparlamentet.
Det här är bara tre exempel på personer som var mer eller
mindre kommunistiska och som följaktligen skulle riskera
att hamna i fängelse ifall vissa kommunisthatare skulle
lyckas genomdriva sina vilja, dvs att göra kommunismen
som sådan till ett brott. Var och en väljer sina exempel
utifrån sin erfarenhet. Jag råkar sedan länge intressera mig
för italienska vänstertänkare.
5.
Det intressanta i denna pågående historiestrid är
biblioteket och bibliotekarierna. Biblioteket är inte
problemet utan lösningen. Släpp in maktdjävulen i
biblioteket ty där kommer han att duka under. Inte ens
fan själv kan veta mer om historiens alla brott. I biblioteket
finns alla lögner bevarade. Men där står också sanningarna
att finna. Det gäller bara att söka.
Fotnot: Antonio Gramsci: Brev från fängelset. Urval och
inledning av Carl-Göran Ekerwald. Rabén & Sjögren
1981. Finns kanske i biblioteket.
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Missad poäng
Mikael Böök missar poängen. Frågan gäller
inte bara om man som skolbibliotekarie
ska ta in eller inte ta in böcker av en viss
sort, utan om man dessutom ska göra sig
behjälplig i politiskt extrem indoktrinering
av skolelever. Det handlade ju, i vårt
hypotetiska exempel, om att UOK:s
syn på historien - att det som följde på
kommunismens besegrande av nazismen
1945, ett Östeuropa utan förintelseläger,
inte var ett dugg bättre än det som
hade varit innan, ett Östeuropa med
förintelseläger - skulle bli den som staten lär
eleverna är den Sanna. Så här lyder hela det
stycke ur Anders Hjemdahls och Camilla
Anderssons debattartikel i DN 9/5 som jag
och Juan främst hakade upp oss på:
”Den fruktade Röda armén befriade aldrig
någon från förtryck - den införde bara
ännu en våldets diktatur, som inte stod den
nazistiska efter i terror och brutalitet. För
människorna i våra grannländer på andra
sidan Östersjön och för folken i de övriga
postkommunistiska länderna i östra och
centrala Europa är den 9 maj en sorgens
dag, då en lång diktaturens natt föll. Detta
förtryck kom att vara i nära ett halvt
sekel, och som på flera håll - bland annat i
Estland och Lettland - var ytterst nära att
fullständigt utplåna hela länders och folks
existens och identitet.”
Vi har många böcker om kommunismens
brott mot mänskligheten på vårt
bibliotek. En del av dem skrivna av kända
kommunistätare som t.ex. Kristian Gerner
och Klas-Göran Karlsson. Och vi har också
Mein Kampf. Men regeringen Reinfeldt
kräver väl inte att den ska läggas fram för
Sveriges skolelever som Sanningen?
För övrigt har all uppmärksamhet runt vår
artikel i BBL ändrat förutsättningarna. Det
blir nog svårt för dem som skriver Forum
för levande historias bok om kommunismen
att smuggla med historierevisionism, allas
ögon är riktade mot dem nu. Och UOK:s
egna bok, som tydligen kommer i höst och
som vårt hypotetiska exempel inte handlade
om, verkar bli ett härligt stycke propaganda.
Den vill vi verkligen ha till vårt bibliotek!
Jonas Aghed
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Litteratur & nycirkus som sociala
projekt i Toronto

“All she needed now was to know the date of their departure. She thought about Sweden. Or Belgium. The Netherlands was
an option. Canada was the best. Canada was the best That´s what she heard from the ones already there. She found herself
vulnerable in the apartment, alone, with the husband. She needed the visa badly.”
Barbro Bolonassos

D

enna text, av Saghi Gharaman
född i Iran 1978 och senare
invandrad till Kanada 1988,
återfinns i en antologi utgiven 2006 på
Zephyr Press med stöd bland annat
av Maytree Foundation under namnet
TOK. Writing the New Toronto. Det
är del 1 i en planerad årlig utgivning
av nya texter där inflyttade författare
skriver direkt på engelska.
Över en kopp te träffar vi
författaren och utgivaren Helen
Walsh, även verksam som
redaktör för Literary Review of
Canada och engagerad i projektet
Diaspora Dialogues (www.
diaporasporadialogues.com). Helen
berättar om arbetet med att locka
inflyttade författare att våga skriva
på det nya språket engelska och
svårigheten med att sedan få kvalitet
och ekonomi att samverka.
Diaspora Dialogues verkar
för att skapa och presentera ny
skönlitteratur, poesi och drama som
speglar Torontos komplexitet för dess
invånare sedda genom stadsdelarnas
mångfacetterade ögon.
I en stad som tar emot över
etthundratusen invandrare varje år,
där hälften av befolkningen är född
utomlands och lika många tillhör
minoriteten, krävs en konstant ström
av artistiska och kulturella aktiviteter
från många röster om man ska kunna
greppa frågan om verklig identitet.
Ungefär så skriver Helen Walsh i sitt
förord till antologin där det enda
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gemensamma kravet gäller den fysiska
miljön som helt eller delvis ska utgöra
Torontoregionen.
Innehållet kan verka lite ojämnt
men ger en mycket intressant bild
av de nya kanadensarnas historia
och framtid. Vi kan känna igen det
mesta från vår egen vardag. Det är
ingen tillfällighet att huvudpersonen
i novellen funderar på Sverige kontra
Belgien. Många människor har sin
släkt uppsplittrad i England, Kanada
och Sverige och detta blev mycket
tydligt under den studieresa som jag
företog i oktober och där vi talade
med många människor och där nästan
alla hade en relation även till vårt
land.
Förutom älgarna och landskapet
(typ Värmland ) delar vi sociala och
kulturella uppfattningar som styr
samhället i hög grad. Men vill du
plocka svamp får du vara försiktig
för här finns ingen allemansrätt
och du riskerar att bli jagad med
gevär av någon ihärdig markägare.
Detta berättar vår värdinna och
tillika ambassadör för Jämtland,
Lena Blondel när vi kurar i hennes
sköna kök i Montreal dit vi far efter
en mängd möten med sociala och
kulturella projekt och bibliotek
i Toronto. Lena som är utbildad
konstnär, översättare och värdinna
på vårt B&B kan mycket om stadens
kulturella liv. Här gäller franskan
och en viss avoghet mot det snobbiga
Europa möter oss.

Vi, det är undertecknad och
journalisterna Amelie Tham och
Staffan Andersson blir inbjudna
till Tohu Montreals eget kulturhus
för nycirkus skapat av NGOs 1999
i ett försök att göra Montreal till
nycirkusens huvudstad. Man har
ambitionen att skapa kontakt i det
närbelägna och ytterst fattiga området
Saint-Michel och det gäller särskilt
unga arbetslösa som får chansen till
jobb inom institutionen. Vi ser en
fantastisk kvällsföreställning med stor
artistisk nerv och poesi.

Cirque Du Soleil

Granne med Tohu ligger det
internationella Cirque Du Soleil
med sina verkstäder, utbildningsoch träningslokaler för de tolv
förställningar som turnerar i världen.
En förställning går i ca 15 år och de
kräver nytillskott av ungefär hundra
nya akrobater varje år. Trehundra
hantverkare arbetar med att framställa
absolut allting från skor till tyger
och här växer nya föreställningar
fram. Vi blir inbjudna att se de nya
elevernas föreställning efter den
första tremånadersperioden och de är
till stor del unga atleter från många
nationer som avslutat sin elitidrott
och nu söker nya utmaningar. Bara de
med rätt publikkontakt får chansen
att turnera runt världen med denna
gigantiska storindustri.
Anledningen till vårt besök är att få
höra mer om Cirque du Monde, det
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Förhandlingar efter sju
veckors strejk på Vancouver
Public Library

sociala program som årligen genomför
med 1% av budgeten och som vänder
sig till gatubarn över hela världen
ofta i samarbete med lokala NGOs.
Handledare och nycirkusartisterna
erbjuder barn och unga att delta
i olika verkstäder. Avsikten är att
erbjuda barn förströelse men också
självtillit. Här i hemstaden arbetar
man med olika program i SaintMichel och vi förstår att det inte är
helt lätt att idka välgörenhet rakt
av, utan man har lärt sig att i stället
arbeta långsiktigt med skolornas
pedagoger för att få rätt förankring.
Företaget uppmuntrar personalen
att engagera sig för att lära sig mer
om de villkor i vilka den omedelbara
omgivningen tvingas leva .
Detta var två av ett antal spännande
projekt som vi mötte på denna
tiodagarsutflykt till det stora landet
i väster. Avsikten var att studera hur
nykomlingar tas emot i ett land som
så tydligt konstaterar att de behöver
nya invånare. Vi såg flera goda projekt
som stärkte oss i vårt arbete med
kulturella projekt i samarbete med
området för att erbjuda en arena för
demokrati.

Alexandra Youngberg rapporterar till bis att arbetsgivaren till slut gått
med på att ta upp nya förhandlingar med facket (The Canadian Union of
Public Employees (CUPE). Cykeldemonstrationer (”THE FLYING BICYCLE BRIGADE”), videofilmer på nätet (http://www.cupe391.ca/)
och andra utåtriktade aktiviteter har svetsat samman de strejkande biblioteksarbetarna som kräver lika lön och könsneutral värdering av arbeten inom Vancouvers kommun. I Kanada är kvinnors medellön bara 71
% av männens.
“Library workers are undervalued and underpaid. Many earn so little they live below the poverty line and many who earn more are in the
ranks of the working poor.” (Overdue: Pay Equity for Library Workers
http://www.cupe391.ca/action/bargaining_2007_documents/pay_equity_july07.pdf
- All for now - I have to phone the president of the Victoria public Library - they just went on strike for pay equity too, avslutar Alexandra,
ordförande i CUPE avd 391, sitt mejl.

Rapport om biblioteksbesök har att
presenterats i Biblioteksbladet. Resan
bekostades av ett resestipendium
från Svensk biblioteksförening och
projektet Språk som rikedom från
Statens kulturråd.
bis #3 2007
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BÖCKER UNDER BELÄGRING
- om Tamer Institute och läsningens nödvändighet
I maj besökte Sven Hallonsten Tamer Institute i Ramallah på Västbanken och
imponerades av den verksamhet som inkluderar rader av projekt och aktiviteter
riktade till barn- och ungdomar
Sven Hallonsten

M

åndag morgon mitt i maj
i östra Jerusalem. Vi har
väckts av den säregna
blandningen av kyrkklockor och
minaretutrop och står nu på det
bullriga busstorget nedanför Hotel
Jerusalem för att ta minibussen
till Ramallah, Västbankens
administrativa centrum. Vid
Qalandiya, den beryktade
checkpointen, där muren nu stängt
till alla kryphål, måste vi byta till ny
buss , som tar oss via den dammiga,
sönderkörda och trånga vägen in
till Ramallah centrum. Väl där kan
vi andas lite lättare, folklivet är
annorlunda än i det nertonade östra
Jerusalem, soldaterna och poliserna är
palestinier, marknaden är i full gång
med färger, dofter och röster, och
människorna träffas på caféerna.

Föddes under första Intifadan

Vi letar oss fram till Zahara Street
och vårt mål Tamer Institute for
Community Education. Det är en i
barnbokskretsar välkänd läsfrämjande
organisation (non-governmental,
non-profit) som arbetar hårt för att
uppmuntra barn och ungdomar att
läsa böcker och utbilda sig för en
bättre framtid.
Tamer, vars namn kommer från
det arabiska ordet för dadel, som
har stor betydelse i den arabiska och
palestinska kulturtraditionen som
primärt överlevnadslivsmedel, föddes
1989 under den första Intifadan som
ett svar på behoven som uppstod när
en mängd skolor stängdes av Israel
och utbildningsresurserna skars ner.
Andra Intifadan gjorde sitauationen
än värre och Tamerinstitutet beräknar
att över 50.000 lärare förlorade sina
jobb 2002-2003 och totalt 1.289
skolor stängdes helt eller för längre tid
mellan september 2000 och juni 2003.
Väl inne i Tamerinstitutets lokaler,
välkomnas vi av dess nya, energiska
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generaldirektör, Renad Qubbaj, som
efterträtt den internationellt välkända
Jehan Helou från årsskiftet 20052006.
Renad bjuder på utsökt arabiskt
kaffe, delar ut affischer och
broschyrer och sätter med ivriga
handrörelser genast igång att berätta
om Tamers imponerande och
mångskiftande verksamhet.
”With words we overcome walls”
står det som motto på 2007 års
Tameraffisch till den nationella
läskampanjveckan i april. Muren
– och ockupationen- finns där
alltid i bakgrunden, som relief,
som påminnelse om vad man
har att kämpa mot. En obändig
övertygelse om att böckerna, orden,
läsningen, utbildningen, kulturen
och kreativiteten till slut ska få den
förhatliga muren att krackelera,
genomsyrar allt vad man gör på
Tamerinstitutet.

Tamer teams i varje distrikt

Arbetet vid institutet har många
ansikten och är väl förankrat bland
olika gräsrotsorganisationer runt
om på Västbanken. Det finns Tamer
teams i varje distrikt och lärare,
bibliotekarier och i första hand
barnen själva har stora möjligheter
att påverka vilka aktiviteter man ska
satsa på vare sig det gäller workshops,
drama, konst, vanlig utbildning eller
biblioteksverksamhet.
”The National Reading Campaign”
är hjärtat I Tamerinstitutets
verksamhet. Sedan starten 1992 har
man varje år genomfört aktiviteter
första veckan i april, sedan länge med
stöd av svenska Diakonia och norska
NPA (Norwegian People Aid). Med
hjälp av de lokala kommittéerna runt
om i Palestina arrangeras massor
av program kring läsning, böcker
och bibliotek. Man har ökat från 77
aktiviteter 1997 till 1.183 program
av olika slag under 2006. Antalet

inblandade organisationer har också
ökat lavinartat, från 39 stycken 1997
till 257 under senaste året, 2006. Varje
år har Läsveckan ett särskilt tema
som ”Giving Books as Gifts” eller
”Everyone teaches everyone” och man
försöker ständigt hitta variationer i
utbudet som biblioteksworkshops,
storytelling, lek, kreativt skrivande,
illustration, konst, filmverkstäder,
learning tours osv. Allt i syfte att
ge barnen utrymme att uttrycka sig
själva inte minst genom att lära dem
att använda biblioteken och böckerna
på ett lustfyllt sätt.
Ett annat inslag är ”My First
Book Competition” som anordnas
varje år och som är öppen för barn
och ungdomar mellan 8 och 15 år.
Det kommer in massor med texter
med illustrationer från barn runt
om i Palestina och en jury gör ett
urval av 6-8 bidrag som trycks i en
bok, skriven och illustrerad helt
av dem själva. Tävlingen som har
hög status uppmuntrar barnen till
kreativt skrivande kring sina egna
intresseområden och stärker deras
självkänsla som annars lätt slås ner
i denna patriarkaliska kultur. De
flesta historierna handlar om barnens
upplevelser av ockupationen, av
utsatthet och maktlöshet, ett hårt
vardagsliv och förlust av någon
familjemedlem.
En av deltagarna, en 15-årig flicka
från Gaza, beskrev experimentet så
här: ”Ingen ska förvägras att skriva
för att de inte äger en penna eller en
anteckningsbok, men alla berövas
möjligheten att skriva om det inte
finns någon som uppmuntrar och
stödjer honom eller henne.” (min
översättning)

Bygga små bibliotek

Tamerinstitutet försöker finnas
med överallt där barnen finns, inte
minst i flyktinglägren i Jenin, Nablus
och andra hårt drabbade städer.
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Författaren Sonia Nimer berättar en historia för barnen på Tamer Institute december 2006. Foto Diakonia

Man försöker bygga upp små lokala
bibliotek på så många platser som
möjligt och ett sätt att skaffa böcker
är den regelbundet återkommande
”Donate a Book”- kampanjen.
Massor av ungdomar går från dörr
till dörr i sina lokala områden och
ber människor att skänka böcker som
sedan överlämas till kommuncentret
eller till biblioteket. Omkring 1000
böcker samlades in första året och
antalet har stadigt ökat.
Tamerträdet har många grenar,
somliga spretar, andra blomstrar,
ytterligare andra måste kapas av
brist på resurser eller genom alla
de hinder som ockupationsmakten
tillhandahåller. Det skulle leda för
långt att räkna upp alla projekt som
man startat eller deltager i, men den
som vill veta mer kan studera Tamers
hemsida (www.tamerinst.org) och inte
minst deras fylliga årsrapporter.

Omfattande bokproduktion

Med oförminskad glöd fortsätter
Renad, direktören, att berätta om
Tamer, hennes och många andra
eldsjälars hjärteprojekt där barnen
alltid står i centrum. Hon plockar
fram exempel på Tamers egen
bokutgivning som vid det här laget
är ganska omfattande, hon beskriver
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olika nya projekt som hon vill starta
och hon svarar villigt och utförligt
på alla våra frågor om finansiering,
om problem och möjligheter, om hur
de utvecklar samarbetet med och
utbildningen av unga författare och
illustratörer och om hur hon ser på
framtiden för barnen och Palestina.
Hon sammanfattar sin och institutets
strategi i några enkla punkter:
• Biblioteket är alltid basen och
grundmetoden är ”creative learning”.
• Koncentration på verksamheten på
barn och ungdomar upp till 23 års
ålder.
• Satsning på att stödja lokala
kommittéer och organisationer.
• Tro på ordets makt!
Vi beundrar deras fina bibliotek,
lovar att hålla kontakt och att fundera
över tänkbara samarbetsmöjligheter.
Något generat noterar vi deras
tacksamhet över att IBBY Sverige
och Världsbiblioteket har nominerat
Tamer Institute till ALMA-priset två
år i rad och stärkta av den injektion
av tilltro till berättandets kraft som vi
fått av besöket på Tamer, går vi ut i det
skarpa solskenet på Ramallahs gator.

PS
När IBBY höll presskonferens vid
barnboksmässan i Bologna i april,
berättade man om ett nytt stort
projekt kallat ”Children in Crisis”.
Det är tredelat, ett i Libanon, ett
i Colombia och det tredje i Gaza,
Palestina. Tanken är att använda olika
former av Bibliotherapy och hjälpa
utsatta barn att bearbeta sina trauman.
Tamer Institute har fått uppdraget att
handha projektet i Gaza.
Sven Hallonsten besökte Västbanken
en vecka i maj tillsammans med
teaterregissören Kent Ekberg
och Palestinagruppernas Yvonne
Fredriksson
Artikeln har tidigare publicerats i
IBBY-bladet 2007:2

BiS solidaritetsfond samlar in
pengar som genom Diakonia kanaliseras till stöd till läsprojekt
i Palestina
BiS pg 33 53 16-6. Skriv ”Palestina”
Se bis nr 2/07
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Samtid och dåtid i
biblioteksberlin

Lennart Wettmark har talat med Frauke Mahrt-Thomsen inför BiS oktoberresa

F

rauke Mahrt-Thomsens
släktingar i Slesvig-Holstein
tycker att hon tjatar när hon vill
veta vad som hände under nazitiden.
Vad dom gjorde. Låt det gamla vara
historia tycker dom.
Frauke som utbildades under
studentrevoltens 1960-tal i Berlin
tycker inte det. För henne är det
viktigt att göra upp med det gamla.
Hon blev kvar i Berlin och nästa

år har hon avslutat ett yrkesliv
som kretsat kring biblioteket i
Kreuzberg. Men inte nödvändigtvis
sitt engagemang som först utgick från
SABBer, Sozialistischer Arbeitskreis
Bibliotheken Berlin och efter 1975
kom till uttryck i den rörelse för
utforskning av den egna historien,G
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eschichtswerkstatt-Bewegung som
Sven Lindqvists ”Gräv där du står”
inspirerade till också i Västtyskland.
Nazi-epoken kastar också sin
skugga över de nutida biblioteken. En
hel del har samlingar som innehåller
bortrövade böcker från judar,
kommunistiska föreningar osv. 1933
års famösa bokbål följdes av en under
naziåren systematisk bokcensur
och införlivande av beslagtagna
böcker i ett
stort antal tyska
vetenskapliga
bibliotek. En
del av dagens
bibliotekarier
bearbetar den
historiska skulden
genom att gräva
i bibliotekens
samlingar åtminstone i
Marburg (se
artikel i nästa
nummer av bis!)
- och försöker
spåra ägarna till
tjuvgodset.
Frauke MahrtThomsen
kan sin tyska
bibliotekshistoria.
Under ett
äppelträd i en
sommarstuga
långt från Berlin
virvlar årtal
och namn mot
intervjuaren.
Somligt fastnar
i anteckningsblocket, annat faller
ner i det gröna gräset. En del i den
tyska bibliotekshistorien känns
igen av en svensk bibliotekarie;
inflytandet från de amerikanska
biblioteken, de liberala biblioteksoch bildningsinitiativen och
arbetarrörelsens övertygelse att
”Wissen ist Macht”

Men efter Weimarrepublikens fall
blir allt så annorlunda: Nazitiden
med sina rensade bibliotek,
förstörelsen under andra världskriget,
uppdelningen i väst och öst efter
kriget och så småningom under 1970talet Berufsverbot även för (vissa)
bibliotekarier.
När muren restes 1961 avbröts
östberlinarnas möjlighet att besöka de
västberlinska biblioteken där de i öst
förbjudna författarna kunde läsas.
När muren föll 1989 var därför ett
av målen för östtyskar att ta del av
misshagliga författare som Koestler,
Gide, Sartre, Beauvoir. Östtyska
biblioteksväsendet var visserligen
bättre organiserat och
hade till skillnad från Västtyskland en
bibliotekslag. Men ett snävare urval
av böcker - om man vill uttrycka sig
neutralt.
Året innan muren föll bildades
AKRIBIE (=Arbeitskreis kritischer
BibliothekarInnen), ett nätverk
för kritiska bibliotekarier som
utvecklats till en syskonorganisation
till BiS. Frauke var en av dem.
AKRIBIE lever och har sitt fokus
på frågor kring bibliotekens roll och
ansvar i ett demokratiskt samhälle,
kritisk granskning av biblioteken,
hur ”Patriotic Act” och annan
övervakning påverkar biblioteket
och dess nyttjare, nedskärningar,
bokurval på entreprenad, arbetet
för en anti-hierakisk struktur
på biblioteken och - självklart bibliotekens och bibliotekariernas
roll under nazitiden. Tre gånger varje
år arrangerar Akribie möten som
bl a innefattar diskussioner på de
årliga biblioteksdagarna som ibland
dokumenteras. Senast i boken Lesen:
Der neue Luxus. Wie Bibliotheken
ihre NutzerInnen zur Kasse bitten.
BiS studiebesök i månadsskiftet
oktober/november berör indirekt
också olika delar av Berlins
bibliotekshistoria. I Kreuzberg
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Walter Kempowski: Das Echolot. Fuga furiosa : ein
kollektives Tagebuch. Bd 1-4. btb, 1999. 3.510 s. : ill.
Walter Kempowski: Culpa : notizen zum ”Echolot”.
Knaus, 2005. 382 s. : ill.

besöker vi det bibliotek som den socialdemokratiske
ledaren och folkbildaren Wilhelm Liebknecht gett namn
åt. Detta är som bekant en del av Berlin som präglas av
sin blandning av radikaler av olika slag och turkiska
invandrare. Ett tema under besöket kommer säkert att bli
just biblioteksservice till invandrare. På ett annat sätt än i
Sverige finns bland många tjänstemän och bibliotekarier
inställningen ”Sie müssen doch Deutsch lernen”, vilket
påverkat en del biblioteks vilja att köpa in litteratur på
invandrarspråk.
Det finns förstås en hel del bibliotek som köper in
litteratur på turkiska. Men i Berlin är det bara på ett
bibliotek, fredagseftermiddagens studieobjekt AmerikaGedenk Bibliothek, en stor amerikansk efterkrigsdonation
som det finns en mera omfattande samling av turkisk
litteratur.
(Den som åker till Berlin för att på plats återuppleva
scenen ur Wim Wenders Himmel över Berlin med Bruno
Ganz som ängel bland hyllorna och de studerande, riskerar
bli besviken. Den scenen utspelar sig på ett annat stort
Berlinbibliotek, som inte ingår i BiS besöksprogram:
Staatsbibliothek)
På lördag avslutas det officiella studiebesöksprogrammet
på biblioteket i Lichtenberg i gamla Östberlin. På alla
biblioteken träffar vi personal för att samtala (företrädesvis
på engelska) om aktuella och kanske historiska aspekter på
Berlins biblioteksverksamhet.
Allt äger rum fredag 27 och lördag 28 okt. Mer
information kan den intresserade få via lennart.
wettmark@gmail.com eller telefon 054-101813
För den som vill läsa mer om Berlins bibliotekshistoria
rekommenderas artikeln Bibliotek i Samhälle. Exemplet
Berlin av Siv Wold-Karlsen i bis 2001 nr 1
AKRIBIEs hemsida återfinns på http://www.akribie.
org/

Den tyske författaren Walter Kempowski har under
en lång följd av år samlat tyska dagböcker från
1940-talet. 1993 började han publicera utdrag från
dessa dagböcker, från soldater, vanliga människor,
nazipolitiker, både i och utanför Tyskland, ja från
alla slags tyskar, höga som låga. Projektet har han
kallat Ekolodet, ”Das Echolot”. De föreliggande
fyra ”kollektiva dagböckerna” skildrar januari och
februari 1945, när andra världskriget gick mot sitt slut.
De omfattar sammanlagt ca 3.500 sidor text, om allt
från vardagliga saker som skolgång och hembestyr,
rapporter från krigsfronten, koncentrationslägren, till
de diskussioner som fördes på allra högsta politiska
nivå. På samma sätt har han tidigare i dagboksform
skildrat anfallet på Sovjetunionen, Operation
Barbarossa, 22 juni 1941, månaderna januari och
februari 1943, och krigsslutet i volymen ”Abgesang”.
I volymen ”Culpa” resonerar han kring det livslånga
projektet tillsammans med sin medhjälpare Simone
Neteler. Ordet ”culpa” (skuld) kommer av ett
uttalande som Kempowski gjorde när han startade
hela projektet. Han kände att han genom att publicera
dessa dagböcker avbetalade en ”skuld” inför de
människor som ”utvalts till döden”. Han hade då sett
ett klassfotografi, där alla som dött i kriget, nästan hela
skolklassen, överkryssats med ett kors.
Uprising in East Germany 1953. Ed. by Christian
F. Ostermann. Central European University
press, 2001. 453 s.Susan G. och Ronald Shapiro:
The Curtain rises : Oral histories of the fall of
communism in Eastern Europe. McFarland, 2004.
231 s.
Det första stora upproret mot den sovjetiska
ockupationen i Östeuropa var gatudemontrationerna
i Östberlin 16-17 juni 1953. Upproret kom efter krav
på markant högre produktionsnivåer i den östtyska
industrin, och slogs ner med hjälp av sovjetisk militär.
I en rapportserie kallad National security archive cold
war readers, med centrum i Budapest, presenteras
en rad dokument från junidagarna 1953 som visar på
samarbetet mellan den östtyska regimen och Moskva.
I samma serie har även publicerats böcker om upproret
i Ungern 1956, och Pragvåren 1968. I kommande
volymer kommer dokument att presenteras som
speglar kommunismens sista tid i Polen, Ungern och
Tjeckoslovakien, 1986-1990.
Det amerikanska paret Susan och Ronald Shapiro har
i sin bok om kommunismens sammanbrott i Europa
intervjuat ”vanliga medborgare” i Tjeckien, Litauen,
Makedonien, Ungern och Rumänen. De redovisar
vardagssysslor, tankar om fred och frihet, politisk
aktivitet och oro i samband med kommunistregimernas
fall i respektive länder kring 1990
Mats Myrstener
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Vid definitiv eftersändning återsänds för
sändelsen med nya adressen på baksidan
(ej adressidan).

B-posttidning

Avsändare: bis
Rosenbadsgatan 9
652 26 Karlstad

Har du bisarkivalier?
BiS kallar till styrelsemöte 24/11 med påföljande ”arkivmöte”, som pågår t.o.m. 25/11. Start ca 11 lördag,
till 15 söndag (besked om mer precisa tider kommer).
Alla, även icke-styrelsmedlemmar välkomna. Tanken är
att insamlat material ska ligga till grund för BiS arkiv,
som förvaras på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i
Stockholm. Här hålls också mötet 24-25/11, Upplandsgatan 4, vid ”LO-borgen”. Alla som har gamla BiSprotokoll (i original), Internbulletiner, annat skriftligt material som speglar verksamheten, foton, klipp ur
tidningar, är välkomna att skicka till Mats Myrstener,
ARAB, Box 1124, 111 81 Stockholm (tel 08-412 39 18).
BiS-arkivet kommer att ligga till grund för den historik som ska skrivas till föreningens jubileum 2009. Välkomna att lämna in material!

HC.T/Ale Tryckteam AB

Mats Myrstener
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