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Vad är ett folkbibliotek?
Bengt Nerman ställde den frågan för några nummer sedan. Nu svarar Mats Myrstener mera explicit på hans fråga. Men strängt taget är huvudinnehållet i varje nummer ett försök att hitta det svaret
- eller övertyga tidskriftens läsare att svaret ﬁnns i den biblioteksideologi BiS företräder...
Följaktligen försvarar Ingrid Atlestam i sin ofta skarpa notisavdelning det folkbildande bibliotekets tradition. Perspektivet är säkert ofta grundat på det egna stadsdelsbiblioteket och dess roll.
Samma utgångspunkt har Tobias Willstedt som i sin artikel beskriver ett försök att göra det egna
biblioteket till en arena för en berättelse med en för ett bibliotek radikalt nya utrycksformer. I Kalle
Lajaalas rapport från årets möte på Brunnsvik kan man läsa om mera traditionellt uppsökande arbete.
Utan en rad ideellt besjälade aktörer skulle inte debatten och försök med nya initiativ leva vidare.
Tack alltså till alla som (arvodeslösa)tar er tid att skriva i detta och andra nummer!
Att engagera sig, ta ut svängarna, ifrågasätta är inte gnisselfritt. Men ur debatten föds nya insikter!

Årsmöte i Borås 14 -15 mars!
Start kl 10 på lördagförmiddag.
Ta chansen att påverka BiS. På agendan: val, motioner, förslag till reviderat program, men också besök på biblioteksmuséet under Magnus Torstenssons ledning och en öppen programpunkt, som förhoppningsvis kommer att handla om erfarenheter av att arbeta på förortsbibliotek.
På kvällen mat och annan samvaro. Vid behov fortsätter mötet på söndagförmiddag. Närmare detaljer kommer med post till medlemmarna och på BiS hemsida

Manusstopp för nummer 1/09 är 1 mars. Välkomna!

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

Medverka i bis!

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

Omodern ungdom?

Ännu ett par
magisteruppsatser om
ungdomars tankar och
idéer om folkbibliotek, som
visar att det är tämligen
traditionella bibliotek de
unga vill ha, med böcker,
tystnad och sagostunder,
har publicerats.
Bibliotekarierna gör sitt
bästa för att hänga med
och vara häftiga med det
senaste både virtuellt och
in real life. Man öppnar
Garage och Dieselverkstad
och spelar rock i Asplunds
rotunda. Är det de
tilltänkta kunderna som
inte förstår sitt eget bästa
då de bara vill ha ett
”riktigt bibliotek”?
Läs ”Bibliotek och
ungdomar med annan
språklig bakgrund
än svenska – en
enkätundersökning” av ,
Elzbieta Bielecka, BHS
2007 och ”Demokrati, inte
populism – en studie av en
grupp ungdomars tankar
kring folkbibliotekets
uppdrag i en omvälvande
samtid” av Camilla
Magnell och Camilla
Nilsson, BHS 2008 och
inse att bibliotek är bäst på
bibliotek.
Var bibliotek, det räcker!

Bibliotekets värde
varar!

I DagensPS.se 27 november
ﬁnns en artikel av Christer
Berg där han förespråkar
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en ny lönemodell. Lön
ska inte längre sättas efter
principen tillgång och
efterfråga utan utifrån det
värde man skapar…. ”såväl
direkt intäktsskapande
som mjuka värden som
ökar strukturkapitalet”.
Inte för att jag vet vad
strukturkapital är för
något, men att bibliotek
är oerhört värdefulla,
värdeskapande och
välstrukturerade, det är
det ingen tvekan om. Så
då borde vi ha betydligt
högre löner än de som
tillverkar, onödiga och
miljöförstörande prylar.
Fast det är nog inte så han
menar!
BiS tog strid mot det
individuella lönesystemet
när det lanserades i slutet
av 80-talet, den kampen
förlorade vi. Nu är det
dags att vi börjar visa
vilket värde biblioteken
skapar såväl andligt som
materiellt, inte i första hand
för våra löners skull utan
för att rädda vär(l)den!

Ångrad blogg och
bloggångest

I Göteborgs Posten har
Bo Rothstein initierat en
debatt om bloggandet Med
väl valda exempel kommer
han fram till att bloggar är
som kloaker. De utpekade
bloggarna har försvarat
sig och i ett fall ångrat ett
grovt antisemitiskt påhopp.
Professor Rothstein har

säkert helt rätt i att det
skrivs en massa dravel och
skit på diverse bloggar,
men han gör det vanliga
felet när det gäller nya
mediaformer, missar att
skilja på form och innehåll.
Vi känner igen det från
när videon var ny och
debatten mest handlade om
våldsinslag vilket gjorde
att somliga fördömde hela
mediet. Säkert var det på
samma sätt när tv, radio,
boktryckarkonsten var
nya. Bloggtekniken är
givetvis varken god eller
ond i sig, utan den är som
Alfredssons påse, tom tills
man fyller den med något.
I sin Metrokrönika
20 november skriver
Nabila Abdul Fattah
om bloggångest, detta att
känna sig både tvingad
och ha skapat ett behov
av att skriva på sin blogg
varje dag. Snart får vi väl se
rubriker om avgiftning av
bloggberoende.
Redan 1872 skrev
bibliotekarie Reuterskiöld
vid Göteborgs Stads
Folkbibliotek i sin
tioårsredovisning en lång
epistel om den farliga
beroendeframkallande
läsningen exempelvis
”…Omåttlig läsning
försätter ofta tillfölje av
det spännande innehållet
själen i ett slags rus, som
kan fullt jämföras med det
som framkallas av starka
drycker………..”

Småprat till döds?

I BBL nr7, 2008 varnar
biblioteksforskaren Joacim
Hansson för att biblioteken
i sin iver att vara till lags,
bidrar till att kommunicera
sönder sitt demokratiska
uppdrag, vilket kan bli ett
hot mot både biblioteken
och demokratin.
Han ser ”Bibliotek 2.0”
som det mest politiska
projekt biblioteken tagit sig
an sedan de kulturpolitiska
målen 1974. Istället för
långsamhet och reﬂexion
understöder biblioteken ett
ständigt kommunicerande
och småpratande.
En liknande slutsats ﬁnns
i uppsatsen ”Skönlitteratur
på svenska folkbibliotek:
En diskursanalys” http://
www.uppsatser.se/uppsats/
faa458f0d6/ där Jonny
Sundell konstaterar att
något verkligen hänt när
det gäller bibliotekens
inköp av skönlitteratur
under senare år. Nu gäller
regeln att ge folk vad de
vill ha, vilket innebär att
många bibliotekarier avstår
från böcker de skulle vilja
ha i biblioteket och köper
sådant de egentligen av
kvalitetsskäl helst skulle
avstått ifrån.
Sundell påpekar att
biblioteken här sviker sitt
kulturpolitiska uppdrag,
vilket på sikt kan leda
till ett ifrågasättande av
verksamheten.
Besökarna sviker
folkbiblioteken är rubriken
på en artikel om minskade
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besök och utlån i SVD 8
sept. Men fråga är väl vem
som sviker vem?

Navelskåderi istället för
ideologi

På BIBLIST utbryter
titt som tätt debatter om
bibliotekariers klädsel,
titulatur och yrkesroll. Man

exponera livets lilla knapp
eller förbjuder det på
biblioteken, enligt somliga,
rådande matriarkatet det?
Det är hög tid att komma
ut ur garderoben och
istället analysera och
föra en kreativ debatt
om det faktum att det
är bland lågutbildade
som folkbibliotekens
minskning av lån och besök
är störst enligt SOMundersökningen! Vilket
innebär att risken är stor att
folkbiblioteken bidrar till
ökade klyftor!

1968 som folkrörelse

kliver på i ullstrumporna
och tycks inte att ha annat
att göra än älta sin image
med eller utan piercing
och tofﬂor. Tidigare har
mediaurvalsdebatten
alltid varit den eviga, och
nödvändiga, följetongen
i bibliotekssammanhang,
men nu tycks fokus
dessvärre ha ﬂyttats från
innehåll till yta, från
verksamhet till individ.
På GPs kultursida i slutet
av november beklagades
att Christer Hermansson
tagit av sig läderbrallorna.
Tidningen förutspådde
att det innebar att
biblioteksdebatten därmed
var död, som om den
suttit i byxorna! Tänkte
då snabbt tala om för GP
att visst ﬁnns det en vital
kreativ biblioteksdebatt.
Men eftertankens kranka
blekhet hann ifatt, för var
är debatten? På BIBLIST!
Nej, det vore förödande
för det stora förtroende
som biblioteken enligt
även senaste SOMundersökningen har,
om media upptäckte
BIBLISTeriet.
Snacka om navelskåderi,
om man nu som
bibliotekarie får visa
naveln? Månne även
manliga bibliotekarier få
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tidskrifter, arrangerade
studiecirklar och
demonstrerade. Mycket
av detta skedde med
stöd av offentliga medel,
såsom föreningsbidrag,
tidskriftsstöd och tillgång
till lokaler och teknik via
t ex fritidförvaltningar
och bidrag från
studieförbunden. Tack
vare denna starka
folkrörelsetradition
utvecklade inte den
svenska vänstern någon
terrororganisation, såsom
i Italien eller Tyskland,
utan kom att ha en stor och
mer långsiktig påverkan
på samhällsutvecklingen
och de ﬂesta gamla
aktivisterna har kvar sina
grundvärderingar något
avslipade och gnetar på om
ock i andra former.
BiS, som ju är en typiskt
barn av denna tid, med start
1969, ordnade visserligen

Äntligen en ny bok av
Gun-Britt Sundström.
För oss som följt henne
sedan ”Student 64” och hela
tiden kunnat instämma,
att precis så är det , för
oss är läsningen av ”Bitar
av mig själv” en veritabel
högtidsstund.
I boken
rekommenderar
hon Kjell Östbergs
”1968, då allting
var i rörelse”
(Prisma 2002)
och det är bara att
instämma även i
detta.
Östbergs
analys av
vänsteruppsvinget
bygger på såväl
arkivstudier som
en serie seminarier
med många som
var med när det
begav sig. Boken
ger en mycket
mer positiv,
Borås Första maj 1974
nyanserad och
mångfacetterad
bild av de
bara en egen demonstration,
olika rörelserna och
men har gett ut desto ﬂer
deras förhållande till
socialdemokratin och staten tidskriftsnummer och
även ordnat utställningar
än till exempel Håkan
och studiecirklar och har
Arvidssons ”Vi som visste
fortfarande kvar stormötet
allt” (2008). Östberg
som högsta beslutande
drar många paralleller
organ även om det numera
med folkrörelsernas
ﬁnns en styrelse.
barndom och menar att
BiS är alltså en folkrörelse
det som brukar kallas 68som fortfarande rör på sig!
vänstern var en typiskt
svensk folkrörelse. Man
bildade föreningar, gav ut

Mer IT åt alla tillsammans!

I novembernumret
av ”Biblioteken i
Östergötland” skriver
länsbibliotekarie
Kerstin Olsson skarpt
och uppfordrande om
nödvändigheten av en
gemensam kraftsamling
vad gäller folkbiblioteken
och IT, om behovet av en
verkligt nationell politik
och framförallt praktik. Det
måste börja hända något,
alla bibliotek kan inte sitta
och ständigt konstruera
sina egna käcka nya hjul.
Enligt Kerstin Olsson
är det skarpt läge nu när
BTJ sagt upp alla avtal om
bibliograﬁsk service.
I samma nummer kan
man även läsa om en
inspirerande studieresa
till Helsingfors och
Tammerfors, bibliotek
och digitala klyftor
och om e-kampanjen
som genomfördes på
östgötabiblioteken i våras.
Hela tidskriften ﬁnns
att ladda ner från
länsbibliotekets webbplats.
Ska var och en ﬁxa med
sina ettor och nollor så
blir ingen etta utan bara en
samling nollor! Dags för
demokratisk centralism!

BiS snart fyrtio år i
vänsterﬁl

I sin självbiograﬁ om 68vänstern ”Vi som visste
allt” skriver Håkan
Arvidsson mycket
uppskattande om den
mångspråkige kosmopoliten
Olaf Berggren, om hans
insatser som talare och tolk
i studentvänsterns Lund.
Olaf gick sedan
biblioteksskolan 69-70
och var en av de mest
framträdande och drivande
aktivisterna i den då helt
nystartade föreningen
BiS, ett engagemang som
fortsatte under Olafs
tid som bibliotekschef i
Nybro och som lärare vid
BHS. Hans bisartiklar
om bibliotekens avsaknad
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av service för invandrare
och hans arbete med
att få tillstånd en sådan
verksamhet kom att
ha stor betydelse för
biblioteksutvecklingen i
Sverige.
Mer om Olaf och
andra gamla bisaktivister
kommer att ﬁnnas att läsa i
föreningens jubileumsbok
som kommer 2009!

Bättre lån?

De minskande
bibliotekslånen får inte
lika stora mediarubriker
som den mer pekuniära
lånekatastrofen. Men det
är ändå en olycklig och
inskränkt fokusering på de
minskande kvantiteterna
lån och besök på
folkbiblioteken.
Det är ju hur enkelt som
helst att manipulera dessa
siffror. Man kommer osökt
att tänka på polisens sätt
att få ihop önskat antal
alkotester istället för att
stoppa rattfulla!
Exempelvis har man i
Göteborg sänkt lånetiden
till tre veckor, vilket
fått såväl besöks- som
utlåningssiffror att rusa
i höjden. Dessutom ger
det bättre cirkulation på
media och, åtminstone i
början, innan alla vant sig
vid nyordningen, även mer
övertidsavgifter. Bingo

alltså!
Det är i alla fall en
betydligt bättre metod
än att köpa mer lättgods.
Deckare, smarriga ﬁlmer
och cd ger givetvis mer
utlån än t ex arabiska
lexikon, kurser i svenska
eller ett brett urval
kulturtidskrifter.
Varför inte plussa på de
virtuella besökare så får
man en snabbt ökande
besöksstatistik, för tack
vare bättre service på nätet
behöver man inte gå till det
fysiska biblioteket så ofta!
Men bättre vore om
all den tid som ägnas
åt att räkna äpplen och
päron istället lades på
att analysera biblioteken
innehåll och uppdrag.
En början kan vara att
läsa bibliotekskapitlet
i 2007 års SOMundersökning, Skilda
världar, där det konstateras
att det är de lågutbildade
som står för största delen
av minskningen vad
gäller besök och utlån vid
folkbiblioteken. Om inget
görs så bidrar biblioteken
till att öka de klyftor som
man har i uppdrag att
minska sedan över hundra
år.

Dags igen?

Kapitalismen är i kris
och kommunerna börjar
dra åt svångremmarna,
eftersom man förväntar
sig ett sviktande
skatteunderlag och höjda
socialbidragskostnader.
Man förbereder sig på att
försörja ett växande antal
fullt arbetsföra personer
med skattemedel och för att
klara det gör man ännu ﬂer
arbetslösa inom offentlig
sektor. Smart va!
Biblioteken drar ner på
öppettider och ännu
ﬂer bibliotekarier blir
arbetslösa och får en
alldeles egen coach på
arbetsförmedlingen som
säger att de måste ringa
runt till alla bibliotek och
tala om hur duktiga de
är. Ett i alla bemärkelser
lönlöst jobb, eftersom det
är minst hundra duktiga
sökande på varje ynka
tjänst som till äventyr

annonseras ut.
Men problemet är ju
hur enkelt som helst, låt
biblioteken få anställa
alla dessa kompetenta
medarbetare. Då får vi
bibliotek med generösa
öppettider och personal
som har tid att bedriva en
tillgänglig och uppsökande
biblioteksverksamhet, ett
måste nu när ännu ﬂer
kommer att hänvisas till
olika utbildningsinsatser
och kraven på
biblioteksservice ökar.
Givetvis behöver andra
delar av offentlig sektor
förstärkning på liknande
sätt. Så satsa på alla de jobb
som behöver göras inom
skola, vård, omsorg och
kultur istället för de nya
miljarder som regeringen
nu ger Arbetsförmedlingen
för att upphandla coacher
till arbetslösa för att hetsa
dom att söka jobb som inte
ﬁnns

Deltagare i BiS stormöte i Borås 1973

Bis fyller 40 år 2009!

Från bis 23 1974. Bild: Ulf Larson
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Det ﬁras i anslutning till Bok- och Biblioteksmässan med en
bok, som försöker fånga vad som skett i föreningen och tidningen under dessa år. Många har varit aktiva och många
har erfarenheter, minnen och tankar. Arbetet pågår för
fullt, men sista-minutenförslag är fortfarande mycket välkomna. Kontakta bokens redaktör Karin Fahller
karin.fahller@comhem.se / 08-689 77 47
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Communitydans
i
Alby
- ett demokratiskt experiment
Tobias Willstedt

Det ﬁnns andra sätt för folkbiblioteken att ﬁnna sin relevans i samtiden än
Dieselverkstadens. En dansgrupp kan t ex använda biblioteksrummet för att berätta sin
historia. Vi måste inse biblioteksrummets potential och skapa närbibliotek 2.0.

Kanske är det
dags sluta stirra
sig blind på
kvantitativa mål
med mängd lån
och besök, och
lämna tanken
på det statiska
boklagret.
Foto: Cosby //cosbyland.com
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Svensk Biblioteksförenings publikation
Fakta om bibliotek
2008 kan vi läsa att antalet
svenskar som har besökt
ett bibliotek det senaste
året har sjunkit kraftigt,
från 71 till 53%. Detsamma
gäller antalet utlånade
böcker: år 2000 lånades
det ut 70 miljoner böcker
på svenska folkbibliotek,
år 2007 var siffran nere på
57,2 miljoner. Förtroendet
för folkbiblioteken är
däremot fortfarande
skyhögt (näst högst efter
sjukvården), men detta
höga förtroendes giltighet
motsägs alltså av en
bis #4 2008

sjunkande nyttjandegrad.
Folkbibliotekens position
och funktion har i och
med den här utvecklingen
kommit att ifrågasättas
under de senaste åren.
Biblioteksforskaren
Joacim Hansson tangerar i
Biblioteksbladet nr 7 2008
(Tidens dialektik och det
av-bildande biblioteket)
den ödesmättade frågan
om folkbibliotekens
identitet och undrar om
folkbiblioteken som vi
känner till dem enbart
är ett 1900-talsfenomen
som snart kommer vara
historiskt.
När större svenska

medier diskuterar
folkbibliotekens
problematiska situation
i Sverige lyfts ofta
Dieselverkstadens bibliotek
i Nacka fram som ett
positivt exempel i ett i
övrigt dystert landskap.
Ett ypperligt exempel
på detta är en artikel som
publicerades i SvD 8/9
2008 med den talande
titeln “Besökarna sviker
folkbiblioteken”. Där lyfts
Dieselverkstadens bibliotek
fram som ett bibliotek
som “går emot de negativa
trenderna”. Enhetsledare
Margareta Swanelid
förklarar detta genom att

hävda att Dieselverkstadens
bibliotek är “nutidens
bibliotek”.
Dieselverkstadens
ledning och personal
har gått sin egen väg
och varit framgångsrika
med det de har gjort
- kvantitativa mål har
uppfyllts och överträffats,
och framförallt har
Dieselverkstadens bibliotek
visat att ett folkbibliotek
kan vara något annat än det
som folk förväntar sig. Gott
så. Samtidigt är problemen
många med den bild som
ofta förmedlas av svensk
media. Dieselverkstaden
är ett bibliotek med
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speciella förutsättningar. Beläget
i Nacka kommun och i Sickla
köpstad verkar det i ett högintensivt
kommersiellt område som drar till sig
köpstarka kulturkonsumenter ur en
välmående och utbildad medelklass.
Dieselverkstadens bibliotek fyller
en funktion som kulturhus för
besökarna och erbjuder ett brett
utbud av medier som motsvarar
målgruppens önskemål. Men att bara
kopiera vad Dieselverkstaden har
gjort kommer knappast att fungera
i andra kommuner där samma
förutsättningar saknas. Och! invänder
somliga: biblioteket borde kanske
rymma mer än attraktiva medier och
vara mer än en arena för samtidens
mest dominerande och populäraste
kulturyttringar. Det ﬁnns andra
sätt för folkbiblioteken att ﬁnna sin
relevans i samtiden.
Man talar ofta om folkbibliotekens
betydelse som mötesplats och
offentligt rum. Folkbiblioteken ger ett
löfte om att vara en tillåtande plats för
möten över sociala gränser.
Ur ett demokratiskt
samhällsperspektiv har
folkbiblioteken en viktig uppgift
i att förverkliga detta löfte att bli
ett offentligt och dynamiskt rum. I
synnerhet då det offentliga rummet
sakta börjar försvinna - se exempelvis

planerna på en inglasning av Sergels
torg, omskrivet i SvD 2/1 2008
(“inglasningen av Sergels torg möts
av protester”). Biblioteken har dock
alltid varit kontrollerade rum försök att anordna en demonstration
på ett folkbibliotek och se vad som
händer. Att helt släppa kontrollen
över biblioteksrummet är kanske
inte realistiskt, men möjligen är det
desto mer realistiskt att öka samspelet
kring rummet. Ett folkbibliotek som
utgör navet i det lokala samhället
och dessutom bjuder in samhällets
aktörer att i hög grad delta, förändra
och samspela kring rummet – att
“använda” biblioteket i högre grad
– där vilar löften både för biblioteket
som kulturhus och som demokratisk
arena.
Ett gott exempel på hur
biblioteksrummet kan användas
pågår just nu på Alby bibliotek i
Botkyrka kommun. Där samarbetar
biblioteket med gruppen Botkyrka
Communityteater som arbetar
med Communitydans. Enligt ett
pressmeddelande från gruppen
är Communitydans ett arbete
”där vanliga människor från Alby
berättar historier de själva upplevt
som omvandlas till dans med stöd
av en koreograf” [sic]. Botkyrka
Communityteater använder

Hell, Maud: Utveckla
skolbiblioteket! : att starta
och driva en bra verksamhet
(Btj förlag)
förlag)
fö

diskuterar fö
fförör- och nackdelar så
så
att man får
får klart för
få
för sig att lokala
fö
fförutsättningar
öruts
rutsäättningar i ganska stor
utsträckning
utsträ
utstr
äckning kan styra utan att det
behöver
behö
beh
över bli ”fel”.
Avsnittet om medieurval äärr
utmärkt,
utmä
utm
ärkt, hon tipsar om olika
hjälpmedel
hjä
hj
älpmedel för
för bokinkö
fö
bokinköp
bokink
öp och
tidningsprenumerationer, på
p
påpekar
åpekar
att ibland äärr nä
nätet
n
ätet bättre
bättre ään
bä
n bö
böcker
b
öcker
men ibland äärr det tvärtom,
tvärtom, diskuterar
tvä
vad man ska tä
ttänka
änka på
på n
när
är man kö
k
köper
öper
böcker
b
öcker på
på andra språ
spr
språk
åk eller hjä
hj
hjälpmedel
älpmedel
fför
ör lä
llässvaga
ässvaga elever, och vilka databaser
som äärr vä
vvärda
ärda att abonnera på
p
på.
å.
Även
Ä
ven arbetsplaner fför
ör biblioteket
tas upp, med exempel från
från skolor
frå
som gjort sådana.
sådana. Dä
så
D
Däremot
äremot går
gå r
gå
boken inte nä
n
närmare
ärmare in på
på hur
man lä
llägger
ägger upp undervisningen i
informationssökning
informationssö
informationss
ökning utan hä
h
hänvisar
änvisar
till annan litteratur som redan äärr
skriven. Lä
L
Läsfrämjande
äsfr
sfräämjande aktiviteter får
får
få
däremot
d
äremot ett kapitel, med en hel del
tips.
Den här
här boken fö
hä
fförtjänar
örtj
rtjäänar att få
få
stor spridning bå
b
både
åde bland nyblivna
skolbibliotekarier och bland gamla
rrävar.
ävar.

Om jag var ung och nyexad och mitt
fförsta
örsta jobb var som skolbibliotekarie
påå en skola dä
p
d
där
är ledning och lärare
lärare var
lä
lika okunniga som jag i fråga
fråga om vad
frå
ett skolbibliotek egentligen äärr och vad
man ska ha det till – ja då
då skulle jag
vara väldigt
väldigt glad att Maud Hell har
vä
skrivit en handfast och konkret liten
bok som förklarar
förklarar just allt det.
fö
Den boken fanns inte nä
n
när
är jag
började,
b
örjade, för
för 25 åårr sen. Tyvä
fö
Tyv
Tyvärr.
ärr.
Vad som främst
främst gör
frä
gör den hä
gö
h
här
är boken
ssåå anv
användbar
anvä
ändbar äärr alla konkreta
fförslag.
örslag. Ett kapitel äägnas
gnas bibliotekets
inredning och kryllar av kloka
synpunkter på
på m
möblering,
öblering, bö
b
böckernas
öckernas
uppställning,
uppstä
uppst
ällning, vilka tekniska
hjälpmedel
hjä
hj
älpmedel som bör
bör ﬁnnas och
bö
mycket annat. SAB-systemet kontra
egna äämnesindelningar
mnesindelningar diskuteras t
ex. Vad jag tycker äärr så
så sympatiskt äärr
att Maud Hell inte fastslår
fastslår kategoriskt
fastslå
att ssåå h
här
är ska man göra,
göra, utan hon
gö
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bibliotekslokalen som en plats för
sina framträdanden. En dansgrupp
på 6 stycken albybor dansar i
biblioteket under öppettid. Hyllor,
golv och bord förvandlas till scen
och biblioteksbesökarna blir en
del av föreställningen. Biblioteket
blir något annat, åtminstone för
en stund. Ett nytt sammanhang
skapas genom samarbetet, och i detta
speciﬁka fall skapas även dansen
av folket i Alby, för folket i Alby,
genom folkbiblioteket i Alby. Och
närbiblioteket spelar här sin roll.
Kanske är det dags sluta stirra
sig blind på kvantitativa mål med
mängd lån och besök, och lämna
tanken på det statiska boklagret. Det
handlar istället om att föra tillbaka
folkbiblioteken till lokalsamhället
och dra lärdom av erfarenheterna
från dynamiken och interaktiviteten
på webben. Samhällsutvecklingen i
stort visar att de offentliga rummen
och möjligheterna att uttrycka sig
genom dem försvinner, vad gör
folkbiblioteken åt det? Vi måste inse
biblioteksrummets potential och
skapa närbibliotek 2.0.
Tobias Willstedt är
ungdomsbibliotekarie på Alby
bibliotek i Botkyrka
email: tobias.willstedt@botkyrka.se

Avlutningsvis ett citat som visar att
Maud Hell vet vad hon pratar om.
”Det äärr viktigt att bli en medlem
i kollegiet, ääven
ven om man inte
har lä
llärarutbildning.
ärarutbildning. Man lä
llär
är sig
arbetet bäst
bäst om man intresserar
bä
sig för
för allt som händer
fö
händer i skolan. En
hä
skolbibliotekarie får
får ö
få
överblick
verblick genom
sina kontakter med alla elever och
arbetslag”.
Just precis! Så
Så m
många
ånga
skolbibliotekarier som
inte kan fö
fförstå
örst
rståå att det
ska vara så
så sv
svårt
svå
årt att
komma in i skolans
vvärld,
ärld, och att de aldrig
ffår
år gehö
gehör
geh
ör fö
fför
ör sina
synpunkter – ”Men
deltar du i arbetslagsmöten
arbetslagsmöten etc?” –
arbetslagsmö
”Näää,
”Näää
”N
äää,, jag gå
ggår
år ju bara dit om de ska
ta upp något
något som berör
nå
berör biblioteket...”
berö
Den som har läst
läst den hä
lä
h
här
är boken gö
ggör
ör
inte det misstaget, hoppas jag, utan
kastar sig glatt in i bå
b
både
åde elevvård
elevvård och
elevvå
julpyssel.
Sara Lindwall
Skolbibliotekarie på
på Rissneskolan i
Sundbyberg
bis ##44 2008

När böckerna kom hem
Monica Zak

1993 hörde Monica Zak historien om pojken som växte upp med strutsar. I höstas kunde hon återvända till det västsahariska ﬂyktinglägret med berättelsen översatt till arabiska och överlämna exemplar
av boken till bl a pojkens son! Barnen behöver tillgång till ännu ﬂer böcker och det arbetar Monica
för.

En skola i lägret Ausered. Läraren Salka Ahmed Mamud har läst ur boken
om strutspojken. Foto: Kim Naylor

A

tt fotograf Kim Naylor
och jag kunde resa till de
västsahariska ﬂyktinglägren i
Algeriet under hösten 2008 med fyra
lådor med barnböcker på arabiska är
en märklig historia som började redan
1993.
Då gjorde vi en reportageresa i
Algeriet och Sahara och besökte
bland annat lägren där 170.000
västsahariska ﬂyktingar bor mitt
ute i öknen. Vi besökte också den
lilla remsan av Västsahara som är
befriad från Marockos ockupation.
Där i den befriade delen och bland
ﬂyktingarna märkte vi att det
bis #4 2008

muntliga berättandet levde kvar.
Efter tre glas med te blev man ofta
också bjuden på en bra historia.
Det var oftast den äldsta i familjen
som berättade. Det var sagor eller
spökhistorier, men två gånger hörde
vi en som inte liknade något annat.
Den handlade om Hadara, en liten
västsaharisk pojke som kom bort i en
sandstorm och växte upp tillsammans
med strutsar. Jag publicerade den i
tidningen Globen som ett exempel
på den muntliga berättarkonsten
i öknen. I samma nummer av
tidningen hade vi gjort många
reportage som ﬂyktingarna i öknen.

Som tack blev jag bjuden på lunch
av de västsahariska ﬂyktingarnas
representanter i Sverige. De hävdade
att historien om strutspojken Hadara
var sann. Jag kunde inte glömma deras
påstående och många år senare reste
jag tillbaka till öknen för att se om det
fanns några korn av sanning i denna
märkliga historia. Det fanns det.
Strutspojken Hadara hade dött
1959, men han hade en son, Ahmed
Hadara, som jag lyckades hitta i ett
av ﬂyktinglägren utanför Tindouf. På
hans och andra ﬂyktingars vittnesmål
byggde jag boken ” Pojken som levde
med strutsar.”
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När boken också kom ut på
arabiska i Algeriet översatt av Rawia
Morra och med pengar från Svenska
Institutet ville jag naturligtvis att
boken skulle komma tillbaka till
ﬂyktingarna. Men hur skulle det gå
till? Föreningen Västsahara gick ut
med en vädjan och Miljöpartiet ställde
upp med 5.000 kronor. Därför kunde
Kim Naylor och jag resa till lägren nu
i höst för att dela ut fyra lådor med
strutsböcker.

Första boken till strutspojkens
son

Den första som ska få boken är
naturligtvis Hadaras egen son. Han
beﬁnner sig i den befriade delen av
Västsahara. Vi gör en långa resa med
landrover genom öknen, det är en het
och klar dag och vi kör genom ett hav
av hägringar innan vi till slut hittade
honom. Han bor i ett tält med fru
och dotter. I närheten ﬁnns en liten
militärförläggning där han arbetar
som chaufför.
När Hadara Junior tar upp den
första boken och bläddrar i den
blinkar han bort några tårar och
säger:
-Oj, det är ju boken om min pappa.
Den hoppas jag att alla ska läsa. Jag
vill ju att alla läser om honomför han
var en märklig västsaharier, ja någon
att vara stolt över.
Själv har Hadara Junior svårt att läsa
arabiska. Det är han inte ensam om.
Det beror på att de ﬁnns så få böcker
på arabiska att träna sig på.
-Därför är boken om Hadara på
arabiska oerhört värdefull, säger
minister Jalil Sidmhamed
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Uppmuntran under tung väntan

Marocko ockuperade Västsahara
för 33 år sedan, det ockuperade
Västsahara betraktas i dag som
Afrikas sista koloni. De som
tvingades ﬂy då bor fortfarande i
stora ﬂyktingläger i öknen i Algeriet.
Där har de många organisationer
och en egen regering. Flyktingarna
och deras representanter väntar på att
omvärlden ska reagera starkare så att
de en dag kan återvända till ett fritt
Västsahara.
-Vi har väntat i 33 år, säger minister
Jalil. Vi vet inte hur länge vi tvingas
vänta till. Därför är den här boken
så uppmuntrande. Den skildrar något
som är vår historia. Alla här har
hört berättelser om Hadara och alla
kommer att vilja läsa om honom. På
samma gång tränar sig både barnen
och de vuxna sig att läsa arabiska. Att
kunna läsa arabiska är viktigt för att
barnen ska kunna klara den examen
som alla gör efter femte klass. Om
de klarar den examen får de gratis
utbildning av algeriska staten utanför
lägren. Men många av våra barn
misslyckas just på grund av att de inte
klarar arabiskan. Den här kommer
att ge dem träning för alla kommer
vilja läsa den, mammorna, papporna,
gamlingar, barnen…

Otrolig glädje

De första skolbarnen som får boken är
eleverna i en skola i lägret Ausered. Vi
får vara med när läraren Salka Ahmed
Mamud läser första kapitlet i boken
för eleverna i en femteklass. Barnen
lyssnar med öppna munnar. Då och
då stannar läraren upp och ställer en
fråga. Då far alla händer upp i luften.
Alla viftar, alla ropar högt för alla vill
svara. Jag har aldrig varit med om att
någon av mina böcker någonsin väckt
sån glädje förut.
Vice utbildningministern El Gouz
Mumni säger:
- Det är inte konstigt. Det är ju den
första boken som speglar får kultur.
Det är viktigt för vår självbild att vår
kultur också ﬁnns i böcker. Att den
inte är något sekundärt. Jag ska starta
vidareutbildning av lärarna. Då vill
jag använda den här boken. Men vi
måste ha många ﬂer exemplar. Vi har
28 skolor i lägren och 25.000 elever
som borde få läsa den. Dessutom ﬁnns
10.000 av våra barn utanför lägren, de
också borde få tillgång till den.

Önskemål: handbok och ﬂer
böcker

Det som väcker stort intresse båda
bland de västsahariska ﬂyktingarna
och på skolministeriet i Algeriet är
att boken har kommit ut i Sverige och
att den blir läst av svenska barn och
används av bibliotekarier och lärare i
Sverige. När de hör att svenska barn
gjort teckningar, skrivit dikter, ja
till och med skrivit brev till Hadara
fast de vet att han är död vill de ha en
handbok som berättar om hur svenska
bibliotekarier och lärare arbetat med
boken i Sverige.
- En sån handbok skulle
vi kunna använda vid vår
vidareutbildning av lärarna, säger
vice utbildningsministern hos
ﬂyktingarna. Den kommer säkert
att ge oss bra idéer. Det som bl.a. är
viktigt med boken är att det ger det
muntliga berättandet högre status.
Det är ju vår kultur, något som vi vill
slå vakt kring. Men vi behöver ﬂer
böcker som sagt. Bara två skolor av
våra 28 har skolbibliotek. Min vildaste
dröm är att alla de 25.000 eleverna
som ﬁnns i skolorna i lägren har
skolbibliotek och tillgång till böcker.

Alla vill ha boken om Hadara

Ryktet om att boken ﬁnns drar som
en sandstorm genom lägren. Alla
vill ha den. Vi delar ut resterande
böcker till Kvinnoorganisatonen.
Presidenten. Rektorn för Olof
Palmeskolan som säger att den ska
bli kurslitteratur på kvinnoskolan.
Ungdomsorganisationen. Museet får
några ex. liksom Sekretariatet för
organisationer. Flera grupper vill
översätta den till västarierna egen
dialekt av arabiskan Hassania och läsa
upp den i radion så att alla kan höra
den.
Självklart får de som hjälpt mig
med material till boken sina egna
exemplar; Vår skickliga tolk Rubio
Fadel som hjälpte mig med alla mina
första samtal med Hadaras son.
Ökendetektivens familj. Det allra
sista exemplaret får Aichatu. Hon är
dotter till Bubut, lejondödaren och
brorsdotter till kamelfördren Daula.
Båda är döda, men hennes berättelse
om sin pappa och sin farbror ﬁnns
med i boken.
- Så nu blir de inte heller glömda,
säger Rubio Fadel. .

bis #4 2008

Fisksätra -

en @rena för demokrati
som behöver mera resurser
Mats Myrstener

L

ena Lundgren, som är
barnbibliotekskonsulent på
Regionbibliotek Stockholm,
har utvärderat ett fyraårigt projekt
på biblioteket i Fisksätra, Nacka
kommun. Det heter ”Språk som
rikedom”, och ambitionen har
varit att biblioteket skall vara ett
lokalt centrum för språkstödjande
arbete och ”motor i ett aktivt
kontaktskapande med ett öppet
och uppsökande förhållningssätt”.
Utvärderingen är publicerad i skriften
med samma namn ”Språk som
rikedom – en möjlighet för Fisksätra,
en utmaning för Nacka kommun”,
utgiven av Regionbibliotek Stockholm
som nr ett i deras skriftserie.
Proﬁleringen ligger i tiden
och Fisksätra har blivit rikskänt
inom biblioteksvärlden för sin
verksamhet. Drivande i projektet är
ﬁlialföreståndaren Barbro Bolonassos.
Häri ligger förstås ett litet problem
– väldigt mycket hänger på den typ av
eldsjälar som Barbro representerar.
Inspirationen för arbetet
kommer från olika håll: Sydafrika,
Kanada, Århus i Danmark,
Angered i Göteborg, och inte minst
liknande verksamhet, ”community
librarianship” som ﬁnns i England.
Folkbiblioteket får en central roll i
kontaktskapande arbete, i samarbete
med skola, förskola, kyrka, sociala
myndigheter, och inte minst med
familjerna och boende i området.
Nätverksbyggande är a och o i
verksamheten.
Fisksätra, ett bostadsområde
i Nacka kommun, öster om
Stockholm, med en hög procent
invandrarbefolkning, lämpar sig väl
för ett sådant projekt. Ett centrum
inte allt för stort, där bibliotekets
centrala placering gjort det idealiskt
som mötesplats, väl i linje med tankar
som biblioteksforskaren Joacim
Hansson skrivit om. 7.100 invånare,
där i stort sett alla någon gång
kommit i kontakt med biblioteket på
bis #4 2008

något sätt. Ett utåtriktat uppsökande
arbete som är ganska ovanligt i
bibliotekssverige idag.
Man kallar det en @rena för
demokrati, något som Joacim
Hansson också påpekat är en av
folkbibliotekets gamla och självklara
samhällsfunktioner. En mötesplats
mellan kulturer och samhällsklasser,
för jämlikhet och brobyggande. Få
institutioner i Sverige lämpar sig
så väl för detta brobyggande som
folkbiblioteket.
”Biblioteket vill vara en aktiv
resurs i samhällsbyggandet, genom
att förmedla information via böcker
och andra media, utställningar och
program inom områdena språk,
samhällsorientering, hälsa och
friskvård.” Idag lämpar sig denna
informativa uppgift särskilt bra när
det gäller invandrares integrering i
samhället. Fisksätras bibliotek har
snabbt blivit en omtyckt mötesplats
för invandrare i bostadsområdet,
så som man skulle önska att alla
stadsdelsbibliotek skulle fungera.
Nacka kommun har en ambitiös
målsättning med visionen ”Öppenhet
och mångfald”, en biblioteksplan, och
en kulturpolitisk programförklaring.
Kritiken som framförts i
utvärderingen är dock att kommunen
ger allt för lite stöd till det arbete som
utförts i Fisksätra. De kommunala
besparingarna kommer i första hand,
de vackra målformuleringarna blir
intetsägande om inte ekonomiska
resurser skjuts till. I Fisksätra har
det fungerat för att arbetet bedrivits,
ofta på obetald arbetstid, av några
eldsjälar.
Drivkraften har varit att se
ﬂerspråkighet inte som ett ”problem”
utan som en ”tillgång”. Ett utvecklat
språk är en ”tillgång för individen
och för samhället”. Det ska speglas
i kommunens hela verksamhet.
Invandrares modersmål är viktigt för
denna identitet. Hur man lyckats i det
avseendet är dock omöjligt att mäta

skriver Lena Lundgren. Men man har
nått ut till stadsdelens föräldrar med
sitt budskap. Tvåspråkiga barnböcker
ska också användas i språkträningen.
Konst, musik, dans, drama ska tas
tillvara. Nacka kommun har sedan
gammalt en väl etablerad och känd
musikskola.
Projektet har inte haft tillräcklig
politisk förankring skriver Lundgren.
Politikerna verkar tveka, inte
minst vad gäller kostnaderna. En
annan utvärderare, Marianne Enge
Schwartz, skriver också att projektet
innehåller ”allt för många insatser
och orealistiska förväntningar på
resultatet”. Biblioteket har också
tvingats påta sig uppgifter som att
vara projektplanerare, samordnare
och till och med ”fritidsgård”,
uppgifter som kommunen borde
åtagit sig.
En annan utvärderare, Amelie
Tham, skriver att projektet lider av
svag ﬁnansiering och kortsiktighet,
för lite lokaler i området och för höga
lokalhyror, oklart ansvar mellan
nämnderna, och en trög kommunal
organisation.
Men projektledaren Helena Steen
skriver också att biblioteket är ”den
viktigaste lokalen i hela Fisksätra”.
Det är ett bra exempel på modeordet
”empowerment”, dvs en mötesplats
där ”barn, unga och vuxna erövrar
sina rättigheter, till kunskap,
skapande, och möjlighet att delta i det
offentliga samtalet”.
En bra sammanfattning på vad
det lokala folkbiblioteket kan göra.
Fisksätra visar på att detta är möjligt.
Nacka kommun borde spinna vidare
på denna good-will-effekt. Som
föredöme som visar på att integration
är möjlig i ett invandrartätt område,
och där folkbiblioteket spelar en
ledande roll. Det var inte minst
en anledning till att biblioteket
nominerades till DIK:s utmärkelse
Årets bibliotek 2008.
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Berättelsen
och arbetsplatsbiblioteket
i fokus

Anteckningar från
Boken på arbetsplatsen,
Brunnsvik, 20-22 oktober 2008.

Kalle Lajaala

S

Brunnsviks bibliotekarie Christina Garbergs-Gunn hälsar deltagarna välkomna till seminariet
Boken på arbetsplatsen 2008. Foto: Kalle Laajala.

eminariet bjuder på ﬂera inslag
kring temat arbetarnas historia (vem berättar? hur kan den
berättas?) och kickstartar med författarna Bernt-Olov Andersson och
Torgny Karnstedt som delar med
sig av erfarenheterna från skrivandet av fackavdelningshistoriker. Något de båda blivit anlitade att göra på
senare år. Vad som särskilt fastnar i
mitt minne är farhågorna kring källmaterialet, och då inte det nygamla
bekymret med tekniska format och
oläsbara medier, utan problemet med
allt tunnare innehåll. Nån gång i mitten av förra seklet börjar nämligen de
utförligt skrivna protokollen ersättas av beslutsprotokoll som inte säger
ett skvatt om hur diskussionerna gick.
Goda källor är en förutsättning för
berättelsen och berättandet, betonar
författarna.
I linje med detta kan man i så fall
säga att America Vera-Zavala, kulturjournalist och dramatiker m. m.,
lever och arbetar mitt i sitt källmaterial sedan förra året. Hon berättar
hur hon och Botkyrka Communityteater sätter igång direkt när beslutet
är klubbat om nedläggning av Stora
Ensos massafabrik i Norrsundet strax
norr om Gävle. Hur de gör intervjuer på plats och engagerar lokalbefolkningen för att i teaterform skildra en
drabbad ort. På kvällskvisten får vi
seminariedeltagare ett smakprov ur
pjäsen, kallad ”Jävla ﬁnnar”, och det
är en liten episod om hur fackstyrelsen – på riktigt! – blir inlåst timmen
innan nedläggningen ska kungöras.
Roligt och beklämmande. (När detta
skrivs har pjäsen nyss haft premiär på
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Folkets hus i Norrsundet.)
Ett tredje sätt att berätta är ﬁlmen, som i fotografen och ﬁlmaren
Maria Söderbergs ”Länge leve gruvan!”. Det är också en nedläggningsskildring, men av Laisvalls blygruva
i Norrbotten (skönlitterärt beskriven
av Kurt Salomonson i ”Grottorna”).
Som en av de första publikerna får vi
ta del av ﬁlmen: arbetet i gruvan via
äldre klipp, folks tankar och slutligen
sprängningen av laven som behövde
göras två gånger eftersom betongkonstruktionen inte ville ge efter. Nästan
symboliskt.
Vi får inblick i berättelsen om
Dan Andersson, så som Göran Greider skriver den i nya boken ”Det
gångna är som en dröm och det närvarande förstår jag icke”. Han och
Brunnsviks bibliotekarie Christina
Garbergs-Gunn samtalar och vi lyssnar. Anderssons ﬁnska arv berörs,
kärleken likaså, men också identitetsväxlingarna hos författaren och konﬂikten stad-land.
Om berättelser i olika former utgör seminariets ena ben så är arbetsplatsbibliotek det andra. Det rapporteras om fackliga läsprojekt och
diskuteras om folkbibliotekens roll i
sammanhanget. Ovanligt(?) många
bibliotekarier är på plats. I den allmänna konsensus som ﬁnns om vikten av barns läsande betonar ﬂera deltagare den avgörande kopplingen till
föräldrarnas läsande och behovet av
att stimulera också dem, eftersom läsvanor tenderar att gå i arv. Representanter från Borås stadsbibliotek är på
plats och berättar om den omfattande
och till synes framgångsrika verksam-

heten gentemot arbetsplatser i kommunen. Ett grupparbete blir kulmen
på idéﬂödet kring arbetsplatsbibliotek och läsprojekt på arbetsplatser och
resulterar i ett kreativt sammelsurium av illustrationer, urklipp och listor
som grupperna redovisar för varandra.
Mitt i allt, på väg till matsalen,
går jag steget bakom två deltagare. De
snackar litteratur och den ene säger:
– Jag läser bara på arbetstid, aldrig
hemma.
Först tror jag att jag hör fel, det
låter ju helkonstigt, men förstår snart
att det handlar om ljudböcker som
de kan, och tillåts lyssna på i verkstadsarbetet. Vilket är rätt häftigt. I
min skalle dyker en gammal bild upp,
en detalj ur konstnären Emil Åbergs
teckning till kraven på åttatimmarsdag (se t. ex. Socialdemokratens 1
maj-nummer 1896). Ovanför texten ”så som det borde vara” är en utsmyckad siffra 8 i vars cirklar det goda livet projiceras: i den övre Arbetet
som utförs med glädje och i den undre
Fritiden som ägnas åt frivillig förkovran – där sitter en man och läser, med
en välfylld bokhylla bakom. Har vi
ändå rubbat cirklarna så pass, fått dem
att liksom överlappa? Skulle dagens
illustratör rita dit hörlurar på knegarna och komplettera med en bok- eller
CD-hylla i övre cirkeln?
Från den avslutande debatten tar
jag med mig löftet från ABF:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson: att
detta seminarium kommer leva vidare, på ett eller annat sätt.
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Det kvalitetssäkrade folket

Sewilius Berg
Idag tar åsikter och anspråk på till exempel bibliotekens lokala aktiviteter och uppsökande verksamhet, dess roll som
debattforum och kulturproducent, oproportionerligt mycket tid från ett mer djupgående kvalitetsarbete menar artikelförfattaren.

E

nligt folkbildningsrådets beskrivning av folkbildning samlas människor sedan 100 år i Sverige för att
”tillsammans studera på egna villkor, ta del av föreläsningar och delta i kulturprojekt. Då som nu var motiven
att stärka sina möjligheter att påverka de egna livsvillkoren
och ofta att påverka och förändra förhållanden i samhället
[…]”. Folkbildning antas alstra ”en demokratisk samtalskultur […] grundad på tolerans mot oliktänkande och respekt för sakliga argument och fattade beslut”.
De underliggande moraliska och kvalitativa sidorna av
projektet, att folkbildningen skall stärka den egna individen som samhällsvarelse och skall tjäna som demokratins
förmedlare, är anmärkningsvärda. Antagandet att kunskap
och tänkande – bildning om man så vill – närmast självalstrande skapar dugliga och ansvarstagande medborgare,
har många hundra år på nacken. Trots det antyder många
debattörers resonemang bristande insikter i sakfrågan.

Bildning, utbildning och folkbildning

Begreppen bildning, utbildning och folkbildning undergår
ständiga omvärderingar. Den generella tendensen är att
samtliga begrepp förskjutits från ändamålet att individen
skall uppfostras till att istället inordnas. Bildningens,
utbildningens och folkbildningens processer tenderar att
närma sig varandra ju ﬂer människor som får tillgång till
dem. Fortfarande går det att peka på betydelsebärande
skillnader.
Bildning anses vara den process som, med Sven-Eric
Liedmans ord, ”är styrd inifrån, av intresse, av kunskapshunger, av lust att förändra den person som man blivit.
Kunskapen ses som egenvärde och inte som medel”. Bildningsprocessen kan inte avslutas eller göra uppehåll, den är
snarare ständigt pågående. Bildningens frihet är visserligen underställd samhällets krav på innehåll, men det utgör
inget hinder för en närmast obegränsad individanpassning.
I bildningsbegreppets långa historia med alla dess implikationer är Vilhelm von Humboldt omöjlig att bortse från.
Humboldt ansåg att bildning var något som skulle reserveras för universitetets forskare, och betraktelsesättets genomslag i 1800-talets tyska universitetsvärld gav begreppet
en tydligt elitistisk orientering. Idag skulle det Humboldt
avsåg antagligen kallas för fri forskning. Universitetet ﬁck
dock inte monopol på bildning.
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I de nordiska länderna uppstod en parallell rörelse som
uppfångade delar av bildningsbegreppet och utvecklade
det. Bildningens roll inom folkbildningen avskalades dess
elitiska inriktning och specialisering. Kvar blev föreställningar om självbildning, respektfullt uppförande och jämlikhet. Folkbildning kom att betraktas som fri och frivillig, i bemärkelsen att deltagarna själva väljer att delta. De
väljer även ämnen fritt från statligt styrda läroplaner. Visionen är att deltagarnas, inte samhällets, behov skall tillgodoses. Det folk som eftersöks är mottagarna av bildningen, vilket i början innebar att vissa tänktes stå utanför
folkbegreppet. Deras uppgift var att bilda det resterande
folket. Idag borde detta synsätt vara avskaffat, eftersom vi
alla anses vara en del i folkbildningsprocessen. Folkbildningen är dock fortfarande beroende av och ett organisatoriskt verktyg i statsmaktens händer. Folkbildningsprocessen kan, liksom bildningsprocessen, inte avslutas.
Utbildning, i sin tur, är och har alltid varit produktorienterad och dess basmetod utgörs av inlärning och katalogisering av kunskaper och fakta. Kunskap är här en
produkt som kan förmedlas till andra. De framtagna produkterna jämförs under utbildningens gång och bedöms
vid dess slut. När eleven godkänts efter en utbildning, är
utbildningen avslutad. En utbildning kan vara oavslutad,
ofullständig och färdig. Den kan även byggas på. Statsmakten har sedan århundraden utbildningens syften i sin
hand. Trots all dekorativ retorik om motsatsen, är skolan
samhällets viktigaste uppfostringsanstalt. Under de senaste decennierna har dock en mer fri bildningssyn inkluderats i undervisningen.

Amoralisk utbildning och moralisk folkbildning?

Redan Sokrates tes så som den förmedlats via Platon
och förvaltats av de kristna, att ”blott den handlar orätt,
som inte vet det rätta”, antyder den syn som kom att
bli bildningens ledmotiv. Länge gällde att endast de
privilegierades skara ﬁck möjlighet att bevisa tesen, och
inte förrän upplysningstidens 1700-tal ﬁck tanken om
att bilda hela befolkningen möjlighet att slå rot. När
borgerskapet under 1800-talet erhöll mer politisk makt
växte, via kyrkans sockenbibliotek, nykterhetsföreningar
och liberala arbetarföreningar, de första av folkbildningens
plantor fram.
År 1880 betonade Anton Nyström vid Stockholms arbe13

tarinstitut de moraliskt goda konsekvenser man förutsatte
allt annat kretsade kring. Kvalitet är när arbetsplatsen,
att folkbildning skulle ge. Nyström ställde den ”bildade archefer, administrativ personal, lokaler, böcker och bebetaren” mot den ”lättsinnige”, där den förste förutspådsökare fungerar som understöd till bibliotekariens ardas ett bättre liv, medan den senare dömdes att slösa bort
bete. Själva arbetet bedömas av andra kollegor vid reg”sina tillgångar på ﬂärd, spel, dryckenskap”. Liknande tanlerade personalmöten.
kar artikulerades 1887 i Godtemplarordens tidning ReforIngen inom folkbildningen, oavsett uppgift, kan sämatorn: ”En högre folkbildning skall […] genom en högre
gas arbeta under dess betingelser. Kraven på kvalitet är
intelligens och bildning hos individen bevara honom från
inte ens jämförbara. Man använder samma ord för två
återfall i dryckenskap”.
helt skilda saker. Folkbildningen avkrävs kvalitetssäkFå tror längre på någon speciﬁk följdverkan, som att
ring av sina metoder, deltagande, förankring, lärande,
folkbildning skulle befria någon från ett visst missbruk,
deltagares utveckling, besökarantal, människosyn, akmen fortfarande gäller att folkbildning anses göra indivitualitet, och så vidare.
den till en bättre, insiktsfull och mer rustad medborgare.
Exemplet understyrker skillnaderna mellan folkbildI broschyren Folkbildningens framsyn påbjuder folkbildning och utbildning, även om det togs från det översta
ningsrådet att folkbildningen skall ”möjliggöra för [alla]
skiktet inom utbildningsväsendet. Det är inom folkmänniskor att fullt ut delta i det svenska samhället och i
bildningen vi ﬁnner kraven att möjliggöra för männisden svenska kulturen, men på sina egna villkor”. Idag inkor att ”fullt ut delta i det svenska samhället och den
rättas särskilda etikdelegationer som skall ”vidareutvecksvenska kulturen”. Tillägget ”på sina egna villkor” gör
la det gemensamma etiska arbetet […] för att upprätthålla
knappast uppgiften enklare.
samhällets förtroende och säkra statsanslagen”. Statsmakten vill veta ”hur studieförbund och folkhögskolor förhålJakten på den kvalitetssäkrade folkbildningen
ler sig till de fyra syften samt de sju verksamhetsområden
– en förtroendekris?
som i särskilt hög grad utgör motiv för statens stöd”. Hoten om minskade anslag vid underlåtenhet vilar tungt melKrav på att folkbildningen skall hålla hög klass och bra
lan raderna. Att folkbildning kan misslyckas och straffas
kvalitet är inget nytt. Men det har hela tiden funnits ett
byggs därmed in i systemet.
förtroende för att de som arbetar med folkbildning själUtbildningsinstansernas grundläggande uppgift är att
va skall klara dessa mål.
med Leif Alsheimers ord ”ge varje individ i ett samhälle
Det nya är att statsmakten via kvantitativa mätmetomöjligheten att ta makten över sitt eget liv och bli sitt livs
der vill säkra kvalitativa processer. Bakgrunden är att
arkitekt”. Dessa vackra ord döljer det faktum att individer
teorier för kvalitetstekniker började användas i Sverige
som av olika orsaker inte har möjlighet att ta denna makt
under 1980-talet inom industrin. Dessa kvalitetsteknilämnas åt sitt öde. Vi har även genom hisker har via konsulter, managementtorien, inte minst under 1930-talets Tysk- Det nya är att statskurser och informationstekniska
land, sett både bildade och utbildade inmakten via kvantitatiutbildningar funnit vägen in i den
divider bli ondskans ”arkitekter”. Men
va mätmetoder vill säk- offentliga sektorn, och således även
utbildningens institutioner varken skuld- ra kvalitativa processer.
in i folkbildningen. Man kan funbeläggs, hotas med minskade anslag eller
Bakgrunden är att teo- dera över varför dessa kvalitetstekstängning av detta skäl.
rier för kvalitetstekniniker, som utvecklats i länder och
Här tas den övre utbildningen som ett
ker började användas i
inom sektorer vilka inte delar folkexempel. Universitetet har enligt högsko- Sverige under 1980-talet bildningens människosyn, används
lelagen två grundläggande uppgifter. Den inom industrin.
för att kvalitetssäkra folkbildningen.
ena är att för samhällets räkning produÄn allvarligare är invändningen
cera tjänstemän, forskare, administratörer
att kvantitativt orienterade kvalioch ledare. Den andra är att producera mentala produkter i
tetssystem inte är någon försäkran eller ens indikation
form av forskningsresultat. Vad resultaten därefter används
på hållen hög kvalitet. Det som mäts är oftast mätsystill och vad de utbildade gör med sin utbildning ingår inte i
temets egna förutsättningar och hur de tillfrågade uppsystemet. Belysande är Uppsala universitet så kallade kvafattar detta system, inte de faktiska verksamheterna.
litetssäkringsprogram. Kvalitet är här att säkra vissa förMätsystemets benägenhet att producera siffror ger dock
utsättningar för att forskarpersonalen skall stimuleras till
möjligheten att via diagram och tabeller formulera mer
analys, kritisk reﬂektion och samtal. Kringmiljön såsom
eller mindre verklighetsbaserade åsikter. Detta åtrås in”ledningssystem, administration, bibliotek, extern och
tensivt, eftersom det – om inte annat – ger ett skimmer
intern kommunikation, lokaler och annan infrastruktur
av ledningskontroll. Däremot tummas det effektivt på
ﬁnns som stöd för universitetets kärnverksamheter”. Allt
det tidigare förtroendet.
annat tar man, så att säga, hand om internt: ”Till de akaEn mer konstruktivt, humanare och beprövad kvademiska arbetsformerna för att skapa kvalitet i forskninglitetssäkring är att föregå med gott exempel. Här kan
en hör regelbundna […] former för ventilering och kritisk
statmakten spela en betydande roll. Om målsättningar
granskning av utkast till avhandlingar, forskningsrapporoch arbetsmetoder inom folkbildningen avkrävs ”toleter och andra publikationer inför publicering, liksom kolrans mot oliktänkande och respekt för sakliga argulegiala bedömningar av ansökningar samt krav på prövbarment och fattade beslut”, borde detta framförallt avhet inom forskningen”.
speglas i statens förhållningssätt till folkbildningen.
För vi över situationen till att gälla folkbiblioteket får vi
Den demokratiska processen skall vara målet, inte uten bild där bibliotekariens arbete skulle vara det centrum
värderingen eller ifrågasättandet av den samme. Argu14
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mentet motsätter inte att folkbildningen ständigt måste
utvärderas genom kvalitativa metoder, såsom utvecklingssamtal, deltagardemokrati och liknande. Tvärtom.
Folkbildningen skall bistå sina deltagare att öva upp
sina mentala förmågor. De skall förädla sina rationella överväganden, sakliga argument och sin analysförmåga. De skall ges möjlighet att höja sin bildnings- och
utbildningsnivå i syfte att bättre påverka, orientera sig
och delta i samhället. Här ligger de intellektuella målen
och utmaningarna. Och det är i dessa processer kvaliteten måste säkras.

Bibliotekens roll: det allomfattande
folkbiblioteket?
Per Sundgrens inlägg i bis 2:2008 får här stå som exempel på vart dagens biblioteksdebatt leder vid utebliven
hänsyn till folkbildningens intellektuella mål. Sundgren hävdar att biblioteken bör omfatta alla möjliga
slags lockande aktiviteter, eftersom det skulle vara att
sätta medborgarna istället för böckerna som utgångspunkt. Sundgren menar att dagens arbetare hellre än
att springa till biblioteken gör något de tycker är roligt,
som att spela fotboll.
Men bibliotek är inte skojiga fotbollsplaner. Ordet
’bibliotek’ har den grundläggande betydelsen ’boksamling’. Tillhandahållandet av andra kvalitativa medier förändrar i sak ingenting. Att i skendemokratins
namn anse putsning av besökssiffror som det centrala
för verksamheten leder till bibliotekets avveckling. Förutom att Sundgren underförstått antar att arbetaren vill
förvandla biblioteken till fritidsgårdar, använder han
vissa av folkbildningens syften och mål som argument
för att undergräva andra. Ett oseriöst medborgarperspektiv ställs mot understödet av medborgarens möjligheter till demokratiutveckling, samhällsengagemang,
samhällsutveckling, kulturdeltagande och det generella målet att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån.
Biblioteken är en av grundvalarna för att den skandinaviska demokratin med sin folkbildning kan fungera. Enligt Svensk biblioteksförening anser 91 % (!) av
svenskarna att biblioteken är viktiga för att samhället
skall fungera, och en övervägande del av befolkningen har stort förtroende för biblioteken. Om de ﬂesta i
Sverige uppfattar biblioteket som ett närmast okränkbart samhällsorgan, varför äventyra det förtroendet?
De hot biblioteken står inför idag beror främst på politikers ideologiska åsikter, och har i egentlig mening
inget samband med bibliotekets verksamheter eller ens
samhällets ekonomiska resurser. Alla är helt enkelt inte
lika entusiastiska över en social fördelningspolitik. Men
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även om vissa krafter ifrågasätter huruvida samhället
skall bekosta biblioteket, är det få som på allvar ifrågasätter dess innehåll, arbete eller existensberättigande. Möjligen skall de som jobbar inom folkbildningen
se denna bristande respekt för andras sämre förutsättningar som ett misslyckande.
Diskussionen om folkbildningens inriktning måste
vitaliseras och präglas av ett kvalitetstänkande, inte av
frågan om form framför innehåll. Idag tar åsikter och
anspråk på till exempel bibliotekens lokala aktiviteter
och uppsökande verksamhet, dess roll som debattforum
och kulturproducent, oproportionerligt mycket tid från
ett mer djupgående kvalitetsarbete.
Ifrågasättandet av de tidiga sockenbibliotekens intellektuella roll och bokbestånd var paradoxalt nog det
som skapade folkbiblioteket. Prästernas snäva urval
ledde då till att folkrörelserna instiftade egna bibliotek.
Den historien lär att även kritik behöver kvalitetssäkras
för att kunna anses vara meningsfull. Om ens kritik av
bibliotekens urval och metoder är av sådan kaliber, att
den kan skapa nya folkrörelser som i sin tur genererar
tusentals nya bibliotek som kännetecknas av djupare
urval, starkare demokrati och en bredare offentlighet
– då är det dags att börja snacka!
Sewilius Berg var en av de tre paneldeltagarna på BiS
seminarium på 2008 års Bok- och Biblioteksmässa: Är
det någon idé med folkbibliotek? Han är il.mag. historiker och föreläsningsansvarig på ABF Göteborg
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”Vad är ett
folkbibliotek?”
Mats Myrstener

har hittat
några bra
folkbibliotek
- i Umeå och
Hammarby
sjöstad
som svar på
Bengt Nermans
fråga i bis nr
3/08
Foto från
Vällingby
bibliotek

B

engt Nerman, folkbildare
och skribent i över sextio
år, ställde mig och andra
bibliotekarier mot väggen i senaste
numret av bis. Han minns sitt gamla
bibliotek i Vällingby, ett typiskt
förortsbibliotek från 1950-talet, på
sin tid präglat av vad Nerman kallar
”närhet, öppenhet och tillgänglighet”.
Det var ett ”familjebibliotek”, gjort
för att hela familjen skulle kunna
besöka det tillsammans, påverkat av
liknande folkbibliotek som lanserades
i Göteborg vid denna tid.
Nerman har helt rätt i att idealen var
annorlunda än när huvudbiblioteket,
”Asplundhuset” invigdes 1928.
Det var ett barn av sin tid, ett
”lärdomstempel” för djupgående
studier, med klara avgränsningar
mellan barn- och vuxenavdelning,
med en väldig, mödosam trappa upp
mot ljuset i den stora rotundan, där
17 år var åldersgräns. Det präglades
kanske av öppenhet, för den som hade
den rätta åldern, men kanske mindre
av ”närhet” och ”tillgänglighet”.
Det var snarare präglat av den tidens
folkbildarideal: klassisk bildning,
hårt tillkämpad kunskap, och skarpa
klassgränser som möjligen kunde
överbryggas med folkbibliotekets
hjälp.
Om jag själv får formulera mitt
folkbiblioteksideal får det nog bli det
stadsbibliotek som invigdes i Umeå
16

september 1985. Ett öppet bibliotek i
ett plan, stort och välkomnande, utan
väggar mellan de olika avdelningarna
men ändå stort nog för att alla skulle
få plats utan att barnen skulle störa de
som studerade. Det blev en självklar
centralpunkt i Umeås lilla centrum,
och verkar fungera så även idag, trots
att staden vuxit betydligt sedan dess.
Med stolthet kan jag konstatera att
Umeå fortfarande behållit sin tätplats
som biblioteksstad i Sverige, även på
”nätet”.
Problemet med ett nytt
stadsbibliotek i Stockholm är att
folkbiblioteksverksamheten varit
så eftersatt under så många år i
Stockholm. Men ett bra exempel på
ett nytt litet lokalt bibliotek är ändå
den senaste av det fyrtiotal ﬁlialer
som ﬁnns i huvudstaden, i nybyggda
Hammarby sjöstad. Ett litet trevligt
bibliotek där både vuxna och barn får
plats, även om ytan är begränsad. Idag
ﬁnns inte alls de pengar att tillgå som
fanns när ﬁlialen i Vällingby byggdes.
Asplundhuset är fullständigt
otillräckligt idag. Ännu värre
är situationen på Södermalm,
med sina två slitna ﬁlialer. Hela
verksamheten skulle behöva en
väldig ansiktslyftning, men var
ﬁnns pengarna? Men Bengt Nerman
efterlyser också en medvetenhet
från biblioteksarbetarnas sida. Vad
ska biblioteket användas till? Hur

ska det kunna återfå sin plats som
centralpunkt i samhället, som det en
gång hade?
De studerande tar allt större plats
på folkbiblioteken, men gjorde så
också i Asplundhuset 1928. Något
”familjebibliotek” var det aldrig fråga
om. Men det ﬁnns intentioner till att
den nya tillbyggnaden skulle kunna
fungera så. För att serva de enorma
besökssiffror det blir fråga om, så
måste det vara väldigt stort. Och
helst skulle man bygga några mindre
bibliotek dessutom, som det som
föreslagits vid Slussen? Och helst på
bredden, inte på höjden.
”Vad är ett folkbibliotek?”
Frågan har säkert många svar. Om
folkbiblioteken, som det blivit, ska
vara ”ein Mädchen für alles”, då måste
det innehålla många olika funktioner.
Går alla dessa att kombinera? Jag tror
det. Kanske ska man, som jag tror
Bengt Nerman menar, återuppväcka
tanken på ”familjebiblioteket”. Ett
ställe dit hela familjen kan gå när man
är ledig. Ett ”evenemang”, ett nytt
modeord i modernitetens tid, som
också blir ett sätt att locka till sig
nya, unga låntagare så väl som äldre.
Men det kräver en väldig satsning
och förmåga att tänka nytt. Det ﬁnns
mycket, många förlorade år, att ta
igen.
bis #4 2008

Hemma hos Harry
Mats Myrstener

H

emma i lägenheten på Fyrverkarbacken hos 87-årige
Harry Järv, f.d. biblioteksråd på Kungliga biblioteket, krigsveteran, tidskriftsredaktör, författare,
översättare m.m., trängs 14.000 volymer böcker. De ska skänkas till läroverkets i Vasa bibliotek vid författarens död, staden där han själv gick
i skola, uppväxt i Korsholm utanför
Vasa. Det ﬁnns knappast en meter av
den lilla lägenheten som inte bebos
av böcker, några av hyllorna är t.o.m.
konstruerade så att de hänger fritt
från taket, ungefär som Babyloniens
hängande trädgårdar.
Varför samlar man böcker i
datoriseringens tidevarv? Jo för att
böckerna, som det står i den antologi
som Harry Järv varit med om att
redigera, är ”mänsklighetens enda
tillförlitliga och bestående minne”.
Den handlar om skriften, bokens och
bibliotekens historia, från urminnes
tider till idag. Boken avslutas med
en essä av Umberto Eco, ”Bokens
framtid”, som lovprisar böckernas
förträfﬂighet och unika förmåga
att sprida tankar och information,
Harry Järv visar mig på en teckning
i boken av en man som ﬂyter i land
bis #4 2008

på en obebodd ö och där ﬁnner
en hyllmeter utvalda böcker i en
hopsnickrad bokhylla. ”Att läsa på
en datorskärm är inte detsamma som
att läsa en bok”, skriver Eco. ”Böcker
kommer att förbli oumbärliga inte
bara för litteraturen, utan i varje
situation där man måste läsa med
omdöme, inte bara för att motta
information, utan också för att
spekulera och reﬂektera kring den.”
Järv påpekar med ett outgrundligt
leende att för den skeppsbrutna
människan i det 21 århundradet är
en dator fortfarande opålitlig på en
öde ö, ens om den går på solceller.
En rustik bok om självhushållning är
förmodligen betydligt bättre. Om en
katastrof skulle drabba oss av globala
mått kanske böckerna är vår enda
säkra informationskälla, säger han.
Det enda som biter på dom är eld,
vatten, mögel och möss.
Följaktligen ser jag ingen dator
i hans arbetsrum. Bara böcker,
tidningsklipp, tidskrifter, mera
böcker, och en gammal elektrisk
skrivmaskin.
Järv tillbringar numera sin
pensionärstillvaro med att bl.a. åka
runt och ge föredrag, snart ska han

till uppväxtstaden Vasa. En ﬁnsk stad
på 55.000 invånare där man valt att
bygga både ett nytt stadsbibliotek
och ett högskolebibliotek. I Finland
värderas fortfarande det skrivna ordet
högt, menar han.
Harry Järv är en förkämpe för
det antiauktoritära, för republik,
anarkism enligt Kropotkin,
och yttrandefrihet. En av hans
favoritförfattare är Franz Kafka,
den lille tjänstemannen från Prag
som var helt okänd under sin levnad,
idag en av Europas största författare.
Han säger att han lärde sig det
antiauktoritära redan som ung ofﬁcer
i ﬁnska armén under vinterkriget
1941, som det skildras i ﬁlmen om
honom, Framom främsta linjen.
Någon blåögd paciﬁst är han inte.
Våra rättigheter måste försvaras,
med våld om så krävs. Men arméns
kadaverdisciplin föraktade han. Bara
där befäl och meniga soldater stod
på jämbördig diskussionsfot och
visade varandra ömsesidig respekt,
fungerade samarbetet.
Inte illa av en man som under större
delen av sitt liv levt ”stans pede in
uno”, som det står på hans ex libris,
dvs ”på ett ben”!
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Boken – ”mänsklighetens
bestående minne”

Mats Myrstener har läst Mänsklighetens minne : en bibliotekshistorisk antologi,
redigerad av Harry Järv och Erik Carlquist.

K

onsten att samla böcker är
cirka fyra tusen år gammal.
Och om inget oförutsett inträffar lär bibliotek och boksamlingar
ﬁnnas kvar så länge människan existerar. Boken som ”taktil form” är på
många sätt överlägsen de datoriserade
orden, den har en annan dimension,
både estetisk och praktisk, som datorskärmen saknar.
Det gäller främst skönlitteraturen,
men även vad gäller facklitteraturen
har datoriseringen inte medfört någon
minskad bokproduktion, tvärtom.
Det trycks idag ﬂer böcker än
någonsin tidigare.

Eco om bokens framtid

I antologin Mänsklighetens minne
(Schildts förlag) skriver Umberto
Eco om ”Bokens framtid”.
Böckerna åldras med viss elegans,
åtminstone gäller det de gamla
lumppappersböckerna. De klarar
både elbrist och elavbrott, och de
har betydligt längre livslängd än ett
datorprogram. Han menar att det är
det mest ekonomiska, ﬂexibla och
hållbara sätt att överföra information,
till mycket låg kostnad.
På en öde ö är man mer betjänt av
en bok om överlevnadskonst än av
en dator hävdar Eco provokativt.
Fast en dator som drivs med solceller
förmodligen skulle klara sig på en öde
ö, åtminstone så länge solen skiner.
Däremot kan datorerna snart slå ut
encyklopedier och uppslagsverk som
behöver ständig uppdatering, liksom
dyr kurs- och facklitteratur. Någon
ny upplaga av Nationalencyklopedin
på papper lär vi därför aldrig få se.
Många av dess artiklar är föråldrade
redan ett år efter av de skrevs.
Eco understryker en sak till.
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Läsning kräver lugn och ro, plats
och tid för eftertanke, reﬂektion
och spekulation kring den mottagna
informationen. Han stressas och
får ont i huvudet av bildskärmens
ﬂimmer, han fascineras och störs
samtidigt av datorernas oändliga
hypertext, som har en skrämmande
potential. ”En roman ska sluta med
punkt”, tyckte Ivar Lo-Johansson i
ett antimodernistiskt uttalande. En
text har en början, men ska också ha
ett slut, precis som en god bok, menar
Eco. Bokens styrka sitter i förmågan
till koncentration och fokusering på
det skrivna ordet.
Datorerna har andra fördelar: en
populär webadress heter Library
thing och där träffas bokälskare,
katalogiserar sina egna bibliotek,
byter böcker med varandra och ger
tips på egen och andras läsning. Så
förenas många goda ting i den bästa av
världar.

Sju tusen år av skrift

Harry Järv, pensionerat biblioteksråd
och en av antologins redaktörer,
daterar skriftkonsten till ca
5000 före Kristus, till den gamla
Vinćakulturen på Balkanhalvön. En
litauisk forskare, Marija Gimbutas,
hittade på 1970-talet skrivtecken på
gudomliga kvinnoﬁgurer av lera. En
tysk forskare, Harald Haarmann,
har gett henne stöd i forskarvärlden.
Han kopplar Vinčaskriften till den
betydligt mer kända linear A-skriften
från Kreta. Och en amerikansk
professor, Toby Griffen, pekade
för några år sedan på så kallade
sländtrissor från Vinčakulturen
som visar skrivtecken med texten
”Björngudinnan och Fågelgudinnan
är Björngudinnan”. Det skulle, enligt

Järv, vara den hittills äldsta kända
meningen på mänskligt språk.
Att samla böcker i bibliotek
var däremot en främreasiatisk
konst. Äldst var enligt Harry Järv,
biblioteket i Ebla i norra Syrien, från
ca 2.000 före Kristus. Biblioteket
innehöll en stor mängd lertavlor,
1.800 har återfunnits i oskadat skick.
Det var välutvecklat: här förekom
översättningar från främmande
språk, klassiﬁkationssystem,
katalogisering med titlar, och
hyllsystem med hänsyn till format,
utseende och innehåll. En sumerisk
bibliotekskatalog på lertavla, 4.000
år gammal, förvaras idag på Yale
university.
Den assyriske konungen
Assurbanipals bibliotek i Ninive
grävdes ut 1850, och omfattade ca
5.000 lertavlor. Tack vare dessa kunde
sumeriskan tolkas och översättas.
I det mest kända av forntidens
bibliotek, det i Alexandria i Egypten,
förvarades en enorm mängd text på
ett nytt medium: papyrusrullen. Dess
förste chef var greken Demetrios. I
Grekland var boksamlingar vanliga,
och har härletts både till Aristoteles,
dramatikern Euripides, och vältalaren
Demosthenes. Här kan kanske
ett av många ”paradigmskiften” i
världshistoriens härledas: enligt Järv
var Platons lärare Sokrates skeptisk
till böcker, han levde fortfarande i den
muntliga kulturen, och Platon kallade
själv sin elev Aristoteles ironiskt
för en ”läsare”. Det skrivna ordets
triumftåg hade inletts.
Alexandriabiblioteket innehöll
som mest kanske 700.000 bokrullar,
det var ett ”universalbibliotek” som
medvetet skulle samla all världens
vetande på en plats, ungefär som
ett ordinärt datorminne gör idag.
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Biblioteket var också ett centrum
för vetenskaplig forskning, och inte
minst för avskrivning av texter,
något sätt att trycka böcker hade
ju ännu inte uppfunnits i Europa.
Filosofen Timon från Fleios kallade
föraktfullt bibliotekarierna för
”en art kammarlärda småskrivare
som tillbringar hela livstiden som
burfåglar hos muserna.”
Här fanns boktitlar som ”Om
Homeros”, ”Om retorik”, ”Om
Athens lagar”, ”Om politik”, ”Om
fred”, men också texter om lyckan,
om äktenskapet, om åldrandet, och
en rulle om ”strålning i rymden”,

tyvärr förkommen. Förvärvspolitiken
var vad Järv kallar ”skrupelfri”:
ﬁck man låna en originaltext från
Aten så lät man kopiera den, och
återsände – kopian! Den lärde
bibliotekarien Eratosthenes, astronom
och matematiker, beräknade jordens
omkrets, publicerade dikter, och ska
också ha preciserat året för Trojas fall.
Han avled ca 200 fK.
Hans kollega Kallimachos
konstruerade ett klassiﬁkationssystem
där man skiljde på skönlitteratur,
dramatik, juridik, ﬁlosoﬁ, historia,
retorik, medicin, matematik,
naturvetenskap, och varia (resten),
i nämnd ordning. Ännu i vårt eget

klassiﬁkationssystem (SAB) från
1921, hamnar humaniora först,
sedan samhällskunskaperna, och
sist naturvetenskaperna. Dock har
ett ämne (det första i SAB-systemet)
tillkommit som grekerna inte brydde
sig om: religion.
Biblioteket ﬁck ett olyckligt
slut. Precis som i Elias Canettis
biblioteksroman Förbländningen så
brann det upp, men inte som man
sagt på grund av Caesars illvilja.
Enligt Järv var det arabernas verk,
år 640, sedan de erövrat Alexandria.
Papyrusrullarna ska då ha använts
som bränsle i stadens 6.000

Porträtt av en kommunaltjänsteman och hans hustru i Pompeji (ca 100 eK). Han håller en pergamentrulle i handen, hon en stylos (skrivstift) och en anteckningsbok av sammanfogade vaxtavlor. Fresk i Museo Nazionale, Neapel.
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badinrättningar. Bränslet sägs ha
räckt i sex månader! Anekdoten är
kanske inte sann, men Ibn Khaldun,
den mest kände arabiske historikern,
har bekräftat att araberna förstörde
bokrullarna i Alexandria. Allah var
större än all världens samlade lärdom!

Romerskt folkbibliotek

Alexandriabiblioteket var knappast
öppet för allmänheten, men i Rom
öppnade ett offentligt bibliotek år
39 före Kristus, och kejsar Augustus
insåg bibliotekens möjlighet att sprida
ära över det romerska imperiets
historia. Antikexperten Tönnes
Kleberg skriver om dessa romerska
folkbibliotek, som på 350-talet växt
till 28 stycken. Även bokhandeln
blomstrade i imperiets huvudstad.
Men Seneca klagade på att många
förnäma romare endast såg böckerna
som rumsdekorationer, så som
den nyrike Trimalchio i Petronius
klassiska berättelse.
Poeten Martialis klagade, precis
som dagens författare över att ”Själva
Britannien läser nu de böcker jag
diktat. Äran är allt jag får, plånboken
märker det ej”. Och Horatius
konstaterade krasst att förläggaren
tjänade guld, men författaren bara ära.
De romerska författare som kunde
leva av sitt skrivande var de som skrev
för teatern, som komediförfattaren
Terentius, som för ”Eunucken” ﬁck
hela 8.000 sestertier.

Pergamentboken

Medeltidens munkar, som i Ecos
berömda roman Rosens namn,
skrev på behandlade kalvskinn,
pergament. En hel industri uppstod
kring medeltidens bokproduktion
i rika kloster som S:t Gallen eller
Lindisfarne på Irland. Dessa rikt
illuminerade böcker var lyxvaror, men
de största klosterbiblioteken fanns
enligt medeltidshistorikern Michael
Nordberg, i Konstantinopel, eller
på ön Athos. Den grekiska klassiska
litteraturen återupptäcktes nu i
Europa, eftersom avskrifter förvarats
i muslimska bibliotek i Spanien och på
Sicilien.
Eco har rätt i att de lärda
munkarna gömde den som man
tyckte, ”olämpliga” litteraturen. I
ett biblioteksreglemente från 1437
stadfästs att ”allmänheten får inte
läsa Juvenalis, Persius, Martialis,
Propertius, Catullus, Vergilius
Priapeia, Ovidius Konsten att älska
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och Kärlekens botemedel, på det att
icke någon yngling måtte besmittas av
läsningen därav.
Bibliotekariernas rykte som
smakdomare och kontrollörer av
allmänhetens läsning är således av
gammalt datum. Känt är också att den
okultiverade Gustav Vasa använde
gamla katolska kyrkoskrifter som
omslag till kungens räkenskaper.
Så har till exempel en sida av
Gutenbergs unika Bibel återfunnits
som skamﬁlat omslag till en samling
räkenskaper från ”Östgöta ryttare”
1585. Gutenbergs första bibel trycktes
1455, varav 48 någorlunda fullständiga
exemplar återfunnits. Men då hade
man redan börjat trycka på papper.

Medeltidens största bibliotek

Några av medeltidens största
vetenskapliga bibliotek fanns Egypten
och Iran, och på en illustration
från biblioteket i Escorial i Madrid
musicerar kung Alfonso den vise
med en arabisk lutenist. Den
mångkulturella samvaron slutade med
att både morer och judar fördrevs
från Spanien, Elias Canettis förfäder
tillhörde dessa judiska ”spanioler”.
Jan Hjärpe beskriver offentliga
bibliotek i arabvärlden, i Bagdad,
Basra och Kufa, i Kairo och Iran.
Från Kina skriver Göran Malmqvist
bland annat om kinesernas konst
att trycka på papper, 400 år före
Gutenberg. Men också om hur
ovärderliga samlingar litteratur
förstördes under Boxarupproret
1900. Erik Carlquist, historiker och
översättare, bland annat verksam
vid universitetsbiblioteket i Umeå,
skriver om ett av Europas största
vetenskapliga bibliotek, The
Bodleyian library i Oxford, uppkallat
efter bokälskaren Thomas Bodley,
adlad 1604.

Klassiska bibliotekstexter

Klassiska bibliotekstexter återges i
antologin, som Gabriel Naudés ”Råd
om inrättandet av ett bibliotek” från
1627, där bibliotekarien hos kardinal
Richelieu ger ett tidigt program
för ett öppet forskningsbibliotek,
öppet för alla intresserade, eller den
indiske bibliotekarien Ranganathans
kända text ”Biblioteksvetenskapens
fem lagar”. Kända bibliotekarier
som ﬁlosofen Leibniz presenteras,
liksom Goethe, och British Museums
legendariske chef Antonio Panizzi.
Antologin har en klar slagsida åt det
vetenskapliga, en del referenser har

åtskilliga år på nacken, och urvalet
av texter kan naturligtvis tyckas
väl subjektivt. Om våra idag hotade
svenska folkbibliotek ﬁnns bara
en kort översiktsartikel av Harry
Järv, som dessutom innehåller en
liten lapsus: kommunala bidrag till
folkbiblioteken i Stockholm infördes
1901, inte året innan. Vi förs fram till
vår egen tid med intressanta artiklar
om bibliotek i Sovjetunionen och
Nazityskland, och en framåtblickande
artikel av elektroingenjören
Vannevar Bush, som med sin tidiga
dator Memex drog upp riktlinjerna
för framtidens datorbaserade
informationssökning.
Boken är rikt och fyndigt illustrerad
och är i sig en dyrgrip som väger
2,5 kilo. Knappast något för sängen
alltså, utom för den som skaffar sig
ett vikbart bokstöd på ben, som
fanns på sjukhusen förr i tiden.
Min dotter tillbringar hellre tiden
i sängen med sin laptop än med en
stor tung bok, och kanske är detta
en generationsfråga först som sist.
Vägen från lertavlan till dataskärmen
är nästan lika lång som skrivkonstens
historia. Och nog vore det onekligen
praktiskt med en laptop som innehöll
världens alla böcker, lätt att bära
under armen, och snart kanske
den enda tröst för en bokälskare
i landsorten som inte kan åka till
Kungliga biblioteket i Stockholm?
För ännu ﬁnns inte det bibliotek
(dessa enligt Schopenhauer
”mänsklighetens enda tillförlitliga
och bestående minne”) som
innehåller all litteratur som skrivits
(och, ännu mindre, enligt Borges,
den som kommer att skrivas). För
den vanlige låntagaren innebär
trots allt datoriseringen av
bibliotekskatalogerna en hjälp på
vägen. Med ett enkelt fjärrlån skulle
då en vanlig låntagare i Vilhelmina
kunna beställa en rar bok från ett
universitetsbibliotek någonstans i
Sverige eller utlandet. Så var det i
varje fall tänkt, i bibliotekariernas
drömvärld.
I framtiden får man kanske boken
inskannad till sin laptop? Och
gott är väl det, men nog har något
substantiellt gått förlorat på vägen?
Mänsklighetens minne : en
bibliotekshistorisk antologi, redigerad
av Harry Järv och Erik Carlquist.
Schildts förlag, 866 s.
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Folkbibliotek – kulturpolitikens
bortglömda ryggrad
Ingrid Atlestam

En ny kulturpolitik måste leda till ﬂer, öppnare och rikare bibliotek med bibliotekarier som inte
bara är informationssökningexperter utan också besjälade litteraturförmedlare och folkbildare.

F

olkibliotek är en av våra mest
geniala sociala innovationer,
det fyller samtidigt en stor
mängd vitt skilda behov för såväl
samhället som individen. Är det just
denna komplexitet som gör att det
oftast blir bortglömt i kulturdebatten,
trots att en majoritet av medborgarna
är biblioteksanvändare? Eller beror
det på den perifera placeringen, nära
brukarna, men i de ﬂesta fall långt
borta från kulturetablissemangets
storstadscentrum. Folkbibliotek är
kultur med litet k och diskuteras
bara när de är hotade av avgiftar eller
nedläggningar, eller när författarna
och kultureliten tycker att fel böcker
köps in.

Kultur till vardags

Varje morgon när förortsbiblioteket
öppnar väntar en kö av stammisar
och mer sällsynta besökare, ett tåg
av rullatorer, barnvagnar, inlines,
skatebord och shoppingvagnar rullar
in.
Datorer, toaletter, telefonautomat
och kopieringsapparaten blir snabbt
upptagna. Tidningsrummet fylls av
tysta äldre män från alla världens
hörn. I läsesalen är snart de unga
ambitiösa djupt försjunkna, åter
andra botaniserar bland hyllorna
på spaning efter nytta och nöje. Vid
informationsdisken blir det snabbt kö.
På stapplande svenska ställer de
mörka och beslöjade de frågor lärarna
på VUX skickat med. Bibliotekarien
försöker tolka vad läraren kan ha
menat och suckar uppgivet över
dem som tycks tro att alla frågor
har ett lagom svar på lätt svenska på
högst två A4 som varje elev har en
medfödd förmåga att på nolltid hitta
på internet.
Ge mig den lättaste och tunnaste
romanen, usch så tjock, jag ska
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redovisa den i morgon!. Jag ska
skriva något om gudsbilden i islam,
kristendomen och hinduismen, vilken
bok står det i? Jag hittar inget bra om
etik på nätet! Något om panikångest?
Lekar för tolvåringar? Noter till den
här sången? Svensk grammatik på
persiska! Namnbok på kurdiska?
Fler ﬁnska krigsromaner, tack! Ge
mig en bra bok! Varför har ni inte
Läkartidningen? Varför har ni inte
Hallandposten, men tidningar på
arabiska? Varför funkar inte min
hotmail? Hur bokar jag dator? Var
ligger Ungdomshälsan? Adressen till
portugisiska tandläkarföreningen?
Var hittar jag kontrakt för
andrahanduthyrning?
Slut på lugnet för alla djupt
försjunkna tidningsläsare,
schackspelare, surfare, studerande
och sovande, in stormar de nya
gatubarnen, de som ingen orkar
med. Böcker, kläder, svordomar och
könsord ﬂyger i luften.
Nyligen publicerade
undersökningar visar att Sverige är
det enda EU-land där läsförmågan
minskar. Dagens barn har sämre
språkförståelse än vad deras föräldrar
hade i motsvarande ålder. Bra
skolbibliotek är en sällsynthet och
mer än 500 folkbibliotek har lagts ner
under senare år. När orden inte räcker
till får det bli andra uttrycksmedel.
Roger har somnat i sin favoritvrå
bland ölburkar och pizzabitar, hoppas
det inte skett någon ”olycka” i fåtöljen
denna gång. Yrvaken vacklar han ut
vid stängningsdags och sitter sedan i
snödrivan utanför.
Det är långt mellan A-laget och
web 2.0 och allt ska rymmas i minsta
lilla folkbibliotek, eller? Människor
är analoga och kommer att så förbli
och det måste ﬁnnas plats för såväl de
ständigt uppkopplade som de som inte
kopplar alls. Alla ska med, gick inte

hem i valrörelsen, men det borde vara
folkbibliotekens motto!
På 70-talets diskuterade vi om vi
skulle byta blöjor på de nerkissade
barn som föräldrarna placerat i
biblioteket i brist på dagisplats och
hur mycket fritidsledare vi skulle
vara för alla dem som verkligen
gjort biblioteket till sitt vardagsrum.
Men då räckte vi till, vi var många,
biblioteken hade resurser, det
byggdes och planerades broar över
alla samhällsklyftor, ökad jämlikhet
och fem till sex brödskivor om dagen
och krossa USA-imperialismen! Allt
var på god väg att ordna sig. Men så
vände vinden och blev en snålblåst
från höger, ty den som är rik kan köpa
förlig vind.
Nu gäller frågan, sedan psykvården
slängde ut de sina och folkhemmet
stängt alltﬂer dörrar, hur galen får
man vara i biblioteket, hur illa får
man lukta, hur full får man vara,
hur många gamla kassar och knäppa
kompisar får man komma släpandes
på?
Hur ha tid och ork att ägna sig åt
informationsklyftorna när alla dessa
andra avgrunder öppnar sig? Men är
inte biblioteket en av de barrikader
från vilken vi ska försvara oss mot
välfärdssamhällets talibaner? Alla
vet nu att man inte kan bli USAs
president med två tomma händer,
men man kan väl ändå få vara naiv
nog att tro att kunskap och empati
är demokratins och solidaritetens
förutsättning.
Mitt i allt detta dagliga virrvarr blir
det ibland en lugn stund, speciellt
fram på kvällen, och man kan hämta
andan och njuta av den fantastiska
förtätade tysthet som är så unik för
bibliotek, fullt på alla sittplatser
var och en i sin värld sökande efter
kunskap, verklighetsﬂykt, självinsikt
eller lyckan, lågmälda samtal, en och
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annan suck från en matt schackspelare
eller trött tonåring.
Ett fungerande bibliotek är just
den neutrala, kravlösa, öppna,
ickekommersiella mötesplats, det
offentliga vardagsrum, som behövs
där man på allvar tänker försöka göra
något åt den tilltagande segregationen.
Bibliotekets funktion i detta avseende
är omvittnad och uppskattad alltsedan
det moderna folkbiblioteksväsendets
start för drygt hundra år sedan. Den
bärande tanken var redan från början
ge alla, oberoende av ekonomisk och
kulturell bakgrund, samma möjlighet
till kunskap, kultur och personlig
utveckling. Eller som en gammal Alagare uttryckte det, ”i biblioteket får
jag vara människa”

Kultur med stort K

samhälle förutsätter öppna bibliotek
och tvärtom!
Med gemensamma medel bekostar
vi ett biblioteksväsende som mer än
sextio procent av landets invånare
använder sig av. För fyrtio år sedan
var det bara ca trettio procent. Men
det är alltså en bit kvar och under
senare år har det blivit uppförsbacke,
ett berg av nedskärningar.
Bibliotek idag är något helt
annat, men ändå i grunden med
samma uppdrag, som för fyrtio år
sedan; att ge alla chansen att bli
kunniga, välinformerade och få goda
förutsättningar för livslångt lärande
och aktivt medborgarskap, samt en
meningsfull fritid med berikande
upplevelser. Folkbiblioteken är den
offentligﬁnansierade kulturens

Vad är meningen med
kulturen? Nytta eller
nöje? Klirr i kassan eller
ilningar i själen? En ny
kulturpolitik för vem?
Antalet svar är oändligt
och förmodligen är de alla
lika diffusa och svårtolkade
som frågorna. Men det
kulturella uttrycksmedel
som diskussion förs i är
självklart språket.
Vi lever i en läs- och
skrivkultur, för att vara
delaktig i den, måste man
behärska verktyget, språket.
Även om bild och ljud
dominerar i den så kallade
upplevelseindustrin och i
mycket av den kultur som
skatteﬁnansieras, så är det
med språket vi förmedlar
våra upplevelser, samtalar,
fattar beslut och stiftar
lagar.
Läsning ger
kunskap, stimulerar
inlevelseförmågan,
Träsnitt av Frans Masereel 1948. Hämtad ur Mänskligfantasin och skaparkraften.
hetens minne - en bibliotekshistorisk antologi
Läsupplevelser förändrar
världen och människan,
ryggrad och nervsystem, de
liksom porrsajter och våldsﬁlmer
ﬁnns i alla kommuner och i de
gör. Här kommer kulturpolitiken
ﬂesta stadsdelar, men är mystiskt
in. Samhället har valt att stödja visst
frånvarande då kulturpolitik
kulturutbud och då bland annat hålla
diskuteras. Under 2006 lånades 71
med offentliga gratis tillgängliga
miljoner böcker och andra media från
bibliotek. Ett mindre demokratiskt
landets 1500 folkbibliotek. Antalet
samhälle skulle inte ha folkbibliotek
biblioteksbesök kan nog skattas till
av vår sort och inte heller behöva det.
uppemot 100 miljoner.
De kunde rent av vara ett hot mot
Bibliotek är den kulturinstitution,
den bestående ordningen. Ett öppet
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som ﬁnns närmast medborgarna
och har de lägsta trösklarna, därför
fungerar biblioteken även som en
arena och mötesplats för musik,
teater och konst i lagom format. I
de centrala kulturpalatsen har man
alltsedan 70-talet diskuterat hur
man ska nå ﬂer och nya grupper.
Det är hög tid att återuppväcka den
gamla idén, att om inte publiken vill
komma till de ﬁna husen så får man
ﬂytta delar av verksamheten dit där
publiken ﬁnns, i stadsdelarnas och
småkommunarnas bibliotek och
kulturhus.,
Vi lever numera i ett mångspråkligt
samhälle, ett faktum som
inte präglar de stora centrala
kulturinstitutionerna, men som
länge varit uppenbart i biblioteken.
Detta gäller såväl utbudet
av böcker, tidningar och IT,
som kulturprogram. Med en
mer medveten satsning på
bibliotekens kulturutbud
skulle mycket mer gå att
åstadkomma för att lyfta
fram och vidareutveckla
mångspråkigheten, såväl hos
individen som i samhället, som
den tillgång och möjlighet det är.
Varje kommun ska enligt
bibliotekslagen ha en
biblioteksplan I den bör man
klargöra bibliotekens unika
och genialt rationella uppdrag,
att samtidigt förvalta och
vidareförmedla skriftkulturen
och vara en arena för ett brett
utbud av andra kulturyttringar,
samt fungera som studiemiljö,
medborgarkontor och
mötesplats, helt enkelt ett brett
public service uppdrag. Bibliotek
är inte i första hand en del av
upplevelseindustrin utan av
demokratin.
En ny kulturpolitik måste
leda till ﬂer, öppnare och rikare
bibliotek med bibliotekarier
som inte bara är informationssökningexperter utan också
besjälade litteraturförmedlare och
folkbildare. Annars är risken stor
att folkbibliotekens mångfaldiga,
geniala, komplicerade men otydliga
uppdrag utarmas och splittras
för att passa tidens krav på enkla
budskap, individualisering och
marknadsanpassning.

bis #4 2008

Om att lägga ut sin bibliotekspolitik
på entreprenad
Siv Wold-Karlsen

Artikelförfattaren är kritisk mot upplägget av biblioteksseminarierna under ESF i Malmö och att BiS
varit delaktigt i något som till stor del är lösliga nätverk utan täckning

D

et har varit europeiskt socialt
forum (ESF) i Malmö, 1721 september 2008, och i bis
har vi kunnat läsa att där skulle också
bibliotek och bibliotekspolitik vara
med på ett hörn.
I bis 2007:4 rapporterar Anders
Ericson från ett förberedande
biblioteksmöte i Stockholm,
september 2007, där man planerar för
ett par ESF-seminarier: Det ena om
det politiska biblioteket, det andra om
public lending right (PLR) och EUdirektivet som vill pålägga biblioteken
att betala en upphovsrättsavgift, för att
få lov att låna ut sina böcker.
Med på mötet var också Marilena
Cortesini, som representant för den
italienska aktionsgruppen ’non pago
di leggere’ (jag betalar inte för att läsa)
som arbetar mot PLR-direktivet.
I bis 2008:2 har det politiska
biblioteket försvunnit, men det har
dykt upp ett nytt nätverk: Librarians
for informational commons and
another Europe (LICAE).
Bland dem som anslutit sej till
LICAE-nätverket, ﬁnns föreningen
BiS och den spanska aktionsgruppen
mot PLR-direktivet, Plataforma
contra el prestamo de pago en
bibliotecas, samt ett annat, något äldre
nätverk: Network Institute for Global
Democratization (NIGD)
NIGD har kommit till i samband med
världssociala forum (WSF) och de två
nätverken (LICAE och NIGD) har
samma politiska målsättning. Så här
uttrycks den på LICAE-hemsidan:
The network wants to create links
between the social forum and the library community, and to contribute to
the documentation of social forums in
the public libraries.
Det handlar alltså om samarbete
och dokumentation, och i bis 2007:4
skriver Anders Ericson att man vill
”synleggjera biblioteka sitt potensial i
slike politiske prosessar” som sociala
forum.
bis #4 2008

Kontaktperson för båda nätverken
(NIGD och LICAE) är Mikael Böök,
som också skrivet ﬂera bis-artiklar om
NIGD-aktiviteter på sociala forum.
Från det sociala världsforumet i
Mumbai-Indien, 2004, rapporterar
Mikael från NIGD-seminariet:
’Demokratisering av information.
Fokus på biblioteket’. Här uppmanar
dåvarande IFLA-ordförande, Kay
Raseroka, biblioteken att engagera
sej i och för sociala forum, och ta
ansvar för att ”bevara, organisera och
presentera all den information, som
hundratals organisationer och sociala
rörelser för med sig!”
På samma seminarium pläderar
Mikael Böök ”för att bibliotek
och internet bör lyftas till samma
nivå som riksdag, regering och
domstolar i grundlagen. Tanken på
en ”konstitutionell uppgradering” av
biblioteket och nätet vann stöd bland
seminariets deltagare.” (bis 2004:1)
I samma bis-nummer redogör
Mikael närmare för sin syn på
biblioteksmakt:
Många aktuella omständigheter och
utvecklingstrender talar för att biblioteken borde ges maktbefogenheter.
Jag är övertygad om att detta är nödvändigt för att informationsfriheten
och demokratin ska kunna fortleva
och fördjupas i informationssamhället.
Biblioteken borde erkännas som den
fjärde statsmakt man traditionellt har
ansett att den fria pressen kan utgöra.
I rikssvenskt språkbruk kallar man,
traditionellt, pressen/media för den
tredje statsmakten, och ibland kallar
man organisationerna för den fjärde.
Som konstitutionella statsmakter
räknas vanligen bara riksdag och
regering. Domstolarna räknas inte
riktigt med, vilket Montesquieu
(1689-1755) troligen hade ogillat.
Han var själv domare, slottsherre och
författare till boken ’De l’esprit de
lois’ (Om lagarnas anda). En central
bok vad gäller maktfördelningsläran,

tanken att makten ska delas mellan
tre av varann oberoende maktorgan:
riksdag (lagstiftande) regering
(utövande) domstolarna (dömande).
Montesquieu skrev sin bok 1748,
på tryggt avstånd från allmän
rösträtt, parlamentarism och andra
demokratiska påfund som gjort att
makt och maktfördelning har ändrat
karaktär.
I och med parlamentarismen kan
inte kungen längre välja sej en regering
efter eget godtycke. Regeringen är
beroende av en riksdagsmajoritet, som
i sin tur bygger på folkviljan, uttryckt
i allmänna val.
Detta är den indirekta demokrati
som, på statlig och kommunal nivå,
styr också bibliotekspolitiken, och
detta är det ok Mikael Böok/NIGD
vill befria biblioteken ifrån.

De fega biblioteken och det
modiga EBLIDA

Biblioteken själva är fega och
undfallande; de följer som oftast
politiska beslut, och ger därmed upp
sin självständighet.
Annat är det med
biblioteksföreningarna,
framförallt den internationalla
biblioteksföreningen IFLA och den
europeiska biblioteksföreningen
EBLIDA. IFLA och EBLIDA har
stakat ut sina egna positioner och tagit
ställning i viktiga frågor som rör såväl
intellektuell frihet som intellektuell
egendom. Därför vill NIGD att
IFLA ska delta i de världssociala
forumens internationella råd ”som
består av representanter för ca 150
mångnationella organisationer och
nätverk” (bis 2007:1, se också bis
2005:4)
Och till ESF i Malmö 2008, bjöd
LICAE (Librarians for informational
commons and another Europe) in
EBLIDA, för att redogöra för EU:s
PLR-direktiv.
Det är sant att IFLA och EBLIDA
har uttalat sej om mycket. IFLA, men
inte EBLIDA, har till och med uttalat
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sig mot PLR-direktivet. Problemet
är att både IFLA och EBLIDA tycks
mena att bara de uttalat sej, har de
gjort sitt.

IFLA och EBLIDA vågar inte

2004-2005 var EU-kommissionen
riktigt på hugget i PLR-frågan
och gick bland annat lös på de
skandinaviska biblioteksersättningarna, som är kulturpolitiskt och inte
upphovsrättsligt bestämda.
I april 2005 hade IFLA gått ut med
ett principiellt uttalande mot PLR,
så när IFLA i augusti kongressade i
Oslo, frågade jag IFLA-representanter
vad de tänkte göra nu, och ﬁck svaret:
Ingenting. Samma svar ﬁck jag några
månader senare av EBLIDA.
2006, när Italien, Portugal och
Spanien, som ville undanta offentliga
bibliotek från PLR-avgifter, dömdes
i EG-domstolen, kontaktade jag
på nytt EBLIDA, och ﬁck ett svar
som indikerar att EBLIDA nog inte
riktigt vågar säga emot en så mäktig
institution som EU-kommissionen:
EBLIDA’s copyright group met in
Vilnius at the end of last week. We
discussed the situation about the Public Lending Right. You will be disappointed to hear that we could not think
of any constructive steps to take. The
Commission is vigorously pursuing
Member States and we don’t believe
there is any chance of anyone listening
to us if we raise objections to the Right.
Det var då jag gav upp, och sedan dess
anser jag det vara helt meningslöst
att försöka prata med EBLIDA –
åtminstone om PLR-direktivet.

Fiktiva nätverk

Den 17 september 2008, samma dag
som ESF började i Malmö, ﬁck jag
post från Mikael Böök. Innehållet
var ﬂygblad, som berättade att den 20
september arrangerade Librarians for
informational commons and another
Europe, en workshop om bibliotek
och informationsfrihet, och där skulle
bland annat jag, som representant för
BiS, diskutera PLR-direktivet med
Andrew Cranﬁeld från EBLIDA.
Jag är inte BiS-medlem, och det
skulle aldrig falla mej in att uttala mej
om något som helst på vägnar av BiS.
Mikael Böök hade satt upp både BiS’
och mitt namn utan mitt vetande, och
deﬁnitivt mot min vilja.
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Jag blev därför inte bara överraskad,
utan också riktigt rejält förbannad,
och jag anser inte att detta är mitt
personliga problem. Det är ett
politiskt problem när man narras,
låtsas och bluffar. Fejkar storstilade
nätverk, när det i verkligheten handlar
om att föreningen BiS samt de spanska
och italienska aktionsgrupperna
här har lagt ut delar av sin
bibliotekspolitik på entreprenad: BiS
betalade en lokalhyra. La Plataforma
bidrog med fyra sidor spansk PLRhistorik, och från Marilena Cortesini
och Cologno Monzese-biblioteket
kom en sida tom retorik – om allianser
som ska byggas och kamp som ska
föras på alla nivåer.
Från workshoppen som Librarians
for informational commons and
another Europe arrangerade,
strömmade meddelanden av ungefär
samma kaliber: WTO, GATS och
TRIPS samt vissa EU-direktiv
hotar biblioteken. Biblioteken bör
vidareutvecklas som kultur- och infor
mationsallmänningar, och Librarians
for informational commons and
another Europe fortsätter att
diskutera och mobilisera omkring de
här frågorna.
Att bluffa, både för sig själv och
andra, är inte bara dumt, det är
födummande också. Innehållslösa
nätverk hindrar ett verkligt
samarbete. Tomma slagord skymmer
sikten för vad som verkligen händer
runt omkring oss.

Godtyckliga beslut

Parallellt med LICAE-workshoppen
i Malmö-Sverige, pågick ‘The 5th
European public Lending Right
Conference’ i Bukarest-Rumänien,
19-21 september 2008.
Till den konferensen hade EUkommissionen skickat en rapport,
som är intressant läsning. Här framgår
det att Kommissionen nu är så trött
och less på hela det eländiga PLRdirektivet att den helst inte vill ha
något mer med det att göra. Man
försäkrar att ”The Commission is not
working on any new initiatives which
relate speciﬁcally to the public lending
right”, och samtidigt puffar man för
förslag till nya fräscha EU-direktiv,
som “Green Paper on Copyright in
the Knowledge Economy”.
EU-kommissionen har också lagt
ned ﬂera PLR-ärenden, inte bara
mot de skandinaviska länderna, utan
också mot Portugal. Vilket är något
överraskande, eftersom Portugal

håller fast vid att biblioteken (folkskol- och universitetsbiblioteken)
inte ska betala PLR-avgifter. Sedan
Portugal blev dömd i EG-domstolen,
2006, har man offrat arkiv och museer,
som hädanefter ska betala PLRavgifter. Men alla offentliga bibliotek
är undantagna, och nu verkar både
Polen och Rumänien följa Portugals
exempel, medan Slovenien har kopierat
den svenska biblioteksersättningen.
Och EU-kommissionen ligger lågt.
Varför då, kan man undra.
När det gäller Portugal, har jag ännu
inte lyckats få fram någon information,
med vad gäller Danmark-och-Sverige
har Kommissionen nu offentliggjort
sina interna beslutsunderlag, och
här kan vi läsa att dansk och svensk
biblioteksersättning inte utgör
”a major priority for developing
copyright policy in the internal
market”.
Vad nu det kan betyda.
EU-kommissionen har också
kommit fram till att kulturell och
språklig mångfald är bra, och att
det kan vara tillåtet att använda
biblioteksersättningar för att främja
just detta.
EU-kommissionen har även räknat
på det, och kommit fram till att det
inte lönar sej att tvinga Danmark och
Sverige att betala PLR-avgifter till alla
upphovsrättsinnehavare inom EU/
EES-området. Eftersom utbytet skulle
bli max 200 euro per person och år.
Hur ska vi då tolka detta?
Att det är betydelsefullt att ha
politiker och byråkrater som
tar sitt ansvar och försvarar den
inhemska kulturpolitiken – som de
skandinaviska länderna, och Portugal,
har haft.
Eller handlar det bara om en
maktfullkomlig institution, EUkommissionen, som helt enkelt blivit
trött, och inte gitter tjafsa mer (om just
detta)
2002 ändrade Kommissionen, helt
godtyckligt, sin tolkning av PLRdirektivet, och krävde: Bort med all
kulturpolitik!
2007 ändrar man sej igen, lika
godtyckligt, och godtar viss
kulturpolitik, men: Om några år
gör Kommissionen kanske nya
beräkningar och kommer fram till
att man nog kan få ut 400 euro eller
mer, av de svensk-danska biblioteks
ersättningarna. Och börjar då om på
ny kula. För som EU-kommissionen
själv så ﬁnt uttrycker det: Den har
”discretionary power to decide”.
bis #4 2008

Global demokrati?

Inför EU-omröstningen 1994 sa
föreningen Bibliotek i Samhälle nej
till svensk anslutning till EU, och
det viktigaste argumentet var EU:s
demokratiska underskott:
En svensk anslutning till EU kan
få negativa konsekvenser både för
de demokratiska värden och den
solidaritet med tredje världen vår
förening anser viktiga att försvara och
utvidga.
(bis 1994:1)
Nu är vi där, i EU/EES, WTO och
globaliseringen, och frågan är: Hur
gör vi nu då, för att försvara och
utvidga solidariteten, de demokratiska
värdena, offentlighetsprincipen och
biblioteken … .
I bis 2005:4 skriver Mikael Böök:
Folkbibliotekens historia och
demokratiseringen är oskiljbara
processer, men hittills har
demokratiseringen främst varit
en process inom enskilda nationer.
Idag står mänskligheten inför en ny
utmaning: vi behöver demokratiska
institutioner på globalplanet.
Hur skapar vi då demokratiska
institutioner på globalplanet?
Ja, inte är det utifrån en
fördemokratisk maktfördelningslära,
och heller inte med hjälp av ﬁktiva och
innehållslösa nätverkskonstruktioner.
Tycker jag.
Vad tycker BiS, bissare och bisläsare?
Undrar
Siv Wold-Karlsen
Göteborg, 29. november 2008

bis #4 2008

Om ordets och
bibliotekets
makt
Svar till Siv Wold-Karlsen
I Dagens Nyheter nämns att ﬁlmen Gomorra har fått ett stort
europeiskt pris motsvarande Amerikas Oscar. Jag har inte hunnit se
ﬁlmen, men tror mig förstå varför den är värd att belönas. Roberto
Savianos berättelse om mafﬁan i Neapel med omnejd (camorran), som
alltså har ﬁlmatiserats, bevisar att ordets makt är obruten. Liksom
Don Peppino, prästen som håller fast vid sin logik (av logos; ord),
bekräftar Saviano, att ordet nu liksom tidigare kan stå för någonting
verkligt och hållbart.
Det var via Marilena Cortesini, aktiv i kampanjen mot EUs
lånedirektiv, som jag först hörde om den ”nya italienska epiken”
och dess författarkollektiv Wu Ming. Saviano får väl också räknas
till denna speciella (och högst aktuella) litterära strömning. Därefter
gjorde en ung släkting klart för mig att jag bör läsa ”Gomorra”.
Läsning av en intervju med Saviano på nätet ﬁck mig slutligen att följa
rådet. Ungefär samtidigt blev jag medveten om att den europeiska
kärnkraftsindustrin i decennier har dumpat (dumpar?) radioaktivt
avfall i Somalien med benäget bistånd från mafﬁan. [1]
Siv Wold-Karlsen kallar bibliotekarierna fega. Hon har kanske rätt.
Annars hade de väl gjort uppror redan för några årtionden sedan.
Bibliotekarierna sitter på ordets makt men begriper inte att utnyttja
sin position. Fast den som saknar en plan för att vinna kampen
(strategi) gör naturligtvis bäst i att inte sticka ut hakan i förväg. Så
är det med bibliotekarierna, de är - inte utan orsak - rädda för att
förlora det lilla de har. Bättre ﬂy än illa fäkta. Och så sticks huvudet
i busken i hopp om ytterligare ett decennium utan engagemang...
Men världen krisar. Busken står i brand. Och mafﬁans inblandning
i kärnavfallshanteringen är bara ett av ﬂera tecken på att vi står på
lerfötter.
Enligt Siv Wold-Karlsen bestod Marilena Cortesinis bidrag till
Europas sociala forum av tom retorik [2]. Mig förklarar Siv vara en
bluffmakare. Ifall jag försöker ge sken av att vara större och starkare
än jag är, ja, då bluffar jag. Siv skriver: ”Innehållslösa nätverk hindrar
ett verkligt samarbete. Tomma slagord skymmer sikten för vad som
verkligen händer runt omkring oss.”

Biblioteksmakt

Jag är tacksam för att Siv gett mig en anledning att reda ut varför
biblioteksmakt inte är ett tomt slagord.
Siv tar i detta sammanhang upp Montesquieus maktfördelningslära,
vilket är utmärkt. Bland statsvetarnas oräkneliga bidrag är
Montesquieus ett av bestående värde. M:s avhandling Om lagarnas
anda avsåg att motivera en begränsning av den absoluta makten och
öka medborgarnas frihet genom lagstiftning, men verket tillkom före
yttrande-, tryck- och pressfrihetens genombrott. I Montesquieus
begrepp om friheten ges informationsfriheten mycket lite utrymme.
Thomas Carlyle nuddade vid problemet när han ett sekel efter
Montesquieu myntade talesättet om
”det fjärde ståndet” (the fourth estate). [3] Termen har sedermera
använts för att sammanfattande beskriva den speciella makt, som det
skrivna ordet kan och bör besitta.
Men parallellen haltar. Medan de lagstiftande, verkställande
och dömande statsmakterna sedan länge deﬁnieras och beskrivs
såsom obligatoriska maktinstitutioner har informationsfriheten
förblivit... en fri- och rättighet. Riksdag, regering och domstolar
måste vi helt enkelt ha, för det står så i grundlagen. Annat är det
med informationsfriheten, som förblir ett tomt ord ända tills någon
modig man eller kvinna, typ Roberto Saviano, tar sig för att verkligen
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använda ordets makt. Det kan gå
årtionden innan man blir varse att
kärnkraftsindustrin låter mafﬁan
dumpa radioaktivt avfall i Somalien
eller Ryssland, helt enkelt för att
”fjärde ståndet”, dvs journalisterna,
skribenterna och författarna, för att
inte tala om lagstiftarna, ministrarna
och domarna, föredrar att titta bort
och hålla käften.

Bibliotekets roll

Nå, var kommer bibliotekarierna
in i bilden? Jo, vi antar ju att
biblioteket har förträfﬂiga
demokratiska egenskaper, att
biblioteket, snarare än press och
media, vilka sist och slutligen är
businessföretag, bildar den yttersta
garantin för informationsfriheten.
Bibliotekspolitiker, t ex Oliver
Garceau i USA [4] och Jan Ristarp
i Sverige[5], har också lagt fram
övertygande argument och empiriskt
material som tyder på att biblioteket
har spelat en viktig roll i demokratins
förverkligande. Och många länder
har en bibliotekslagstiftning,
som verkar utgå ifrån att ett
fungerande biblioteksväsen är en av
förutsättningarna för ett demokratiskt
samhällsskick. Men ingenstans
står detta, såvitt jag vet, skrivet i
grundlagen. Den informationella
makten, som ytterst baserar sig
på biblioteken, saknar m a o
fortfarande en konstitutionell status,
som motsvarar de tre traditionella
statsmakternas. Varför?
Därför att denna fjärde,
informationella makt inte låter
sig bindas av nationsgränserna
utan tvärtom strävar efter att vara
kosmopolitisk och universell. Det
framgår redan av Gabriel Naudés Råd
om inrättandet av ett bibliotek (1627)
[6] att biblioteket är mänsklighetens,
inte statens minne. Biblioteket är ett
universellt, i motsats till ett nationellt
forum. Stater förgår, bibliotek består.
Och så vidare.

Internet

Detta är alltså välkänt sedan länge
tillbaka. Det nya är internet, som
också är ett bibliotek. Eller, om man
föredrar att utgå ifrån Ranganathans
femte lag om biblioteket som ”en
växande organism”[7], dess aktuella
utvidgning.
I och med internet är
mänskligheten uppenbarligen i färd
med att konkretisera sina drömmar
och abstrakta idéer om en vidare
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gemenskap än familjen, stammen
och nationen. Genom internet får
hela mänskligheten ett yttre minne
[8] och en öppen global agora,
som kan ge innehåll åt begreppet
”global demokrati”. Biblioteket i sin
nuvarande, allt mer digitaliserade
form närmar sig den punkt då det
måste ta medansvar för politiken
och fullt ansvar för att garantera
informationsfriheten.
I den nordamerikanska
maktfördelningsläran talar man om
’checks and balances’. Biblioteket
bör genom internet utveckla sig
till den globala institution och
informationella makt, som håller de
nationella statsmakterna i schack.
Uttrycket ’cyberspace’ pekar
på en realitet: internet är så gott
som självstyrande. ’Cyber’ är
från grekiskans ord för styrning
och från kybernetik, läran om
självreglerande maskiner. När Perry
Barlow publicerade A Declaration
of Independence of Cyberspace
(1996) gjorde han människor
medvetna om internets natur men han
kunde gärna också ha understrukit
internets släktskap med bibliotek.
Biblioteket är i likhet med internet
en institution som (i princip) utan
dröjsmål levererar all information
till alla medborgare utan politisk
eller korporativ inblandning. Även
internet behöver sina bibliotekarier
för att sköta katalogen över de
mångsiffriga IP-numren och
adresserna typ ”foreningenbis.
org”. Detta är en uppgift för riktiga
bibliotekarier, inte för regerings- och
företagstjänstemän. De sistnämnda
har visserligen temporärt lyckats
sköta uppgiften med heder (inom
ramen för ICANN). Men i längden
är staternas och korporationernas
internet governance lika ohållbar som
vårt nuvarande politiska system med
dess ca 192 nationalstater inrangerade
i hierarkiska militärblock som
slösar triljoner på imperialistiska
krig och på att hota oss alla med
sina massförintelsevapen. Tala om
klimatpolitik! I något skede, snart,
måste bibliotekarierna ta sig själva i
kragen och göra klart för regeringarna
och Google Inc. var skåpet ska stå i
mänsklighetens nya bibliotek.

dvs EUs lånedirektiv på ett
biblioteksseminarium inom ramen for
europeiska sociala forum. Är det inte
på tiden att bibliotekarierna ställer
upp tillsammans med de som försöker
förändra och förbättra vår värld, dvs
rörelserna och organisationerna på
världens och Europas sociala forum?
Jag träffade Siv på EBLIDAs
konferens om GATS och TRIPS i
Cambridge i mars år 2005. Sedan
dess har vi korresponderat om EUs
lånedirektiv per ytpost (eftersom Siv
inte använder eposten). Jag utgick
ifrån att Siv skulle föreläsa om public
lending right på ESF-seminariet,
vilket visade sig vara ett misstag,
eftersom hon inte gav besked och
inte kunde nås per telefon eller brev
under veckan före ESF. Beklagar och
ber så mycket om ursäkt för att Sivs
namn felaktigt förekom i seminariets
preliminära program.

Noter och hänvisningar
”Gomorra” visade sig vara slutsåld i
bokhandeln. Jag köpte ljudboksversionen
på internet. Den bibliotekshistoriska
antologin ”Mänsklighetens minne”, red. av
Eric Carlqvist och Harry Järv, måste väl
varje bibliotekarie med självaktning ha i sin
bokhylla? Det övriga kan hämtas i nätets
stora bibliotek. MB / book@kaapeli.ﬁ
[1] Se After the Tsunami. Rapid
Environmental Assessment. UNEP 2005, s
134. Se även artikeln av Vladislav Marjanovic
på Radio Afrika International i Wien:
“Atommülldeponie Afrika” (2005), samt
dokumentet “Maﬁa Links to Toxic Waste

Ursäkt

Gomorron yxskaft, säger jag
därför till Siv, som meddelar att
hon är förbannad för att ha fått
inbjudan att tala om sin specialitet
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Trade - Europe” (1997) i Greenpeaces arkiv
på nätet.
[2] Marilena Cortesinis inlägg om en
europeisk kampanj mt EUs lånedirektiv
är länkat till på biblioteksnätverkets sida i
Openesf.net.
[3] Carlyles formuleringar om “fjärde
ståndet” i föreläsningen “The Hero as
Man of Letters” (1840) brukar citeras i
encyklopedierna inklusive Wikipedia.
[4] Garceau, Oliver : The Public Library in
the Political Process. Columbia University
Press. New York 1949.
[5] Ristarp, Jan: Mitt i byn! Om det
moderna folkbibliotekets framväxt. BTJ
2001.
[6] Naudés Råd... i svensk översättning
av Eric Carlqvist ingår i Mänsklighetens
minne (2008) .
[7] Också Biblioteksvetenskapens fem lagar
av Ranganathan ingår i Mänsklighetens
minne, a.a.
[8] , ”... uppkomsten av en inre värld har
gjort det möjligt för mer avancerade former
av tänkande att uppstå”, skriver Peter
Gärdenfors i Hur Homo blev sapiens. Om
tänkandet evolution (2000), s 208. Men han
konstaterar också att ”tecknen lägger ut
tankarna i världen”, s 198.

BiS och ESF
Siv Wold Karlsen diskuterar och kritiserar med all rätt
rätt
rä
BiS engagemang i European Social Forum i Malmö
Malmö den
17 – 21 september. Styrelsen för
för BiS ﬁck inbjudan till ett
fö
planeringsmöte
planeringsmö
planeringsm
öte på
på V
Världsbiblioteket
ärldsbiblioteket om bibliotekens
deltagande och roll i ESF nära
nära ett åårr i fö
nä
fförväg.
örv
rvääg. Vi
diskuterade frå
fr
frågan
ågan och utifrån
utifrån dels intressanta
utifrå
rapporter från
från bibliotekariernas insatser i de SF som
frå
tidigare har ordnats och våra
våra egna positiva erfarenheter
vå
från
frå
fr
ån Stockholm Social Forum för
för ett par åårr sedan,
fö
bestämde
bestä
best
ämde vi att försöka
förs
fö
rsö
öka delta.
Tyvärr kunde ingen av oss delta i det inledande
Tyvärr
Tyvä
planeringsmötet
planeringsmö
planeringsm
ötet och vi konstaterade, när
när vi ﬁck
nä
rapporten, att planerna, som Siv skriver, i första
första hand
fö
ggällde
ällde samarbete och dokumentation, vilket vi tyckte
llät
ät bra, men var mycket ambitiösa,
ambitiösa, kanske alltfö
ambitiö
alltf
alltför
ör
ambitiösa.
ambitiö
ambiti
ösa. Det inrättades
inrättades en diskussionslista och via
inrä
den ﬁck vi rapporter om den fortsatta planeringen.
Det äärr bara att beklaga att vi inte hann engagera oss
ssåå som vi hade tänkt
tänkt och planerat. Det fattades beslut,
tä
som vi inte hade deltagit i, men vi vill inte skylla på
på
planeringsgruppen, utan problemet var att vi inte deltog
i tillrä
tillräckligt
tillr
äckligt hög
hög grad. Jag sjä
hö
sj
själv
älv hade planerat att ååka
ka
till Malmö
Malmö men av olika anledningar kunde jag inte
det. BiS engagemang kom till slut att handla om att BiS
bidrog ekonomiskt till ett seminarium och att några
några
nå
enskilda medlemmar deltog med praktiskt arbete. Att
Siv sattes in som medverkande i ett seminarium äärr dock
inte vå
vvårt
årt fel, det skedde utan att arbetsgruppen hade
tagit kontakt med oss. Vi beklagar verkligen detta och
tycker förstås
först
fö
rståås inte att det äärr Sivs ”personliga problem”.
Vi borde ha följt
följt upp arbetsgruppens mycket bättre.
fö
bättre.
bä
Vi håller
håller också
hå
också helt med Siv om att det inte äärr nå
någon
n
ågon
som helst mening att inrä
inr
inrätta
ätta nä
n
nätverk,
ätverk, som bara äärr
formella och därmed
därmed innehållslösa.
dä
innehållsl
innehå
llslö
ösa. Vi tror att det
tyvärr
tyvä
tyv
ärr ofta hä
h
händer
änder med den här
här sortens nätverk,
hä
nätverk,
nä
en spä
sp
spännande
ännande organisationsform, som ofta passar
ideella gruppers aktiviteter. Men samtidigt ställer
ställer
stä
nätverket
n
ätverket stora krav på
på deltagarnas engagemang och
beslutsfattandet och ansvaret blir ofta oklart. I det här
hä r
hä
fallet har inte BiS insatser räckt
räckt till och i efterhand kan
rä
man dra slutsatsen att det fö
fförmodligen
örmodligen hade varit bättre
bättre
bä
om vi inte alls hade deltagit.

Mikael Böök
på ESF.
Foto: Anders
Ericson

Vad beträ
betr
beträffar
ä ffar frågorna
frågorna om PLR, har BiS, bl.a.
frå
genom Sivs artiklar, bidragit till att den svenska
biblioteksvärlden
biblioteksvä
biblioteksv
ärlden fått
fått betydligt mer information ään
få
n
genom nå
n
någon
ågon annan svensk kanal. Hä
H
Här
är borde Sivs kritik
riktas mot Svensk Biblioteksfö
Biblioteksf
Biblioteksförening
örening och andra aktörer
aktörer
aktö
med betydligt större
större resurser ään
stö
n vad BiS har.
Sivs avslutande frå
fr
fråga
åga äärr hö
högst
h
ögst relevant: ”Hur gör
gör vi
gö
nu då
d
då,
å , fö
fför
ör att försvara
försvara och utvidga solidariteten, de
fö
demokratiska värdena,
värdena, offentlighetsprincipen och
vä
biblioteken…” En del av svaret äärr att vi i BiS ska göra
göra
gö
vad vi kan, men att ﬂer måste
måste engagera sig!
må
Lena Lundgren
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Forumet, festen og den falske pressen
Tekst og foto: Anders Ericson, Moss, Norge

M

Social movements, libraries, researchers and historians. Seminarium på Rosengårds Folkets hus

itt første Social Forum var
det europeiske i Malmö i
midten av september. Det
var stort (15-20 tusen), det var bra
(også seinsommaren!), men det var
også kafkask usamanhengande og
kompromissfylt.
Du kjenner til World Social Forum
som gigantiske opptog av unge
demonstrantar og nokre hundretals
svartkledde med masker og brustein.
Det er dette som får alt fokus frå
presse og teve. Normalt føresteller du
deg i alle fall ikkje bibliotekarar i slike
samanhengar. Men eit år tidligare
fekk eg innbyding av Mikael Böök
til eit arrangement i Stockholm, der
bibliotekfolk frå ﬂeire land førebudde
inntil ﬂeire bibliotekseminar i Malmö

2008. Mikael har vore med på SF
sidan byrjinga, og i alt i Mumbai i
2004 organiserte han seminar om
bibliotekets demokratiske rolle, blant
anna saman med presidenten i IFLA
på den tida, Kay Raseroka. Og eg blei
med.

Ulike språk

Men så blir det aldri slik ein ønskjer
eller har planar om. Først måtte
dei over 800 forslaga til seminar og
workshops brutalt reduserast til
200. Eitt seminar blei slått saman
for både bibliotekarar, historikarar
og forskarar. Mykje har vi saman,
men ikkje alt. Det kan også vere
inspirerande med deltakarar frå alle
verdshjørne (latinamerikanarane var

godt synlege på ESF, likevel ikkje
på bibliotekfeltet). Men innleiarane
og debattantane skal ikkje berre
tale forståeleg engelsk (eventuelt
med tolk), men også fatte kva
motdebattantane seier. Derfor er det
helst innleiingane ein kjem i hug. Eg
vil spesielt nemne Stuart Hamilton
frå IFLA som prata om Libraries
and the War on Terror. Og samtalane
i pausane var gode, og på kafeane,
konsertane og under den store
demoen. Dei kontaktane du får kan
følgje deg heile livet.
Til seminaret om Public Lending Right
(PLR) kunne ikkje dei framtredande
italienarane kome (bibliotekarlønane
er låge der også). Filmen deira viste

Catharina Engström, Helsingborg
Vad gjorde du på
på ESF?
Jag besö
bes
besökte,
ökte, förutom
förutom seminarier om kooperation i Afrika och ickevåldsaktioner
fö
ickevåldsaktioner mot
ickevå
vapenindustrier, en workshop: Social movements, libraries, researchers and historians.
Vad gav det dig?
Det intressanta frå
fr
från
ån workshopen var vad Stuart Hamilton från
från IFLA bl a informerade om,
frå
nämligen
n
ämligen FBI:s intresse fö
fför
ör biblioteken efter den 11 september i USA. Att USA:s jakt på
på
terrorister griper in i alla områ
omr
områden.
åden. Workshopen samlade ju ääven
ven andra yrkeskategorier,
historiker, och som jag minns var det bara Stuart Hamilton som representerade bibliotek.
Jag tycker att utbudet var imponerande men aktiviteterna var alltför
alltför utspridda ö
alltfö
över
ver stan
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Dokumentationsgruppen i möte
likevel at dei er aktive (sjå lenke).
Men som vi ser av debatten i dette
nummeret av bis, kom heller ikkje
Nordens fremste ekspert, Siv WoldKarlsen. Og, som same Siv påviser,
meiner representanten for EBLIDA
at PLR er mindre interessant, så
han prata om andre ting. Som var
bra nok, men det er altså mykje
informasjonsarbeid som står att.

Dokumentasjon

Fleire bør gripe ideen å dokumentere
konferansar, slik Mikael Böök har
gjort det i Verdas Sosiale Forum i
Nairobi i 2007 og slik blant anna
Världsbiblioteket gjorde det i Malmö.
Slikt synleggjer samfunnsnytta til
biblioteket. Ved hjelp av skoleelevar

og eigen innsats blei det samla inn
alle typar trykt materiale frå dei ﬂeste
arrangementa. Seinare er det ordna og
deponert ved Arbetarrörelsens arkiv
och bibliotek.
Det sosiale er viktig, og ikkje minst
kontakten over generasjonsgrensene
kan ha blitt betre for manges
del under ESF 2008. Men blant
bibliotekarane var det vi over femti
som dominerte i Malmö, så vel som på
internasjonale bibliotekkonferansar.
Ein positiv tendens i Malmö var dei
mange fagorganiserte frå alle typar
yrke. Her var også dei heilt unge.
Førehandsomtalen av ESF i media
var sjølvsagt einsidig negativ og
fokusert på ”valden”. Også tusna av
bibliotekarar som sat heime, fekk

berre lese om og sjå det som skjedde
den eine av dei ﬁre kveldane, då nokre
få provokatørar gjorde presis det
pressa (og polisen?) ønskte. No veit
de litt meir. Forresten; ein spaltist i
Sydsvenskan dementerte at ESF-arane
”luktar illa”.
http://openesf.net/projects/
librarians-for-informationalcommons-and-another-europe/
project-home
http://openesf.net/projects/
librarians-for-informationalcommons-and-another-europe/videos

Maud Hell, Lund
Vad gjorde du på
på ESF?
Jag gick på
på n
några
ågra seminarier och workshops och mötte
mötte biblioteksgruppen på
mö
på Garaget, där
dä r
dä
vi planerade dokumentinsamling. Sedan samlade jag in material under en dag runtom i
Malmö.
Malmö
Malm
ö.
Vad gav det dig?
Intressant och roligt att se så
så mycket aktivitet, unga och gamla aktivister - det motsäger
motsäger
motsä
lite det där
där om det dåliga
dä
dåliga engagemanget! Mycket intressanta inslag frå
då
fr
från
ån må
många
m
ånga olika
lländer
änder om väldigt
väldigt många
vä
många olika äämnen,
må
mnen, bl.a. ääven
ven om språ
spr
språk,
åk, kvinnofrågor
kvinnofrågor och kultur.
kvinnofrå
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Vampyrer trivs bäst på bibliotek.
Om Elizabeth Kostovas ”Historikern”
Annsoﬁ Lindberg

D

en amerikanska bestsellerförfattaren Elizabeth
Kostovas roman ”Historikern” som kom ut 2005
kan närmast beskrivas som en skräckroman där
en betydande del av handlingen utspelas i biblioteksmiljö.
Genom att snoka runt i bibliotek och arkiv, hitta
underliga skrifter och försöka tolka dem, banas vägen
till de verkligt spännande äventyren enligt Kostova. Man
kan också förundras över vissa av de udda bibliotekarier
som förekommer i romanen, varav ﬂera beskrivs som
både bleka och ljusskygga med märkligt vassa tänder.
Kostovas bild av gamla dammiga bibliotek kan nog av
den kritiske läsaren uppfattas som en smula romantiserad
och föga verklighetsförankrad. Men vad gör det när
berättelsen är så spännande. Den som gillar att krypa
upp i favoritfåtöljen med en rysare ﬁnner med säkerhet i
Kostovas roman sitt lystmäte.
Handlingen utspelas till stor del på olika bibliotek och
arkiv i Europa och Istanbul. Det märks tydligt att Kostova
sedan barndomen är väl hemmastad i den miljö som hon
beskriver, vilket troligtvis beror på att hennes mor är
bibliotekarie. Det mest unika med romanen är kanske
att vi får vi stifta bekantskap med en annorlunda och
oupptäckt sida av vampyrsläktet, nämligen de ”bildade
vampyrerna”, vilka känner inte enbart törst efter blod,
utan även törst efter att förkovra sig. Och den som söker
skall ﬁnna, det blir man snart varse när man kommer
in i den omtumlande handlingen som till stora del är
förlagd till ett exotiskt Östeuropa på 1950-talet under
kommunisttiden.
Romanen börjar dock 1972 med att en småtorr och
allmänt hårt hållen 16-årig ﬂicka en dag hittar en mystisk
bok i sin fars bibliotek. Bokens sidor har tomma blad
förutom på mittuppslaget där en stor drake är avbildad.
Flickans far är amerikansk historiker med gästprofessur
i Amsterdam. Fram till den ödesdigra dag då hans dotter
ﬁnner den mystiska boken i hans privata bibliotek har
livet för far och dotter gått sin gilla gång. Till en början
är fadern mycket bekymrad över dotterns fynd men på
grund av hennes enträgna nyﬁkenhet bestämmer han
sig för att till sist berätta sanningen om boken med alla
dess märkliga referenser. Tillsammans med skriften
ﬁnns också en bunt brev som på olika sätt anknyter till
legenden kring Dracula, Vlad Tepes, fursten som regerade
i Transsylvanien på 1400-talet.
Historikern är snillrikt komponerad då romanen
utspelar sig under tre tidsperioder; 1930, 50- och 70-tal.
Handlingen för läsaren till Oxford, Bulgarien, Ungern,
Rumänien och Istanbul, och ﬁktion och historiska fakta
blandas till en mustig gotisk berättelse lagom doserad med
fantasifull skräckromantik. Huvudpersonerna besöker en
rad olika bibliotek och arkiv. Att Kostova själv älskar att
beﬁnna sig på dessa platser är det knappast någon tvekan
om. I Historikern beskrivs inte bara biblioteksmiljöer
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utan centralt är även själva sökandet efter information.
Sökprocessen förvandlas till en slags spännande ceremoni
med djupa själsliga dimensioner. Professor emerita i
Biblioteks- och informationsvetenskap Carol Kuhlthau
hade knappast kunnat förklara detta fenomen tydligare
och framför allt inte så fantasifullt som Kostova. Här följer
ett talande exempel som beskriver denna process. Följande
händer när den unge historieprofessorn som doktorand
på biblioteket i Oxford först kommer i kontakt med den
märkliga skriften.
”Efter att ha stirrat på boken i ytterligare några minuter
lade jag den på mitt skrivbord och gick ned till kortregistret
på bottenvåningen. Det fanns faktiskt ett ämnesord för
Vlad III (Tepes) från Valakiet 1431-1476. Se även Valakiet,
Transsylvanien och Dracula”
Kostova ger läsaren en direkt hänvisning till hur
man skall söka efter Dracula, må vara i en gammaldags
kortkatalog. Informationskompetens och sökmetodik
står helt i samklang med hur en professionell bibliotekarie
arbetar. Ett annat citat från romanen avslöjar hur angenämt
det kan var att vistas i en bibliotekslokal när:
”Min favoritbänk i det gamla universitetsbibliotekets
stora sal värmdes fortfarande av våreftermiddagens sista
solstrålar.”
Eller vad sägs om denna beskrivning av en lånedisk
på ett av Oxfords universitetsbibliotek. ”För att komma
till utlåningsdisken måste jag skynda igenom ett långt,
katedralliknande mittskepp. Utlåningsdisken stod
där altaret skulle ha stått i en riktig katedral, under en
väggmålning av Vår fru – av Kunskapen, förmodligen - i
himmelsblå klädnad och med famnen full av himmelska
volymer. Att kvittera ut en bok där var liktydigt med att ta
nattvarden.”
Kostovas berättelse är framvuxen ur en lång tradition
av vampyrberättelser men det kan samtidigt noteras
att Historikern inte är någon renodlad skräckroman.
Detektivromanens form är minst lika viktig då det ﬁnns en
hel del pusslande kring fakta och detaljer som känns igen
ifrån denna genre.
När så äntligen Dracula själv i egen hög person gör entré,
några hundra sidor in i romanen, visar han sig vara en
minst sagt bildningstörstande man som äger ett enormt
bibliotek. Detta är ju heller inte så konstigt med tanke
på att han samlat böcker och skrifter i minst 500 år. En
av anledningarna till att han ”inﬁltrerar” i Europas lärda
kretsar, vilket sker i Historikern, är för att han söker efter
en lämplig person som kan katalogisera hans enorma
bibliotek. Att han sedan går lite väl drastiskt tillväga vid
rekryteringen av en bibliotekarie till sina samlingar är väl
bara som sig bör.
Att Dracula äger ett ansenligt bibliotek är inget som
Kostova hittat på. Redan i irländaren Bram Stokers roman
Dracula från 1897 beskrivs ingående Draculas bibliotek
på slottet i Transsylvanien. I en av huvudpersonernas
bis #4 2008

dagboksanteckningar får man reda på följande angående
detta bibliotek:
” I biblioteket fann jag till min stora förtjusning ett stort
antal engelska böcker, hela hyllor fulla, och även inbundna
årgångar av tidskrifter och tidningar …… Medan jag
granskade böckerna öppnades dörren och greven steg in
Han hälsade hjärtligt på mig och hoppades att jag sovit
gott. Sedan fortsatte han: Det gläder mig att ni hittat hit,
för jag är säker på att här ﬁnns mycket som intresserar er.
Dessa vänner – och han lade handen på några böcker – har
varit mina goda vänner och skänkt mig många timmars
glädje …”
Det lär väl knappast råda något tvivel om att den
Transsylvaniske greven är en bokälskare när man läser
dessa rader.
När Historikern kom ut ﬁck den konkurrens av en annan
bestseller som snabbt nådde ännu högre försäljningssiffror,
Dan Browns Da Vincikoden. En del likheter ﬁnns mellan
de båda romanerna. Huvudpersonerna är framgångrika
vetenskapsmän som ställs inför frågor som går utanför den
etablerade forskningen. I båda berättelserna används en rad
fakta som varvas med ﬁktion. Kostova liksom Brown vill
tydligt påpeka hur forskaren får revidera sin uppfattning
baserad på vetenskapliga fakta eftersom dessa inte
stämmer med verkligheten. I Bram Stokers Dracula är det
framför allt läkaren Doktor Seward som får representera
den moderna naturvetenskapen. Hans gamle lärare och
mentor däremot, Doktor van Helsing, är en man med vissa
kunskaper om det ockulta vilket får stor betydelse inför
jakten på Dracula.
Om man vill hitta ﬂer vampyrer i biblioteksmiljö är
det intressant att granska en helt annan typ av detta
mångfacetterade monster, nämligen de som förekommer
i den amerikanska TV-serien ”Buffy och vampyrerna”.
Runt huvudpersonerna har författaren Joss Whedon skapat
en hel mytologi som lett till vetenskapliga arbeten inom
såväl psykologi, genusvetenskap som sociologi. Centralt
i Buffy och vampyrerna är valet av biblioteket som
samlingsplats för berättelsens huvudpersoner. En annan
innovativ vinkling av vampyrtemat ﬁnner man i John
Ajvide Lindkvists roman ”Låt den rätte komma in”, just nu

Skabbig vampyr?

aktuell som ﬁlm, vilken utspelar sig i Stockholmsförorten
Blackeberg. Här ﬁnns en problematik kring mobbing
som fungerar som en nyskapande impuls. Vampyrens
utanförskap är central för handlingen.
Den atmosfär av mystik som omger vampyren har
främst sina rötter i den gotiska skräckromanen från 1800talet. När Sigmund Freud under förra seklet utvecklade
psykoanalysen som en metod att utforska människans inre
och undermedvetna stod framför allt det dolda sexuella
begäret med förträngda drömmar och barndomsupplevelser
i fokus. Vampyrerna som ofta förknippas med ett
amoraliskt beteende bidrog i detta sammanhang till nya
frågeställningar. För den som vill fördjupa sig i denna
problematik rekommenderas artikeln ”Den impotente
vampyren? Vampyrer och sexualitet i den samtida
vampyrromanen” av Anna Höglund som är doktorand och
litteraturvetare vid Växjö universitet. http://www.vxu.se/
hum/publ/humanetten/nummer4/art9904.html
Hur som helst, vampyrer är tveklöst betydligt sexigare
än många andra klassiska monster som exempelvis
Frankensteins monster, varulvar och mumier. Men
vampyren har inte alltid varit så insmickrande och
spännande som den är idag. Den ursprungliga varianten
av detta väsen som har sina rötter i Östeuropa och Turkiet
var inte alls särkilt charmig. Ofta uppträdde dessa ﬁgurer
i sin källarunkna liksvepning som av förklarliga skäl med
tiden blev ganska skabbig (se Murnaus ﬁlm ”Nosferatu”).
Men denna äldre variant av monstret kan nog i dagens
populärkulturella sammanhang anses så gott som utdöd,
om detta nu är möjligt eftersom vampyrer är odödliga. I
den klassiskt gotiska skräcklitteraturen använde sig ofta
författarna av exotiska platser som läsaren inte kände till,
Transsylvanien är ett bra exempel på detta. Historikern
följer också denna tradition. Exempelvis beskrivs ingående
ett myllrande Istanbul med tillhörande basarer och
moskéer.
Att vampyren är ett monster som kommer att överleva
olika trender och hänga med i den moderna utvecklingen
beror kanske främst på dess förmåga att skickligt smälta
in i skilda miljöer samtidigt som den är så annorlunda
och väsensskild från oss människor. Vampyrens sexuella
dragningskraft
är viktig som
”skuggfenomen”,
men i Kostovas
roman framhålls
också vampyrens
kulturella intressen
och Dracula beskrivs
som både listig, smart
och bildad. Om det
nu skulle vara så att
vampyrer verkligen
existerar så är risken
faktiskt stor att de
besöker just ert
bibliotek.
Förmodligen
kommer framtidens
vampyrer dessutom
vara ena hejare på att
surfa på nätet.
Charmig vampyr?
Så se upp!
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B-posttidning

Återställer Obama arkivet?
När nationalbiblioteket i Bagdad plundrades i samband med USA:s invasionen var de amerikanska trupperna
passiva. Desto mer aktiv har den amerikanska armén
varit när det gäller att föra ut arkivhandlingar ur landet.
Oljeministeriets arkiv och annat som bedömdes vara
av politiskt eller strategiskt intresse. Det betyder att
omfattande dokumentation av Saddams många år vid
makten nu beﬁnner sig hos Pentagon i USA. Materialet
har digitaliserats, men originalhandlingarna ﬁnns ändå
kvar.
Mot detta har Saad Eskander, chef för Iraks nationella
bibliotek och arkiv reagerat. Eskander skrev en
uppmärksammad nätdagbok om livet i hans bibliotek
(se bis nr 2007:4) och har nu engagerat sig mot att
det irakiska arkivmaterialet bjuds ut till forskning
av Pentagon till särskilt utvalda. Han sällar sig
därmed också till andra kritiker av Minerva Research
Initiative (MRI). Dessa kritiker vänder sig mot att
försvarsdepartementet skall styra forskningen och
Eskander misstänker att ett av MRI:s projekt (”the
Iraqi Perspectives Project”) kommer att bygga på av
Pentagon sorterat material. Det är irakierna själva som
skall använda sitt lands material i en akademisk och praktisk uppgörelse med Saddamåren. Hursomhelst menar han
att det strider det mot 1954 års Haguekonvention att en ockupationsmakt får lägga beslag på och föra ut ett lands
arkivhandlingar, dess historiska minne.
Källa: Saad Eskander. Minerva Research Initiative. Searching for the truth or Denying the Iraqis the right to know
the truth. http:// www.ssrc.org/essays/minerva/2008/10/29/eskander
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