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Ä

nnu ett nummer om folkbildning. Deﬁnitioner, ambitioner, utvecklingslinjer…
Samtidigt i en annan del av biblioteksvärlden strömmar den tekniska utvecklingen
in: bibliotek 2.0, bloggar, bildspel, RSS-ﬂöden. Det ﬁnns en kreativitet
och lust som är så mycket starkare än den som verkar ﬁnnas kvar till den sociala
biblioteksverksamheten, där ibland utmaningen är trötta, trögﬂörtade, men kanske ändå
potentiella biblioteksnyttjare. Fast oftare en understimulerad grupp människor som skulle
ta emot en utvecklad, uppsökande biblioteksverksamhet med öppna armar.
Finns det en förlösande formel som kombinerar en socialt engagerad biblioteksverksamhet
med den nya tekniken? Kan den nya tekniken hjälpa oss att utveckla metoder att nå de
svårnåbara? Eller är det ytterligare ett sätt att stärka banden till främst de resursstarka?
Är lösningen det enkla: ett vänligt, solidariskt bemötande i kombination med den nya
teknikens potential? Den sociala, uppsökande, aktiva biblioteksverksamhetens 2.0?
Folkbildning borde vara målet. Men vad det är måste till slut deﬁnieras i en mycket lokal
diskussion kring den egna verksamheten. Av personalen och politikerna.
De redovisade exemplen i detta och andra bisnummer hoppas vi skall stimulera den
diskussionen. Vilket fantastiskt överskridande av biblioteksverksamheten är t ex inte
KVINFO, som man kan läsa om i detta nummer!

Manusstopp för nästa nummer
är 1 december!

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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nyttigheter när klyftorna
vidgas och fattigdomen brer
ut sig.
Enligt artikeln är ” social
responsibility” bibliotekens
plikt. Gör du din plikt?

Ingrid Atlestam kommenterar händelser och trender

Mobil biblioteksservice
Läste häromdagen
i en artikel om
biblioteksutveckling att
”the future is mobile
services”. Mitt gamla
bokbusshjärta hann ta
ﬂera glädjeskutt innan
jag insåg att mobil
biblioteksverksamhet
numera inte betyder en
tolvtonsbuss med 5000
böcker, utan en liten
apparat som ger tillgång till
såväl böcker som all annan
info här i världen och går
att använda både som
telefon och kamera.
Betyder även barnmobiler
något annat nu, är det inte
längre ett arrangemang
av fritt dinglande grejer
att hänga ovanför sängen,
utan en skär eller blå liten
telefon?
Strax efter får jag ögonen
på en tidningsrubrik
”Filbyte ledde till
skottlossning” och vis
av skadan tänker jag att
detta måste handla om
piratkopierade ﬁler och att
man nu tar till våld då det
gäller copyright. Eventuellt
skulle det kunna vara något
tumult vid kyldisken. Men
si det handlade faktiskt om
traﬁkproblem!
Detta påminner mig
om barndomsvännen
som trodde att hårddisk
var en vidbränd
havregrynsgrötskastrull.
Till och med det
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ödesmättade uttrycket
att bränna böcker har fått
nytt innehåll, det handlar
inte längre om bokbål,
utan att bränna ner Daisy
på cdskivor, oj det lät inte
heller bra, om man nu råkar
heta Daisy!
Ord fylls med nytt innehåll
och så gör förhoppningsvis
biblioteken och
bibliotekarierna med, men
glöm inte att det gamla åxå
måste ﬁnnas kvar parallellt,
annars blir vi historielösa!
Det räcker inte att bara
ligga rätt i tiden och vara
ﬂexibel, anpassningsbar och
förändringsbenägen!

såsom omfattande
befolkningsförändringar,
ekonomisk kris, och nu
senast naturkatastrofer
som orkanen Katrina, har
biblioteken en stor och unik
roll att spela. Biblioteken
kan erbjuda möjligheter
för omorientering, ny
nödvändig information och
en plats att hitta sig själv
och de krav och kunskaper
som en ny samhällssituation
kräver. Biblioteket kan
även vara den självklara
samlingspunkten och
informationscentralen i ett
akut läge.

Secret service
Mitt i denna FRAturbulens kan det
vara läge, eller snarare
ganska olämpligt,
att påminna om ett
gammalt biskrav. Detta
att bibliotekssekretessen
även bör/ska omfatta
biblioteksbrukarnas
användning av bibliotekets
datorer.
Låt ropen skalla,
Biblioteket - frizon för alla!

Bibliotek istället för olja
I marsnumret av Library
Journal ﬁnns en artikel
om nödvändigheten av
folkbibliotek i det nya
”post-peak-oil society”.
Liksom i tidigare, vid stora
förändringar i samhället,

När oljan tryter gäller
det att biblioteken ﬁnns
nära medborgarna och
kan förmedla miljösmart
information och kunskaper.
I USA har man redan
märk att de bilburnas
biblioteksbesök minskar
och att man nu får ett
ökande antal frågor
om t ex kollektivtraﬁk,
närproducerade livsmedel
och vad man kan odla själv.
Fler nyttjar bibliotekets
datorer därför att man inte
har råd med ny när den
egna pajat. Alltså en klar
trend från privat ägande
till behov av kollektiva

Att verka utan att
ﬁnnas?
Hörde i bästa radiokanalen,
P1, en diskussion om den
nya tandvårdsreformen,
där en kd-politiker lovade
att det i höst ska ﬁnnas
en lista på nätet med alla
tandläkare och vilka
priser de tar för olika
åtgärder, detta i den heliga
valfrihetens namn. På
frågan hur den som inte
har tillgång till Internet ska
kunna skaffa sig info nog
att kunna välja, hänvisade
hon till biblioteken. Hon
lovade att där ﬁnns såväl
datorer, som hjälp att hitta
rätt.
Bra så, självklart, men
hur vanligt förekommande
tror denna politiker att
bibliotek är? I den bästa av
alla världar ﬁxar givetvis
biblioteken detta liksom de
ﬂesta andra frågor, men det
förutsätter en geograﬁsk
närhet som färre och färre
numera har till bibliotek.
Medvetenheten tycks bli
allt större bland politiker
och andra makthavare om
bibliotekens fantastiska
möjligheter och
mångfaldiga funktion,
men det förutsätter att
biblioteken ﬁnns överallt
i verkligheten, inte bara
i visioner och utopier.
Eller är det kanske bara
ett enkelt sätt att komma
undan när man lägger
ner medborgarkontor,
konsumentkontor, banker,
arbetsförmedlingar etc
att hänvisa till nätet och
biblioteken?
Gränsen för bibliotekets
alla nya uppdrag och
funktioner går kanske
vid att ersätta nedlagda
systembolag och
bensinmackar?

Biblioteket i samhället
Nu ökar utanförskapet
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igen enligt dagens
nyhetssändningar, då
handlar det om utanförskap
deﬁnierat som arbetslöshet.
Men så enkelt är det inte ens
i alliansens den bästa av alla
världar.
I den första lilla boken
i en ny skriftserie om

biblioteksutveckling, ett
samarbete mellan BTJ och
Svensk biblioteksförening,
med titeln ”Biblioteket
i samhället - en
gränsöverskridande
mötesplats?”
problematiserar Mikael
Stigendal begreppet
utanförskap och sätter in
det i biblioteksvardagen
med hjälp av intervjuer med
ett antal bibliotekarier.
En spännande läsning,
med en rad (själv?)klara
slutsatser, som t ex att
biblioteken bör satsa på
den personliga relationen
mellan personal och
besökare, vilket innebär att
personalens attityder och

bis #3 2008

bemötande är avgörande för
om biblioteket kan innebära
ett möte mellan utanförskap
och innanförskap, att vi
bör fortsätta att utveckla
biblioteket som mötesplats
och värna om de låga
barriärerna,
att vi måste värna den
generella välfärdens
principer,
att vi bör formulera
en för skolan och
biblioteket gemensam
kunskapssyn.
Tanken med
den här korta
sammanfattningen är
att väcka nyﬁkenhet!
Läs denna viktiga bok!

Ska bis e-xistera
eller vem vill vara
papperslös?
På BIBLIST pågick nyligen
en debatt om e-böcker
contra ”riktiga böcker”. I
ett av inläggen handlade
det även om tidskrifter på
nät eller papper.
Inom bis redaktion och
styrelse har frågan om bis
ska övergå till att bli en
nättidskrift diskuterats på
varenda möte de senaste
åren.
Argumenten för etidskrift är mest
ekonomiska, tryckning och
distribution är tunga poster
i budgeten.
Tidigare nummer läggs nu
snabbt ut i fulltext på nätet.
Skälen för att behålla
papperstidningen är att den
syns, det är en händelse när
den kommer, den kan hittas
även av den som inte letade
efter den eller ens kände till
dess existens. Många, eller
är det kanske bara åldriga
bissare, föredrar att läsa i
pappersform.
Vad tycker alla ni som
brukar läsa bis?
Ni som skriver i bis,
skulle ni göra det även i
en e-tidskrift? Skulle det
innebära någon skillnad
vad gäller hur och vad man
skriver?

Frågetecknen är många,
varsågod att svara, om, hur
och var ska bis existera i
framtiden, efter snart fyrtio
år på papper?
När denna fråga ställdes
i bisbloggen var ingen
intresserad av att diskutera!

Framgångsrikt och
nödvändigt

Besökte häromdagen
ett grannbibliotek i
rik en kranskommun,
där de väletablerade
bor, en resa mellan två
biblioteksvärldar. Från
nordöstra Göteborgs små
stadsdelsbibliotek, som med
mycket begränsade resurser
erbjuder media på en mängd
språk, där studerande av
alla de slag dominerar
bland användarna, där
biblioteket är porten in i
det svenska samhället, där
de som hamnat utanför det
mesta här i världen har en
fristad, till ett nyrenoverat
huvudbibliotek med
goda resurser att serva en
etablerad medelklass med
media mer för nöje än nytta.
Läste i Metro fredagen
den 13 juni om en
undersökning om vilka
kommuner det är bästa
att bo i. Metros källa
är tidskriften Fokus.
Överst på listan ligger
Danderyd, sedan
kommer Lund, Lomma
och Vellinge. På sjunde
plats kommer Täby,
en kommun ökänd för
sin bibliotekspolitik.
Vad man rankar
efter är inkomst,
utbildningsnivå,
låg arbetslöshet, låg
skilsmässofrekvens,
stor företagsamhet, låg
skattenivå och liknande
faktorer.
Bäst för vem, kan
man undra, för inte blir
väl den lågutbildade,
arbetslösa ensamstående
mamman från Kurdistan
rik och högutbildad
om hon mot alla odds
lyckas ordna bostad i
Danderyd eller Täby?

Vad för biblioteksservice
skulle hon få där? Camilla
Läckberg och en massa
resehandböcker till exotiska
länder?
Klyftorna växer till
förkastningsbranter och
alliansen hejar på och man
börjar tvivla på att fem
myror verkligen är ﬂer än
fyra elefanter.
Myror i alla bibliotek
förenen eder och läs
rapporten

”Framgångsrikt, men
förbisett - om bibliotekets
betydelse för integration”
gjord av Peter Almerud
på uppdrag av Svensk
biblioteksförening på vars
webbplats rapporten ﬁnns
att hämta, http://www.
biblioteksforeningen.org/
Se sedan till att alla
bibliotek blir mer nytta
än nöje, för varför ska det
annars vara gratis?

Makt 2.0
Läs Bengt Wahlström:
Guide till det virtuella
samhället. Trender i
maktkampen mellan den
verkliga och den virtuella

världen (2007) och du inser
att det ﬁnns ingen tid att
vara 68-nostalgisk utan nu
gäller det att hänga med in i
nya världar.
När nio av tio ungdomar
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och mer än varannan
vuxen använder internet
dagligen står vi inför en
ny verklighet. Nya arenor
och mötesplatser skapas
och individen i olika roller
(konsument, användare,
väljare eller medborgare)
är på väg att verkligen ta
makten.
Boken handlar om hur
denna maktkamp mellan
den verkliga och virtuella
världen utvecklas och vilka
konsekvenser den får på
många olika områden i
samhället.
Första delen innehåller en
genomgång av de fyra olika
arenor som tillsammans
bildar det virtuella
samhället: Bloggarna
Sociala nätverk och media
som MySpace, YouTube
och Facebook De virtuella
världarna med Second life
i spetsen
De kollaborativa
systemen som Wikipedia
och Amazon, där alla
bidrar, medvetet eller
omedvetet med sin kunskap
Andra delen tar upp hur
det virtuella samhällets
framväxt påverkar olika
delar av vårt ”riktiga”
samhälle. De områden som
avhandlas är:
- Politik
- Kultur, media och
underhållning
- Reklam och
marknadsföring
- Handel och konsumtion
- Innovation och
produktion
- Bank och ﬁnans
- Vård och omsorg
- Skola och utbildning
- Företagssektorn
Boken avslutas med en
diskussion kring Makt
2.0 som en gemensam
beteckning för den kraft
som det virtuella samhällets
olika arenor tillsammans
utgör. Vem äger denna makt
och vad kan den användas
till?
Vad gäller kultur är
boken tämligen mager,
men för övrigt ger den rätt
hisnande perspektiv på vad
som eventuellt håller på
att hända i såväl ”real life”
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som i det virtuella och
framförallt förhållandet
mellan dessa världar.
Bibliotek nämns givetvis
inte, men troligen anser
författaren att det är något
som tillhör en snabbt
försvinnande verklighet.
Men skulle inte biblioteken
även i detta avseende
kunna vara en mötesplats
mellan olika världar?
Läs , begrunda och
diskutera!

Lyssna, läsa, mötas

Så heter BTJs nya lilla bok
om programverksamhet
på bibliotek, väl värd
att läsa och vaska fram
ett och annat guldkorn

ur. Kan behövas nu när
biblioteken enligt senaste
trendterminologin
inte längre ska vara
transaktionella utan
relationella, det vill säga
utlånen minskar så då
måste man skapa andra
aktiviteter istället, försöka
fylla modeordet mötesplats
med något innehåll.

Återbruk

Tycker du att du redan läst
dessa notiser? Grattis! Då
har du hittat bisbloggen,
www.bisbloggen.blogspot.
com . Varför har du
inte kommit med några
kommentarer?

Sarah Palin och biblioteket.
Citat från den Palinkritiska biblioteksbloggen
http://librariansagainstpalin.wordpress.com/

”But she did try to use her power to ban books. Wasilla’s popular public
librarian rightly objected, and the community rightly backed the librarian.
The books were never banned, though Mrs. Palin did ﬁre the librarian for
not agreeing with her political views, then rescinded the ﬁring after it was
clear she’d made an unpopular decision. Sarah Palin’s behavior is
revealing: in astate as isolated as Alaska, in a town as small as Wasilla, books
are vital to the culture and to the education of its residents. The small
town values I learned growing up included attending story hour at the public
library. Those values most certainly did not include trying to ban books that
the mayor’s church friends didn’t think other people should read.”

A rural librarian Says:

October 6, 2008 at 7:09 pm
I see that the initial uproar over this issue has died a quiet little death. What a
shame.
I have added a link to the article as it appeared in the Anchorage Daily
News on our library’s myspace proﬁle.
It has begun people. I was asked in September 2008 remove a page from our
ofﬁcial library website that had been there for over a year. It encouraged the
people in our community to read books on the issues important to them.
Issues like immigration and the war in Iraq. I was asked to remove this page
from the website by our mayor. I removed it.
Then I was asked to remove the button from our website to our myspace
account. I removed it.
John McCain did not choose Palin. Karl Rove did.
bis #3 2008
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Ä

r det någon idé med
folkbibliotek?
Ja , det var det många som
undra över. BiS seminarium vid
Bok&Bibliotek med den rubriken
drog fullt hus och väl var, att
föreningen fått en större lokal än
förra året, då inte alla kom in.
Mycket klokt sades, men de ynka
fyrtiofem minuterna räckte bara till
att ställa frågor, att problematisera,
att antyda tankebanor, men något
annat är väl knappast möjligt i denna
eviga debatt om vad som är bildning
och vad som blir skillnaden när
man sätter ut eller folk framför. Nu
går fyrtio procent av en årskull till
högskolan, så vad är då folket?
Sven-Eric Liedman menade att
det var dags att skrota förledet folk
och att utbildning contra bildning
kan ses som kavla ut, contra bara
ett ständigt kavlande. Ja, kanske

är utbildning mer som att kavla ut
och sedan ta ut ﬁgurer ur degen med
pepparkaksformar.
Sewillius Berg menade att
folkbildning är något annat, där ska
ﬁnnas ”själ”, kvalité och moral , vilket
han ansåg att högskola och universitet,
som får betalt efter hur många som tar
sig igenom, saknar. Detta har han lovat
att utveckla vidare i en kommande
bisartikel.
Folkbibliotekens plats
i(folk)bildningen var man ense om,
SewilliusBerg sade till och med att
folkbiblioteken är viktigare än folkbild
-ningsorganisationerna.Man menade
att folkbiblioteken rent byråkratiskt
ramlat ur folkbildningsvärlden i
och med kommunaliseringen men
ideologiskt hör dit.
Många vackra och kloka ord sades
om bibliotekens nödvändighet för
demokratin och det unika med

folkbiblioteken som en öppen
mötesplats med extremt låga trösklar
i ett alltmer genomkommersialiserat
samhälle.
Detta är bara några små korn av allt
som sades och förhoppningsvis såddes
det något litet frö hos dem som var
där. Kanske tog man till sig tankarna
om att vi ska sluta att försöka vara så
populära och ﬁxerade vid statistik och
istället ägna oss åt bibliotekets roll i
demokratin, mer kvalité än kvantitet.
Men vad det skulle innebära rent
konkret, det hann man inte fram till,
så den som tänkt vidare är välkommen
att skriva i bis!
Ulla Forsén, som var samtalsledare,
avslutade med en dikt om bibliotek
av Lina Ekdahl, vilket blev en genial
sammanfattning av vad som sagts.
Rapporterat av Ingrid Atlestam.
Foto: Lennart Wettmark

i bis nr 4 kommer mer!
bis #3 2008
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Är det någon idé med folkbibliotek?

I bis nr 2 svarade Bengt Göransson och Per Sundgren på vår enkät om folkbildning och folkbibliotek
I det här numret ger Barbro Hedvall, ledarskribent på DN och Christina Garbergs-Gunn, bibliotekarie
på Brunnsvik sina svar.

Barbro Hedvall:
Deﬁniera folkbildning?

Svårt. Möjligen en gemensam kunskapsgrund som
vi kan relatera till i offentligheten. Konkretiserat i
sådant som vi behöver som medborgare för att rösta
och deklarera. Det är emellertid väl snävt och torrt.
Folkbildning som begrepp måste också rymma utblick
och förmåga till orientering och reﬂektion.
Grunden lägger skolan och de tidiga åren i hemmet,
sedan spelar medier och egen aktivitet roll. Plus
livserfarenheten.

Användbart?

Folkbibliotekens roll?

En basresurs, gemensamt ﬁnansierad och tillgänglig
för alla. För att det senare ska bli verklighet räcker det
inte med att anslå öppettider: Här krävs insatser av
kunnig personal.
Biblioteket ska alltså inte blott passivt vänta på sina
”kunder” utan aktivt visa sig.
Ett folkbildande bibliotek betyder samlingar
förstås, men också kunskapsbank och aktiva program.
Förbindelsen skola-bibliotek-föreningsliv är given.
Ett bibliotek får heller inte bli en bestsellerlista, där
krävs kvalitet och lagerhållning.

Ja.
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Oscar Olssons devis ”Inte bara för utan genom folket” tycker jag håller bra även nu på 2000-talet. Begreppen fri och frivillig hör samman med folkbildning. Grundläggande för all demokrati är att varje
människa kan kommunicera, har ett språk för samtal, vågar tala; att dörrar öppnas och att det är högt
i tak. Kampen mot kommersialism och fördumning måste kännas självklar. Folkbildning växer fram
utifrån ett behov, underifrån mot det etablerade samhället och mot den beﬁntliga makten. Den ska
rymma visioner, riva rädslor. Folkbildning för mig andas revolt. Mot härskarna, för folket, genom
folket.

Är det ett användbart begrepp idag? (inte minst därför att många folkbibliotek idag står främmande för begreppet som de tycker är ”anno dazumal”)
Det beror på vem som säger det, hur, var, när och varför. Jag anser att begreppet folkbildning måste
tydligt deﬁnieras. Det får inte vara ytbildning, men frivillig utbildning utan examina och styrande
regler är OK. Då kan utbildning bli till bildning, folkbildning. Jag tror på det lustfyllda och livslånga
lärandet. Jag tror ock på mentala frizoner.

Vilken roll anser du att folkbiblioteken bör, ska, eller redan har i folkbildningen idag?
Folkbiblioteken bör tydligare fundera över sin roll, varför de ﬁnns till. Se att de är grenar på folkbildningsträdet, tillsammans med studieförbund och folkhögskolor. Biblioteken måste i alla läger
slåss för yttrande- och tryckfrihet, synliggöra varför det fria ordet är en nödvändighet för demokratin. Ge sig ut i debatten. Det handlar bl a om att värna om kulturtidskrifter och exponera romaner,
noveller och diktsamlingar från okända sfärer. Lyfta fram röster som sällan hörs. Det ﬁnns för få bibliotekarier som vågar ta ton. Folkbiblioteken är inga kommersiella marknadsplatser utan mentala frizoner. Oavsett var du kommer ifrån, vem du är, vilka tankar du har bör biblioteken vara mötesplatser
och också erbjuda alternativ. Biblioteken har en skyldighet som jag ser det att visa det osynliga. Samarbetet med fackliga organisationer – inte minst arbetsplatsbibliotek – och andra läsfrämjande verksamheter bör prioriteras. Bibliotekarierna bör röra sig mer utanför bibliotekets väggar, värna kulturarvet men också välkomna oväntade uttrycksformer.

Christina Garbergs-Gunn
bis #3 2008

Titta in på Brunnsviks ﬁna blogg:
http://folkhogskolebiblioteket.blogspot.com/

Hur deﬁnierar du folkbildning idag?
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Varför måste kunskapen försvaras
men inte okunskapen?
Barbro Hedvall

E

n utmanande fråga.
Lever vi kanske inte i ett
kunskapssamhälle?

Kunskapssamhället är förvisso
populärt som besvärjelse och kodord
i rapporter från tankesmedjor och
hos politiska programskrivare. Men
vad menas egentligen med det där
kunskapssamhället, handlar det
inte bara om att arbetskraften ska
passa till de arbeten som för tillfället
erbjuds. Jag tror det. Minns någon
i dag 1960-talets utbildningspolitiska
reformer, Ukas och Pukas och
andra bokstavskombinationer. De
väckte motstånd hos studenter och
en och annan professor. Motståndet
avväpnades i samma stund som
det kunde framställas som ett
privilegierat skikts anspråk på att
studera fritt och att slippa passa i
samhällets moduler. Hux ﬂux blev
försvaret för bildning reaktionärt.
Därmed var saken avgjord.
Kursprogrammen skrevs och
poängjakten inleddes.
Efter några studentgenerationer
uppstod ett knorr: studenterna kunde
visa att alla planer inte räckte till, de
hade ﬂer önskemål än programmen
erbjöd och det hade presumtiva
arbetsgivare också. Något lättade
det alltså för dem som fritt ville söka
kunskap. Ordet bildning förekom
dock knappast annat än möjligen i en
eller annan understreckare i Svenska
Dagbladet.
Sedan kom de unckelska reformerna
och ställde pengaﬂödet i relation
till examinerade studenter. Därmed
blev målläsningen överordnad
allt, kurskraven anpassades efter
det nödvändiga antalet godkända
studenter. ”Nödvändiga” för att ge
lärarna fortsatt anställning.
Många vittnar om vad detta betytt
i form av sänkt kunskapsnivå och
bildningsluckor.
10

Å andra sidan studerar så många
ﬂer så mycket längre nu än i tidigare
generationer. Dessutom är det
långt ﬂer som vet hur de ska ta
reda på något som de inte vet. För
att inte tala om att människors
kunskapshorisonter är vidare
– klimatförändringar, religiösa
föreställningar, matvanor, sjukdomar
– om sådant är vår vetskap inte
begränsad till ett land eller en
världsdel.
Respekten för kunskap har däremot
inte vuxit. Att sätta i fråga, att vara
skeptisk är förvisso en dygd men
det är också att inse när den egna
förmågan brister.

Kunskapsatleter

Medier speglar men sätter också
standarder. Korsord, frågesport,
sudoku etcetera är inslag utan vilka
ingen dagstidning kan leva. De ska ge
läsare förströelse och en lagom dos av
utmaning.
Det gäller också etermedierna.
Tävlingsprogram är rasande populära.
Här är det tänkvärt med en
jämförelse. I teves barndom var
Tiotusenkronorsfrågan osannolikt
fängslande. Kväll efter kväll följde
miljoner tittare en tävlande som
utgav sig för att kunna allt på ett
väldigt smalt område, ett område som
publiken inte kunde väntas hänga med
på. Det var ett slags nördarnas triumf,
där tittarnas beundran gällde vad man
uppfattade som stora kunskapsatleter.
Senare har sådana program som
Jeopardy och På spåret lockat
publik. Det förra är ett gammaldags
allmänbildningsprogram av
korsordstyp. Det kan kännas lagom
utmanande för tittaren som kan hänga
med rätt bra.
Det senare däremot går ut på att
kända personer deltar och visar
sin allmänbildning – eller riktigare

frånvaro av sådan. Här blir det mesta
ﬂams och rätt tydligt demonstreras
att det går mycket bra att vara en
framgångsrik person och tämligen
okunnig om geograﬁ, historia och
samtiden.
Underhållningsvärdet är
däremot detsamma som för
Tiotusenkronorsfrågan.
Men ”Snillen spekulerar” då, kan
vän av ordning förtrytsamt invända,
nobelpristagarna har väl både prestige
och medialt sug.
Förvisso. Men jag undrar hur
stort det skulle vara om alla priserna
delades ut i Norge.
Kunskap och prestige är alltså ett
tvetydigt ämne. Jag prövar en annan
ansats.

Teknisk kunskap

De växande och rätt nya kraven
på att ta till sig nytt vetande eller
åtminstone nya handgrepp. Allt från
hur bankärenden ska skötas till hur
en klockradio ska ställas in kräver en
viss ﬁngerfärdighet plus rätt mycket
it-tänkande. I början gick det bra att
kokettera med ”det där begriper inte
jag”. Eller att ursäkta sig med datorfel.
Men i dag, då måste man åtminstone
kunna beskriva vad det är för problem
när man ringer fackmannen.
Och i ett samhälle som vårt där
ungdom har ett högt värde går det
inte heller att komma undan med ”jag
vid min ålder ska väl inte behöva…”.
För att inte tala om den tekniska
övervakning som den riktigt gamle
och svage får åtnjuta i form av larm av
alla slag.
All denna kunskap har vi tagit till
oss på rekordkort tid. För tjugo år
sedan fanns inga mobiler, för femton
år sedan skrev jag ännu på maskin,
bara häromåret togs foton med
kameror och framkallades.
bis #3 2008

En slutsats: när kunskapsbehovet
är påtagligt fylls det snabbt. Och ger
både ekonomiskt och statusmässigt
utbyte.

Bokläsandet

Så mycket märkligare är därför den
kunskapstörst som också ﬁnns i dag.
Som inte syftar till omedelbar nytta.
Och som tycks osläcklig.
Jag tänker på det myckna
bokläsandet. Trots att dygnet även i
det nya årtusendet bara har de gamla
24 timmarna och trots ett växande
utbud genom nya medier säljs mer
böcker än någonsin.
Efterfrågan på författare bara
växer. Det går att skriva böcker om
dem, de framträder själva på mässor
och bokdagar, vid uppläsningar, i
debatter, ja levande bland sina böcker
i bokhandeln.
Det nya föreningslivet omfattar
bland annat författarsällskap,
släkt- och hembygdsforskare,
trädgårdsentusiaster, kulturbevarare
av allt av mänsklig odling.
De traditionella formerna –
studiegruppen, föreläsningen,
paneldebatten – har fått en märklig
återkomst. Märklig därför att de
är rätt långsamma och mycket litet
glamorösa.
Märklig också därför att publiken
här visar just tillit till kunskapen och
erfarenheten.
Det har ofta slagit mig just i ABFhuset: Här sitter en massa människor
som vet mycket, som har varit med
men som ändå tar sig mödan att
komma och lyssna till sådana som mig
och mina panelkolleger. Vad kommer
det sig?
En och annan vill gärna komplettera
vad som sagts av de medverkande,
eller göra någon kritisk fråga eller
någon enstaka gång servera en ny
bis #3 2008

världsförklaring.
Men ändå – vad driver dem?
Nyﬁkenhet förstås. Det är något
annat att se och höra i levande
rummet.
Gemenskapsupplevelsen är
det centrala. Detta att komma
tillsammans med andra i en
sluten grupp. Föreningsmötet,
debattkvällen, utﬂykten är öppna
blott för en utvald skara. Ja, det gäller
till och med mässor som bok- och
antikditon. Att få visa sitt intresse,
lära sig något nytt, dela med sig och
briljera (!) tillsammans med andra – se
det är om inte bildningens kärna så
bildningstörstens livsdryck.

framtiden åter ska sätta värde på och
visa uppskattning av den kunskap och
bildning som förvärvats genom arbete
och möda. Den populärkulturella
okunskapen är rimligen ett
övergående fenomen.
Säkert är dock att bildningen
kommer att förbli lika svårfångad och
svårbeskriven som den hittills varit.

Framtiden

Framtiden – hur blir den? Vilken
ställning får kunskapen och kommer
själva begreppet bildning att leva
vidare?
Det är lätt att förtrollas – och
förfäras av det nya. Så var det när
radion kom, så var det när ﬁlm
och teve kom. Grammofonen,
bandspelaren, videon.
Först ser vi blott det nya och ställer
undan allt gammalt. Men bara för
en tid. Sedan tröttnar vi. Ingen
lyssnar enbart på radio, ingen (nåja)
ägnar sig enbart åt egenkomponerad
datorinformation. Ingen läser
bara wikipedia. Löst hopsamlade
kunskapsbitar gör ingen klokare. För
att förstå måste vi resonera och tänka
tillsammans.
Människans samhällen har alltid
varit kunskapssamhällen och de har
alltid förändrats. Låt vara i mycket
olika takt.
Alltså lever vi liksom våra förfäder
i ett kunskapssamhälle. Och det
kommer våra barnbarn också att göra.
Märkvärdigare än så är inte talet om
kunskapssamhället.
Det vi kan hoppas är förstås att de i

Bild: Ulf Larson
från bis 1/1985
Artikeln är hämtad ur
Överraska - men kännas igen : om folkbildning i
framtiden : vänbok till
Göran Eriksson 60 år
Hjalmarson & Högberg,
2007
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Biblioteket i samhället –

en gränsöverskridande mötesplats?
Mats Myrstener har läst två böcker om utanförskap, integration
- och bibliotekets roll.

S

ociologen Mikael Stigendal,
verksam i Malmö, har intresserat
sig för folkbibliotekets roll i
samhället, och har tidigare skrivit om
socialt utanförskap, och hur EU kan
motverka detta.
I den nya lilla boken som BTJ gett ut
med ovannämnda titel, tar Stigendal
upp det som var ett bis-tema för några
år sedan: Socialt utanförskap, och
hur biblioteket kan bli en mötesplats
och gränsöverskridare, inte minst
för människor som på olika sätt står
utanför samhällets gemenskap.
Stigendal menar att samhället
mer och mer präglas av de som är
”inne”- innanförskap – och de som
på olika sätt är socialt och kulturellt
utanförstående. Han har undersökt
förhållanden på biblioteken i Skåne
och redovisar i boken sina resultat.
De går på många sätt i linje med BiS
ståndpunkter i frågan.
Folkbiblioteket, inte minst de
små ﬁlialerna, spelar en stor roll i
dagens samhälle som ”brobyggare”.
I Stockholm ska det t.ex. prövas i
det nya biblioteket i Kista, en förort
som präglas av en stark uppdelning
mellan rika och fattiga, ”innanför”
och ”utanför”. Stigendal menar att det
förs en diskussion inom EU där man
är medveten om betydelsen av nya
brobyggare. I England har biblioteken
fått en viktig roll inom Labours
kamp mot fattigdom och för ökad
läskunnighet.
Hans slutsatser är värda att återge:
Begreppet ”utanförskap” måste
deﬁnieras och tas på allvar. Biblioteket
behöver personal för det personliga
mötet med besökarna. Man bör satsa
på biblioteket som en ”mötesplats med
låga barriärer”. Man bör värna den
”generella välfärdens principer”, en
gammal traditionell ”folkhemstanke”.
Biblioteket bör diskutera sin egen
”kunskapssyn”, och vad man vill göra
och åstadkomma med sitt arbete. Det
ﬁnns ett behov av en mötesplats,
men också av en stilla ”plats för
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eftertanke”, i det moderna rastlösa
samhället. Biblioteket bör sträva efter
att formulera en ”läroplan”, en sorts
verksamhetsplan, med strategier och
”visioner”, också på det praktiska
planet. En sådan verksamhetsplan
som Svensk biblioteksförening
efterlyst, men som bara ett mindre
antal kommuner i Sverige antagit.
Stigendals förslag är väl värda att ta på
allvar!

Intressant och annorlunda
emigrantforskning

De ﬂesta av oss har väl någon
släkting som emigrerat till Amerika.
Forskningen kring dessa emigranter
är ofta på något sätt knuten till
Emigranthuset i Växjö, med ett stort
bibliotek, där även mycket material
efter författaren Vilhelm Moberg
ﬁnns bevarat. En ny avhandling av
ekonomhistorikern Jimmy Engren
försöker verkligen gå till botten med
emigranternas liv i Minnesota.
Den handlar inte om de som likt
Mobergs utvandrare blev bönder,
utan istället om det som majoriteten
av emigranterna kom att ägna sig åt:
service- och industriarbete i städerna,
eller som här: järnvägsbyggande.
Den mångsidiga undersökningen
bygger på material från den lilla
staden Two Harbors, där järnmalmen
från norra Minnesota utskeppades,
vid Lake Superior, och varifrån
den privata järnväg utgick där
många skandinaver, svenskar,
ﬁnnar, och norrmän, arbetade som
säsongsarbetare.
Engren undersöker både etnicitet
och klass hos de immigranter som
arbetade vid järnvägen. Två grupper
i Minnesota är dock ”osynliggjorda”
i undersökningen, säkert på grund
av att material saknas: kvinnor, och
indianer.
Ett intressant fotograﬁ från 1920
visar en av de många nationalistiska
parader som anordnades i Two

Harbors. Den visar två svenska
arbetare, svartmålade som ”minstrels”
dvs svarta jazzmusiker. Svenskarna
hade, från att från början själva
ha kallats ”invandrare”, och
deﬁnierats som oregerliga, smutsiga,
problematiska och samhällsfarliga, nu
inordnats i den rasistiska hierarkin i
det amerikanska samhället. Nu kunde
man vända rasismen mot andra, på
rangskalan lägre stående, grupper.
Engren nämner också det YMCAhus som de styrande angloamerikanerna i staden grundade för
att ta udden av socialistagitation
och missnöjesyttringar vid tiden
för första världskriget. Det var en
kristen organisation (motsv. KFUM)
som ville bekämpa socialisternas
internationalism med sund och
helylleamerikansk nationalism och
konservativa värderingar. Huset,
som blev ett slags ”Folkets hus”
i Two Harbors, innehöll bland
mycket annat också ett välskött
bibliotek. Det befäster misstankarna
att folkbiblioteken i USA vid denna
tid kunde användas som socialt
kontrollinstrument, som befrämjare
av nationella, icke-socialistiska ideal,
i ett medvetet försök att integrera
människor av olika etnisk härkomst
i ett slags ”folkhem”, där ras och
klass och ekonomisk ställning skulle
osynliggöras.
De amerikanska folkbiblioteken
beundrades ju av Valfrid Palmgren,
inte minst för dessa egenskaper.
Jimmy Engren: Railroading and
labor migration : class and ethnicity
in expanding capitalism in Northern
Minnesota, 1880-1920 (Acta
Wexionensia, Humaniora. 2007:122)
Mikael Stigendal: Biblioteket i
samhället – en gränsöverskridande
mötesplats? Bibliotekstjänst, 2008.
bis #3 2008

Det är inte jag som skall ha svaret...
”Vad är ett bibliotek?” Hur kan bis låta mig ställa en så korkad fråga? ”Bengt Nerman minns sina gamla bibliotek och
undrar... och hoppas bis läsare skall ge honom ett svar.” Vad är detta för nonsens? Har bis över huvud taget läst mitt
inlägg eller - om läst, förstått vad där står?
Vad jag har uppmärksammat är att debatten om ett nytt stadsbibliotek i Stockholm hittills har förts av esteter och
arkitekter och inte av dem som ligger närmast till. ”Om en bibliotekarie tänkte idag, hur skulle ett huvudbibliotek
i Stockholm kunna se ut - inifrån, inte utifrån?” Så ser min fråga ut: ett uppmaning till tänkande. Jag hade trott att
detta verkligen var en fråga för en kår som ser biblioteken från vänster.
För konkretiseringens skull - och inte av några nostalgiskäl - har jag sedan redovisat mina tre viktigaste erfarenheter
som låntagare av tre bibliotek: Asplunds berömda låda, den lilla ﬁlialen på Hantverkargatan i Stockholm och så
biblioteksbygget i Vällingby, på många sätt ett uttryck för helt annat politiskt ideal än Asplunds bygge. Politiskt, just det.
Och mina erfarenheter som låntagare därför att ett vänsterperspektiv rimligtvis måste utgå från låntagarna. Det är ju
spelet mellan låntagare och bibliotekarier det handlar om.
Vällingby-biblioteket uttryckte i sin ursprungliga gestaltning ganska väl mina egna ideal av närhet, öppenhet och
tillgänglighet. Det var så vi tänkte på 50-talet, vi som då arbetade på Skolöverstyrelsens biblioteksskola (jag var lärare i
modern västerländsk skönlitteratur). Det fanns ingenting av patroniserande folkhem i detta, bara ett öppet intresse och
en respekt för medmänniskor. Dock har det gått 50 år sedan dess och det är därför jag frågar: Om en folkbibliotekarie
idag steg in som subjekt i sin egen sats och utformade en biblioteksbyggnad utifrån sina uppgifter och funktioner, hur
skulle den då se ut? Jag är nyﬁken, men det är inte jag som ska ha svaret.
Bengt Nerman

Vällingby bibliotek. 1960-tal?

bis #3 2008
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Javisst ja, det var ju han...
Ulf Larson summerar sin 40-åriga karriär från lastbilschaufför till mellanchef.

P

å vilket sätt har jag i mitt arbete
kunnat utveckla ett politiskt/
socialt engagemang?

Så löd frågeformuläret från redaktören Wettmark.
Och jag anade att det skulle förväntas
en analytisk och välformulerad
genomgång av mitt förhållande till
bibliotek och omvärld.
Men sånt har inte varit min grej.
Min grej, under en period, var att rita
tjocka gubbar som formulerade en del
tankar om konstigheter i tillvaron.
Nånting annat har jag aldrig
varit särskilt bra på. Jag får i
stället sätta redaktörens frågor
inom parenteser att användas
som möjliga ledtrådar. Eller
nåt.

Arbetare!

Jag har egentligen aldrig varit
intresserad av arbete. Tidigt ﬁck
jag veta att det bara var dumt folk
och hästar som arbetade. Men jag
har insett att nåt måste man syssla
med. Nånstans ifrån ska pengarna
komma. Som bokbussdriver var
jag i början inte särskilt engagerad.
Det fanns annat som lockade på den
tiden. Och miljön där, i Järfälla var
då kring 69-70, inte direkt politisk
eller befrämjade något engagemang
överhuvudtaget. Jag hade också en rätt
omedveten och tafatt proﬁl och hade
inte mycket att komma med
Stämningarna i samhället under
denna tid skapade emellertid en slags
fascination inför begreppet arbete.
Arbetare var grejer, det. Handelsfront
saluförde vackra afﬁscher av
muskulösa kinesiska arbetare
med skinande anleten. Tidskrifter
vimlade av lovsånger till arbetet.
Akademiker omskolade sej till
svetsare. Alla hyllade arbetarklassen.
Dom där som drog ihop proﬁten till
överklassen. Och när jag ﬁck klart
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för mej att min morsa och farsa inte
kunde räknas till arbetare eftersom
spårvagnskonduktör var inom
tjänstesektorn så började jag känna
mej tveksam igen. Dom gick ju opp
halv fem en del mornar, kom hem
efter midnatt många nätter, tjänade
taskigt, bodde i en etta i Aspudden,
och så vidare. Skulle inte det vara
arbete på riktigt?

fall betydligt under nybrotiden,
där det var ständiga möten och
demonstrationer och uttalanden, för
att inte tala om springet i trappor med
dessa eviga ﬂygblad. Så danande det
var med ﬂygblad. Man ﬁck starka
ben. Men det mesta av detta skedde
på icke arbetstid, så i arbetet har jag
egentligen inte utvecklat särskilt
mycket.

Radikala Nybro

Arbetslös i Skellefteå

Nå, när jag sedermera kom till Nybro,
1973, så var det till ett klart mera

politiserat bibliotek, även om nu
myten (då som nu) hajpade det väl
högt. Det hände sig vid den tiden att
BHS-praktikanter sökte sig dit, till
ett som dom sa, radikalt bibliotek
Måhända var det Olaf Berggren som
hade tagit stora ord i sin mun när
han gästade BHS som lärare. Men
visst: ett slags skimmer fanns runt
Nybro. Trojkan Berggren-ErikssonRydsjö hade ju till exempel lyckats
med konststycket att få jobb där på
villkoret alla eller ingen, vilket säger
en del om läget i slutet på sextiotalet.
I Nybro lokalsamhälle var det förstås
en hel del medborgare som ansåg
biblioteket vara ett kommunistnäste.
När sen alla bibliotekarier (och
bokbussföraren) ﬂyttade in i en
villa och blev ett kollektiv där olika
egendomliga personer kom och
gick, ja då rådde det ingen tvekan
om saken. Vänsterpolitiken i Nybro
utgick därmed från Villagatan 20.
Men hur det egentligen avspeglades i
biblioteksarbetet och kom invånarna
tillgodo ska man kanske fråga
andra om. Förslagsvis nybroborna.
Mitt eget engagemang växte i alla

Åren 1976-1982 i Skellefteå innebar
förvisso ett engagemang, dock heller
inte inom
bibliotekets
väggar eftersom
jag större delen
av tiden var
arbetslös, eller
hade diverse mystiska påhugg, utan
mest i partiet, som vid den tiden
föll itu i framför allt två delar: APK
och VPK. Det innebar appellmöten
och majtal och annat utvecklande,
som att jag för första gången i mitt
liv ﬁck lossa lite på tunghäftan och
prata på stora torget, vilket gav mig
en säkerhet som sen varade ända till
den dagen i Pietermaritzburg när jag
skulle berätta om arbetsplatsbibliotek
i Sverige och totalt tappade
kontrollen. (Varpå jag föll tillbaka in i
skuggorna och tystnaden igen.)

Fängelsebibliotekarie i Borås

När jag efter BHS fått jobb i
Borås höll jag på ett tag både med
arbetsplatsbibliotek och med
fängelsebibliotek och tyckte då att
det var en metod att förändra världen.
Sömmerskor och metallarbetare
ﬁck böcker, och tjackpundare och
småtjyvar ﬁck en möjlighet att göra
nånting annat än att spela kort och
ljuga för varann om hur väl dom
kände Clark Olofsson. Somliga, dom
som suttit häktade många gånger,
var verkliga storläsare, medan många
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andra, skolkarna, knappt kunde läsa
sitt eget namn. Där hade jag mycket
att göra. Men jag har inte sett facit.
Dom ﬂesta sitter väl där igen, på
tionde voltan sen mitt senaste besök
för femton år sen. Kanske med
undantag av dom få ekonomiska
brottslingarna, som väl nu har förﬁnat
sina metoder. Arbetsplatsbiblioteken
lämnade jag efter ett antal jobbiga år
då jag till slut inte visste var jag hörde
hemma: på biblioteket var jag nån
som aldrig var där, och på företagen
var jag nån som inte hörde till. (Det
egendomliga i Borås är också att man
måste ha haft samma dagmamma eller
växt opp i samma hus för att räknas.
Utbölingar med främmande dialekt
existerar inte. Även om man hejar rakt
i ansiktet på någon man möter i en
företagskorridor så kan det mycket
väl hända att inget händer. Inte ett
ljud, inte en nick. Keff .) Arbetsplatsbiblioteksverksamheten, som man
på fullt allvar kallade sig, hamnade
så småningom, efter mitt frånfälle,
i kulturstödsträsket med allehanda
storartade miljonprojekt som jag inte,
om ens någon, riktigt ser klart vart
dom ledde.

(På vilket sätt har mitt arbete
utvecklat mig i min förståelse av
samhället)

Biblioteksarbetet har naturligtvis
gett mig oanade möjligheter att läsa
och lära och försöka förstå eller
begripa sammanhangen i tillvaron.
Ändå känner jag att jag skulle
behöva kanske många många år till
för att nå fram till ett vetande som
jag kan känna mig nöjd med. Men
förhoppningsvis har den ständiga
kontakten med böcker genom
biblioteket gett mig en sorts ytlig
allmänbildning, det här att kunna lite
av mycket, att vara en slags generalist.
Att jobba inom den kommunala
apparaten, särskilt i nån form av
ansvarsställning, har också gett en
del inblickar i hur samhället funkar.
Och inte funkar. (Ändå är jag ofta
oförstående rent idémässigt: ”Hur
fan kan det få vara såhär i ett modernt
upplyst demokratiskt samhälle??!”)

(Vad har jag velat åstadkomma)

Jag har jobbat för att biblioteket
skulle kunna ge mänskor insikter och
kunskaper och en förståelse av hur
världen och tillvaron är uppbyggd
och funkar. Att en del skulle bli
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styrkta. Att andra skulle märka att
dom inte var ensamma. Att somliga
eventuellt skulle få en vink om att
deras egen uppfattning kanske inte
var allenarådande. Att många skulle
hitta boken dom inte hade en aning
om att dom ville läsa. Och att andra
skulle bli lite mera överens med
språket. Att få en självkänsla genom
att behärska och kunna utnyttja
språket. Bokläsningen, antingen det
nu handlar om skön eller fack är ju
en svårslagen metod för att komma
in i språket, och möjligen endast
överträffad av ett liv i en uttalat verbal
miljö där det verkligen pratas och
resoneras och diskuteras, och som
tillåter ett lekfullt förhållande till ord
och språk.

(Vad har jag lyckats uppnå)

Kanske har jag gett några personer
några ahaupplevelser, några ingångar
till någonting. Kanske har någon
blivit intresserad av Sydafrika, eller
Palestina till exempel. Kanske har
någon genomskådat något som dittills
varit dolt. Kanske har någon hittat
Ingången. Det som jag är säker på, är
att många besökare har kommit att
känna sig välkomna och hemmastadda
i dom bibliotek jag har haft inﬂytande
över. Dom har blivit
användare. Biblioteket
har visat sig vara ett ställe
för vem som helst, utan
krusiduller. Möjligen har
jag också lyckats lyfta
nån bibliotekskanslist till
mera pengar och bättre
självkänsla. Jag kan inför
mej själv även tänka att jag
initierade och formulerade
ansökningspappret
som gjorde att den där
skolbibliotekarien blev
årsbästa en gång.
Som facit av trettisju
års bibliotekskneg är det
förstås ett magert utfall.
Jasså det bidde en tumme?
Jag tröstar mej med att
jag aldrig påstått att jag
skulle förändra världen.
Jag trodde bara att jag
möjligen skulle bidra till
det tillsammans med andra.
Alla dom som ville se en
förändring. Då. För fyrtio
år sen. Den gången. Det
som nu försvinner i ett
töcken. Det som dagens
unga inte vet ett skit om,

utan bara himlar med ögona när dom
hört talas om.

(Vad var bra/dåligt)

Det som verkligen varit bra med
biblioteksarbetet är självständigheten
att utforma vad det nu är man
vill utforma, friheten att råda
över sitt arbete; medan det dåliga
har varit alla hämskor i form av
ständiga ekonomiska och personella
nedskärningar. (Anpassningartill-Budget som det heter på
det kommunala nyspråket.)
Rödpennornas härjningar färgade
dessvärre också av sig på mitt psyke.
Istället för stridslysten blev jag under
senare år tämligen uppgiven.

(Vart ville vi komma/kunde jag
påverka/var hamnade det)

Jag tycker att jag har kunnat påverka
en del här och där, men det skiljer
sig givetvis mellan dom olika
arbetsplatserna. I Järfälla, som var
mitt allra första bibliotek, hade jag
som lastbilsförare inkommen från
verkligheten lite svårt att anpassa
mig och kunna få gehör för dom
eventuella synpunkter jag möjligen
kunde formulera. Kanske hade jag
växt till mig om Anna-Lena Höglund
hade stannat kvar lite längre. Men

Bild: Ulf Larson
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låna en bok om hjärta
eller smärta.

Ulf i Sydafrika 1994. Foto Lennart Wettmark

hon startade en snabb färd mot dom
högre höjderna. Att jag sen efter en
tid blev headhuntad till Nybro var en
välsignelse och stärkande på många
sätt efter en period av personlig
turbulens. Men jag minns hur
förvirrad jag kände mig när jag blev
satt att utföra bibliotekariesysslor som
jag inte hade en aning om. Turligt nog
fanns praktikanten Per Gustavsson
som jag kunde fråga. Möjligen var
det lite sånt som var det radikala
med Nybro. En bibliotekspraktikant
som skötte alla fjärrlån, och en
bokbussförare som skulle klassa och
katta skivor.
I Borås, på Byttorps bibliotek, har
jag mest försökt påverka hur böckerna
ska läggas i internpostlådan, och
liknande problemkomplex.

(Yttre karriär/arbetsplatser/
befattningar etc)

När jag ser tillbaka på ett femtioårigt
arbetsliv så tänker jag på hur
ﬁlmskådisars liv framställdes förr i
veckotidningarna. Dom hade alltid
jobbat med en massa olika aparta
grejer, varav lastbilschaufför ofta var
en. Där kan jag hitta likheter. Jag har
varit jojotillverkare, ﬂygfotograf,
dekoratör, speditör, chaufför,
oljesanerare bland annat. Jag har
transporterat löständer, sprit, öl,
ål, grus, färgﬁlmer, livsmedel och
dagligvaror. Men jag har varit usel att
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hitta karriärstegar som gick att klättra
på. Det dröjde länge innan jag började
tänka i banor som skolunderbyggnad,
teoretiska kunskaper och liknande.
Jag knegade på.
När jag jobbade hos den där
skeppsfurneringsﬁrman på Söder och
körde sprit, så hade jag visserligen i
ett anfall av hätsk irritation skrivit
Reaktionära utsugarbolaget på
lastbilens framkofångare, men jag
kände aldrig att jag var någon äkta
radikal. Radikala typer var dom som
gick på universitetet, inte vanliga
jobbare, vilket egentligen låter
befängt, men lika sant idag.
Och så, en gång på sextiotalet,
frågade vännen Astrid om jag ville
söka ett jobb som bokbussförare på
Järfälla folkbibliotek. Det ville jag,
och jobbet ﬁck jag.
Där jobbade socialbibliotekarien
Christina Rundgren, som en dag
tyckte att jag skulle följa med på ett
möte på biblioteksskolan i Solna. Där
var ett hundratal (jo, så var det på den
tiden!) personer som alla såg oerhört
radikala och häftiga ut och pratade
och pratade på ett sätt som gjorde
mig intresserad och förbryllad. Dom
kallades bissare !
Jag kände att det var nåt: mänskor som ville att bibliotek skulle vara
någonting viktigt för alla i samhället.
Att biblioteket skulle ligga i en slags
framkant och inte bara hålla ytterdörren öppen så man kunde slinka in och

Häpp. Nu hade jag
plötsligt gjort ett skutt
in i något helt annat,
en resa. (kanske var
det början på den där
klassresan alla dillar
om) Från ett tungt
jobb som startade före
sju på morgonen, till
ett lättsamt pulande
med lite böcker
mellan styrningarna.
Från en svettig
öldrickande svärande
och historieberättande
mansvärld till en miljö
med enbart kvinnor i
olika åldrar och med
ett helt annorlunda
beteende än vad jag
varit van vid. Nästan
alla ansåg sig vara lite
förmer än den där
bokbusschauffören och
hans oborstade vaktmästarpolare,
och stadsbibliotekarien kallade mig
herr Larsson och betraktade mig som
något katten dragit in.
Men sånt gick att leva med. Jag
behövde inte längre lyfta och
kånka och stressa runt med ton av
lådor. Jag behövde inte smöra för
tullare, jag behövde inte käfta med
magasinsknegare och truckförare. Jag
hade kommit till ro. Och jag - och
kroppen – anpassades förstås snabbt
till det goda livet. Nuförtiden får man
jympa ﬂera gånger i veckan för att
hålla sig levande och ändå molar och
knakar det både här och där.
Där i Järfälla var jag ingen särskild,
bokbusschaufför/vaktmästare smäller
inte så värst högt.
I Nybro blev jag åtminstone
någorlunda jämlik eftersom
alla gjorde allt. Men utan
bibliotekarieexamen kom man inte så
mycket längre.
I Skellefteå vikkade jag ett tag på en
skola där rektorn struntade i om jag
var utbildad eller inte, huvudsaken att
biblioteket funkade. Sånt värmer.
Första tiden i Borås, efter
BHS som till slut blev av, var jag
vikkande ﬁlialchef, för att sen
bli arbetsplatsbibliotekarie och
bokbussbibliotekarie. I Borås var
det mesta redan cementerat och där
blev det inte så många vägar mot
stjärnorna. Under tidiga sjuttitalet
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hade alla killar som gick ut BHS
hamnat som chefer, somliga kanske
i Tjottahejti men ändå en bit på väg.
Arbetsplatser och bokbuss kändes
ändå helt OK för mig. Kanske lite
konstigt att sitta på fel sida i bussen,
men bokbussar har ju alltid varit
exempel på demokratiska bibliotek.
Efter fem år blev det dags att resa
sig opp för att inte stelna ihop, och
hamnade jag under ett par år på två
olika bibliotek utanför stan.
När kommundelsreformen i Borås
blev total 1992 så sökte jag mig till
Byttorp, där jag sen stannade till det
glada slutet (to the better end), och
under dom sista fem åren var jag också
kulturansvarig i kommundel Norrby.
Byttorp har varit det bibliotek som
har funkat allra bäst för mig, och
det berodde naturligtvis på den täta
personalsituationen. Alla kunde göra
allt. Nästan alla gjorde nästan allt.
Den enda ickebibliotekarien gjorde
allra mest av allt. Vi gjorde mer än
vad det var tänkt, men det är också
en vanlig biblioteksåkomma. Jag såg
att det är skillnad på en stor och en
liten arbetsplats och att man inte
kan använda samma ledarstil på den

lilla som på den stora. På ledarkurser
och av chefer får man ständigt veta
att det är hos chefsgruppen och
kommunstyrelsen man ska ha sina
lojaliteter. Allt annat är populism.
Man ska inte försöka vara populär hos
personalen... Nähä, men om man nu
räknar sig, och alltid har räknat sig till
personalen, och om man åtminstone
sex timmar om dagen jobbar ihop
väldigt tätt intill varann så är det inte
lätt att ha chefshatten på sig. Hur bra
blir jobbet då? Tjänar organisationen
på det? Brukarna/låntagarna? Och
hur långt från den här gamla goda
demokratin som BiS alltid har hävdat
är inte det? Ibland krånglar dom allt
till det dom här apparatnikarna. Det
duger långt att vara som folk!
Däremot kan jag inte påstå att jag
har varit en bra bibliotekschef eller
kulturansvarig sådär alltigenom.
Som person är jag för mycket av ”låt
gå, och det ordnar sig alltid, och det
kommer väl en dag i morron också”.
Jag minns kommundelschefens
skräckblandade munterhet när jag
vid ett nämndmöte avslöjade hur jag
skötte budgetarbetet med hjälp av ett

ﬁnger i luften. (Jodå, för det mesta
har det också gått bra.) Och måhända
är jag dålig på konﬂiktlösning, och
saknar dom här nyporna som man
ska ha. Ibland har jag tänkt tankar
som: Får inte den här människan
tummen ur och sätter fart så kastar
jag ut henne med huvet före! Men så
har jag sekunden efter tänkt: Men
jag då? Hur många knop gjorde jag
själv i måndags? Och så blev det inget
med den kraftfulla åtgärden… Jag
har använt den gamla ﬁna laissezfairmetoden som är praktisk för
arbetsskygga mellanchefer, och det
har gått utmärkt, tack vare ambitiösa
och kompetenta medarbetare. Att
två personer i organisationen har fått
priser som Årets skolbibliotekarie
respektive Bengt Hjelmkvistpriset
handlar sannolikt om att jag aldrig
har haft direkt arbetsledaransvar för
dom.
En del stora biblioteksproﬁler har ju
byggt monument över sin storhet. Det
har jag missat. Men jag tror att det
ligger några gamla bilder i en kapsel
på Byttorp, så folk kan peka och säga:
Javisst ja, det var ju han !

Bild: Ulf Larson
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Hela Skolan Läser

”Bra, för många läser
inte hemma eftersom
det kan vara stökigt,
trångbott och ingen har
läsvana hemma.”

Hela Sandeklevskolan i Bergsjön, Göteborg, läste v20 mellan kl 09.45 -10.15, vt – 08

I

en tid då allt ﬂer lärare och skolor över hela landet
rapporterar om ett minskat läsintresse hos sina
elever, så kan vi på Sandeklevsskolan i Bergsjön
konstatera att intresset för läsning och skönlitteratur
är lika stort hos sexåringar som hos sextonåringar.
Nyckeln till detta är vårt utmärkta skolbibliotek,
som är en naturlig del av skolans verksamhet. Vi har
ett stort utbud av böcker för alla åldrar och smaker,
och en pedagog på skolan som ansvarar för inköp och
har full koll på barn- och ungdomslitteratur.
På skolan har vi ett Biblioteksråd som träffas
ungefär en gång i månaden och planerar olika projekt
och aktiviteter. Ett av våra projekt som inkluderar
alla på skolan är Hela Skolan Läser. Då stannar all
undervisning upp mellan 9.45 och 10.15 varje dag den
veckan och samtliga – elever, pedagoger och övrig
personal – ägnar sig åt läsning. I varje klassrum tänds

ett stearinljus för att det ska bli extra mysigt. Inga
undantag ﬁnnes; har man till exempel gymnastik på
schemat den tiden så sitter man i gymnastiksalen och
läser…
Som start- och avslutningssignal har vi ett allanrop,
där en eller ﬂera pedagoger nynnar på signaturmelodin
till det gamla TV-programmet Boktipset med Stefan
Mählqvist som programledare! Idén föddes ur nostalgi,
men har blivit ett begrepp och synonymt med just
läsning. Under veckan kan man höra såväl små som
stora elever gå och nynna på denna låt…
Denna läsvecka är mycket uppskattad av elever i alla
åldrar. Vi har den en gång per termin och hoppas att
den kan vara en tradition som fortgår under många år
framöver.
framö

Christian Bengtsson, lärare på Sandeklevsskolan i Bergsjön.
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Intervjufrågor:
1.Vilken bok läste du? 2. Vad tycker du om att ha en sådan här läsestund varje dag, samma tid en hel vecka?
Robert 5a 1. Pojken som levde
med strutsar av Monika Zak.
2. Det är superbra. Vi har aldrig
tid i skolan att läsa tyst annars.
Man lever sig verkligen in i boken.
Charlie 5a
1.High school musikal av Peter
Basocchinai.
2. Bra om man har en bra bok. Alla
i klassen gillar att läsa.
Bahra 5a 1. Tvättade pengar
av Martin Widmark och Petter
Lidbeck.
2. Det är bra och roligt. Man lär
sig mer.
Randima 4b 1. Den döda hunden
av Petter Lidbeck.
2. Bra. Det är kul att läsa när det är
lugnt och tyst.
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En pojke 9a 1. Guldhjärtat av Ulf
Stark.
2. Bra, för många läser inte
hemma eftersom det kan vara
stökigt, trångbott och ingen har
läsvana hemma.
Amina 9a 1. Moby Dick av
Herman Melville
2. Bra. Vi läser klassiker nu.
Soka 7b 1. Jag behöver dig mer än
jag älskar dig av Gunnar Ardelius
2. Skönt och jobbigt på samma
gång. (Jobbigt då man inte får
glömma boken).
Maria 9a 1. En liten prinsessa av
F H Burnett.
2. Skönt och avslappnande

Barbara 7c 1. LBD av Grace
Dent
2. Jättebra! Lär mig mer svenska
ord.
Ramta 4b 1. Witch. Ugglans
skugga av Lena Kaaberböl
2. Bra. Man lär sig läsa. Jag läser
bara böcker i skolan.
Nardos 2a 1. Eva och Adam.
Lyckliga idioter av Måns
Gahrton
2. Jättebra stund. Man får läsa i
lugn och ro. Det är kul att läsa.
Det är spännande.
Abdullah 2a 1. När Johan vaknar
en morgon då är han stark av
Petter Lidbeck.
2. Bra för man lär sig läsa tyst
och man lär sig läsa.
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KVINFO:

Genus och integration
Av Katarina Blomqvist, forskningsbibliotekarie och projektkoordinator på KVINFO

KVINFO, det danska genusforskningsbiblioteket i Köpenhamn,
satsar på integration och samarbete med Mellanöstern.
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KVINFOs mentornätverk
för invandrarkvinnor satsar
på integration på ett helt nytt
sätt. Istället för att fokusera på
kulturskillnader, religion och slöjor
fokuserar nätverket på individens
kompetenser – utbildning och
yrkeserfarenheter. Det har bidragit till
att starta en ny trend inom integration
i Danmark.

Mentornätverk

KVINFOs mentornätverk startade
som ett pilotprojekt 2002 och
rönte snabbt stor uppmärksamhet.
Projektets grundläggande princip
är att para i hop en mentor och en
mentee på basen av deras utbildning
och yrkeserfarenheter. Mentorn är
en kvinna med en solid förankring
på den danska arbetsmarknaden
och ett stort nätverk som hon är
villig att dela med mentee. Mentee
är en kvinna med ﬂykting- eller
invandrarbakgrund med utbildning
och/eller yrkeserfarenhet från
utlandet eller Danmark men som har
svårt att hitta fotfäste på den danska
arbetsmarknaden.
Mentors uppgift är inte direkt
att skaffa mentee ett arbete, men
att stöda, ge goda råd om kurser
och vidareutbildning och om att
söka arbete, samt att öppna sitt
nätverk. Över hälften av alla lediga
jobb i Danmark besätts genom
nätverk, personliga relationer
och rekommendationer. Så utan
ett nätverk är man illa ställd, och
med en utländsk utbildning och
ett främmande klingande namn är
oddsen ännu sämre.

Samhällsdebatten

Den danska samhällsdebatten om
ﬂyktingar och invandrare var hätsk
i slutet av 1990-talet och början
av 2000-talet, vilket kulminerade
vid folketingsvalet 2001, då Dansk
Folkeparti ﬁck avgörande inﬂytande
på den danska regeringens politik i
frågor om invandring och integration.
Kvinnorörelsen blev ofta beskylld för
att svika sina ”förtryckta systrar”.
På KVINFO sökte vi efter ett sätt
att bidra positivt till att förbättra
invandrarkvinnors situation i
Danmark – på ett sätt som inte
är bättrevetande och nedlåtande.
Ett mentornätverk som fokuserar
på utbildning och gemensamma
yrkesintressen istället för skillnader
i kultur och traditioner blev svaret.
När KVINFO 2002 lanserade
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mentornätverket var responsen från
välutbildade kvinnor i KVINFOs
nätverk överväldigande – många
var mera än villiga att ställa upp.
Det visade sig ﬁnnas en stor önskan
om att gå emot den dominerande
invandrarﬁentligheten och på det
individuella planet ställa upp och göra
en personlig insats bland välutbildade
karriärkvinnor i Danmark.
I invandrarkretsar var den första
responsen mera förbehållsam.
Många invandrare har mött mer än
nog av välmenande men ineffektiva
integrationsinsatser, så deras skepsis
var helt förståelig. Det krävde hårt
informationsarbete om projektet för
att få de första invandrarkvinnorna att
anmäla sig som mentees.
Alla som anmäler sig som
mentor eller mentees blir grundligt
intervjuade om utbildning,
arbetserfarenheter, nätverk,
framtidsplaner etc. och varje
matchning mellan mentor och mentee
är noga förberett från KVINFOs sida.
Snabbt gick ryktet i invandrarkretsar
att detta verkligen fungerade och var
bra – och väntelistorna på alla som
ville intervjuas för att bli mentor eller
mentee bara växte.
Mentor – mentee förhållandet
bygger på gemensamma intressen
och erfarenheter på det professionella
planet – utbildning och arbete. En
iransk ingenjör matchas med en
dansk ingenjör, en rysk jurist med en
dansk jurist och så vidare. Att fokus
ligger på det arbetsmässiga har inte
hindrat att många mentor-mentee
relationer har utvecklat sig till en
givande kulturutbyte och vänskap på
det personliga planet – men det är inte
nätverkets ändamål, bara en lycklig
biprodukt vid lyckade match.

Prisbelönat

2004 ﬁck KVINFO Integrationsministeriets integrationspris för
den offentliga arbetsmarknaden och
samma år också veckotidningen
Alt for Damernes årliga kvinnopris
och en ännu större offentlig
exponering. Åren efter har KVINFOs
mentornätverk expanderat med ﬁlialer
och aktiviteter i Århus, Ålborg,
Esbjerg och Odense.
Mentornätverket har inspirerat
till många nya mentorordningar
för invandrare i Danmark, bland
annat ett motsvarande nätverk för
invandrarmän i Århus. KVINFOs
mentornätverket har utvecklat sina
metoder betydligt. I dag erbjuds

mentorer och mentees speciella kurser
och nätverket har också utveckat
speciellt fokus på invandrarkvinnor
med sociala problem.
I dag är cirka 3000 kvinnor aktiva i
KVINFOs mentornätverk.
KVINFOs mentornätverk är ett
exempel på hur KVINFO uppfångar
tendenser i tiden och agerar som
projektinitierande organisation.
KVINFOs lilla och självständiga
organisation gör denna ﬂexibilitet och
aktivism möjlig.

Historia och organisation

KVINFOs historia börjar på Det
Kongelige Bibliotek i Köpenhamn
i mitten av 1960-talet då Nynne
Koch klagade hos riksbibliotekarien
på att den kunskap som fanns om
kvinnor i bibliotekets enorma
samlingar inte kunde återﬁnnas
i bibliotekets kataloger. Hon
beviljades 15 minuter arbetstid per
dag till att åtgärda problemet. Hon
satte igång och utvecklade bland
annat ett klassiﬁkationssystem för
kvinnoforskning. På 1970-talet växte
intresset för kvinnofrågor och Nynne
Koch skapade en liten avdelning,
KVINFO ett akronym för KVinder,
INformation och FOrskning. 1982
ﬂyttade KVINFO från Det Kongelige
Bibliotek och blev en självständig
institution och började bygga upp
en bibliotekssamling. Först på
försöksbasis ﬁnansierat genom statens
tips- och lottomedel och från 1986,
efter en positiv evalueringsrapport,
som en självständig institution med
ett fast anslag under Kulturministeriet
i statsbudgeten. KVINFOs högsta
beslutsfattande organ är styrelsen
som består av representanter för
bibliotekssektorn, genusforskningen,
kvinnorörelsen, jämställdhetsmyn
digheterna och den journalistiska
branschen. Vart tredje år förhandlar
KVINFO och Kulturministeriet
om ett resultatkontrakt som
lägger linjerna för utvecklingen
på KVINFO. KVINFOs
grundﬁnansiering kommer från
Kulturministeriet men alla stor
projekt ﬁnansieras externt med medel
från andra ministerier, privata fonder
och företag samt organisationer som
till exempel fackföreningar.

Aktiviteter

Från början var KVINFO annat
och mera än ett forskningsbibliotek.
Från 1981 utgav KVINFO
tidskriften Forum, som sedan 1987
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är ett webmagasin. I samarbete
med Folkeuniversitetet arrangerade
KVINFO föreläsningsserier om
kvinnoforskning. Under 1990talet, då den kvinnopolitiska
aktivismen från 1970- och 1980-talens
Rødstrømpebevægelse hade dött
ut var det KVINFOs stödförening
Kvindeligt Selskab som höll liv i den
feministiska debatten bland annat
genom storstilade 8 mars happenings.
Redan från början blev KVINFOs
bibliotek ofta kontaktat av
journalister på jakt efter någon
att intervjua i kvinnofrågor.
Biblioteket satte det i system och
utvecklade listor och kartotek över
kvinnliga experter och på 1990talet gav de tekniska framstegen
möjlighet att bygga upp en riktig
expertdatabas med kvinnliga experter
på alla samhällsområden, inte bara
jämställdhet och genusforskning
men också konst, kultur, politik,
näringsliv, intresseorganisationer och
inte minst forskning. Expertdatabasen
blev tidigt en del av Polinfo, tidningen
Politikens stora online databas med
dagstidningar i fulltext etc. och ett
nyttigt verktyg för att synliggöra
kvinnors kompetenser. Idag
innehåller expertdatabasen drygt
1100 kvinnliga experter och är gratis
tillgänglig på KVINFOs website.
I Danmark är lagstiftning om
balansen mellan kvinnor och män
i näringslivets bolagsstyrelser inte
politiskt aktuell, 2006 utvecklade
KVINFO i samarbete med Dansk
Industri en särskild databas
Women on Board med kvinnliga
kandidater till företagsstyrelser
som Dansk Industri och deras
medlemsorganisationer kan använda
för att få syn på kvinnliga kandidater
till styrelseposter i privata företag.

Kontaktytor

som använder biblioteket, deltar
i KVINFOs föreläsningar eller
kulturarrangemang, prenumererar
på KVINFOs nyhetsbrev eller
tidskriften Forums mailinglista
eller är med i expertdatabasen.
Detta kontaktnät svarade positivt
på uppmaningen att bli mentor för
en kvinna med invandrarbakgrund.
Genom mentornätverket har
KVINFO ytterligare utvidgat sin
kontaktyta i det danska samhället
– och är idag välkänt bland kvinnor
med minoritetsbakgrund.
2006 lanserade KVINFO websajten
Den unsynlige success med 30
intervjuer med invandrarkvinnor
i Danmark. De berättar sina
livshistorier och porträtteras av
fotografen Tina Harden. Kvinnorna
kommer från olika delar av världen,
representerar olika generationer,
religioner, kulturer, etniciteter och
klasser och de har varit olika lång
tid i Danmark men gemensamt
för dem alla är att deras historier
bryter mot de stereotypa och
negativa framställningarna av
invandrarkvinnor som länge har
präglat danska massmedier. På
olika sätt har dessa kvinnor skapat
sig goda liv i Danmark. Websajten
gick snabbt från att vara en osynlig
success till att bli mycket synlig
och uppmärksammad och används
idag som undervisningsmaterial
på språkskolor för invandrare och
ﬂyktingar. Efter framgången med
kvinnorna publicerade KVINFO
2008 en motsvarande websajt med
invandrarmän som lyckats bryta
stereotypa mansroller och skapa sig
ett nytt liv i Danmark. Både män och
kvinnor kan skicka in deras historier
och fotograﬁer till websitet.

Globala aktiviteter

Alla dessa aktiviteter har gett
KVINFO en brett kontaktnät bland
välutbildade kvinnor i Danmark

KVINFO har varit aktiv i samarbete
med Mellanöstern och Nordafrika
sedan 2006. Det började med två
bilaterala projekt i Jordanien, ett om

att dra in kvinnor i den kommunala
decentraliseringsprocessen i landet
och ett om att stärka kvinnors roll
i politik och det offentliga livet
generellt. I Marocko fokuserar ett
projekt på implementeringen av den
nya familjelagen från 2004 som bland
annat ger kvinnor möjlighet att söka
skilsmässa, sätter restriktioner på
mäns möjligheter att ha ﬂera hustrur
och höjer giftasåldern till 18 år för
både kvinnor och män.
KVINFOs regionala program
Dialogue and Cooperation on
Women’s Rights in the Arab Region
fokuserar på dialog och samarbete
mellan civilsamhälle, speciellt
kvinnoorganisationer i den arabiska
världen och Danmark. Programmet
har fyra insatsområden, forskning,
information och dokumentation,
kvinnor i politik och överigt
samhällsliv, kvinnors rättigheter
och våld mot kvinnor. Aktiviteterna
handlar om att utbyta erfarenheter,
informationer och know how, genom
konferenser, seminarier, workshops,
studiebesök och kurser och uppbygga
databaser.
KVINFO administerar också
en fond som delar ut medel för
samarbetsprojekt mellan NGOs i
Mellanöstern och Danmark.
KVINFOs Mellanösternaktiviteter
ﬁnansieras av Utrikesministeriets
stora satsning på att förbättra
relationerna mellan länderna i
Mellanöstern och Nordafrika och
Danmark.
Mentornätverket och
samarbetet med Mellanöstern
är stora utmaningar för ett litet
forskningsbibliotek som KVINFO.
Plötsligt fördubblas medarbetarskaran
och budgeten för projekten överstiger
bibliotekets grundanslag. Nya
arbetssätt, kontakter till nya grupper
både i och utanför Danmarks gränser
ställer nya krav men öppnar också nya
möjligheter.

”Jeg har via mentornetvœrket for første gang mødt en
dansk kvinde med samme faglige baggrund som mig
selv. Da jeg kom hertil, kendte jeg jo kun min mand,
hans familie og deres omgangskreds, og ingen af dem
arbejder inden for mit fag”
Harpreet, 29 år, bioteknolog
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Fakta om KVINFO:
Foto: Miklos Szabo

KVINFO – det danska centret för information om kvinno- og genusforskning.
• KVINFOs bibliotek http://www.kvinfo.dk/side/168/ är det danska genusforskningsbiblioteket. Biblioteket satsar
på digitalisering och webförmedling av dansk kvinnohistoria online. http://www.kvinfo.dk/side/479
•

www.kvinfo.dk - på KVINFOs website publiceras dagligen nyheter från in- och utland med genusperspektiv .
Ett nyhetsbrev per e-mail förmedlar varje månad de viktigaste nyheterna till drygt 6000 prenumeranter.

• Forum og køn og kultur är KVINFOs webmagasin som förmedlar kunskap om genusforskning på ett populärt sätt
– webmagasinet har drygt 2600 prenumeranter http://www.kvinfo.dk/side/557
• KVINFOs Expertdatabas innehåller 1131 proﬁler på kvinnliga experter inom forskning, näringsliv, konst och
kultur, förvaltning, politik och intresseorganisationer. http://www.kvinfo.dk/side/383/
• KVINFOs mentornätverk parar kvinnor med invandrarbakgrund och kvinnor med en starkt fotfäste på
arbetsmarkaden i mentor-mentee relationer på basen av yrke och utbildning. http://www.kvinfo.dk/side/457
• KVINFOs Mellanösternaktiviteter arbetar regionalt i Mellanöstern och Nordafrika i programmet Dialogue and
Cooperation on Women’s Rights in the Arab Region. Dessutom har KVINFO bilaterala samarbetsprojekt i
Marocko och Jordanien. http://www.kvinfo.dk/side/942/
• Den usynlige succes http://www.kvinfo.dk/side/539/ presenterar djupgående intervjuer och porträtt av 30
invandrarkvinnor som har skapat sig goda liv i Danmark . Nye mænd i Danmark fokuserar på invandrarmän som
brutit genussterotyperna och skapat sig nya mansroller http://www.kvinfo.dk/side/829/
• All About Gender är KVINFOs engelskspråkiga portal till information om genusforskning och jämställdhet i
Danmark http://www.kvinfo.dk/side/661/
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Polen tur
och retur
och en oas
av stillhet
Text & foto:

Mats Myrstener

G

latt överraskade blir vi
när vi mitt på Gdansks
”Lange Markt” (Długi
Targ), som är den slingrande
kungsvägen och huvudgatan från
den gamla stadsporten till hamnen
vid Motława, hittar en liten ﬁlial till
Stadsbiblioteket. Alla dessa gamla
hus från 1500-talet och framåt,
som återuppbyggts i exakta kopior
efter andra världskriget, med en
hantverksskicklighet som är djupt
imponerande. Inte minst de enorma
kyrkorna vittnar om handelsmännens
forna makt och prakt
Biblioteket är en liten pärla, där
man kan sjunka ner i en mjuk fåtölj
och läsa böcker om Gdansks och
Polens geograﬁ och historia. Vi har
färdats från det en gång österrikiska
Kraków i söder, via Warszawa till det
mer tyskinﬂuerade Gdansk, en gång
en mäktig Hansastad vid Östersjöns
södra strand.
I Kraków såg vi kungaborgen
Wawel, en gång Polens huvudstad,
och det judiska kvarteret Kazimierz,
idag ett bohemiskt och pittoreskt
Soho, livligt besökt av amerikanska
judar på jakt efter släktingar, en
gång hemvist för 60.000 judar som
alla utrotades i det närbelägna
koncentrationslägret Auschwitz
(O�wiecim). Oscar Schindlers fabrik
Emalia ﬁnns fortfarande kvar,
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Kraków bombades i stort sett inte
alls. Det är en liten pärla att besöka i
södra Polen.
I Kraków ﬁnns också ett av Europas
äldsta universitet och studenter
syns överallt i staden. Gamla stans
gigantiska Stora torg är ett av Europas
största i sitt slag.
Söder om Kraków ligger de höga
Tatrabergen och skidorten Zakopane.
De stora saltgruvorna i Wieliczka sägs
vara värda ett besök för den som inte
lider av klaustrofobi. Den omtalat
dåliga luften i södra Polen märkte vi
faktiskt inte av alls
I Warszawa såg vi skyskrapor torna
upp sig överallt i centrum, vittnande
om att Polen är på frammarsch
ekonomiskt. Maten är utmärkt,
särskilt i södra Polen. Råvarorna
fortfarande ekologiskt odlade i
småjordbruk. Medan Annsoﬁ

handlade bärnsten sjönk jag djupare
ner i fåtöljen i stadsbibliotekets
ﬁlial på Gdansks huvudgata Długa,
en oas av stillhet och frid bland
hysteriskt shoppande våffelmumsande
turister och gatumusikanter. Att
polackerna är religiösa såg vi inte
minst i Kraków där katedralerna
bågnade av mässbesökare. I Gdansks
centrum upplyser en liten metallskylt
på ett gammalt hus att Lech Walesa
här ledde fackföreningsrörelsen
Solidaritets kontor, från strejkens
utbrott 14 augusti 1980, tills han svors
in som president på hösten 1990.
Om allt detta kunde man läsa
på det lilla biblioteket på Długi
Targ. Biblioteket som samlare och
förvaltare av vårt kollektiva minne.
Men också en fridfull oas och
trivsam mötesplats på ett synnerligen
kommersiellt och folkrikt gatustråk.
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Lördag i Berlin
Text & foto:

Kalle Laajala

A

tt tågluffa genom Europa är
att resa i tiden. Det var bara
att den här varma julilördagen i Berlin liksom dröp av historia,
allt gjorde sig påmint.
Invigning av USA:s nya ambassad, pådrag vid Branderburger Tor.
Ballonger och reklam för starka bilar,
fri sikt åt väst och öst längs paradgatorna. Bush d.ä. hedersgäst dagen
före. Madame Tussauds ﬁlial slog upp
dörrarna och genast hade den omdebatterade Hitlervaxﬁguren dekapiterats av en besökare. Via det labyrintiska, blocktunga Förintelsemonumentet
tog vi oss till Bebelplatz där folk stod
och stirrade i backen. Det var platsen
där nazisterna i maj 1933 anordnade
bokbål med ”otyska” verk som bränsle. Alla tittade ner i det underjordiska rummet under glasskivan mitt på
den öppna ytan. Väggarna kantades
av vita bokhyllor som gapade tomma.
Budskapet hos Micha Ullmans minnesmärke ”Bibliothek” gick inte att
missförstå.
Det var hett och vi vilade i gräset vid domkyrkan. Ett bröllop pågick och riskastarna missade precis
den demonstration mot polisbrutalitet som med reggaekomp marscherat
vidare från platsen. Kvar stod stålskelettet av Palast der Republik, Östtysklands kombinerade parlament och
nöjeskomplex. Palatset rivs nu, men
man spränger inte, svingar inte kulan.
Metoden heter ”selektiver Rückbau”.
Smaka på de orden. Är det ett ﬁlosoﬁskt begrepp? När lagren av asbest
tagits bort återvinns beståndsdelarna.
Ledtrådar till vad man väljer att spara
från förr fanns på DDR-museet över
vägen, där kitsch säljs i Ostalgiens
tecken. Jag bläddrade i en av alla nya
böcker om östtysk design och funderade: hade man exakt här, exakt tjugo
år sedan, kunnat föreställa sig detta?
När vi gick vidare och kastade en
blick bakåt såg det ut som om byggkranen stack rakt upp ur Friedrich
Engels’ statyhuvud. Det var perspektivet.
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Söderut, vid Mehringdamm i
Kreuzberg, pågick Linke Buchtage Berlin för sjätte gången. Bokbord,
mat, föreläsningar, panelsamtal inne
på rockklubben Clash och mer bokbord. Små, radikala, oberoende förlag.
Tageszeitung också. Jag köpte boken
Stimme frißt Feuer (1988), av Blixa
Bargeld, frontﬁgur i Einstürzende Neubauten, kända för att spela på

skrot, med alla (o)tänkbara verktyg.
2004 gav bandet en konsert i just Palast der Republik då de mickade upp
huskroppen och spelade på balkarna. Senare ser jag ett videoklipp med
Blixa på Youtube. Han skojar och
hoppas att historien ska missminna
sig, säga att det var Neubauten som en
gång låg bakom rivningen av palatset.
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Historien om NamikKemalbiblioteket
i Berlin.
Utvecklandet av ett offentligt bibliotek för turkisk litteratur - och dess avveckling.
Hacer Manap

D

et handlar om det första
och enda bibliotek i
förbundsrepubliken Tyskland
som inrättats speciellt för turkiska
nyttjare. Tyngdpunkten i min
undersökning har jag lagt på början
av 1970-talet för att tydliggöra i
vilken politisk och social miljö detta
bibliotek uppstod.
Först något om huvudbiblioteket
i Kreuzberg, eftersom det är
där Namik-Kemalbibliotekets
rötter ﬁnns. 1964 öppnade

stadsdelsområdet (bezirk) belägna
Amerika-Gedenkbibliothek vid
Hallesche Tor, skaffa litteratur på
invandrarspråken. På den tiden
förväxlades ofta biblioteket på
Adalbertsstrasse med en bokhandel.
Nyﬁkna turkar frågade de anställda
om man om man också kunde
köpa turkiska böcker. Så uppstod
idén att på Kottbusser Tor erbjuda
litteratur på deras modersmål.
Man startade med en lös förfrågan
för att väcka intresset för turkisk
litteratur. Resultatet var entydigt

biblioteksproblem. Redan 1971
stod det klart för många att man
inte kunde arbeta vidare i den
nuvarande formen. Detta nödläge
ledde 1973 till att man anställde en
turkisk kollega, Ümit Mergen. Han
hade ingen bibliotekarieutbildning,
men hans skolunderbyggnad och
tvåspråkighet verkade göra honom
lämpad för denna syssla. Hans
närvaro på biblioteket ledde till
ytterligare ökad besöksfrekvens, så
att biblioteksledningen vände sig
till ledningen för stadsdelsområdet
i Kreuzberg med
begäran att ställa
det starkt ökande
beståndet av turkisk
litteratur på egna ben.

Nytt bibliotek

Kreuzbergs huvudbibliotek vid
traﬁkknutpunkten Kottbusser Tor vid
Adalbertstrasse. Detta nya bibliotek
ﬁck 1976 namnet Wilhelm-Liebknecht
-Bücherei. Liebknecht levde 1826 1900 och var en av grundarna av det
socialdemokratiska partiet, SPD.
Redan på 70-talet bodde 28.000
turkar i Kreuzberg och biblioteket
började, liksom det likaså i
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positivt. Därför beslöt man sig
att ställa upp några bokhyllor på
huvudbiblioteketet på Kottbusser Tor.

”bir kitaph onlara da
alabilir miyiz?”(kan vi ställa upp
några bokhyllor åt er?)

Det ökade intresset för litteratur på
turkiska försatte bibliotekarierna
i ett svårt läge och ledde t o m till

Då Kreuzbergs
förvaltning redan
sedan 1972 hade
haft idén med ett
arbetsplatsbibliotek
för utländska
arbetstagare, kunde
konceptet genomföras
när Bethaniasjukhuset
vid Mariannenplatz
stängdes. Detta
eftersom hela
byggnaden 1970
övergått till att
användas av
distriktsförvaltnings
myndigheten
1974 kunde den nya
ﬁlialen i Bethania
öppnas. Den erbjöd på 217 m 2
litteratur för barn, ungdom och
vuxna. Här fanns uppslagsverk,
facklitteratur, skönlitteratur,
tidskrifter och dagstidningar och så
småningom under 90-talet även icke
tryckt material.
Den turkiska bibliotekarien övertog
ledningen för den nya ﬁlialen. Han
berättade för mig att rapporteringen
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i media och folks
prat hade lett till
ett beklagligt
missförstånd;
Man talade om
ett ”bibliotek för
utlänningar”. Vad
man inte hade
räknat med, var
att det kom många
invandrare av andra
nationaliteter med
förhoppningen att
hitta litteratur på
sitt eget modersmål.
För att det här
misstaget inte skulle
upprepas döpte
man om biblioteket
till ”Turkiskt
bibliotek”. Det
framgår av
förvaltningens handlingar att man på
70-talet till en början huvudsakligen
omnämnde det som ”Bibliotek för
utlänningar”.
Först cirka sex månader senare
uppkallades den nya ﬁlialen i
Bethanien efter den turkiska poeten
och journalisten Mehmet Namik
Kemal. Denne levde i slutet av 1800talet i Osmanska riket och blev
förföljd för sin framstegsvänliga
inställning.

Biblioteket och dess personal

Till att börja med ﬁck
bibliotekschefen och en
biblioteksanställd ta hand om alla
förekommande göromål. Senare
tillkom en halvtidsanställd. Till
bibliotekschefens uppgift hörde
förvärv, registrering, utlån,
statistik, krav. Parallellt med sina
ordinarie uppgifter gick han en rad
fortbildningskurser. Katalogiseringen
gjordes tvåspråkig så att alla
tyskspråkiga kollegor skulle kunna
förstå. Öppettiderna fyra timmar per
dag från måndag till fredag. Senare
måste alla ﬁlialer pga. sparkrav hålla
stängt onsdagar.

Biblioteket och
förvärvsproblemen

För de nya ﬁlialerna fanns egna medel
till inköp. Budgeten var
c:a 10.000 DM. Av den summan
köptes 20 % tyskspråkiga och 80 %
turkiskspråkiga medier in.
En rad problem dök upp. Till
att börja med försökte man skaffa
böcker hos de på den tiden i Berlin
existerande turkiska boklådorna.
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Helt omöjligt visade sig vara att skaffa
böcker via turkiska förmedlare då
dessa bara var intresserade av större
kvantiteter.
Försök att skicka per post
från Turkiet stöp på kravet om
förskottsbetalning och att förlagen
vägrade ta tillbaka böcker som inte
biblioteken ville ha.
För att råda bot på dessa problem for
biblioteksföreståndaren från 1975 två,
tre gånger om året till Istanbul. Han
knöt där de nödvändiga kontakterna
med bokhandlare, som försåg honom
med förslag på litteratur. Dessutom
samarbetade han med det tyska
Anadolu Verlag. I arbetet med val av
litteratur granskade han självklart
också utlåningsstatistiken, som
också påverkade nyanskaffningen.
Hans handlingsutrymme när det
gällde förvärv ökade också genom
de, jämfört med tyska förhållanden,
gynnsamma priserna i Turkiet.

Biblioteket och
beståndsuppbyggnaden

Man tog hänsyn till biblioteks nyttjarnas önskelista när den inte
stred mot inköpspolicyn. Ofta gjordes
försök att skänka böcker med politiskt
och/eller religiöst innehåll till
biblioteket. Flera av dessa böcker kom,
enligt biblioteksföreståndaren, från
utländska förlag och kritiserade den
turkiska regeringens politiska linje.
Biblioteksföreståndaren tolkade
sitt ansvar för biblioteket så att han
såg det som nödvändigt att enbart
förvärva böcker på ”sunda vägar”
genom etablerade boklådor i Turkiet.
Den hållningen utsatte honom för
mycket kritik.

Biblioteksbesökarna hade
ursprungligen tre dagliga
tidningar: boulevardtidningarna
Hürriyet och Milliyet och
den med Berliner Tagesspiegel
jämförbara Cumhuriyet. Den
sistnämnda kom snart att
avbeställas pga. allt för högt
ﬂygporto. Istället för den tog man
den upplaga av Cumhuriyet som
kom varje vecka och som redan då
fanns tillgänglig i tidningskiosker.

Barnböcker

På 70-talet publicerades relativt
få barnböcker i Turkiet. Större
delen köptes in för att bygga upp
biblioteksbeståndet. Då böckerna
trycktes på dåligt papper men
hade en glädjande stor användning
måste ofta nya böcker anskaffas.
Dessa missförhållanden påpekade
biblioteksföreståndaren redan i
årsberättelsen 1974/75 och krävde
en höjning av inköpsanslaget
Bibliotekets bestånd utgjorde till
att börja med 6.500 media av olika
slag och växte till 1974 till 10.000
böcker.
Årsberättelsen för 1974 visade
upp 30.000 utlån, 1975 hade
utlånen fördubblats till 60.000,
trots att bokbeståndet bara vuxit
med 1.000 band.
1982 hade man ca. 20.000
enheter media och utlånen låg på
ca. 87.000.
Ganska länge lyckades
biblioteksföreståndaren genomföra
en kontinuerlig och omfattande
uppbyggnad av mediabeståndet.
Många andra tyska bibliotek
lyckades däremot inte under 7027

och 80-talen att långsiktigt säkra
utbudet för invandrare vare sig
ekonomiskt eller personellt.
Tidigt insåg man också behovet
av att ha turkiska tidningar och
tidskrifter.

Biblioteket och dess besökare

Under årens lopp har
biblioteksföreståndaren sett
generationer av biblioteksnyttjare
komma och gå. I vårt samtal betecknar
han den första generationen som
”pålitlig och disciplinerad” Den andra
generationen, menar han, präglas av
att slitas mellan hemma och borta.
Den tredje generationen släpar på sina
föräldrars problem och kan varken
riktig turkiska eller tyska. Denna
utveckling har lett till att de knappt
längre kan läsa turkisk litteratur och
knappast besöker tyska bibliotek.
Vad det gäller den sociala strukturen
hos biblioteksnyttjarna kunde han
bara återge sina egna uppfattningar
och ingen systematisk statistik.
De sista åren inträffade en viss
stagnation i tillväxten av det turkiska
beståndet. Möjligen berodde det på
den felaktiga antagandet att ett utbud
av böcker på det egna modersmålet
förlorat sin centrala betydelse när man
nu behärskade tyska språket i så stor
utsträckning.
En annan faktor som bidrog till
stagnationen var säkert insikten
att ett övervägande turkiskt
litteraturutbud skulle kunna vara
integrationshämmande. Av det skälet
kom andelen tyskspråkig litteratur att
förstärkas.

Dagens bibliotek

På 90-talet vann videon inträde i
biblioteksbeståndet. Då handlade det
nästan enbart om underhållnings- och
kärleksﬁlmer. På så vis ”köpte” man
sig höga lånesiffror. Böckerna kom att
användas mindre.
Idag letar man förgäves efter NamikKemal-biblioteket i Bethania.
Anledningen till det återspeglar
den politiska och kommersiella
situationen i Berlin under de senaste
åren. Den under 90-talet allt mer
påträngande ﬁnansiella krisen i
Berlin stadsdelsområden ledde
också inom biblioteksområdet
till stora neddragningar. Också
Namik-Kemal-biblioteket
drabbades av dessa sparkrav. Efter
biblioteksföreståndarens avgång
stängdes biblioteket i Bethania i
september 2000.
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Inom ramen för en
förvaltningsreform lades
Kreuzbergs och Friedrichshains
stadsdelsområden samman. och
Wilhelm Liebknecht-biblioteket
förlorade sin position som
huvudbibliotek i området. Genom
att centralisera avdelningar till
huvudbiblioteket i Friedrichshain,
kom det att ﬁnnas plats i Wilhelm
Liebnecht-biblioteket att åter
förlägga beståndet i Namik Kemalbiblioteket där.
Före ﬂytten i mars 2001 ägde en
drastisk gallring rum. Den avsåg
dubletter, föråldrad litteratur
och medier, som inte varit så ofta
utlånade. Av det turkiska beståndet
blev bara 5.700 en del av samlingarna
i Kottbusser Tor. 500 mediaenheter
av det kvarvarande övertog det
lilla Bona Peiser-biblioteket på
Oranienstrasse.

Inte nöjd

Från en intervju med den
pensionerade biblioteksföreståndaren
Ü. Mergen:
”Även om vi blev integrerade - i
formell mening - var det ändå som
jag såg det i början för trettio år
sedan i en vrå. Jag är inte nöjd…
Men jag hade inga alternativ.
Man ﬁck antingen acceptera det
eller ingenting… Fast jag vill å
andra sidan inte verka otacksam..
Får vara nöjd med att biblioteket
fortfarande existerar under sitt
namn” sade herr Mergen, som 2001
p g a hjärtbesvär blev pensionär.
Namik Kemal-biblioteket åtnjöt
ännu några år i fackkretsar
anseende som ett föredöme. Av
det skälet förevisades det inom
ramen för 2003 års IFLA-möte
för de utländska besökarna. Så
framställdes den aktuella standarden
för multikulturellt biblioteksarbete i
Tyskland.

Ombyggnad

2007 följde en omfattande
modernisering och omorganisation
av Wilhelm Liebknecht-biblioteket.
De turkspråkiga romanerna
placerade i ett överskådligt hörn på
andra våningen. För facklitteraturen
tänkte sig chefen för Kottibiblioteket
en särskild lösning:
”Som ett test kommer dessutom på
försök det omfångsrika turkiska
fackboksbeståndet inte längre
presenteras sammanhållet och
avskilt, utan systematiskt placeras

tillsammans med tyska böcker i
samma ämne. Denna åtgärd skall
inte bara visa på likvärdigheten
hos språken i en av turkiskt präglad
omgivning, utan bygger också på
uppfattningen att allt ﬂer (yngre)
turkisktalande biblioteksbesökare
mer utgår från innehållet än från
språket och ganska oproblematiskt
kan växla från ett språk till
ett annat. Det kommer att bli
spännande…” (B. Braun, Wilhelm
Liebknecht-biblioteket i: Lesen
inder City. Newsletter der
Citybibliothek Berlin, 04/2007)
På senare år har man åter bemödat
sig mera om att uppdatera det
turkspråkiga beståndet vid Kottbusser
Tor.
Trots det frågar jag mig ängsligt om
inte Namik Kemal-biblioteket, efter
att det lagts ner som eget bibliotek
för de turkiska invånarna och det
resterande beståndet delats upp på
ﬂera parter, håller på att försvinna
som Namik Kemalbibliotek vid
Kottbusser Tor.

Hacer Manap har studerat
Sociologi/Journalistik i Berlin.
2003 blev hon klar med sina
studier vid Humboldsuniversitetet i
Bibliothekswissenschaft. Artikeln är
skriven för bis och bygger på hennes
examensarbete om Namik-Kemalbibliotekets historia i distansstudier
vid Institut für Bibliothekswissenschaft
vid Humboldtsuniversitetet i
Berlin. Hacer arbetar sedan 2000
på Staatsbibliothek zu Berlin/
Preussischer Kulturbesitz.
övers. från tyskan: Lennart Wettmark
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Oberättade bibliotek – ett hot mot
framtiden?
Ingrid Atlestam drar historiska paralleller. Den tidiga bibliotekshistorien startade
med entreprenadliknande biblioteksformer. Går vi nu tillbaka till ett äldre stadium?

Varför är biblioteksdebatten så historielös? Politiker,
tjänstemän , ja även bibliotekarier talar nu ofta om
biblioteket som mötesplats i alla möjliga vackra, mer
eller mindre ideologiska ordalag, som om det var
något nytt. De tankarna och den verkligheten har 150
år på nacken!
Nu igen försöker vissa kommuner att lägga ut
sina bibliotek på entreprenad. Biblioteken ska
konkurrera med varandra, skötas av olika ideella eller
kommersiella organisationer. Man har glömt att det
var så det hela började och att det tog många år av
förhandlande, utredande och politiska initiativ innan
rationella, offentligt ﬁnansierade bibliotekssystem
skapats i landets kommuner. Detta tänker man rasera
nu, istället för att bygga vidare och utveckla det till en
stark nationell biblioteksstruktur med klart fastslaget
public service uppdrag och en stabil ﬁnansiering inom
den offentliga sektorn.
För att råda bot på denna okunskap om bibliotekens
historiska rötter och ideologiska ursprung, kan man
exempelvis läsa den av Stockholms Stadsbibliotek
nyligen utgivna skriften ”De första folkbiblioteken
i Stockholm. Folkbiblioteken och andra bibliotek
före Stadsbibliotekets tillkomst 1928” skriven av
bibliotekshistorikern Mats Myrstener.
På bara 85 sidor får man här en mycket koncentrerad
och faktaspäckad bakgrund till det bibliotekssystem
vars symbol och huvudbibliotek är det Asplundska
bibliotekshuset, som nu står inför en omdiskuterad
om- och tillbyggnad. Här presenteras en ytterst
brokig skara av biblioteks- och folkbildningsträvande
med kyrkliga, socialliberala eller socialistiska rötter,
liksom de allra första kommersiella lånebiblioteken
som tillkom redan på 1700-talet. Många hängivna
pionjärer, inte bara Valfrid Palmgren, porträtteras
och man förstår att det fanns ﬂera starka viljor och
intressen som inte alltid drog åt samma håll, men till sist ,
måndagen den 2 april 1928, öppnades äntligen det pampiga
huset för allmänheten. Ganska snabbt visade det sig att det
var för litet, men det är en annan historia som väl också
kommer att berättas.
Synd att denna lilla skrift inte har fått bli större, med
lite mer kött på benen, mer bilder även i ord. Den väcker
nyﬁkenhet, men stillar den inte. Här ﬁnns säkert mycket
mer att dokumentera, om alla dessa olika bibliotek, de
som skötte dem och de som använde dem. Fortfarande
är det mesta av svensk bibliotekshistoria oberättad.
Vi behöver den för att kunna förstå och försvara de
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unika svenska folkbiblioteken mot såväl inre som yttre
angrepp. Biblioteket sägs vara en minnesinstitution, men
hur är det med internminnet? Förhoppningsvis skriver
Mats Myrstener vidare på historien om Stockholms
Stadsbibliotek. Men alla de andra tusentals biblioteken, alla
unika pusselbitar i historien om den generella välfärden
och allas möjlighet till bildning och aktivt medborgarskap,
vem räddar dem undan historiens glömska?
Historisk kunskap och ideologisk medvetenhet är
nödvändigt för att kunna stå emot nyliberalismens
chockterapi, som väl även biblioteken måste räkna med en
slev av i entreprenörernas och valfrihetens allians.
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Tema folkbildning. ABF 1912-2012
Karl-Olof Andersson: Folkbildningens 70-tal (Bilda förlag)
Mats Myrstener

A

rbetarnas bildningsförbund
fyller hundra år 2012. Därför
har man börjat ge ut en serie
böcker om samtliga decennier från
femtiotalet och framåt - den senaste,
av Karl-Olof Andersson, behandlar
sjuttiotalet. Böckerna är rikt
illustrerade och passar utmärkt för
folkbibliotek.
Kanske är 1970-talet det sista stora
”folkbildningsdecenniet”? Samhället
politiserades, och därmed tillkom
en lång rad studiecirklar i inte minst
politiska ämnen. Sverige var ju sedan
länge, till skillnad från länder som
Frankrike och Tyskland, en relativt
fridsam ”studiecirkeldemokrati”.
Samtidigt ökade anslagen till
studieförbunden på 1970-talet till
rekordhöga siffror. Också inom LO
ökade antal studiecirklar dramatiskt.
”Alla skulle vara med”.
Invandrarundervisningen
drog igång på allvar, också inom
studieförbunden. ABF ﬁck under
1970-talet rollen som kulturmotor
och var ett fält där olika grupper inom
arbetarrörelsen kunde mötas runt
diskussions- och studiecirkelbordet.
Även musik och teater knöts till
ABF i cirkelform. Sven Lindqvists
lanserade amatörforskningen
under slagordet ”Gräv där du står”.
Lokalhistoria blev populärt, liksom
släktforskning, och konst och
hantverk i lokal miljö. Det var ett sätt
att acceptera den folkliga kulturen,
där ABF tidigare främst ägnat sig åt
medborgarkunskap, klassisk konst,
musik och litteratur. ”Grönavågarna”
vitaliserade landsbygdens kulturliv.
Bakgrunden var att Sverige fått den
största generella standardhöjningen
någonsin under ett decennium
på 1960-talet. BNP steg med fem
procent per år. Det hade aldrig sålts
så många bilar, kylskåp och TV30

apparater. Vi ﬁck också mer fritid,
en fjärde semestervecka infördes
1964, 40 timmars arbetstid infördes
successivt, varvid både lördag och
söndag blev generellt lediga dagar.
Allt ﬂer svenskar sattes
dessutom på skolbänken. Nioårig
grundskola för alla infördes 1962,
gymnasieskolan reformerades, och
inskrivningen vid universiteten
nådde rekordsiffror i slutet på
1960-talet. Det var 40-talisterna
som skulle utgöra kärntruppen i
studentrevolten 1968.
Men fortfarande fanns många som
bara hade sex- eller sjuårig folkskola.
Det fanns behov av vidareutbildning
och ABF ﬁck en viktig roll att spela.
Förbundet hade tagit strid mot
utbildningsminister Olof Palme för
ökade anslag till vuxenutbildning,
och man vann striden. 1970-71 skulle
bli ”folkbildningens år”. Då hade
Palme efterträtts av Ingvar Carlsson
på
utbildningsdepartementet.
Detta år höjs anslagen till
studieförbunden med svindlande 53
miljoner. Samtidigt ﬁck den fackliga
utbildningen fem nya miljoner. Man
ville prioritera de lågutbildade,
och cirklar i engelska, svenska,
matematik och samhällskunskap
förstärks. Men ABF:s studierektor
Inge Johansson var ändå inte
nöjd. Folkbildningsanslaget var
fortfarande bara fem procent av hela
utbildnings- och kulturanslaget från
staten.

Bibliotekarier på verkstadsgolvet
Decenniet sammanföll med de första
kullarna radikala bibliotekarier från
inte minst BiS. De nya låntagarna
skulle sökas på ”verkstadsgolvet”.
På t.ex. Kockums i Malmö
gjordes framgångsrika försök med

vuxenutbildning och bokläsning i
ABF:s och LO:s regi. De fackliga
studierna nådde också rekordhöga
siffror på 1970-talet. En av de
aktiva inom ABF var Göteborgs
bibliotekschef Sigurd Möhlenbrock.
Han såg värdet av samarbete mellan
bibliotek och folkbildning.
Folkets Hus startade Bio Kontrast,
som skulle sprida kvalitetsﬁlm över
hela landet. Särskilda satsningar
gjordes också på glesbygden
i Norrbotten, med en s.k.
”kulturdrive”, som också innefattade
fängelser, sjukhus, ålderdomshem
och skolor. De lokala biblioteken var
också med. ABF:s ”Öppna teater”
under chefen Elisaveta gick i spetsen.
En stor satsning ABF gjorde inom
facket kallades ”Medlem driver
på”. Här ifrågasattes mycket som
tidigare hållits för heligt inom
arbetslivet. Nu gav man sig på bristen
på jämställdhet, orättvisa löner,
och kulturfrågor, där man tidigare
bara pratat om tekniska frågor och
produktionssiffror. Medlemmarna
skulle uppmuntras att kritisera och
påverka.
En gräns drogs dock mot den
”yttersta vänstern”. ”Auktoritära eller
anarkistiska samhällsuppfattningar”
ville man inte stödja, inte heller
”hänga ut” enskilda personer,
vare sig SAF-direktören Nicolin,
eller Olof Palme. Kritik avsedd att
”skada arbetarrörelsen”, dvs den
socialdemokratiska, som bedrevs
inom de fria teatergrupperna, stod
ABF främmande inför.
Svenska för invandrare var ett nytt
studieämne som ökade stort i början
på 1970-talet (1973 får alla invandrare
rätt till svenskundervisning). Ett
annat var miljöfrågor, i svallvågorna
efter almstriden i Stockholm
1971, striden om Vindelälven i
Västerbotten; och när Arosgården
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i Västerås, ABF:s första studiehem,
grundat av Gunnar Hirdman 1919,
hotades med rivning för att ge ASEA
nya parkeringsplatser, reagerade ABF.
Även den striden vann man, 1974
rustades kvarteret upp, och ﬁck nya
lokaler för ﬁlm, teater och musik,
föreläsningar, café och konstateljéer.
1972 började ABF med Ulandsinformation, intresset för länder
i tredje världen ökade starkt. Man
ordnar studieresor, uppmärksammar
befrielserörelser i Afrika, och
utbildar informatörer. Kampen mot
”kommersialismen”, uttryckt i de
kulturpolitiska målen 1974, sprider
sig också till ABF. Dess negativa
verkningar bör ”undanröjas” skriver
man i ett remissvar till betänkandet
”Ny kulturpolitik”. Man kräver
åtgärder mot ”marknadsekonomins
negativa effekter på kulturlivet”.
För detta har samhället, stat och
kommuner, det ”övergripande
ansvaret”. ABF:s inställning väger
tungt när målen senare tas.
Samtidigt får den ”dåliga” kulturen
sin släng av sleven: Den kommersiella
kulturen drivs i vinstintresse och
tar för lite hänsyn till människors
”upplevelser, uttrycks- och

kontaktbehov”. 1971 anmäler t.ex.
Filminstitutets chef Harry Schein
TV2 till radionämnden för att man
visat en Åsa-Nisse-ﬁlm. Argumentet
var inte upphovsrättsligt, utan
handlade om bristen på ”god smak”.
Även bland tidens bibliotekarier går
en skarp gräns mot den undermåliga
kulturen. Inom litteraturen dras
den ofta vid författarinnan Sigge
Stark. Och när ABF angriper
populärmusiken i boken ”Vem
bestämmer din musik” går Stikkan
Andersson i taket. En grupp
bibliotekarier i Stockholm studerar
kioskdeckare och ”dumromantik”,
när ABF 1978 vill dra igång en ny
kampanj mot ”smutslitteraturen”. På
bilden syns några aktiva ”bissare”,
cirkeln leddes av bibliotekarien
Marja-Leena Kankanpää.

Senare delen av 1970-talet

Men 1976 ﬁck Sverige en borgerlig
regering. Den drar ner anslagen till
studieförbunden, till exempel till
den uppsökande verksamheten på
arbetsplatser, som kanaliserats av
fackförbund som LO och TCO.
Anslag till kultur i föreningslivet dras
in, till förmån för stora institutioner

som Operan, Dramaten, och de stora
museerna. Men ABF växer trots
detta till nya toppnoteringar 197778, mycket beroende på nya lagar
som LAS och MBL, och frågan
om löntagarfonder, som skulle
introduceras på arbetsplatserna i form
av studiecirklar. När gamle ABFordförande Inge Johansson, idag
92, intervjuas av författaren betonar
han särskilt de många skapande
kulturcirklarna: Skrivarkurser,
måleri, teater och ﬁlm. Där menar
han, fanns embryon till en verklig
”folkets kultur”.
Energifrågorna, som kulminerade
vid kärnkraftsomröstningen
1980, togs också upp, liksom
föräldrautbildning och könsroller,
där man gick tillbaka på en tradition
ända sedan Alva Myrdals kurser på
1930-talet. En bild i boken visar en
pappa med barnvagn i Stockholm,
en då ganska ovanlig syn. Bekymrad
står han utanför skötrummet på
Stockholms central. Det var placerat i
damernas toalettavdelning, och herrar
var inte välkomna.
Mot 1970-talets slut står
folkbildningen inom ABF fortfarande
stark. Men man stod inför drastiska
förändringar under de kommande

Bild: Hans Lind
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Begränsad eftersändning

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

B-posttidning

Avsändare: bis
Rosenbadsgatan 9
652 26 Karlstad

Nya Darienlibrary.org har öppnat

När biblioteket i Darien, Connecticut lanserade sin
nya webbplats den 1 september hade ryktet redan gått
några varv inte minst i bloggosfären. En sprillans ny biblioteksbyggnad står klar i början av 2009 och sajten sägs
utgöra första steget mot biblioteket i det tjugoförsta århundradet: ”We want it to be the heart and intellectual
center of our community”, skriver directorn på startsidan. Vägen dit går på alla plan. Man ser över både onlinenärvaron och det fysiska rummet. Tar plats.
Ändå är det nog sajtbygget som rönt mest uppmärksamhet, åtminstone runt världen. Det är John Blyberg, en av huvudattraktionerna på Bibcamp i Jönköping i vintras, som vidareutvecklat sin SOPAC (”Social
OPAC”) och skapat en bibliotekswebbplats som bjuder
till interaktion och där katalogen är sömlöst integrerad.
– Jaja säger du kanske, det har ju Stockholm och Umeåregionen redan gjort, men en avgörande skillnad är att
Blyberg använt open source-programvara och att man
planerar att göra det fritt tillgängligt för alla som vill använda det. Förenklat kan man säga att det är ett anpassningsbart ”skal” som kommunicerar med vilket beﬁntligt bibliotekssystem som helst.
Och vilket skal sedan. Visst kan man ha synpunkter på designen men den andas den smarta enkelhet som
förväntas idag. Där ﬁnns rss-ﬂöden, en intuitiv struktur
och som besökare övertygas jag om att sajten inte bara är
en extra anslagstavla för bibliotekets basuppgifter, utan
ett helt självklart verktyg för personalen i dess arbete,
vare sig det gäller sökning, utbildning eller kommunikation. Katalogen är närvarande hela tiden genom sökrutan
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högst upp. Vill man söka mer fokuserat klickar man sig in
på själva katalogsidan där ett utmärkt smörgåsbord av ingångar möter, såväl av search- som browse-typ. Rullar man
ner lite tar ett slags blogginlägg vid, där personalen tipsar
om böcker och annat samt ges möjlighet att resonera utifrån sina specialintressen och -kunskaper. Så mycket nytta
i ett och samma sammanhang.
Under rubriken Events ser jag att man har fullt program med läsecirklar, författarbesök och föreläsningar.
Ordnar kurser för vuxna om datorer och digitalfoto. Jag
klickar mig kors och tvärs. Läser på om själva biblioteksorganisationen. Finansieringen är både privat och offentlig. Skattebetalarna bidrar till löner och drift medan donationer bekostar medieinköpen. Uppmaningen ”Support
the library” känns främmande (än så länge?) ur ett svenskt
perspektiv, och du kan utan vidare donera pengar online.
Samtidigt åtar man sig, enligt uppdragsbeskrivningen, ”to
inform, educate, entertain and enrich ... without charge to
the individual user.”
Det ska bli spännande att se hur helheten blir, förhållandet mellan det virtuella rummet och det nya huset. Se
om man lyckas med den uttalade förhoppningen: att få folk
att betrakta bibblan som det tredje viktigaste stället i livet
efter hemmet och jobbet. Under tiden rekommenderas en
ﬂukt på katalogen, den är riktigt bra.
Bibliotekets webbplats: http://www.darienlibrary.org/
Kalle Laajala
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