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Omslagsbild: Ulf Larson.
(ja - det heter ”la lotta continua”)
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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

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.

Manusstopp för nr 4 är 
1 december 

BiS har nu firat sina 40 år. Det märks inte minst i det här numret. Vi är lite 
stolta, men inte nöjda. Vänstern har försvagats betydligt sen de närmast hege-
moniska åren på 70-talet, men föreningen och tidningen finns kvar. 
   I jubileumsboken med det tvetydiga namnet En ny förening är nödvändig 
blickas förstås en hel del bakåt. Konstigt vore det annars, men i slutet av boken 
finns tankar kring framtiden från yngre bibliotekarier. 
   Den som läser BiS historia ser en föreningen som bekämpat kommersialism, 
kapitalism och framhävt det solidariska biblioteket. Ett bibliotek som vill in-
kludera.
   I det här numret blickas det också både framåt och bakåt. 2000-talets unga 
biblioteksarbetare verkar i en annan tid och en annan informationsmiljö.  In-
ternet har blivit den stora informationskällan och integritetsfrågor har kom-
mit högt upp på agendan.
   Digitaliserade böcker framstår som en möjlighet och också ett potentiellt 
hot; Om man snart kan ladda hem stora mängder böcer och kan läsa dem på 
utvecklade läsplattor, vilken roll kommer då biblioteken att få? En mycket 
större hävdas det i detta nummer. 
   Vad betyder det om biblioteken i en framtid måste abonnera på ett av Goog-
les digitaliserat bokbestånd? Ännu en entreprenad och ett steg tillbaka för den 
offentliga sektorn - inte sant?

På tidningens sista sida en ljusglimt: Att Surabaya enligt Jakarta Post skall 
öppna tusen nya bibliotek på ett år, borde skicka en signal till alla politiker 
som vill lägga ner bibliotek!

Än sen då?
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Ingrid Atlestam kommenterar händelser och trender

Internet för alla
Det är rubriken för 
länsbibliotekets kampanj 
i Östergötland. Kolla 
http://www.lansbibliotek.
ostsam.se/  och gör 
sammalunda. Hur 
folkbiblioteken lyckas med 
att överbrygga den digitala 
klyftan och skapa det 
mångspråkiga biblioteket 
är helt avgörande för 
bibliotekens framtid. Det 
gäller att folkbiblioteken 
ställer sig  på rätt sida om 
klassamhällets växande 
klyftor och bejakar sina 
rötter i folkbildningen 
och inte tar tag i den rot 
som finns i medelklassens 
kommersiella lånebibliotek. 

Dessvärre en växande 
marknad
Marknadsföring 
inriktad mot ett växande 
kundsegment, skulle det 
väl heta i dagens vokabulär, 
kolla:  www.platsjournalen.
se  senaste numret 
(2009:39). 
   Dessvärre var det bara 
ett par bibliotek som tog 
chansen och nappade på 
ett upprop på BIBLIST  att 
vara med i detta nummer 
av Platsjournalen, som ju 
når just de som bör vara 
en prioriterad grupp för 
folkbiblioteken.  
   Gärna upplevelse- 
bibliotek, men först ett 
rejält jobb! 
   Bibliotekets existens- 

berättigande kommer 
alltid att vara ”Mer nytta 
än nöje” även i Malmö och 
Strängnäs!

OBS Viktigt!
”Kulturen är viktigare 
än någonsin....” skriver 
socialdemokraterna i 
kulturavsnittet i sitt förslag 
till politiska riktlinjer. 
   Jaha, någon som hört 
det förut? Kulturen sägs 
ständigt vara ”viktigare 
än någonsin”, vilket måste 
innebära att den hela tiden 
blir viktigare och viktigare.
   En borgerlig syn på vad 
det kan innebära har vi 
nu fått i kulturproppen. 
Kulturministern 
säger, citerad i P1 i 
härommorgonen, att all 
kultur innebär tillväxt. 
Månne det vara samma 
tillväxtbegrepp som 
finansministern använder? 
   Kulturen ska inte 
längre motverka 
”kommersialismens 
negativa krafter” utan väl 
snarare samverka med dem, 
men kvalitén räddades kvar, 
åtminstone på pappret, tack 
vare protester.

Mångfaldig framtid
Första september började 
formellt projektet 
”det mångspråkiga 
biblioteket - utveckling 
av interkulturella 
mötesplatser”, ett kompet
ensutvecklingsprojekt för 

bibliotekspersonal i Västra 
Götaland finansierat av 
EU. 
   Samtidigt duggar 
nu sparbetingen tätt 
över åtminstone de 
göteborgska biblioteken. 
Det gäller då att försvara 
den mångspråkiga 
verksamheten, att 
argumentera för att 
bibliotek i mångspråkiga 
stadsdelar är extra viktiga 
och måste få kosta.
   Den som inte känner 
sig bekräftad, inte får 
böcker och tidningar på 
sitt språk, och möts av ett 
stängt bibliotek istället 
för ett välkomnande 
fullt av böcker, datorer 
och personal som har 
tid, kanske bränner bilar 
istället!
   Bibliotek handlar inte om 
utlåningssiffror utan om 
fri och jämlik tillgång och 
demokrati. 
   Var med och bygg upp 
bibliotekens mångspråkiga 
kompetens, bli medlem i 
Ningen http://mangsprak.
ning.com/

Lag och ordning
Regeringen har utsett 
Inger Eide Jensen till 
att genomföra den 
aviserade utvärderingen 
av bibliotekslagen. 
Utvärderingen ska vara 
klar i januari 2010. I 
beslutsunderlaget står att 
syftet med utvärderingen 
är att undersöka hur 

bibliotekslagen har 
fungerat i praktiken och 
om målen med lagen har 
uppnåtts.
   I uppdraget ingår bl.a. att:
-översiktligt kartlägga och 
analysera bibliotekslagens 
tillämpning, bl.a. när det 
gäller samverkan och 
biblioteksplaner, samt dess 
effekter för utvecklingen 
inom biblioteksväsendet 
i allmänhet och 
folkbiblioteken i synnerhet
- belysa relevanta 
omvärldsförändringar efter 
lagens tillkomst och andra 
faktorer som har betydelse 
för folkbibliotekens 
utveckling
- överväga behovet av att 
revidera lagen och lämna 
förslag på eventuella 
ändringar
- överväga formerna för 
uppföljning och tillsyn 
av lagen.   Ja, det svenska 
utredningsväsendet är 
inte vad det en gång varit, 
hej å hopp nu ska det gå 
undan! Alliansen räknar 
tydligen inte med en ny 
mandatperiod, så det gäller 
att systemskifta så mycket 
som möjligt under den 
tid som är kvar. Ligger de 
månne bakom skiftet till 
Dewey åxå?
   Att utredaren är 
gammal bissare, med 
från första början, bör 
väl ändå garantera bästa 
möjliga resultat under 
dylika förutsättningar. 
Men det gamla biskravet 
med normerande 
bibliotekslag och helt eller 
delvis förstatligande av 
folkbiblioteken lär inte 
vara gångbart! Men en 
snygg portalparagraf med 
en lagfäst målsättning 
för ”det allmänna 
biblioteksväsendet” 
och då en specifik för 
folkbiblioteken kan vi väl 
ändå hoppas på?
   Genom kulturproppens 
förslag att KB får ett 
samlat ansvar för vissa 
folkbiblioteksfrågor 
finns det äntligen en 
förutsättning för att vi 
äntligen ska få en nationell 
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bibliotekspolitik. Nu är det 
av största vikt att detta nya 
uppdrag för KB formuleras 
så att folkbibliotekens, 
från forskningsbiblioteken 
mycket skilda uppdrag, 
tydliggörs och får 
möjlighet att utvecklas. Det 
handlar något förenklat 
om tillgängliggörande 
i kontrast till KBs 
bevarandeuppdrag, samt 
folkbibliotekens så 
kallade kulturuppgift, 
uppsökande arbete, ansvar 
för biblioteksservice till 
funktionshindrade, media 
på alla språk som talas i 
landet, verksamhet för barn 
och unga samt funktion 
som ”medborgarkontor” 
och mötesplats. Allt 
detta tillsammans är 
folkbiblioteken unika 
uppdrag som måste lyftas 
fram och garanteras 
högsta prioritet. Det 
är just komplexiteten 
som är folkbibliotekens 
”affärsidé”. Därtill kommer 
skolbiblioteken på alla 
utbildningsstadier, de bör 
väl åxå innefattas i detta nya 
nationella uppdrag. 

Tullar på framtiden
Biltullar, trängselavgift eller 
vad det nu kallas påstås 
vara till för att minska 
biltrafiken i centrum, nu 
i Stockholm och enligt 
planerna så småningom 
även i Göteborg. Men det är 
precis lika dubbelmoraliskt 
som bibliotekens 
övertidsavgifter, som sägs 
vara till för att böckerna ska 
cirkulera, samtidigt som 
man balanserar budgeten 
med en förväntad inkomst. 
Om alla lämnade i tid 
så skulle det bli minus i 
bokslutet eller ett litet extra 
sparbeting.
   På samma sätt tänker man 
sig att trängselavgifterna ska 
bekosta nya vägbyggen, ju 
mer det körs i centrum, ju 
mer vägar byggs. På så sätt 
blir trängselavgiften den 
verkliga övertidsavgiften, 
en finansiering av klotets 
fortsatta färd mot 

undergång, nu när vi redan 
lever på övertid vad gäller 
miljöförstörelsen.
   Färdigkört eller kört, det 
är frågan?

Digital 
bibliotekssekretss nu!
På DN debatt i dag 13 
aug skriver Piratpartiets 
ledare Rick Falkvinge 
att Piratpartiet ska ställa 
upp i landstings och 
kommunalval för att driva 
informationspolitiska 
frågor. Mycket av det 
han för fram är helt i 
linje med BiS syn vad 
gäller biblioteken och 
yttrandefrihet och 
tillgången till information 
   Biblioteken nämns.
också i inlägget men 
då gäller det negativa 
erfarenheter. BiS krav på att 
bibliotekssekretessen ska 
gälla även användandet av 
bibliotekets datorer känns 
än mer angeläget!
   De frågor 
Piratpartiet driver 
är mycket angelägna 
för biblioteken 
och borde toppa 
biblioteksdebatten. 
Piratpartiet lyfter 
fram problemen, 
men lösningarna tål 
att diskuteras, så gör 
det!

Riv 
språktrösklarna!
Danmark har 
sedan många år 
en mångspråkig 
portal för invånare med 
annat modersmål än 
svenska, www.finfo.dk 
har samhällsinformation 
såväl statlig som kommunal 
på tolv språk, nu har 
Finland en liknande portal 
på femton språk, www.
Infopankki.fi. 
   Sverige hade tidigare 
www.sverige.se men den 
finns inte kvar ens på 
svenska utan är till största 
delen på engelska  med ett 
mycket begränsat antal 
länkar och texter på andra 
språk och då i första hand 

franska, tyska, spanska 
och ryska. Sidan är alltså 
inte avsedd för invånare 
med annat modersmål 
än svenska utan för 
affärskontakter och turism.
   Varken Stockholm, 
Göteborg eller Malmö har 
info på sina webbplatser 
på annat än svenska och 
engelska. Är det inte 
självklart att nödvändig 
samhällsinformation ska 
finnas lättillgänglig på de 
i landet mest frekventa 
språken? Det ältas 
mycket om misslyckad 
integrationspolitik, dags 
att göra något konkret, 
att se till att nykomna 
får en rimlig chans att få 
information om det svenska 
samhället, dess möjligheter 
och krav.
   Dags att dessutom 
upprepa ett gammalt krav 
från BiS spalter: Ge alla 
nyanlända ett lexikon, det 
borde vara en självklarhet 

och skulle tvinga fram 
produktion av lexikon som 
idag inte finns. 

Bibliotek förutsätter 
solidaritet
Läser att Malmö 
stadsbibliotek, som var först 
med att låna ut TV-spel, nu 
stoppat utlåningen på grund 
av allt för många stölder. 
Det har ”försvunnit” spel 
för 100.000 kr bara under 
våren. Utlåningen startar 
igen så snart man hittat 
ett bättre stöldskydd, 

manuell utlåning är 
tydligen otänkbart i dessa 
robottider.
   Stölder har förekommit 
på folkbibliotek åtminstone 
sedan man införde ”öppna 
hyllor”. Det finns två 
lösningar på detta problem, 
att dyrbart och eftertraktat 
material ”får fötter”, 
antingen slutar man köpa 
det eller annars förvarar 
man det ”bakom ryggen”. 
En tredje lösning är givetvis 
att man accepterar ett stort 
svinn eller bara blundar för 
det
   Det kommer alltid att 
finnas de som beter sig 
osolidariskt och snor av den 
gemensamma egendomen 
Om stölderna ökat i dessa 
den nya individualismens 
tidevarv vet jag inte, men 
onekligen finns det större 
värden att lägga beslag på 
nu med det digitala.
   Folkbibliotek förutsätter 
och bygger på solidaritet, 

att vi förvarar 
och förvaltar 
en gemensam 
egendom som 
kan användas 
av var och en på 
sådana villkor att 
alla kan få del av 
denna rikedom. 
Varför är vi så 
dåliga på att 
marknadsföra 
själva idén med 
folkbibliotek, 
denna geniala 
sociala 
innovation, som 
bygger på det 
ursocialistiska, 

från var och en efter 
förmåga till var och en efter 
behov.
   Ingen biblioteksvisning, 
inga bokprat, inte en 
dag utan att nämna hur 
folkbibliotek och solidaritet 
hänger ihop såväl historiskt 
som nu och sedan!

Se människan!
Det finns en bild av 
bibliotek och bibliotekarier 
som förändringsobenägna 
kramare av gamla former 
vad gäller såväl media 
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som verksamhet, men den är 
knappast sann. Folkbiblioteken 
lanserade ”öppna hyllor” långt innan 
detaljhandlarna vågade släppa någon 
kund in bland varorna, allt handlades 
över disk. Det är inte biblioteken som 
tagit efter varuhusen utan tvärtom. 
Biblioteken började registrera sin 
omsättning digitalt med hjälp av 
streckkoder, medan handeln rasslade 
på med sina gamla kassaapparater, och 
många gör det fortfarande.
   Sedan urminnes tider har 
bibliotekarier organiserat och 
ordnat sin informationsåtervinning 
i bibliotek, kataloger, filer 
och mappar. IT-tekniken och 
Internet har tagit efter. Därför var 
bibliotekarierna tidigt ute på nätet 
med välstrukturerade webbplatser 
och interaktivitet och utvecklingen 
virvlar vidare.
   Vad är då nästa sak som biblioteken 

borde vara föregångare med? Jo, att 
satsa på människor, att exempelvis 
anställa alla arbetslösa bibliotekarier 
för att utveckla biblioteken som 
kreativa mötesplatser, där det finns 
kompetent personal som har tid, ork, 
kreativitet och entusiasm att skapa 
framtidens dynamiska bibliotek. 
Människor behöver människor, 
alltmer service sker utan mänsklig 
kontakt, massor av fantastiska möten 
blir aldrig av därför att det saknas 
naturliga vardagliga situationer där de 
kan uppstå. 
   Redan är biblioteken unika i 
funktionen som mötesplats i tid 
och rum över alla gränser, det är 
bara att öppna dem mer och ge 
personalen chansen att förverkliga 
alla verksamhetens inneboende 
möjligheter. 
   Arbetstillfällenas antal minskar, 
det behövs allt färre för att producera 

alla dessa prylar som hetsar tillväxten 
allt närmare klotets kollaps. Den 
nya tillväxtsektorn måste bli inom 
vård, omsorg, utbildning och kultur. 
Personalintensiva bibliotek är en 
förutsättning för detta.
   Som en reaktion mot all 
automatisering kommer behovet 
av medmänsklighet att öka. Gör 
biblioteken till en föregångare i 
detta! Det kostar inte många kronor 
mer att anställa än att betala ut 
arbetslöshetsersättning. Som arbetslös 
ses man som en belastning, någon som 
tär på det gemensamma kapitalet, som 
anställd bidrar man till att utveckla 
välfärden och öka den andliga 
tillväxten. 
   Även i detta kommer handeln 
och tjänstesektorn att följa efter 
biblioteken så småningom!

Massor av bilder i jubileumsboken, 
men inte de här, som Fredrik von 
Matérn och Ulf Larson ritade för 
länge sen.



bis #3 2009 7

BiS 40 år!

Karin Fahller presenterar boken på-
Svensk Biblioteksförenings scen

Lena Lundgren med generationskamrat

Fredagsfest på Språkcafét

Ingrid Atlestam, Lennart Wettmark, Sara Fältskog Eldros och Lena Lundgren 
på BiS seminarium

BiS-montern
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En omgång på mattkanten är 
åter överstånden. 
Den här gången hade jag 

en monter i ryggen. Visserligen 
obetydligt större än en 
standardgarderob, men ändå 
innebärande ombonad trygghet. En 
lång rad av dessa små garderober 
med varierande innehåll, hade 
mässbesökarna att defilera förbi. 
Majoriteten av dessa besökare valde 
att passera med visserligen öppna 
men ändå oseende ögon. Jag insåg att 
några av dessa besökare faktiskt var 
mina bekanta och dom lät blickarna 
svepa över mig utan att någon som 
helst signal tändes. Detta har jag nu 
som belägg för en mässzombiteori. 
Fenomenet kan inte omedelbart 
härledas till utmattning eftersom 
det uppträdde redan mindre än en 
timme efter öppningstid. Varför var 
allt ointressant? Dom som framåt 
sena eftermiddagen uppvisade det här 
beteendet, och särskilt efter att ha 
tillbringat största tiden på den stora 
marknadsplatsen, kan däremot ha 
min förståelse. Det hände mig själv 
nångång när jag hade  anledning att 
lämna bisbåset under värsta tiderna.   
Mässan gör något med folk. Man 
distanserar sig. Stänger av. Orkar 
inte. Ser inte. Vill inte höra. Vid 
stor trängsel vill man sparka. Har 
man dessutom bråttom till eller från 
nånting vill man gärna massdöd. 
För det mesta står man dock still. 
Och pall. Vi var fyra fem stycken 
som delade upp tiden i bitar efter 
förmåga och behov. Och försökte vara 
bokknallar. Torsdagen och fredagen 
borde varit dagarna med strykande 
åtgång, men det blev dom inte. Äro då 
icke biblioteksmänskor intresserade 
av historia? Att den stora allmänheten 
inte var det under lördag-söndag var 
väl mera begripligt. Då gick det att 
lämna montern lite hur som helst. 
Ingen ville ens stjäla böckerna. Trots 
att dom handlade om en radikal 
bibliotekarieförenings öden & äventyr 
under fyrtio långa år. 

Betraktelse över en mässa
eller Utsikt mot ett dass
Ulf Larson har tillbringat fyra dagar i BiS monter på Bok- och 
Biblioteksmässan

Som en gammal figur i en 
ickekommersiell förening hade jag 
inget uttalat krav på formell klädsel. 
Alltså kunde jag använda jympadojor 
åtminstone varannan dag. Och t-
shirt. Men mina tankar gick stundom 
till dessa representanter för olika 
snajdiga företag, i kanske mestadels 
kontorsmaskinsvängen, som stod där 
i dagarna fyra iklädda kostym, vit 
skjorta, slips och svarta snyggskor. 
Och där bokmässan sannolikt inte var 
den enda mässan om året, utan kanske 
en av fem, eller sex, eller tio. Hur  står 
dom ut? (manschettproletärer!)

Det är fascinerande att ha dassdörren 
mitt framför ögonen. Där verkar 
hända så mycket. Två personer står 
en dag precis utanför och käkar sin 
lunch. Många verkar ha stämt träff. 
Alla möjliga utser oss till att vakta 
deras bokvagnar, eller vad det nu är, 
medan dom störtar in. En BTJ-man 
går in med en tidning under armen 
men kommer aldrig ut igen. Ändå 
möter jag honom senare på annan 
plats. Förklara det den som kan. 
Åtskilliga gnider sina händer med det 
där bakteriedödande för att sen ta tag 
i handtaget och gå ut. (OK, det såg 
jag bara där inifrån.) Utifrån kollade 
jag däremot hon som nös kraftigt i 
högerhanden och sen öppnade och 
gick in. Jeezes…Jag har måste ha blivit 
en Hygienspanare! Sniffar på min 
svettiga 40årströja.
En gång i timmen kommer det också 
en västerbottning/norrbottning 
med en hink isvatten och tömmer 
därinne. Ibland hörs vilda skratt där 
inifrån. Vad har dom för sej? Kanske 
är det den galne poeten som återigen 
framför delar av sitt verk. 

Första dagens afton utmynnar i ett 
trivsamt mingel där vi har hjälp av 
både BHS och Biblioteksföreningen. 
Mingel föder ofta stora tankar och 
en lång stund diskuterade vi våra 
kommande begravningar. Hallonsten 
menade att man borde ha en 

förbegravning, där liket fortfarande 
levde och kunde delta i muntra 
vänners sällskap. Ingen dum tanke. 
Ämnet var däremot inget vi mindes 
från föreningens tidiga år. Vad är det 
som har hänt med oss? 
Framåt kvällningen hedrades 
naturligtvis Btjpuben med ett besök, 
och denna gång var som bekant den 
sista. Alla erfor stundens allvar och 
inget öga borde varit torrt.

Mängder av olika priser delas ut 
under mässan. En som fick pris var 
Helle Helle. Borde förstås varit till 
pianoackompanjemang av Lang Lang. 
BiS får av någon anledning inget 
pris. Enda priserna jag ser till är dom 
alltför höga i mässcaféerna. Dyrt och 
trist. Sega wienerbröd. Kan inte Stena 
sponsra med lite färska hemtagna från 
Frederikshavn? 
   Någon avlöser mig och jag kan 
förtjust kuta opp och lyssna till denna 
ständiga Uddén vars stämma är som 
gjord för att bryta genom mässoljud. 
Alla andra framstår som otydliga 
sluddergökar. Till yttermera visso 
säger hon (oftast) bra saker. Förklarar. 
Redovisar. Påtalar. Men vem bryr sig 
om detta - lika ständiga - Palestina? 
Vi ruskar våra huvuden och tycker det 
är för jävligt, och så har man hållt på 
och ruskat huvuden i sexti år. I sextio 
långa år har världen noterat men icke 
åtgärdat. Läst men ej förstått. Hur 
kan palestinier med förståndet i behåll 
överhuvudtaget tro att någon ändring 
nånsin kommer att komma? Obama 
eller Usama: vem i hela världen kan 
man lita på?
Jag besöker ytterligare några program 
som handlar om Palestina. Inget av 
dom är särskilt trösterikt. En man 
som tittar in i bisbåset undrar över 
den lilla flaggan jag har på bröstet. 
Palestina? säger han, Dom har ju inte 
ens en stat, så vad ska dom med en 
flagga?

Tjejen i Rättvisecentrums pallemonter 
får den sista bis jag har kvar. 
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Jag visar henne artiklarna om 
bokimportstoppet och om Tamer 
Institute. Hon verkar glatt förvånad.

Riksteatern dyker opp och tycker att 
vi har något gemensamt och lovar 
återkomma. Även alla möjliga som 
bläddrat i boken lovar att återkomma. 
Orkar inte bära allt nu vettu. Kommer 
igen sen ba. Jaha. När då?
   Ett par unga tjejer frågar vad jag 
menar med vänsterfil? Jag drar 
igång en förklaring där jag också 
exemplifierar med att det även finns 
begrepp som gräddfil. Dom stirrar 
och ser helt oförstående ut. Är det 
bara datafiler deras generation känner 
till?
   Vabetyderbis? undrar en kvinna. 
Hon lyssnar till mitt intro. 
Röda va? säger hon. Varför är ni inte 
ute på gatan?! 
   Eh? undrar jag. 
   

Avenyn är ju full av såna där 
kommunister, och poliser på hästar, 
vresar hon och försvinner vidare.
   Men annars är alla som 
överhuvudtaget stannar tämligen 
vänliga, och många kommenterar 
Bissas klädsel och apparation. 
En liten flicka i femårsåldern blir 
helt jättekär i henne och vill bara 
klappa henne och aldrig gå därifrån.    
Bland vuxnare ser jag ibland en lite 

nostalgisk glimt i deras ansikte när 
dom minns hur dom en gång sett ut. 
Jojomen, det är bara att komma igen, 
tänker jag och föreslår att dom ska 
köpa boken och därigenom få en dos 
bibliotekshistoria, men också en bit av 
hur världen var för egentligen inte så 
längesen. 

Fast en del ungdomar anser att 40 år 
verkligen är skitlänge och att det 
bara inte går att överblicka såna 
tidsrymder, och dom tittar lite 
överseende på mig. Gamle man, 
tänker dom. Kan jag uppfatta ordet 
patetisk i deras tankar? Jag vet inte. 
Kanske. Däremot har det kommit 
säkert 5-6-7 stycken mänskor som 
är under tjugofem, och som sagt att 
dom är intresserade av BiS! En hade 
till och med betalat medlemsavgiften 
för ett par veckor sen och undrade 
varför han inte fick nån bekräftelse. 

Ja det kan man undra, tänkte jag och 
gav honom några bis som plåster på 
såren och önskade honom välkommen 
i föreningen.
   Som vi har muttrat över ungdomen 
nuförtiden. Ha! Fem, sex nya är ju 
inte fel!

Temmelvagnen banar sig väg genom 
vimlet. Deckarförfattare ska få pris. 
Jag kastar en suktande blick. Magen 

tycker inte om mässor. Surt kaffe från 
utställarloungen och tre små torra 
kakor är inte vad nutritionisterna 
föreslår. Gårdagens festbuffé var 
visserligen mättande men den var 
då och alla bönorna kommer nog 
att bidra till klimatförändringen, 
befarade någon. Tur att man inte 
sitter runt ett konferensbord dagen 
efter. Att stilla puttrande vandra 
fram i trängseln mellan förlagen är 
däremot bara avslappande. Kanske 
även som en stilla protest mot 
nånting, kommersialismens negativa 
verkningar eller så. Allt kan inte 
formuleras.

Festen blev trevlig, jovisst, men lite 
kort. Och lite jobbig för örona. 
Valv är snygga att se på, men prata 
under är värre. Jag vet inte hur vi 
skulle gjort men det kändes lite 
begränsat att bara snacka med dom 

vid det egna bordet. Måhända hade 
jag speedat opp förväntningarna för 
högt. Fyrtioårsfest låter ju stort. Fick 
alla fall en pratstund med Tommy. 
Herrarna Ristarp och Nyeng från 
förr hade planer att komma på festen 
men fick nåt sorts danskt förhinder. 
Alla andra som inte kom hade väl 
också förhinder. Fyrtioårsfest låter 
kanske inte så stort trots allt. Men 
fyrtioårskris då? Har vi en sån?? Jag 

Ulf Larson, Karin Fahller och Lena Lundgren utanför BiS monter
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Redan de gamla….
Debatten om folkbibliotek är 
äldre än själva folkbiblioteken. 

Vad, varför och för vem diskuterades 
redan under senare delen av 1800-
talet. 
   Folkbibliotekens innehåll, dvs urval, 
är vad debatten för det mesta handlar 
om, antingen det gäller gallring, tv-
spel, datorer, tidskrifter, kvalité, 
brukarmedverkan, kundanpassning, 
utställningar, kulturarrangemang, 
kurslitteratur, uppsökande 
verksamhet eller specialmedia. 
Dessvärre fokuserar debatten ofta 
på medias form eller format eller 
i värsta fall på person, istället för 
innehållet, som ju måste vara det 
avgörande. Strängnäsdebatten är ett 
typexempel på detta! Det som kanske 
hade kunnat bli en klargörande 
diskussion, liknande mest en avslagen 
tuppfäktning Hermansson versus 
Lindberg. Evenemanget går att 
beskåda på Youtube. De efterföljande 
inläggen på BIBLIST ledde till just 
denna ständiga och meningslösa 
polarisering där båda sidor målar in 
sig i ett hörn och ingen lyssnar på dem 
som försöker säga både ock, nyansera 
och tala innehåll.
   Bibliotek är att välja, välja vad som 
ska finnas och för vem och bekostat 
med våra gemensamma slantar. Det 
gäller att välja ur en närmast oändlig 
mängd av tänkbara alternativ, vilket 
alla bibliotekarier gör hela tiden, 
men hur medvetet och utifrån vilka 
värderingar och målsättningar? 
   Viktigast av allt, vem har beslutat 
om dem, den enskilda bibliotekarien, 
chefen, politikerna eller ?
Debatten om urval och därmed 
målsättning, i den mån den 
förekommer, är mestadels 
biblioteksintern; på det enskilda 
biblioteket, inom varje kommun, län, 
region, nationellt och internationellt, 
alltså den professionella debatten 
inom biblioteksvärlden och 
dess försök att nå utanför via 
organisationer, tidskrifter och 
digitala arenor.  Sedan finns ibland, 
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det mer offentliga samtalet på 
massmedias kulturavdelningar och 
ännu sällsyntare som inslag bland 
nyheteter, ekonomi eller politik. En 
sådan sällsynthet pågår just nu som 
en följd av Malmö Stadsbiblioteks 
sätt att hantera gallring och ”bygga 
varumärke”. 

Här i Göteborg öppnades Göteborgs 
Stads folkbibliotek redan 1862, på 
initiativ av och bekostat av familjen 
Dickson och med det klart uttalade 
syftet att ”afse arbetareklassens 
förmån och förbättring i sedlighet, 
gudfruktighet och kunskaper”. 
Urvalet av böcker och tidningar blev 
givetvis därefter och så var den eviga 
diskussionen om bibliotekets innehåll 
igång.  
   Under 1800-talet och fram till 
mitten av 1900- talet är bibliotek 
fortfarande en sådan nyhet att 
biblioteksreportage och kåserier 
är rätt så vanligt förekommande i 
stadens då fem dagstidningarn. Man 
intervjuar personalen och beskriver 
verksamheten i ord och bild i mycket 
positiva ordalag. 
   När Kortedala bibliotek i nordöstra 
Göteborg öppnade 1959 följde alla 
dagstidningarna noga dess tillkomst, 
invigning och första år med långa 
beskrivande och beundrande 
artiklar. Nu femtio år senare när 
jubileumsveckan närmar sig återstår 
att se om media ger det en enda rad.

Bibliotekets olidliga tystnad
Numera är bibliotek inte speciellt 
massmedialt gångbar när de fungerar 
och alla gnetar på. Hälsan tiger still? 
Inga nyheter är goda nyheter!
Fast det känns ofta frustrerande att 
vår största kulturverksamhet så sällan 
uppmärksammas utan bara tas för 
given, som någon slags kombination 
av public service och allemansrätt. 
   Men det viktigaste är väl att 
biblioteken används, inte att det skrivs 
om dem? På fyrtio år har andelen av 
befolkningen som besöker bibliotek 
ökat från 25 % till runt 60% och 

tror inte det. Inte nu när det plötsligt 
ser ut att finnas några yngre som lurar 
i kulisserna.

Så är då plötsligt Frimansson korad 
och temlorna sprider sig snabbt 
längs vår gång. Aldrig tidigare har 
jag skådat kollektivt temmelfrosseri! 
Hundratals smackande slabbande 
tappande mänskor med grädde och 
florsocker lite varstans över kroppen. 
Underbart. Önskar jag hade tagit två. 
En timme efteråt får jag ledigt för 
att gå hem till äldste sonen och äta 
tårta… 

Sista dagen konstaterar jag att Guillou 
har samma slags dojor som jag hade 
på sextiotalet. Oxblodiga Dexter. Han 
är nog inte så dum i alla fall. 
Vi konstaterar också – nä inte 
Guillou och jag – att det är rätt 
glest mellan biblioteken på mässan 
Bok&Bibliotek. Såg vi ens något? 
Magert, sa Bull. Med tanke på alla 
dessa besökare som vittnat om hur 
viktiga dom ansåg biblioteken vara 
så är det sorgligt att dom inte fick 
se något. Åtminstone borde det 
finnas ett sorts DemoBibliotek. Ett 
modellbibliotek som visar vad ett 
bibliotek är eller kan vara. Hur det 
kan se ut. Vad dom Gör! Kan inte 
Biblioteksföreningen och några 
entusiastiska (?) länsbibliotek gå 
samman om ett dylikt? 
   Dagen när detta skrivs har GP en 
test av hur några olika vi-har-svaren-
på-dina-frågor-sajter på nätet funkar 
i realiteten.
   Varför behövs såna? Betalt tar dom 
också, även om det är lite. 
Hallå, biblioteket svarar på dina 
frågor! 

För övrigt missade jag Jan Lööf, vilket 
jag har svårt att smälta…

Ingrid Atlestam: 40 år i vänsterfil - och sen då?
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detta utan att ha nått ut något vidare 
via massmedia! Folk har röstat med 
föttena och numera även klickandes!
   Samtidigt har biblioteks- 
användningen förändrats från nöje 
till nytta, från skönlitteratur till 
fackmedia och informationssökning. 
Bibliotekets roll har vidgats, dess 
funktion har blivit alltmer komplex 
och där har biblioteksdebatten inte 
hängt med. Vilket blir uppenbart 
i diskussioner som den om GÖK-
projektet och nu senast Malmös stora 
gallring.  
   Det är ofta ett stort gap mellan 
kultur- och insändarsidornas 
uppfattning om bibliotekets innehåll 
och syfte och bibliotekariernas 
innifrånperspektiv. Jag tror att många 
bibliotekarier inte riktigt orkar ta tag 
i denna informationklyfta utan tänker 
”asch, de begriper ju ändå ingenting”. 
   Detta är en farlig attityd, vi som 
känner bibliotekets mångfacetterade 
verksamhet innifrån måste ta 
debatten, och gärna initiera samtal 
om bibliotekens innehåll. Detta 
visar Åsa Hedenmarks avhandling 
mycket tydligt. Vi måste skaffa oss 
problemformulerings- privilegium 
utifrån ett användarperspektiv som 
det så enkelt heter nuförtiden!
   Men detta förutsätter att vi själva 
var och en har en uppfattning om 
vad, varför och för vem! Eller är 
det kanske så att biblioteksvärlden 
i stort inte är intresserad av att få 
en mer allmän debatt om bibliotek, 
är man rädd att inte kunna försvara 
den verksamhet man valt att 
bedriva för skattemedel i dessa 
tider då den offentliga sektorn är 
nedläggningshotad och varje krona 
enligt den politiska ledningen helst 
bör  privatiseras och generera vinst åt 
någon entrenprenör. 

Politikerna ut ur garderoben
Är man rädd att politikerna, som 
har makten att bestämma om 
biblioteken och som nu är påtagligt 
frånvarande i biblioteksdebatten, ska 
ifrågasätta vad man valt att använda 

Ingrid Atlestam: 40 år i vänsterfil - och sen då?

biblioteksresurserna till? 
Litar man inte på politikernas 
bibliotekskompetens och är en sådan 
tvekan kanske befogad? Man har 
kanske hört alltför många makthavare 
säga vänliga nostalgiska ord om hur 
det luktade i deras barndomsbibliotek 
och hur snälla tanterna var. Med 
tanke på raden av bibliotek som 
lagts ner i Göteborgs socialt mest 
bekymmersamma stadsdelar; 
Gårdsten, Lövgärdet, Tynnered och 
Norra Biskopsgården, så är det helt 
uppenbart att även om ”kunskap är 
makt” så gäller inte det omvända att 
makthavare har kunskap. De behöver 
bibliotek!
   Eller hemska tanke, man har kanske 
inte ens som bibliotekarie, ingen klar 
analys av varför man gör det man gör? 
Per Svensson artikel i Sydsvenskan 
20 sept, med anledning av Malmö 
stadsbiblioteks sätt att marknadsföra 
sig och skapa ett nytt varumärke  
borde få varje bibliotekarie och 
biblioteksansvarig politiker att tänka 
till, inte bara i Malmö.
   Bibliotek är inte bara att välja utan 
åxå att vilja, och att vilja är politik. 
Välfärdsamhället och bra fungerande 
folkbibliotek förutsätter varandra, 
nedmonteringen av båda går allt 
snabbare och dessvärre utan några 
större protester. 
   Det är viktigt att även politikerna 
tar sitt ansvar och sätter sig in i 
vad ett modernt folkbibliotek kan 
betyda i lokalsamhället och då är det 
nödvändigt att de får en mer komplex 
syn på bibliotekets funktioner än 
den som massmedia oftast speglar, 
Bibliotekspersonalen måste formulera 
och förmedla sin bild av bibliotekets 
verklighet och alternativa möjligheter.
   Införandet av stadsdelsnämnder 
i Göteborg 1989 och de samtidiga 
enorma budgetnedskärningarna, där 
flera bibliotek strök med, har gett 
upphov till flera debatter i den numera 
ytterst begränsade dagspressen, dvs 
GP, Göteborgs Posten 
   Förhoppningsvis har debatterna 
och aktioner av t ex  Folkbibliotekets 

vänner lett till en större medvetenhet 
hos beslutsfattarna och bevarat en del 
biblioteksresurser som annars skulle 
försvunnit.
   Men nu är det dags igen  i något 
fall, som Linnestaden, är beslut redan 
fattat om nedläggning, andra får dra 
åt den stackars utslitna svångremmen 
så att kvävningdöden är nära. Alltså 
hög tid för militanta aktioner och 
massor av debattinlägg!
   I de förorter där man nu eldar 
bilar har inte bara fritidsgårdar utan 
även bibliotek stängts och skolorna 
rustats ner, skolbibliotek är en raritet 
i Göteborg. 

Var är Alvida och Maria?
Känns som det är dags att påminna 
om den debatt 1896 som initierades 
av lärarinnan Alvida Sandberg 
och som ledde till att alla skolor i 
Göteborg snabbt fick skolbibliotek, 
där sades bland annat enligt samtida 
tidningsreportage:

   ”Diskussionen blev som vanligt 
mycket livlig, då stort folk 
dryfta ungdomens permanenta 
förvildning. De flesta talare ansåg 
att fördärvet tilltagit, i synnerhet 
bland pojkarna, som efter mörkrets 
inbrott drevo omkring på gatorna 
och gjorde ofog. Till och med små 
pojkar begagna snus och röka 
pipa…..”

Alvida Sandberg fick uppdraget 
att bygga upp en skolbiblioteks- 
organisation för hela kommunen 
och hade ett livslångt engagemang i 
”bibliotekssaken” som det hette på 
den tiden. 
   Lika hängivet och med samma 
förmåga att driva debatten för 
”bibliotekssaken” och utveckla 
verksamheten var Maria Larsen, 
föreståndarinna för landets 
första kommunala biblioteksfilial 
Redbergslid och från 1905-1932 
föreståndarinna för Dicksonska 
biblioteket, föregångaren till 
Stadsbiblioteket i Göteborg. 
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   Alvida och Maria var 
självlärda, någon utbildning för 
folkbibliotekarier fanns inte då,   Men  
de visste vad de ville med bibliotek, de 
hade en ideologi och en politik att nå 
därhän. 
   Var bland alla, webbsidor, bloggar, 
facebookgrupper och twittrar finns 
dagens Alvida och Maria? Vem bryr 
sig, lyssnar, läser, agerar?

BiS in från vänster
Under 1973 pågick en livlig 
urvalsdebatt i GHT, Göteborgs 
Handels och Sjöfartstidning, 
initierad av en litteraturvetare, där 
flera bibliotekarier deltog, några 
av dem medlemmar i den då nya 
vänsterradikala biblioteksföreningen 
BiS, Bibliotek i samhälle. En förening 
som höjde temperaturen i och drev 
biblioteksdebatten vänster ut under 
70-talet och sedan fortsatt den linjen 
trots alla snåla högervindar.  
Den 27 april 1969 träffades arton 
studerande på Skolöverstyrelsens  
biblioteksskola i Solna, för 
att diskutera bildandet av en 
ny biblioteksförening.  Den 
existerande, SAB, Sveriges Allmänna 
Biblioteksförening, numera SB, 
Svensk Biblioteksförening, ansågs 
alltför stelbent och opåverkbar.  ”En 
ny förening är nödvändig.”, står det 
i mötesanteckningarna, vilket blivit 
den något dubbeltydiga titeln på 
jubileumsboken. 
   Några av de saker som ansågs mest 
aktuella då var: 
att biblioteksdebatten fördes isolerad 
från samhällsdebatten i stort, ”av 
bibliotekarier, för bibliotekarier”, 
att bibliotekarier hade svårt att agera 
gentemot chefer och styrelser,,
att fackliga frågor borde diskuteras 
mer, 
att utbildningen och fortbildningen 
behövde bevakas och kritiseras, 
att skolbibliotekens (eländiga) 
situation borde uppmärksammas, 
att könsrollsfrågor måste beaktas, 
att indoktrineringen på biblioteken 
måste angripas. 
   Senare under våren bildades 
föreningen Bibliotek i samhälle, 
BiS och beslöt att ge ut tidskriften 
bis, som skulle vara enkel, billig, 
och utkomma oftare än  SABs 
Biblioteksbladet, BBL, som då var en 
kvartalstidskrift. 
   Det tog några stormiga stormöten 
innan BiS formellt, med knapp 
majoritet, blev en socialistisk 
organisation våren 1970. Men redan i 
ledaren i nr 1 , 1969 heter det:

 ...”i denna bis påpekar vi vikten av 
målinriktad biblioteksforsk ning 
och av att krossa kapitalismen. Det 
farliga i det överestetiska biblio teket, 
där en låntagare kan känna sig som 
en skamfläck, framhålls. Allakti-
vitetsbiblioteket prisas, en plats där 
man kan få existera utan att någon 
skall tjäna pengar på det, en sällsam 
favör i vårt genomkommersialiserade 
samhälle. Och likaså stöds det provo-
cerande biblioteket, det som söker 
sprida kunskap, och bekämpa det 
slap pa liberala biblioteket, det som 
bara är en storfinansens hjälpreda 
att omvandla folk till lätthanterliga 
konsumenter av dravel till 
överklassens lov... Och sist men inte 
minst stöder naturligtvis tid ningen 
FNL”.
   De första åren i BiS historia var 
intensiva, inte bara vad gällde 
den interna debatten. Massmedia 
var in tresserade och föreningens 
uttalanden och aktioner fick stor 
uppmärksam het. Framförallt var det 
kraven på en vidgad målsättning för 
folkbiblioteken,  kritiken av SAB 
och av förslaget till ny biblioteka-
rieutbildning, som kommenterades 
i massmedia, för det mesta i positiva 
ordalag.
   Kanske är BiS den enda fortfarande 
existerande av alla dessa socialistiska 
yrkesföreningar som vänstervågen 
gav upphov till. Biblioteksanställda 
är ju vana att, gneta på utan stora 
omedelbara framgångar eller mätbara 
succéer. 

Hur gick det sen… 
Det viktigaste för BiS både då 
och nu är att bredda bib liotekets 
sociala bas, att nå nya grupper med 
bibliotekets alltmer omfattande 
service, så att en ökad satsning, eller 
neddragning, på folkbibliotek inte 
leder till fördjupade kunskaps- och 
kulturklyftor utan möjliggör ett mer 
jämlikt utnyttjande av utbudet. De 
senaste SOM-undersökningarna 
visar dessvärre på en utveckling i 
motsatt riktning, något som de flesta 
i biblioteksvärlden tycks blunda för 
eller åtminstone inte vilja debattera. 
Här har BiS en fortsatt stor uppgift 
att förhindra att folkbiblioteken 
hamnar på fel sida när klassklyftorna 
åter vidgas.
   Redan i de första numren av tid-
skriften framträder de områden som 
genom åren varit de för BiS mest an-
gelägna: barn- och ungdomskultur, 

biblioteksservice för invandrare, 
uppsökande, social biblioteksverk-
samhet på t.ex. fängelser och vård-
institutioner, arbetsplatsbibliotek, 
biblioteket som lokalt kulturcentrum. 
   Som en förutsättning för de 
folkbibliotek man ville skapa drev 
BiS också kravet på en nationell 
bibliotekspolitik formulerad i en 
bibliotekslag. Lagen har vi fått, 
men det bidde en tumme. Nu ska 
det åtminstone bli någon form 
av nationell samordning enligt 
kulturproppen och en lagöversyn 
pågår.  Då gäller det att se till att 
det inte bara handlar om struktur 
utan även innehåll och mål och att 
folkbibliotekens själ inte offras för att 
få det Kungliga beskyddet.
   Genomgående för alla BiS 
diskussioner, uttalanden, remissvar 
och programskrivningar är 
betoningen av kvaliteten och allsidig-
heten i verksamheten och bibliotekets 
uppgift att bidra till människors 
möjlighet att bli aktiva och 
medvetna och på ett solidariskt sätt 
tillvarata och utnyttja sina medbor-
gerliga rättigheter. Hörnstenarna 
i föreningens värdegrund har 
alltid varit antikommersi alism, 
antiimperialism, internationell 
solidaritet och kvalité.
Kvalitetskravet gäller även själva 
biblioteksarbetet. Redan i Olaf 
Berggrens artikelserie ”Den stora 
paniken” i de tre första bisnumren 
ironiseras över vissa biblioteks försök 
till alltför lätt köpta segrar genom 
massmediala jip pon och trendiga 
utspel. Många bibliotekschefer blev 
upprörda och trodde att det var just 
deras bibliotek som kritiserades.
   I de första numren av bis handlar 
det om allaktivitetshus, d.v.s. om en 
utvidgad roll för bibliote ket för att 
nå nya grupper och bli ett självklart 
kulturellt centrum och fo rum för 
andra åsikter än etablisse mangets. 
Allaktivitetshus var lösenordet i slutet 
av 60-talet och början av 70-talet. 
Vi som var med då minns Avenyn 
18, Hagahuset och Sprängkullen i 
Göteborg och Gamla Bro i Stockholm. 
När BiS uppmärksammades i pressen 
i samband med aktioner vid SABs 
årsmöte 1969 så var det just kravet 
på att biblioteken skulle ge plats för 
nya otraditionella verksamheter som 
kommenterades.
Vad man önskade var ändamålsen-
liga lokaler för både skapande och 
upplevelser av ickekommersiell kul-
tur, hus där biblioteket skulle vara 
en självklar del, gärna i centrum.  I 
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väntan på dessa lämpliga lokaler för-
sökte man på många ställen få filial-
biblioteken att räcka till. De var ju 
ofta de enda offentliga lokalerna i re-
kordårens betongförorter.
   Idag heter det mötesplats och är det 
lite mer välförsett, så är det kulturhus 
och de ska präglas av mångfald, 
öppenhet och brukarmedverkan, 
moderna etiketter på gamla idéer. 
Nu är det snarare så att man 
måste ta strid för att mötesplatsen, 
kulturhuset eller vad det nu kallas 
verkligen har kompetent personal 
och en gedigen biblioteksverksamhet 
och inte blir ett upplevelsecentrum 
med lite böcker på nåder.

Fortsättningsarbete
Aktiva lokala bisgrupper fanns till 
en bit in på 90-talet många platser. 
Den största i Stockholm  med över 
100 medlemmar. Förutom alla lokala 
aktiviteter och de årliga beslutande 
stormötena har det anordnats massor 
av möten på olika teman. Därtill 
kommer alla oändliga diskussioner 
om stadgar, handlingsprogram 
och uttalanden om allt från 
gruvarbetarstrejken till nedläggning 
av En bok för alla, samt alla remissvar 
som föreningen skrivit antingen man 
varit ombedd eller inte. I dagens 
terminologi skulle man kalla BiS en 
kombination av tankesmedja och  
nätverk.
   Visst kommer det hela tiden nya 
medlemmar till BiS, medlemmar 
som engagerar sig i föreningsarbetet 
och som deltar i den offentliga 
biblioteksdebatten såväl lokalt som 
på riksplanet.
   Men under dessa fyrtio år har det 
inte uppstått någon ny våg av unga 
radikala som vill något nytt, som 
organiserat sig och kritiserat oss  
gamla så kallade 68or !  Varför? 
   Är det den så kallade tidsandan, 
eller en marxist skulle kalla 
det den materiella basen, som 
förändrats? Åter är det lågt i tak på 
arbetsplatserna, när man konkurerer 
om jobb vill man inte sticka ut och 
stå för en radikal biblioteksideologi, 
nu ska det åter vara starka ledare och 
tyst i leden. 
   Bristen på civilkurage skrämmer 
mig och då inte speciellt i 
biblioteksvärlden utan i samhället 
i stort. Man tiger och till synes 
samtycker, av rädsla att förlora 
arbetet, eller  den individuella 
löneutvecklingen eller bara för att det 
är så jobbigt att stå upp för något. Ett 

sådant samhällsklimat är förödande 
för kreativitet och utveckling. 
Under tystnad river vi folkhemmet 
tillsammans istället för att organisera 
oss och bygga vidare på det.
   I slutet av sextiotalet och en stor 
del av sjuttiotalet handlade det om 
att bygga ut välfärden, nya bibliotek, 
fler bibliotekarier, större verksamhet, 
allt var möjligt. Diskussion gällde hur 
resurserna skulle fördelas, vad till vem 
och varför.  
   Det fanns en enorm framtidstro, 
en förställning om att med goda 
argument och sunt förnuft så skulle 
allt bli som vi ville. Allt genast åt alla, 
bättre och bättre! 
   Sedan när rekordåren var över 
handlade det om att prioritera bland 
nedskärningarna, en betydligt svårare 
och mindre lockande uppgift, som 
BiS också tog sig an. Vi trodde att det 
snart skulle vända igen, men det har 
det som bekant inte gjort.
   Samtidigt förlorade Bamse sitt 
grepp över den offentliga debatten. 
”Tillsammans kan vi” gällde inte 
längre utan det elfte budet tillkom, 
”Sköt dig själv och skit i andra”.  
   Vi vill så gärna tro att den 
biblioteksideologi som BiS står för 
och som nu tycks få en viss politisk 
förankring, äntligen ska bli en del 
av den efterlängtade nationella 
bibliotekspolitiken och att BiS som 
förening går vidare mot nya djärva 
mål som på sikt också förverkligas.
Eller hemska tanke, är det så att 
när delar av den politiska retoriken 
börjar dra åt bishållet, så gives 
varken tillräckligt med pengar 
eller intresserade bibliotekarier att 
genomföra ”det rättvisa biblioteket”. 
   Nej, så illa är det nog inte, i bis 
jubileumsbok finns unga radikala 
röster, kanske är problemet att de, 
när de inte samlas i bokform eller i 
någon tidskrift,  är svåra att hitta i 
cyberrymden, där rösterna är många 
men dialogen ofta saknas eller är väl 
intern och ytlig. Det blir lätt snabba 
klatschiga repliker eller bara allmänna 
hejarop och elakheter, istället för 
analyser och mer djuplodande inlägg.
  Så visst behövs bis i fortsättnigen 
åxå för att föra en kamp inte bara för 
det skrivna ordet utan även det lästa, 
så att samtal och debatt uppstår och 
leder till bevarande och utveckling av 
folkbibliotek  som befordrar kunskap, 
solidaritet och hållbar utveckling, 
vilket är ledorden för Göteborgs 
kommun där man nu är på gång att 
lägga ner minst fyra bibliotek ! 

Läs historien i den nya 
boken från föreningen  
Bibliotek i Samhälle (BiS). 
200 sidor. 34 bidragsgivare. 
Många illustrationer.
 
Beställ från Adlibris/Bokus/ 
Bibliotekstjänst eller via BiS, 
ingrid.atlestam@gmail.com. 
Pris 150 kr + porto vid  
direktbeställning hos BiS

Biblioteks-
vänstern fyller 

40 år!

   Till sist, hur är det med den heliga 
så kallade användarperspektivet? De 
flesta brukarna vill att det ska vara 
tyst i biblioteket, inte om bibliotek! 
Dessvärre tycks bibliotekariekåren 
tycka tvärtom!
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Vid vår weekendtur till Amsterdam ställde 
vi naturligtvis kosan till det splitter nya 
stadsbiblioteket, som sannerligen gav lön för 

mödan. På holländska stavas det Stichting Openbare 
Bibliotheek (webplats www.oba.nl). Det ligger i hamnen, 
granne med den jättelika centralstationen för tåg. Hela 
området är under konstruktion, men besöker man 
webplatsen får man en uppfattning om omfånget: 28.000 
kvadratmeter i sju våningar, 7.000 besökare per dag, 
öppet sju dagar från 10-22, 26 utlåningsmaskiner, 2.000 
tidningar och tidskrifter, över 1.000 sittplatser, och 
dessutom 2.000 cykelställ utanför, Amsterdam är en stad 
där nästan alla cyklar.
    Jag tror mig inte ha sett ett större stadsbibliotek, 
åtminstone inte i Europa. Första våningen, som 
är enorm, är bara barnavdelning, andra våningen 
innehåller skönlitteratur på olika språk, tredje våningen 
facklitteratur, osv. Skiv- och multimediaavdelningen är 
lika enorm, och datorer finns överallt. Och allt är sprillans 
nytt. Man blir imponerad.
    På översta våningen är en fantastisk restaurang med 

grönsaker, frukt och maträtter utlagda som på den värsta 
frukostbuffé. Glasväggarna gör förstås att utsikten från 
sjunde våningen är magnifik, med det stora sjöfartsmuseet 
och den gamla ostindiefararen Amsterdam på närmsta kaj, 
och hela den gamla stan med alla sina kanaler och kyrkor 
för ens fötter.
    Det som kanske slår en mest är de många som i denna 
multikulturella stad sitter vid Internet-stationerna, 
som är 600 stycken allt som allt. Att söka på Internet 
på biblioteket är gratis, annars är utlåningen liksom 
i Tyskland avgiftsbelagd för vuxna, 15 Euro för ett 
årskort för 19-22 år samt pensionärer och 25 Euro för 
vuxna över 22 år. All utlåning av multimedia och CD är 
avgiftsbelagd. Att biblioteket befolkas av studenter är 
kanske inte så konstigt.
    Man har en service ”fråga biblioeket”, kallad Al@din, 
där bibliotekarier svara på alla sorters frågor via e-post. 
Går man in på hemsidan får man också på video se en 
rundvandring i det nya stadsbiblioteket.
    Har man sparat in på något på detta toppmoderna 
bibliotek så är det på personalen. Vi får titta länge innan 

Avgiftsbelagt!

Text: Mats Myrstener, foto: Pella  Myrstener

Amsterdams nya bibliotek: 2.000 cykelställ och 1.000 sittplatser 
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vi upptäcker några personer i diskret röda västar 
med logga som förmodligen är biblioteksarbetare. 
De uppehåller sig mest runt datorerna och ser 
lagom coola ut. Några upplysningsdiskar som på 
traditionella ”gammaldags” bibliotek ser vi inte. 
Här får vi en aning om framtidens bibliotek, fyllt av 
moderna media, med besökare som verkar veta vad 
de vill ha. Man ser inte många som likt oss turister 
går omkring som dumma levande frågetecken. Det 
är, om man så vill, ett bibliotek för de redan frälsta. 
    Stadsbiblioteket i Amsterdam har 27 filialer, 
vi besökte en, i ett gammalt, fantastiskt vackert 
1700-talshus i centrum, kallat Pintohuis. Filialen, 
som inte är stor, har en vänförening som kämpat 
för att den inte ska läggas ner. Och hittills har den 
klarat sig, trots ganska få besökare. Stadsbiblioteket 
har 3,5 miljoner besökare per år, och det 
påpekas att det är den mest frekventerade av alla 
kulturinstitutioner i Holland. Biblioteket fyllde 
2009 nittio år.

Den stora filmavdelningen.

Amsterdams nya bibliotek: 2.000 cykelställ och 1.000 sittplatser 
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Don’t be evil (Google-valspråk)

Som bekant kommer Google ständigt 
med erbjudanden det är svårt att 
tacka nej till – fast det händer att 
tacksamheten blandas med kritik och 
protester.
   1998 startar Sergej Brin och Larry 
Page Google, och redan 2002 föreslår 
Larry Page sitt gamla universitet, 
Michigan University, att Google 
ska skanna in alla deras böcker. 
Universitetets rektor tackar genast 
ja, för som Dagens Naeringsliv 
(DN) kommenterar (24-25/9 2005): 
”hvem kunne si nei til universitetets 
genierklaerte stjerne”.
DN citerar också Carla Montori, 
chefsbibliotekarie vid Michigan 
universitetsbibliotek. Hon ser 
bokskanningen som en gåva till 
mänskligheten, en gåva från Google, 
som här till fullo lever upp till sitt 
motto: Don’t  be evil.
   Eftersom Google skannat in 
upphovsrättsskyddat material utan att 
först kontakta upphovsrättsägarna, 
har det blivit lite problem, men 
Montori är övertygad om att det 
snart löser sig, och att Google och 
Förläggareföreningen (Association 
of American Publishers) kommer att 
sluta ett bra avtal.

Första skanningsavtalet
Redan 2003 hade Google slutit avtal 
med några USA-förlag om att skanna 
in böcker förlagen fortfarande hade 
i tryck (in-print). I juni 2004 blir 
Google börsnoterat, och i december 
2004 ingår Google skanningsavtal 
med flera stora bibliotek, i USA men 
också i Europa.
   De europeiska skanningsavtalen är 
begränsade till böcker som in längre 
är upphovsrättsskyddade, men på 
USA-biblioteken skannar man ofta 
in rubbet, och alltid utan att fråga 
upphovsrättsägarna. Ur detta uppstår 
konflikter.

När Google utmanar Europa
I början av 2005 kommer boken 
Quand Google défie l’Europé  (När 
Google utmanar Europa) ut på 
förlaget Mille et une Nuit. Författare 
är Jean-Noël Jeanneney, franska 
nationalbibliotekets chef, som också 
skriver en Google-kritisk artikel i 
tidningen Le Monde (22/1 2005)
   Enligt recensioner och 
sammanfattningar av boken/
artikeln är Jeanneneys utgångspunkt 
inte upphovsrätten utan den 
angloamerikanska snedvridningen 
– språkligt, kulturellt, politiskt – 
som han anser Google bidrar till. 
Den marknadsdrivna modellen som 
Google representerar tycker han 
också är bekymmersam, och att 
Google dessutom tar sig rätten att 
censurera gör inte saken bättre.
   Något måste göras, och det måste 
göra på EU-nivå, eftersom den 
nationella nivån inte räcker till för att 
skapa alternativ till Google.
   Jeanneneys uppmaningar föll i god 
jord. I mars 2005 har  Jeanneney 
ett samtal med president Chirac, 
och 28 april skickar den franske 
presidenten och fem andra stats- 
och regeringschefer ett gemensamt 
brev till EU-kommissionen. I brevet 
ber de Kommissionen stödja och 
samordna olika digitaliseringsprojekt 
i EU-länderna, i syfte att skapa ett 
europeiskt digitalt bibliotek. De ser 
också EU-ländernas forsknings- och 
kulturministrar som viktiga deltagare 
i en kommande digitaliserings- och 
samordningsprocess.

De sex brevskrivarna var Chirac 
(Frankrike) Kwasniewski (Polen) 
Schroeder (Tyskland) Berlusconi 
(Italien) Zapatero (Spanien) 
Gyurcsany (Ungern), och i ett 
brev från 7 juli 2005 får de svar 
från Barroso, EU-kommissionens 
ordförande.
   Barroso inleder sitt brev med 

ett påstående: En digitalisering av 
det europeiska kulturarvet är helt 
avgörande för att kunna bygga en 
kunskapsbaserad ekonomi och ett 
kunskapsbaserat samhälle. Han 
välkomnar därför ett gemensamt 
europeiskt bibliotek, men 
understryker samtidigt att här har 
också den privata sektorn en viktig 
roll att spela. Eftersom digitalisering 
har visat sig vara så ekonomiskt 
lönsamt.
   Utan att nämna namn exemplifierar 
Barroso med Google när han 
konstaterar att ett internetföretag (une 
entreprise du monde de l’Internet) 
nyligen har tagit initiativ som tydligt 
visar digitaliseringens ekonomiska 
potential.

Mångkultur, teknologi och nya 
affärsmodeller 
30 september 2005 kommer EU-
kommissionen med ett dokument 
som tar upp bibliotek-förslaget, i2010 
Digital Libraries.
   Kommissionen tycker också att 
”the creation of a virtual European 
Library, aiming to make Europe’s 
cultural and scientific record accessible 
for all” är en lysande idé.
   Som Jeanneney hyllar man 
värdet av att göra kultur- och 
kunskapsresurserna tillgängliga för 
alla, och som Barroso lyfter man fram 
de kommersiella möjligheterna:

”The digital libraries initiativ aims 
at making European information 
resources easier and more interesting 
to use in an online environment. 
It builds on Europe’s rich heritage 
combining multicultural and 
multilingual environments with 
technological advances and new 
business models.”

Kommissionen tar också upp 
några problem i samband med en 

Fråga inte – skanna!
Siv Wold Karlsen

Digitalisering av bibliotekens bestånd borde ha varit en samhällelig uppgift. Nu driver istället Google utvecklingen 
och kan i kraft av sin monopolställning sätta pris på och begränsa tillgången. Digitaliseringen kom igång i en 
nyliberal era, där EU ser upphovsrätt som en handelsvara och placerar biblioteken under generaldirektoratet för 
inre marknad och tjänster. Offentliga sektorn skall ligga lågt och överlåta initiativet till privata entreprenörer.
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digitalisering. Det finns förstås 
ekonomiska problem, och det finns 
ett teknologiskt problem som bottnar 
i den engelska språkdominansen: 
Skanningstekniken har huvudsakligen 
testats, använts och utvecklats på 
engelska texter, och det har resulterat 
i att skanning av icke-engelsk text ger 
högre kostnader och lägre kvalitet.
   Fast det stora problemet bokstaveras 
IPR = intellectual property rights = 
copyright = upphovsrätt.
   Digitalisering förutsätter att man 
gör en kopia, skriver Kommissionen, 
och att göra en kopia can be 
problematic in view of intellectual 
property rights (IPR)
   För att digitalisera/kopiera ett 
upphovsrättsskyddat verk måste 
man ha rättighetsägarnas tillåtelse. 
Idag varar upphovsrätten i 70 år 
efter upphovspersonens död, och 
därmed kan det dröja mer än 150 år 
innan man kan göra ett verk digitalt 
tillgängligt. Förutsatt att man följer 
gällande upphovsrätt och inte gör en 
google.

Det goda IPR-samarbetet
Förlängd upphovsrätt ingår i en 
kommersialiseringsprocess där 
upphovsrätt förvandlas till IPR 
och blir en vara på en kapitalistisk 
marknad. Och EU-kommissionen har 
varit, och är, en mycket pådrivande 
och självmedveten aktör i den 
processen.
   I april 2002 firade EU-
kommissionen tio års IPR-samarbete 
med USA-administrationen. Jörg 
Reinbothe talade på Kommissionens 
vägnar och kunde stolt peka på 
stora framgångar:TRIPS-avtalet, 
WTO/Världshandelsorganisationens 
handelsavtal för IPR, var på plats, och 
inom EU/EES-området hade man fått 
genom en rad direktiv som alla stärker 
upphovsrätten som handelsvara.
   ”It cannot be stressed often enough 
that intellectual property rights 
constitute a significant merchandise”– 
sa Reinbothe, och gratulerade 
EU och USA till de gemensamma 
framgångarna:

”We have done a good job, I think, 
and we have done it together: co-
ordination between the USA and the 
European Union on these matters 
has always been the key to success.”

Nu, inför planerna på ett digitalt 
bibliotek, vill EU-kommissionen 
inte riktigt stå för de negativa 

konsekvenserna av IPR-politiken. 
Istället försöker Kommissionen lämpa 
över allt ansvar på enskilda EU-
länder.
Medlemsländerna kunde sett till att 
ge biblioteken specialvillkor med 
rätt att göra vissa kopior vid sidan 
om den kommersiella upphovsrätten. 
Direktiv 2001/29 öppnar för det, 
skriver Kommissionen. Fast enligt 
direktivet är det inte obligatoriskt att 
göra undantag för biblioteken, och 
länderna har haft olik praxis:

”The exception is however not 
mandatory and has led to different 
implementations in the Member 
States.”  

Direktiv 2001/29, det såkallade 
Infosoc-direktivet, kom till för 
att harmonisera upphovsrätten i 
informationssamhället. Det är ett av 
många upphovsrättsdirektiv som alla 
är fyllda med tvingande påbud.
   En intressant fråga är därför varför 
just biblioteksundantagen inte 
gjorts obligatoriska, och svaret är 
troligen: Det skulle strida mot EUs 
grundläggande ideologi.
   Ekonomen Ragnar Frisch kallade 
en gång dåvarande EG  ”et uopplyst 
pengevelde”. Att även nuvarande EU 
utgår från att all verksamhet är, eller 
borde vara, kommersiell, avspeglar 
sig bland annat i hur biblioteken 
behandlas.
   Inom EU-kommissionen finns en 
rad generaldirektorat (GD) för olika 
politikområden. Det finns ett GD 
för forskning och ett GD för kultur 
och utbildning, men biblioteket har 
placerats i generaldirektoratet för  den 
inre marknaden och tjänster.

Public Lending Righ-direktivet
1992 kom det såkallade public lending 
right/PLR-direktivet (direktiv 
92/100). Det handlar om uthyrnings- 
och utlåningsrättigheter och vissa 
upphovsrätten närstående rättigheter 
inom det immateriella området, och 
det innebär ett kvalitativt språng på 
IPR-området
Här stipulerar EU-kommissionen en 
icke-konsumerbar upphovsrätt som 
inte bara omfattar kopiering utan 
också bokutlåning på bibliotek.
   Direktivet skiljer inte på 
kommersiell och icke-kommersiell 
verksamhet, utan behandlar offentlig 
biblioteksverksamhet som vore den 
kommersiell. Och man gör det för att 
den inre marknaden ska fungera på 
biblioteksområdet.

   När många EU/EES-länder 
protesterade och krävde rätten 
att bedriva en kulturpolitik som 
omfattar biblioteksundantag 
från upphovsrätten, svarade 
Kommissionen med att dra länderna 
inför EG-domstolen.

Den öppna konflikten mellan EU-
kommissionen och EU-länderna 
nådde sin kulmen 2005, men hade 
börjat 2002, kort efter Reinbothes 
hyllningstal till USA-EUs IPR-
politik.
   I en rapport daterat 12 september 
2002, konstaterar EU-kommissionen 
att många länder inte alls lever upp till 
direktiv 92/100. Den inre marknaden 
är hotad och Kommissionen måste 
agera.
   92/100-direktivet handlar enbart om 
tryckt material, men Kommissionen 
är medveten om att det finns datorer 
också på offentliga bibliotek, och 
lovar att hålla ett vakande öga på 
utvecklingen:

”Användningen av ny teknik 
befinner sig fortfarande i en 
experimentell fas. All utveckling 
när det gäller utnyttjandet av ny 
teknik i biblioteken måste även i 
fortsättningen övervakas, särskilt 
med tanke på den inverkan de 
potentiellt kan få på den inre 
marknaden, och med tanke på 
deras inverkan på uthyrnings- och 
utlåningsverksamheten.”

EU-kommissionen höll ord. Den 
övervakade och vidareförde IPR-
politiken, och befann sig år 2005 
därför i en något bisarr situation. Nu 
när kunskapssamhället ska byggas, 
de kulturella och vetenskapliga 
rikedomarna digitaliseras, det 
europeiska biblioteket upprättas – ja, 
då visar det sig att enligt IPR-reglerna 
är det endast material som är hundra 
år eller äldre som får göras digitalt 
tillgängligt.

Orphan works, fair use och 
ARROW
I sitt 2002-tal beskriver Jörg 
Reinbothe det goda samarbetet mellan 
EU och USA som nyckeln till en 
framgångsrik IPR-politik. Och nog 
stämmer det att i WTO/TRIPS och i 
den internationella upphovsrättsorgan
isationen WIPO har EU-USA lyckats 
driva genom sina IPR-intressen. Ofta 
i konflikt med länder utanför USA-
EU. Fast ibland uppstår det konflikter 
också mellan USA och EU, något 
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Google-affären kan exemplifiera.
   Orphan works och fair use är två 
begrepp Google flitigt använt sig 
av. Orphan works, föräldralösa/ 
värnlösa/herrelösa verk, är böcker 
där man inte vet vem rättighetsägarna 
är. Google hävdar att det är så svårt 
att hitta de rätta ägarna att det enda 
raka är att göra som Google gjort: 
Digitalisera och kopiera utan att fråga 
om lov.
   Sedan kan ju de som känner sig 
som rättighetsägare bara säga ifrån, 
och eventuellt ta en juridisk dust med 
Google. Vilket kan bli dyrt.
   Nu har Google utvidgat sin rätt 
att digitalisera till att omfatta alla 
verk, oavsett upphovsrättslig status, 
och hänvisar då till fair use. Enligt 
fair use kan man göra kopior utan 
rättighetsägarnas tillåtelse, förutsatt 
att man gör det i undervisningssyfte. 
Vanligen tänker man sig nog att 
fair use endast får användas i icke-
kommersiell verksamhet, och många 
ser det Google gjort som ett missbruk 
av fair use-begreppet.

Upphovsrättsintrång
Hösten 2005 inledde författare och 
förläggare (Authors’ Guild och 
Association of American Publishers) 
rättsliga åtgärder mot Google, som de 
anklagade för upphovsrättsintrång. 
Det blir aldrig någon rättssak, men tre 
år senare avslutas konflikten med ett 
ekonomiskt avtal. När Google-avtalet 
väl undertecknats i USA, skickades 
det senhösten 2008 ut till all världens 
upphovsrättsägare för att de skulle få 
tacka ja eller nej till förlikningsavtalet. 
Tidsfristen för att svara sattes först till 
5 maj 2009, men förlängdes sedan till 
4 september 2009. 7 oktober ska en 
domstol – i USA naturligtvis – besluta 
om Google-avtalet är okej.

ARROW
12 december 2008 lanserar EU-
kommissionen ARROW-projektet. 
ARROW står för Accessible 
Registries of Rights Information 
and Orphan Works. Projektet som 
ska pågå till 28 februari 2011, ska 
framförallt stödja EUs i2010 Digital 
Library Project, det europeiska 
digitala biblioteket, som nu fått 
namnet Europeana. ARROW-
projektet hjälper Europeana

”by finding ways to clarify the 
rights status of orphan and out of 

print works, so they can be cleared 
for digitisation and inclusion in the 
Digital Library”

Här visar ARROW/EU för Google/
USA hur det ska göras. Man får inte, 
som Google, bara skanna på utan att 
fråga. Man måste lägga arbete, pengar 
och tid (gärna två-tre år) på att hitta 
de rätta upphovsrättsägarna, också 
när det handlar om böcker som inte 
längre trycks och som kanske räknas 
som herrelösa. Sedan får man reda ut 
det med rättighetsägarna, och först 
därefter kan man eventuellt skanna 
in böckerna och göra dem digitalt 
tillgängliga.
   Att göra som Google gjort, är 
inte okej. Åtminstone inte enligt 
europeisk upphovsrätt.

Åter på EU-kommissionens bord
I början av maj 2009 tar den tyska 
kulturministern Google-avtalet 
till EU, närmare bestämt till 
ministerrådets möte 11-12 maj, och 
kritiken man riktar mot avtalet är 
ungefär den här: Google hänvisar 
till fair use, men fair use är en 
upphovsrättsdoktrin som gäller i 
USA, inte i förhållande till europeiska 
upphovsrättsägare.
Genom sin praxis: Fråga inte 
– skanna! har Google skaffat sig 
fördelar i förhållande till mer seriösa 
aktörer – som Europeana.
   Vad Google gjort och gör för att 
litterära och vetenskapliga verk ska 
bli mer synliga och lätt tillgängliga, 
är i sig mycket värdefullt, men: Man 
måste också ta hänsyn till författarnas 
och förläggarnas rättigheter och till 
biblioteken och bibliotekbrukarnas 
intressen. Därför kan man inte 
låta marknadskrafterna ställa 
berörda parter inför ett fullbordat 
faktum, utan möjlighet till rimliga 
förhandlingar (fair negotiations)
   Några veckor senare tar den tyska 
justitieminister upp Google-avtalet i 
EUs råd för konkurrenskraft (Wettbe
werbsfähigkeitsrat) och diskussionen 
tycks nu lämna mjukis-sfären kultur 
och utbildning och istället handla om 
hårdvalutor som upphovsrätt/IPR och 
konkurrenskraft.
   På begäran av den tyska regeringen 
ska EU-kommissionen nu undersöka 
Google-avtalet, skriver Dagens 
Nyheters nätupplaga, 1 juni 2009:

”Kommissionen ska undersöka 
om Google-avtalet bryter mot 

europeiska upphovsrättslagar och om 
Kommissionen bör vidta åtgärder för 
att skydda förläggare och författare 
vars böcker skannats av Google.”

När jag skriver detta, i slutet av 
augusti, har det ännu inte kommit 
något besked i frågan från EU-
kommissionen. Det ska komma i 
loppet av hösten, sägs det.
7 oktober 2009 ska en domstol i 
USA bedöma om Google-avtalet 
är hållbart, och då kommer det nog 
heller inte att handla så mycket om 
bibliotek och medborgarintressen.

Författarna/upphovspersonerna 
och Google 
När Google nu för andra gången 
hamnar på EU-kommissionens bord, 
är det inte som 2005 på initiativ 
från biblioteksvärlden. Nu är det 
upphovsrättsägarna som agerar, och 
kanske framförallt förläggarna.
   Åtminstone i Sverige har författarna 
(eller: Författarförbundet/SFF) 
varit långt mindre negativa till 
Google-avtalet än förläggarna (eller: 
Förläggareföreningen)
   I mitten av maj 2009 skriver Mats 
Söderlund, Författarför- bundets 
ordförande, att Googles avtal är bättre 
än Bonniers e-bokavtal. Det handlar 
inte bara om att Google betalar 
bättre, dvs erbjuder en större procent 
av inkomsterna. Det handlar också 
om att Bonniers kräver ensamrätt, 
dvs: Bonniers vill (i motsättning 
till Google) tvinga till sig hela 
upphovsrätten till den digitala bok-
kopian.
   Författarförbundets/SFF 
konklusion blir därför:

”Sveriges Författarförbund ser inget 
skäl att avråda sina medlemmar att 
ingå förlikning med Google men 
uppmanar dem att inte skriva på 
Bonnieravtalet […]
SFF vill se en bred 
branschöverenskommelse som ger 
läsare tillgång till litteraturskatten 
och alla parter en rimlig ersättning, 
även förläggare där de har legitima 
intressen.” 

Räcker det med en bred 
branschöverenskommelse? Behövs det 
inte några sjysta bibliotek också? Eller 
behövs det inte längre några offentliga 
bibliotek nu när författare kan nå sina 
läsare via privata entrepenörer som 
Google?
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   Säkert är att utan biblioteken hade 
Google och Europeana inte haft så 
många litterära och vetenskapliga verk 
att digitalisera. Och utan politisk och 
ekonomisk vilja från medborgarnas 
sida hade vi inte haft några bibliotek.
   Gör det bibliotek och medborgare 
till legitima parter i den digitaliserade 
upphovsrättshärvan vi hamnat i?

En rättvis upphovsrätt?
I augusti 2009 hade radioprogrammet 
God morgon världen en serie där man 
diskuterade Google, digitalisering och 
upphovsrätt, och där en av deltagarna 
var Mats Söderlund.
   I tidskriften Författaren (2009:3, 
30 juni 2009) tar Mats Söderlund upp 
samma frågor och redogör för hur 
Författarförbundet ställer sig till dem.
   Som jag förstått det, anser 
Författarförbundet att Google-avtalet 
är acceptabelt av följande skäl:
   Google ger upphovspersoner bättre 
villkor än vad t ex Bonniers gör, och 
ger dessutom out-of-print böcker 
en ny chans. Böcker som förlagen 
inte längre anser kommersiellt 
gångbara, får här en möjlighet att 
möta nya läsare och samtidigt ge 
upphovspersonerna en liten inkomst.
   Förlagen har däremot inget att tjäna, 
eftersom rättigheter till out-of-print 
böcker i allt väsentligt endast tillhör 
författare/översättare (åtminstone i 
Sverige). Vilket delvis kan förklara att 
Förläggareföreningen är så negativ till 
avtalet.

Sammanfattningsvis: Författare vill 
att deras böcker ska synas och läsas, 
allmänheten vill ha tillgång till 
litteraturskatten, och vad Google gör 
är därför till glädje för alla.
   En gåva till mänskligheten – som 
chefsbibliotekarie Carla Montori 
uttryckte det.
   Fast Författarförbundet tycker inte 
Google-gåvan är helt oproblematisk, 
och efterlyser ett nationellt och 
internationellt ansvarstagande.
   På en nationell nivå är det statens 
ansvar och på en internationell nivå 
borde FN ha ett övergripande ansvar 
– sade Mats Söderlund i God morgon 
världen och i Författaren skriver han:

”Att göra hela vår litterära skatt 
tillgänglig för allmänheten är i allra 
högsta grad ett demokratiprojekt. 
För att det ska gå behöver vi ha 
breda branschöverenskommelser. 
Författarförbundet driver en 
sådan lösning och har beredskap 

för att samarbeta med många olika 
intressenter och göra verklighet 
av den visionen. Vi anser också 
att förutsättningen är en stark 
upphovsrätt som skyddar både 
materiella och ideella intressen”.
(Författaren, 2009:3, 30 juni 2009)

Själv anser jag att det är en 
samhälls- och biblioteksuppgift att 
tillgängliggöra litteratur, vetenskaplig 
och skön. Samt att det finns goda, 
eller snarare onda, skäl till att 
biblioteken inte har fullgjort sina 
uppgifter. 
   Den tekniska utvecklingen 
som gjorde digitaliseringen 
möjlig, sammanföll i tid med en 
nyliberal politik. Offentlig sektor, 
inklusive offentliga bibliotek, ska 
göra minsta möjligt och gärna 
överlåta verksamheten till privata 
entrepenörer.
   På immaterialsidan förvandlas 
en sammansatt upphovsrätt till ren 
handelsvara, och USA- och EU-
representanterna lämnar WIPO-
konferensen 1996 som segerherrar. De 
har lyckats tvinga genom stora delar 
av sin IPR-politik – och skapat en 
stark upphovsrätt.

Vad är en stark upphovsrätt?
Jag tror inte EU-kommissionen 
och Sveriges Författarförbund har 
samma definition av vad en stark 
upphovsrätt är. Och jag tycker 
biblioteksorganisationer borde lägga 
sig mera i, och diskutera sitt/sina 
syn på en stark upphovsrätt. Kanske 
en rimlig och till och med rättvis 
upphovsrätt.
   Själv tycker jag ARROW-
projektet representerar något av 
det mest orimliga och absurda i 
nuvarande upphovsrätt. För jag tror 
inte problemet med orphan works, 
herrelösa verk, primärt är att man 
inte vet vem upphovspersonerna är. 
Problemet är snarare att man inte vet 
vem det är som äger rättigheterna 
till verken, rättigheter man ärvt eller 
köpt.
   Der är ett pseudoproblem som bäst 
löses genom en rimlig upphovsrätt 
utan arvsrätt och utan status av 
handelsvara.

Göteborg, 1 september 2009

PS 
7 september 2009 hade EU-
kommissionen en hearing om 
digitalisering, Google och Europa 
och i samband med det har Eblida, 
den europeiska biblioteksorganisati
onen, kommit med ett uttalande om 
Google-avtalet.
   Eblida hoppas att avtalet är början 
till ett fruktbart samarbete mellan 
Google och rättighetsinnehavarna, 
men Eblida ser också problem. 
Google håller på att skaffa sig en 
monopolställning och i kraft av den 
kan Google både trissa upp priser och 
utöva censur. 
   Speciellt bekymmersamt är Google-
avtalets territoriella begränsning. 
Det gäller endast inom USA och 
det innebär att europeiska böcker 
som Google digitaliserat nu blir mer 
tillgängliga för folk i USA än för folk 
”in the continent where they where 
published”.
   Eblida vill därför ha ett 
europeiskt Google-avtal, inklusive 
nödvändiga ändringar i europeiska 
upphovsrättslagar. Eblida citerar 
Viviane Reding, EU-kommissionär 
för ”informationssamhället och 
medierna” som i sitt tal 9 juli 2009 
sade:

”If we do not reform our European 
copy right rules on orphan works 
and libraries swiftly, digitisation and 
attractive content offers will not take 
place in Europe, but on the other side 
of the Atlantic”.

I ett gemensamt uttalande 7 
september frågar Viviane Reding och 
Charlie McCreevy, EU-kommissionär 
för den ”inre marknaden och 
tjänster” om europeisk upphovsrätt är 
tillräckligt modern:

”Is Europe’s copyright framework 
modern enough when it comes to 
digitising orphan works and out-of-
print works?”. 

undrar EU-kommissionärerna och 
verkar vara öppna för att lägga ner 
hela Arrow-projektet. Som alltid 
understryker kommissionen den 
privata sektorns betydelse och 
inbjuder till ”en allmän diskussion 
om den framtida digitaliseringen av 
böcker i Europa, med hänsyn till 
den offentliga och privata sektorns 
potential att samarbeta och behovet av 
att reformera Europas fragmenterade 
upphovsrättsliga lagstiftning,
   Diskussionen skall pågå t o m 15 
november 2009.
(18 sept 2009)
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Valet till Europaparlamentet 
2009 fick ett rätt så bedrövligt 
utfall. Jag är säker på att jag 

inte var den ende som satt och kände 
sig besvärad under SvT:s valvaka. 
Stadigt sjunkande valdeltagande i 
hela unionen och framgångar för 
högerextremistiska mörkermän 
som gick framåt i flera europeiska 
länder. I Sverige kan man glädjas åt 
att valdeltagandet faktiskt steg, men 
oroas över att sverigedemokraterna 
växte och nu inte var långt ifrån att 
vinna mandat trots att partiet har 
varit i total medieskugga under hela 
valrörelsen. 
   Istället var det ett annat 
uppstickarparti som stal spotlighten 
och lyckades baxa sig in i 
europaparlamentet. Exakt vad det 
innebär att Piratpartiet kommer in 
i Europaparlamentet vet vi inte än, 
men det jag förmodar är att den del 
av vår yrkeskår som har lanserat 
idén om bibliotek 2.0 tycker att det 
hela är rätt spännande. Och det är 
spännande! 
   Hur internet och våra liv där 
regleras angår oss som medborgare, 
och angår särskilt oss som värderar 
rätten till kunskap, information och 
det demokratiska samtalet.  Jag och 
min generation hör väl till de första 
som växte upp med internet och 
vi har sen 2006 sett hur staten och 
kapitalet stegrat sina ansträngningar 
att få kontroll över det som tidigare 
har kunnat liknas vid oinmutad 
mark, ett fritt rum, eller till och 
med vid en allmänning. Nu vill 
kommersiella intressen ha en allt 
större del av kakan, och politiska 
intressen blir oroliga över att all 
denna frihet skall missbrukas. 
   Repressionen är en globala 
företeelse: från FRA och 
IPRED i EU, till samarbeten 
mellan storföretaget Google och 

enpartistaten Kina.  Prästregimen 
i Iran använder system köpta 
från telekommunikationsbolaget 
Nokia Siemens för att kartlägga 
iraniernas internetanvändande.

Medborgare eller 
konsumenter på nätet?
En belysande frågeställning är om 
vi i ordningsmaktens ögon skall 
fungera som medborgare eller 
konsumenter på internet. 2009 
har frågan varit uppe om huruvida 
EU-stater skall kunna stänga av 
enskilda medborgare från internet, 
ett förslag som är ivrigt påhejad 
av de storföretag som har intresse 
i upphovsrättens stärkande. Är 
det bara en fråga om att frånta en 
kriminell person möjligheten att 
utnyttja en tjänst, eller handlar det 
om att beröva en medborgare sina 
rättigheter? Med den betydelse 
som internet har i vår moderna tid 
får det allvarliga konsekvenser för 
en individ att vara utestängd från 
det.

Kapitalet vill behålla kontrollen
Några dagar innan valet till 
Europaparlamentet läser jag 
ett inlägg ur Erik Bergs blogg 
Approximationer (http://
approximationer.blogspot.
com/2009/06/piratpartiet-ar-
slutet-pa-borjan.html). Detta är 
alltså innan Piratpartiets triumf 
men valundersökningar har 
redan spått stora framgångar för 
partiet. Berg skriver i inlägget om 
saker som jag själv har känt men 
inte riktigt kunnat sätta fingret 
på: Nämligen att frågan om 
regleringar av internet är större 
än piratpartiets motstånd mot 
integritetskränkande lagar, och 
vi som håller på det vänstra laget 

måste kanske börja se den här frågan 
i ett större sammanhang. Jag lyfter ut 
några rader ur Erik Bergs inlägg:

Demokratin har aldrig genomförts 
mer än halvvägs. Att kontrollera 
kapital har under hela 1900-talet 
inneburit en möjlighet att utöva 
massiv makt och köpa sig politiskt 
inflytande. Det sker genom kontroll 
av arbetet, genom lobbyister 
och genom direkta röstköp men 
framförallt genom att kontrollera 
media. I massmediernas tidsålder 
har media varit porten till 
verkligheten, att se, förstå och 
påverka, att sätta agendan, att 
förvrida perceptionen. När nu 
media håller på att ändra karaktär 
från massmedia till mikromedia 
och sociala medier så rör sig 
också kapitalet för att behålla 
kontrollen... För en sak är säker, 
även om det är en gammal kamp 
som återuppstår på nätet så är det 
inte en gammal trött och föråldrad 
industri som leder kampen 
mot det fria Internet, det är 
kapitalintressen som är mäktigare 
än någonsin förr, som har allt att 
förlora på en urholkad upphovsrätt 
och nedrivna medieoligopol och 
allt att vinna på ett Internet som 
kan användas för att konstruera 
sociogram, ett Internet som kan 
styckas, packeteras och säljas i 
lämpliga portioner, där vi i första 
hand är målgruppsplacerade 
konsumenter och inte fria 
medborgare /.../ Hoten mot 
friheten på Internet kommer från 
flera håll. Statliga dataloggnings- 
och övervakningsintiativ är 
uppenbara hot, men världens 
största sociogrammaskin är privata 
Facebook – inte FRA:s superdator.

Folkbiblioteken, de medborgerliga rättigheterna och internet
Tobias Willstedt

Vi kan inte enbart titta på juridiska regleringar av individers användande av internet, 
som Piratpartiet gör, utan vi måste också titta på hur internet produceras och titta på 
ägandeförhållanden och olika aktörers roll på denna arena.
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Folkbiblioteken, de medborgerliga rättigheterna och internet
Tobias Willstedt

Erik Berg utvecklar ett resonemang 
med hjälp av en forskare som jag själv 
gjorde bekantskap med på Biblioteks- 
och informationsvetenskapen i Borås: 
Lawrence Lessig. 

“We can build, or architect, or code 
cyberspace to protect values that 
we believe are fundamental. Or 
we can build, or architect, or code 
cyberspace to allow those values 
to disappear. There is no middle 
ground. There is no choice that does 
not include some kind of building. 
Code is never found: it is only 
ever made, and only ever made 
by us. [...] The first generation of 
these architectures was built by a 
noncommercial sector – researchers 
and hackers, focused upon building 
a network. The second generation 
has been built by commerce. And 
the third, not yet off the drawing 
board, could well be the product of 
government. Which regulator do 
we prefer? Which regulators should 
be controlled? How does society 
exercise that control over entities 
that aim to control it?”

(Lessigs text är hämtad ur wikin 
Code 2.0 som finns på adressen 
http://www.socialtext.net/codev2/ )

Redskap för kontroll
Kod är lag på internet menar Lessig. 
Och kod är något som produceras 
vilket betyder att den som kodar 
också reglerar internet. Inser man det 
inser man att internet lika mycket 
kan var ett redskap för kontroll som 
för frihet. Vi kan inte enbart titta på 
juridiska regleringar av individers 
användande av internet, som 
Piratpartiet gör, utan vi måste också 
titta på hur internet produceras och 
titta på ägandeförhållanden och olika 
aktörers roll på denna arena. Har den 
digitala eran sin Karl Marx?

Folkbiblioteken
Det här är saker som folkbiblioteken 
kommer behöva förhålla sig till 
inom de kommande åren. På lång 
sikt måste vi se att mänsklig tillvaro 
på internet inte är magiskt befriad 
från de maktförhållande som vi så 
tydligt kan se ute i samhället. Och 
om vi accepterar den premissen 
måste vi fråga oss: vilket slags rum 
vill vi skapa på internet? En av de 
många fina sakerna med idéen om ett 
folkbibliotek är att det är ett rum där 
klasskillnader inte skall existera, utan 
vi faktiskt är jämlikar. Hur tänker vi 
in det i ett digitalt rum? Hur bygger 
man ett folkbibliotek med kod? Vi vet 
vad ett folkbibliotek är i den fysiska 
världen med vad är det i den digitala?
   Det är en fråga som vi måste 
besvara på lång sikt. På kort sikt 
måste vi förhålla oss till de försök 
som stat och kapital gör idag för 
att reglera internet på ett sätt 
som tar ifrån dess användare sina 
medborgerliga rättigheter. Vad 
får detta för konsekvenser för det 
demokratiserande potential som 
internet har, ett potential som 
många forskare och orakel inom 
biblioteksvärlden dragit höga 
växlar från? Hur förhåller sig 
folkbiblioteken till de här försöken 
att kontrollera information: Är 
det någon skillnad mellan FRA:s 
övervakning av internetanvändare 
och att FBI undersöker en 
biblioteksbesökares boklån i 
kölvattnet till 11 september? Är 
det bara när repressionen drabbar 
biblioteken direkt som vi engagerar 
oss, eller kan det vara så att 
folkbiblioteken måste förhålla sig 
till vad som kan beskrivas som en 
backlash för demokratin? Hur?

”Jag och min 
generation 
hör väl till de 
första som 
växte upp med 
internet och vi 
har sen 2006 
sett hur staten 
och kapitalet 
stegrat sina 
ansträngningar 
att få kontroll 
över det som 
tidigare har 
kunnat liknas 
vid oinmutad 
mark, ett fritt 
rum, eller till 
och med vid en 
allmänning.”
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Bibliotekmeldingen ignorerer de svære 
problemene som piratkopiering av e-bøker kan 
skape. På lang sikt kan e-bøkene både bli den 

største trusselen og ressursen bibliotekene har stått 
overfor.
   E-bøker selges nå i overraskende store kvanta i 
USA. Plutselig er hver tredje solgte tittel hos Amazon.
com en e-bok, av det tilgjengelige e-bokutvalget på 
rundt 300000 titler. Om dette blir representativt for 
utviklingen, kan den trege og konservative bokbransjen 
stå overfor en enda raskere digitalisering enn den 
forpinte musikkbransjen.
   Til høsten lanseres e-bøker i Norge for fullt. Under 
Frankfurt-messen i fjor høst svarte et flertall av 
bokbransjefolk i en undersøkelse at e-bøker innen 
ti år vil ta mer enn halvparten av bokmarkedet. Vi 
snakker om den største revolusjonen for vår tyngste 
kulturbærer siden trykkpressen.

De nya läsplattorna 
Årsaken er at de nye lesebrettene, med Amazons modell 
Kindle suverent i spissen, tilbyr en leseopplevelse som 
er tilnærmet lik papirbøkene. Selve lesingen er ikke 
bedre. Men heller ikke dårligere. I tillegg er fordelene 
mange. Filene du laster ned veier ingenting. Lesebrettet 
har innebygde oppslagsverk, og notatmuligheter som 
på mange måter er bedre enn i papirbøker. Å få tak i 
bøkene du ønsker deg blir mye, mye lettere. Kjøpet 
går mye raskere og, fremfor alt, prisen er vanligvis 60 
prosent lavere enn nye bøker i harde permer.  
   Ulempen er først og fremst at det ikke går like 
kjapt å bla i boken. En bremse er også prisen på selve 
lesebrettet, som ligger rundt 2500 kroner i øyeblikket. 
Men det er før prisen har begynt å synke. Ikke rart 
Kindle solgte flere i sitt første år enn iPod, da den ble 
lansert i 2001. 
   Selve leseopplevelsen er likevel ikke det viktigste. 
Det som gjør at e-bøker er så fundamentalt forskjellig 
fra papirbøker, er at transportetappen fra trykkeri 

PER KRISTIAN BJØRKENG 

Var tredje bok på Amazon är nu en e-bok. De nya läsplattorna påskyndar den utvecklingen. 
De digitala böckerna väcker frågor kring piratkopiering, hur författare skall få inkomster av 
sitt författande och vad biblioteken skall ha för roll den dag när utlån av böcker inte längre 
är en huvuduppgift. Artikelförfattaren tror att biblioteken har en ännu viktigare roll i framti-
den.



bis #3 2009 23

til leser forsvinner. Distribusjonen blir nesten gratis. 
Betydningen av dette har selv ikke mange forlagsfolk 
forstått. De påpeker overfor meg at det koster bare 16 
kroner å trykke en roman. Av en eller annen grunn 
glemmer de at trykkekostnaden er en minimal del av 
distribusjonsutgiftene. 

Dyrt och billigt. 
Hvis forlegger Arve Juritzen selger en bok i bokhandelen 
til 300 kroner, sitter forlaget igjen med 20 kroner til å 
dekke alle sine utgifter. Forfatteren skal omkring 40 
kroner, og det må vi selvfølgelig ta vare på. Men likevel 
sitter altså forlaget igjen med bare 20. Hva skjer da med de 
resterende 240 kronene? Jo, nesten alt sammen forsvinner 
til et kostbart distribusjonsapparat med transport, 
grossister, bokhandlere og dyr retur. Med digital 
distribusjon forsvinner så godt som hele apparatet.  
   Hva har så dette med bibliotekenes fremtid å gjøre? En av 
flere viktige grunner til at biblioteket er populært, er at det 
er gratis. Hvis folket kan få tak i alle nye bøker til prisen 
av en pocket, faller en av grunnene til å gå på biblioteket 
bort.    De store norske forlagene har likevel lenge vært 
bremseklosser for utviklingen av e-bokmarkedet i Norge. 
Årsaken er blant annet faren for piratkopiering av bøker, 
særlig når lesebrettene blir utbredt. Som et eksperiment 
for en avisartikkel om problemet lastet 
vi ned en samling bøker til en verdi av 
100000 kroner ved hjelp av ett eneste klikk 
fra fildelingsnettverkene. Alt er gratis 
tilgjengelig. Om du synes det er greit å 
være tyv, vel å merke.  
   Dette er den største utfordringen for 
både forlagene og bibliotekene, og det bør 
også være en hodepine for alle bokelskere 
som bryr seg om fremtiden til bokbransjen. 
Hvis ikke forfattere får betalt for tekstene 
vi leser, kan selve skriftkulturen bli 
skadelidende. 
   Noen av forlagene tror at hele problemet kan reduseres 
ved hjelp av såkalt DRM, eller Digital Rights Management. 
Dette er en teknologi for å beskytte opphavsrettslig 
beskyttet innhold mot ulovlig kopiering. Det du kjøper 
blir på en måte låst fast til kontoen din, eller til lesebrettet 
du bruker. Musikkbransjen går nå som helhet bort fra 
DRM, etter smertefulle erfaringer. Systemet medfører at 
lovlige produkter ikke kan konkurrere med piratenes åpne 
filer. Brukerne kan ikke fordra DRM på lengre sikt. 

Nytt bibliotek. 
For bibliotekene er DRM viktig, fordi det vil påvirke 
hvordan vi både leser og låner bøker. Så lenge bøkene er 
fysiske, er det hele enkelt. Biblioteket kjøper så mange 
bøker det har råd til, setter dem i hyllene og lar folk få låne 
dem etter tur. Biblioteket har ikke nok penger til å mette 
markedet. Men i en digital verden, blir dette mer abstrakt 
og vanskelig. Fenomenet utlån blir egentlig noe du bare 
finner på, fordi de fysiske eksemplarene en gang eksisterte 
og gjorde dette mulig.  
   De første forsøkene med digitale bokbiblioteker forsøker 
simpelthen å reprodusere den fysiske modellen. I Norge 
har vi underveis Weblån, et opplegg Biblioteksentralen 
forsøker å komme i gang med. Weblån-biblioteket kjøper 
e-bøker og låner dem ut i en begrenset periode. Når 
låneperioden er ute, slettes boken ute hos låntageren. 
På papiret høres jo det ganske rimelig ut. Forfatter og 

forlag vil få betalt i forhold til hvor mange eksemplarer 
biblioteket kjøper til utlån.  
   Men sett nå at noen knekker Weblåns kopibeskyttelse? 
Absolutt samtlige elektroniske formater, inkludert DVD 
og Blu-ray, som skulle være helt umulig å knekke, er 
forlengst knekt. Jeg hevder ikke at det er teoretisk umulig 
å lage et uknuselig bokformat, jeg sier bare at det har vært 
påstått gang på gang at formater er helt sikre. Deretter er 
de knekt. 

Piratkälla 
Hva skjer når hackeren en dag knekker beskyttelsen til 
det digitale biblioteket? Da blir plutselig biblioteket en 
uendelig kilde til gratis bøker. Hele Deichmanske får plass 
i en mobiltelefon. Biblioteket kan faktisk lett ta knekken 
på hele bokbransjens inntektsgrunnlag. Et annet problem 
er at et virkelig godt utbygd weblånsystem vil bli altfor 
attraktivt til at forlagene vil kunne akseptere det.    
   Fremtidens digitale biblioteker må være tilgjengelige 
via enhver PC. Hvis du lett kan få låne de samme bøkene 
hjemme i stuen som du ellers må betale for – hvem vil da 
kjøpe? Dersom alt som forhindrer biblioteket i å bli en 
gigantisk piratkopieringssentral er en DRM-nøkkel, satser 
vi hele fremtiden til boken på at ingen vil være like smarte 
som «DVD-Jon» Lech-Johansen. Det virker risikabelt.  

   Dersom piratkopieringen får 
fortsette vil fremtiden virke 
ganske håpløs for de fleste 
kulturuttrykk. Men det er 
håp. Fremtiden ligger ikke i å 
tilby eierskap, à la nedlasting 
fra iTunes, men i å tilby total 
og ubegrenset tilgang. Verdens 
største plateselskap, Universal, 
tror abonnementstjenester som 
Spotify og den kommende 
Wimp vil gi dem inntekter 

som er flere ganger større enn iTunes bare om to-tre år. 
Dette er tjenester som både pirater og musikkbransje har 
omfavnet. 

Nytt sätt att stjäla. 
Akkurat som tyveri blir annerledes i en digital verden, 
ved at du kan la det du har stjålet ligge igjen i butikken, 
er også eierskap annerledes. Det er egentlig ingen vits i å 
eie musikken digitalt, så lenge du kan skaffe deg tilgang 
til den. Hva er egentlig vitsen med å eie en e-bok, så lenge 
du kan få tilgang til den så ofte du vil? Du får jo uansett 
ikke noe å pynte opp bokhyllen med. Eierskapet mister 
betydning. 
   På lang sikt tror jeg derfor lignende 
abonnementsløsninger vil tvinge seg frem også for 
bokbransjen. Med abonnement kan forlagene tilby en 
løsning som utkonkurrerer piratene. Kall det gjerne 
spekulasjon i dag, men den samme utviklingen begynner 
allerede innenfor filmbransjen. 
   Abonnement er nærmest en logisk konsekvens av at 
digital distribusjon er annerledes enn fysisk, og av at et 
eksemplar ikke lenger er et eksemplar. Og kanskje er det 
ikke så langt unna i bokbransjen, heller. Se bare på hva 
som skjer i USA, der Google nå har fått med seg noen av 
de store bibliotekene på nettopp abonnementsmodeller. Et 
digitalt abonnement på alle bøker er i praksis et bibliotek.
   Når nybygget til Deichmanske står ferdig i 2017, ønsker 
vi oss derfor ikke et tradisjonelt bibliotek. Papirbøkene der 

Fenomenet utlån blir 
egentlig noe du bare 
finner på, fordi de fysiske 
eksemplarene en gang 
eksisterte og gjorde dette 
mulig
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vil ikke være ubrukelige, men de vil raskt tilhøre fortiden. 
Det vi trenger er noe mer i retning Litteraturhuset. Huset 
har helt opplagt fylt et udekket og overraskende sterkt 
behov for refleksjon rundt bøker. Ikke rart redaktøren i 
Bok og bibliotek nylig gikk ut i Dagsavisen og erklærte 
litteraturhusene som mulig trussel mot lokalbibliotekene.  
   E-bøker og lesebrett vil lette tilgangen på lesestoff av alle 
slag og vil derfor trolig styrke lesingen. Men de kan aldri 
dekke behovet vårt for å utnytte bøkene intellektuelt – etter 
at vi har lest dem. E-bøker krever også gode lesesaler og 
rom for lange tanker. Leserne trenger veiledning. Her må 
biblioteket finne sin nye rolle. 

Inte ännu 
Dette er ikke en problemstilling som kommer over oss 
for fullt i høst. Heller ikke de fem nærmeste årene. Men 

deretter vil den bli veldig tydelig og trolig dramatisk. At 
det kommende piratproblemet og potensialet i lovlige 
bokabonnementer ikke ble behandlet i vårens store 
bibliotekmelding, er derfor uforståelig.  
   E-bokrevolusjonen gir grunn til å være optimistisk på 
vegne av både lesere og forfattere, ja også bibliotekarer. 
Skrift kommer til å få mye bedre kår og mye lettere 
distribusjon i fremtiden. Jeg tror den lange lesingen for 
alltid vil ha sin viktige plass i kulturen. Bibliotekene 
kommer til å få en viktigere rolle enn i dag. Ikke 
som støvete, stille steder, men som levende torg der 
kulturinteresserte mennesker møtes. Men det er tvilsomt 
om du kommer til å gå dit for å få tak i bøker.

Per Kristian Bjørkeng är krönikör i Aftenposten där denna 
artikel publicerades 5 juli 2009 med titeln Bibliotekenes 
nemesis

den 9 oktober 2009
Hur ska det gå för Brunnsvik?
 
Brunnsviks folkhögskola, arbetarrörelsens första folkhögskola grundad 1906, har levt i ovisshet om framtiden. 
Personligen tycker jag det är skamligt att LO dragit sig ur sponsrandet av sin första folkhögskola, jämförbart 
med när man la ner den äldsta arbetartidningen, Arbetet i Malmö, år 2000, eller sålde förlaget Tiden till Nor-
stedts. Några år senare fick Tiden kontrakt för utgåvorna av Harry Potter-böckerna! 
Bibliotekarien i Brunnsvik, Christina Garbergs-Gunn berättar för mig att en ny delägare i skolan hittats, ABF 
Sollentuna, som tidigare också driver verksamhet i folkhögskolorna på Väddö och Södertörn. Det låter hopp-
fullt, men faran är säkert inte över för det. Per-Ola Jansson från Södertörns folkhögskola blir nu ny rektor på 
Brunnsvik. Ett illavarslande tecken är att årets konferens, ”Boken åter i centrum”, flyttats från Brunnsvik till 
LO:s folkhögskola i Åkers-Runö.
Folkhögskolebibliotekarierna har en egen blogg, se adressen till höger bland våra länkar, där mer info kan häm-
tas. Man ger också ut en läsvärd årsskrift, Brunnsvikarnas årsskrift.
Vi håller tummarna för fortsättningen.
Mats Myrstener 

Dagliga kom-
mentarer i bis-
bloggen av 
Mats Myrste-
ner & Ingrid 
Atlestam
http://bisbloggen.
blogspot.com/

Tycker du bis kommer för sällan? 
Läs bisbloggen under tiden!
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”Vem kan förneka att havsmiljön finns i min genetiska 
kod?” frågar Giorgio Weiss retoriskt. Denne intellektuelle 
mångsysslare föddes i toskanska Livorno. Hamnstaden 
är ökänd för sin arroganta befolkning, och har 
inspirerat fotografen Oliviero Toscani till tusentals 
människoporträtt. Enligt Giorgio var hans mor den 
vackraste flickan i Pancaldi Beach Livorno, ett mycket 
populärt turistresemål i början av 1900-talet. Hans far 
kom dit som ung turist, blev förälskad och de gifte sig. 
Farfadern Weiss träffade sin blivande fru på ön Ischia, 
utanför Napoli i södra Italien.
   ”Numera bor jag i Rom och kan inte klaga”, säger 
Giorgio. ”Invånarna i Rom visar inte entusiasm  för 
någon, oavsett bra eller dåliga tider. Det slutar med att alla 
här anpassar sig till denna livssyn. När jag var barn hörde 
jag ofta Puccinis hymn till Rom: ’Sun who rise free and 
happy, you will never see anything greater than Roma, 
greater than Roman.’”

Poesins röster
Han återkommer ofta till havet på olika sätt. Sedan 
2002 leder han festivalen ”The Voices of Poetry” i den 
medeltida staden Capoliveri på den vackra toskanska 
öpärlan Elba. Ett moment i festivalen är en internationell 
haikutävling med just havet som tema. Nu är festivalen 
inne på sitt åttonde år, haikutävlingen på sitt femte, och 
han har en mycket positiv inställning till projekten.
”Jag har hittat rätt kulturell miljö och en plats med en 
stor passion för poesi. Jag är verkligen glad att så många 
svenska haikuförfattare har deltagit.”
   100 utvalda dikter samlas i en antologi, både på 
originalspråk och i italiensk översättning. De bästa av 
dessa författare belönas med en vistelse på ön Elba i en 
vecka. Hittills har två samlingar sammanställts och en 
tredje är på väg. Poesifestivalens ambitioner är att fortsätta 
med detta även kommande år, för att ytterligare stärka de 
litterära relationerna till övriga EU-länder.

Intellektuell mångsysslare
Med all rätt kan man kalla Giorgio Weiss en intellektuell 
mångsysslare. Han har redigerat och varit programvärd 
för italiensk tv, skrivit journalistik och poesi. För 
närvarande forskar han om antika texter som innehåller 
ordlekar av olika slag.
   ”Cicero och Dante var mästare (maestri) på det här.”

Med kärlek till 
havet och 
ordbegränsningar
Cecilia Erander har mött Giorgio Weiss, intel-
lektuell mångsysslare
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på ett skolbibliotek i Italien. 
Boken Scopami! (Knulla mig!) 
av Virginie Despentes ingick i en 
antidrogkampanj och eftersöktes 
av en 14-årig elev. Bibliotekarien 
som lånade ut boken anmäldes till 
polisen för att ha spridit obscent 
material. Domen överklagades och 
rättegången var fortfarande i full 
gång 2005, enligt en artikel av Mauro 
Guerrini, ordförande för Italian 
Library Association. I samma artikel 
säger han att censur är diktaturens 
praxis, eftersom tillgången till 
information är en demokratimätare. 
En bibliotekarie får inte begränsa 
tillgången till böcker, förutom i fall då 
det uttryckligen finns ett förbud för 
minderåriga. Artikeln avslutas med 

att fall som ovan nämnda inte bara 
förnedrar biblioteken, utan hela det 
demokratiska samhället.

”Jag är säker och hoppas på att 
framtiden kommer med stora 
oförutsebara förändringar, men 
biblioteken, snälla, lämna dem 
så som vi känner till dem” säger 
Giorgio. Mindre sympati verkar han 
känna för landets premiärminister 
Silvio Berlusconi, som så ofta 
hamnat i blåsväder på grund av 
sina plumpa uttaladen att många 

verkar ha blivit likgiltiga. Som 
kommentar på Berlusconis tal ”se 
det som en campingsemester” efter 
jordbävningen i L’Aquila tidigare i år 
säger Giorgio utan ansträngning till 
att vilja diskutera vidare:
”Jag har inte läst just denna fras, 
bland många. Eftersom jag inte 
känner till uttalandet kan jag inte 
kommentera.”
Oplepo
Sedan 2001 är han medlem i den 
litterära gruppen Oplepo, som 
består av 18 medlemmar. Oplepo 
är en underorganisation till det 
franska litterära laboratoriumet 
Oulipo, vilket fritt kan översättas till 
”verkstad för potentiell litteratur”. 
Oulipo skapades i Frankrike 1960 på 

initiativ av författaren Raymond 
Queneau med syfte att utforska 
litterära uttryckets möjligheter 
när det utsätts för extrema 
begränsningar. Exempel på detta 
är den minimalistiska japanska 
diktformen haiku, som med tre 
korta rader ska försöka fånga 
den flyende verkligheten. Att 
Giorgio Weiss arrangerar en 
internationell haikutävling följer 
konsekvent hans litterära estetik.
   ”Geniet George Perec är den 
författare som påverkat mig mest, 
även om jag inte kan betrakta 
honom som en förebild: han 
är från stjärnorna, jag lever på 
jorden. Calvino är utmärkt, 
liksom Raymond Queneau och 
andra som Edoardo Sanguineti, 
Vivian Lamarque och Patrizia 
Valduga.
Sedan våra förfäder: Dante, 

Shakespeare, Petrarca, Boccaccio, 
Goethe, Poe och många, många 
andra.”
   Han är realistiskt inställd till 
poesins framtida roll och är nöjd med 
de små kulturella kretsar han ingår i.

”Men några sätt att nå ut är att 
ordna föreställningar, non-stop-
uppläsningar, poetiska karnevaler, 
uppläsningar flytande i en pool, i 
hissar, morgondikter på tv, erotiska 
dikttävlingar och så vidare...”

   Kanske något för svenska 
poesifestivaler och skrivarkurser att 
anamma?

   Han påpekar att de vitt skilda 
konstnärliga områdena utvecklar 
och berikar varandra i den kreativa 
processen.
”Däremot är det skillnad med 
de multimediala verken där 
olika konstformer istället måste 
sammanfogas för att skapa ett nytt 
verk.”

Fler läser
Giorgio känner igen tendensen att fler 
läser ett smalare utbud av böcker, som 
deckare.
   ”Även i Italien, så vitt jag vet, har 
vi samma tendenser, och de är inte 
nya. Nivån på undervisningen har 
förbättrat läsandet avsevärt, främst 
av ”lätt” litteratur, som exempelvis 
romantiska romaner och serier. 
Tur att det då och då kommer 
ut några bra böcker som blir 
bästsäljare.”

Kritik
Jag frågar om det finns något 
samband mellan italienska medier 
som tidningar, tv och radio och 
censur av böcker.
   ”En bok kan tjäna mycket på ett 
prestigefyllt pris, eller till och med 
av läsarnas rekommendationer till 
varandra. Men det väsentliga är 
reklamen i tidningar, tidskrifter 
och tv. Hård kritik är ovanlig i 
Italien; man föredrar tystnad. 
Det värsta kritikern kan göra 
är att skapa nyfikenhet och 
fånga läsarens intresse, vilket 
bidrar till en form av populism. 
Uppmärksamheten förskjuts 
från verket till kritiken, som till 
och med kan väcka skadeglädje hos 
läsaren. Tystnaden begraver boken. 
Jean Paul Sartre skrev i en roman om 
Artemistemplet i Efesos, ett av den 
antika världens sju underverk, som 
brändes av Herostratos. Han försökte 
nå odödlig ryktbarhet på detta sätt 
och faktum är att idag känner vi 
till namnet Herostratos, men inte 
templets arkitekt.”

Censur
År 2000 inträffade en censurincident 
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Bibliotekarie som yrke dök 
upp i mitt medvetande någon 
gång under våren 1971 i form 

av en liten annons om antagning till 
Biblioteksskolan. Jag hade kommit 
på att jag inte ville fortsätta på den 
institution i Uppsala där jag då 
arbetade. Litet tveksamt skickade jag 
iväg mina papper och det 
var inte förrän jag såg hur få 
av de många sökande som 
antagits som jag bestämde 
mig för att tacka ja. 

Långbyxor
Den 1 augusti påbörjade jag 
elevutbildning på Haninge bibliotek 
under Birgitta Modigs ledning. Vi 
var fyra elever – Lena Wester, Mate 
Tafra och en lärare som hoppade 
av efter elevutbildningen och jag. 
Samtidigt började två nyutbildade 

bibliotekarier, Barbro Borg och 
Christina Ekbom. Några av oss 
träffades på väg upp i hissen, och jag 
minns att vi diskuterade huruvida 
man kunde ha långbyxor på jobbet. 
Jag minns inte vad vi kom fram till då, 
men nästa dag hade vi alla långbyxor 
på oss. 

Studier
Jag vet inte riktigt vad jag hade 
väntat mig, men med viss förvåning 
konstaterade jag att jag stortrivdes. 
Vi hade undervisning i fyra ämnen: 
klassifikation, katalogisering, 
bibliografier och uppslagsböcker. I 

övrigt deltog vi i all slags verksamhet. 
Det var en expansiv tid. Bl a öppnades 
filialen i Jordbro. Christina Ekbom 
tog oss med på möte i en ganska 
nybildad förening – bis - där jag med 
fladdrande öron lyssnade på livliga 
och långdragna diskussioner.
   Vi hörde till den första elevkullen 

på BHS hösten 1972 
men var näst sista 
kull på den gamla 
utbildningen. När 
vi kom till Borås 
var ingenting klart. 
Det fanns lokaler 

och lärare men inga kursplaner, så vi 
fick börja med att som grupparbeten 
vara med och utforma dem. Starten 
var litet trög. Borås hade inga 
studenttraditioner att haka på.    Lena 
W och jag delade en stor våning en 
trappa upp i en villa, och en helg 

Borås › Nybro › Paris › Gröndal › Rinkeby - 
ett bibliotekarieliv
Anna Birgitta Eriksson

Kurskamrater i Borås 1972/73: fr v Hervor Svenonius, Anna Birgitta Eriksson, Ingrid 
Olmander, Cecilia Boning, Monica Serrander-Jansson, Lena Wester och Ann-Britt Värmås
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i början av terminen bjöd vi in de 
som var kvar i stan på fest. Det blev 
en stillsam och ganska egendomlig 
tillställning där vi kollade in 
varandra, men det blev i alla fall 
en början på ett alltmer intensivt 
socialt liv. Fram emot vårkanten 
hade vi fullt upp - inte bara för att 
den tröga starten på höstterminen 
gjorde vårterminen desto mer intensiv 
utan också för att det mesta andra 
då också börjat fungera,  studentkår 
t ex. Vi hade startat studiecirklar 
och en Grupp 8-grupp. Bis var på 
den tiden en mycket aktiv förening 
med stormöte varje halvår och lokal 
verksamhet däremellan. Såvitt jag 
minns var det programskrivningarnas 
tid med oändliga och stormiga 
diskussioner. 

Nybro
Arbetsmarknaden såg litet 
annorlunda ut på den tiden. Jag sökte 
tre tjänster och fick alla tre, vilket 
slutade med att jag tog ett vikariat i 
Haninge på ett halvår för att sedan 
samla ihop mitt bohag och dra till 
Nybro på hösten 1973. Där skulle 
jag ha hand om barn-, musik- & 
allmänkulturell verksamhet. Jag blev 
snabbt indragen i nämndarbetet, 
dels genom att jag fick föredra mina 
områden för nämnden, dels genom att 
vi, dvs Olaf Berggren och jag, delade 
på sekreterarskapet. 
   Det var högt i tak i nämnden 
med livliga diskussioner som sällan 
följde partilinjerna, vilket nog var 
Olafs förtjänst. På sitt bullriga vis 
skapade han god stämning och bra 
debattklimat, och han hade känsla 
för vad för slags information som 
politikerna behövde. När vi var på 
konferenser var påtagligt att våra 
politiker var ovanligt välinformerade. 

Vänsterfäste
Biblioteket i Nybro var känt som 
ett vänsterfäste, och då och då dök 
det upp folk som kollade beståndet, 
förmodligen i avsikt att på något vis 
sätta dit oss men det ledde aldrig till 
något annat än viss munterhet hos 
personalen. Olaf var borta mycket. 
Han var hårt engagerad i satsningen 
på invandrarlitteratur till biblioteken. 
Det var ideliga möten både med SÖ:s 
bibliotekssektion (senare Kulturrådet) 
och med Btj, liksom inköpsresor för 
Btj:s räkning, så jag fick vara ganska 
mycket tillförordnad chef. Som sådan 
var jag med om något antagligen 
unikt i biblioteksvärlden: en sommar 

arbetade jag med uteslutande manlig 
personal, två ordinarie och tre 
sommarvikarierande BHS:are!

Byteatern
Under den här tiden flyttade 
Byteatern till Kalmar. Det kändes 
som ett stort lyft med en riktigt bra 
barnteater, och vi engagerade dem 
för så många föreställningar vi bara 
kunde runt om i kommunen. Det var 
inte helt okontroversiellt. Jag minns 
ett möte med förskolepersonalen 
där chefen klagade på att 
föreställningarna ”påverkade” barnen 
otillbörligt på ett sätt som personalen 
inte kunde/fick göra – de lekte teater 
i flera timmar efteråt. Jag frågade om 
hon verkligen trodde att personalen 
kunde tillbringa hela dagarna 
tillsammans med barnen utan att 
påverka dem, och det blev knäpp tyst 
i lokalen. Dagisen fortsatte att komma 
till föreställningarna, och Byteatern 
är fortfarande kvar i Kalmar! Härom 
året stötte jag ihop med Magnus, 
en av medlemmarna i gruppen, i 
tunnelbanan i Stockholm, och han 
hävdade att det var Nybro som 
räddade dem de första åren där.

Ny filial
Vi startade en filial i en nybyggd 
skola i en villaförort. När vi fått så 
där en 5-600 böcker tyckte vi att vi 
kunde öppna litet tyst och försiktigt, 
men i skolan hade det tydligen 
slagits på stora trumman så barnen 
strömmade in och på ett par timmar 
hade vi lånat ut alltihop. Det stod 
någon enstaka bok här och var men 
hyllorna var praktiskt taget tomma. 
På våren -76 var jag med om att 
planera bibliotekets deltagande i det 
som kallades skolans inre arbete (SIA) 
som skulle starta på hösten, men 
när det började hade jag flyttat till 
Stockholm.

Stockholm
Jag började på en halvtidstjänst som 
barnbibliotekarie på den alldeles 
nya filialen i Akalla. Det var mitt i 
sommaren. Solen sken, filialen var 
glänsande färdig men det var inte 
stadsdelen och på bibblan var det 
lugnt. Jag gick runt till daghemmen 
och presenterade biblioteket. Det 
kändes konstigt att ha så litet som 
pockade på att bli gjort. 
   Kontrasten mot Nybro kunde 
inte ha varit större. Här satt jag, på 
ett alldeles nytt bibliotek längst ute 
i periferin – tunnelbanan var inte 

utbyggd så långt – men traditionerna 
och hierarkierna gjorde sig snart 
påminda. SSB:s egen skola hade lagts 
ner ganska nyligen, men de som inte 
kommit in i systemet den vägen hade 
som regel börjat som springvikarier 
och så sakteliga växt in i det. Det var 
påtagligt svårt att upplysa oss om 
hur allt fungerade – Inger, chefen 
på barnavdelningen – kom också 
”utifrån”. T ex måste det till en liten 
konflikt för att vi skulle få veta att 
chefen för vuxenverksamheten inte 
var chef över oss. Det var jag som 
hade tillåtit mig att ha åsikter och 
fått veta att halvtider var till för att 
fylla ut den yttre tjänsten, vilket jag 
inte accepterade. Två saker minns 
jag från den första ”stora torsdagen”, 
dvs möte för alla barnbibliotekarier, 
som jag var med på, ingen av dem 
någon huvudpunkt på dagordningen. 
Det ena var en uppmaning att samla 
in pennstumpar och skicka till 
barnavdelningen i Tensta, där det gick 
åt så oerhört mycket blyertspennor. 
Den andra var en person som frågade 
om hon kunde skriva upp mötestiden 
som arbetstid. Det var uppenbart att 
det inte var första gången som den 
frågan ställdes men jag tror inte att 
hon fick något bestämt svar.

Till Gröndal
Den där halvtidshösten roade jag 
mig bl a med litet universitetsstudier, 
började som lektör hos Btj och blev 
ombedd att hjälpa Danscentrum med 
att reda ut deras ekonomi, något som 
kom att leda till jobb där ett antal 
år framöver. Fram på vårkanten -
77 flyttade jag till Gröndal och en 
¾-tidstjänst. Jag förälskade mig 
omedelbart i detta ganska fula och 
oerhört nedslitna ställe. Det fanns 
något trivsamt där, trots allt, men 
att jag skulle komma att stanna där 
i 23 år skulle jag nog inte ha kunnat 
föreställa mig om man frågat mig då. 
   Det fanns problem att ta itu 
med. Bl a förväntades jag ta itu 
med de ungdomar som ibland 
hemsökte biblioteket i väntan på 
att fritidsgården skulle öppna. De 
visade sig inte vara så besvärliga, 
men de ledde i alla fall till att jag tog 
kontakt med andra som arbetade med 
ungdomar där: Vår Teater, parkleken 
m fl och vi bildade en grupp som 
hade energi till mer än bråkiga barn. 
Bl a anordnade vi en karneval som 
kom att bli en tradition under en 
lång följd av år. Andra hakade på, 
och så blev karnevalen inledningen 
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på Gröndals festdagar. Någon gång 
i början på 80-talet blev Vår Teater 
hemlös – deras lokal dömdes ut av 
arbetsmiljöskäl. Då förlade de en del 
av sin verksamhet till biblioteket, 
och under en period hade vi intensiv 
sagoberättarverksamhet. Den 
verksamheten kom så småningom att 
leda till att en av pedagogerna där, 
Cecilia Löfström, och jag tillsammans 
med Björn Skogar (religionsvetare) 
kom att leda veckokurser i 
sagoberättande på Sigtuna 
folkhögskola under några år. Första 
året hade vi mest biblioteksfolk som 
elever, året därpå var det förskollärare 
och sedan blev det allt mer blandat 
vad gäller yrkena. De här kurserna 
är bland det roligaste jag gjort under 
mitt yrkesliv. Varje år kom jag 
därifrån med ett energitillskott som 
räckte långt in på hösten!

Sagor
En dag klev Ulf Ärnström, som 
då arbetade som fritidspedagog i 
Gröndal in på biblioteket och ville 
att vi skulle skapa ett forum för 
berättande. Cecilia och jag hade tänkt 
en del i de banorna, så vi började 
diskutera saken. Peter Hagberg 
tillstötte, och under stor vånda 
startade vi Berättarnätet. Herrarna 
och vi hade dock helt olika syn på 
berättandet, och den konflikten 
kom att prägla föreningen fram 
till dess att beslut om nedläggning 
togs, något som troligen aldrig 
verkställdes eftersom det saknades 
några kvitton. Berättarnätet 
Öst har återuppstått senare med 
delvis samma personer men 
förhoppningsvis utan konflikterna. 
En bestående bra sak hann vi i 
alla fall med. Per Gustavsson, då 
barnbibliotekarie i Ljungby, hörde av 

sig och ville ordna en berättarfestival. 
Berättarnätets styrelse sökte pengar, 
i Ljungby bildades lokalföreningen 
Berättarnätet Kronoberg, och så 
startade berättarfestivalen i Ljungby 
1989.

Paris
Men innan vi hunnit så långt fram 
i tiden hade jag hunnit med ett år 
på franska barnboksinstitutets  
(La Joie par les Livre)  bibliotek i 
Clamart, en av Paris’ södra förorter 
1983-84. Vid den här tiden stod 
sagoberättandet högt i kurs. I Paris, 
liksom på många andra håll, hade 
man tagit djupa intryck av Bruno 
Bettelheims Sagans förtrollade värld, 
och dragit igång berättandet. Man 
kunde lyssna på sagor från världens 
alla hörn av berättare som kom från 
världens alla hörn! Det fanns ställen 
där det berättades regelbundet, det 

Franska barnboksinstitutets  (La Joie par les Livre)  bibliotek i Clamart
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anordnades berättarnätter, och man 
kunde verkligen få sitt lystmäte! 
Midsommaraftonen 1984 tillbringade 
jag vid katedralen i Chartres, där 
man på trappan framförde eposet 
om kung Artur och riddarna ring 
runda bordet till ackompanjemang av 

spröda toner från glas fyllda med olika 
mängd vatten. Den pågick till fram på 
morgonkulan, och sedan lyckades jag 
lifta tillbaka till Paris med några ur 
publiken. 
   Men, Paris var inte bara sagor. 
Biblioteket var i kris när jag kom 
dit. Det var på väg att mista sin 
pionjärfunktion, eftersom biblioteks-
, eller medioteksutbyggnaden, 
var i full gång. Här fanns ett gäng 
pubertetsynglingar som inte alls var 
lätthanterliga. Det saknades personal, 
i stället fanns en rad volontärer. 
Chefen slutade, och Geneviève Patte, 
högsta chefen för organisationen, tog 
själv över chefsskapet för biblioteket 
under senhösten -83. Sedan kom en 
annan Geneviève som med viss möda 
skapade nya strukturer och det blev 
lugnt. Jag förhandlade till mig ett 
par veckors semester och åkte runt 

och tittade på andra bibliotek. Jag 
tyckte inte att jag kunde återvända 
till Sverige utan att ha sett något mer 
av den franska biblioteksvärlden. 
Jag förstod ganska snabbt att 
biblioteksutvecklingen i landet var 
intensiv och med den kom nya idéer. 

Naturligtvis var pionjärbiblioteket 
ifrågasatt på många håll.

Åter i Gröndal
I Gröndal hände det en hel del 
under 80-talet. F.d. Ekensbergs 
varv bebyggdes med bostäder, något 
senare förtätades centrala Gröndal. 
Befolkningen ökade kraftigt men 
industrierna började flytta därifrån. 
SSB gjorde en omorganisation 
medan jag var i Paris. Bl a skulle 
filialerna nu bara ha en chef och 
inte som tidigare skilda chefer för 
barn- och vuxenverksamhet. Nu 
blev jag ensam chef på filialen. Vi 
hade länge önskat oss större lokal, 
och när frisören vägg i vägg lade 
ner, tipsade han oss i god tid. Vi fick 
också överta lokalen, men inte för att 
befolkningsunderlaget blivit större, 
utan för att den fönsterlösa skrubb vi 
hade som arbets- och lunchrum inte 
längre dög. Förutom arbetsrum med 
fönster fick vi ett ”filmrum” som vi 
också använde som utställningslokal 

för stadsdelens många konstnärer. En 
del av dem hade synpunkter på att 
vi också ställde ut amatörer, men vi 
ansåg oss inte ha vare sig möjligheter 
eller kompetens att sålla, så vi erbjöd 
dem att ta över. Så småningom 
bildades föreningen Galleri Bibb som 
fortfarande driver galleriverksamheten 
på biblioteket.

SAB
Någon gång under senare delen 
av 80-talet kom jag med i SAB:s 
specialgrupp för barn och ungdom. 
Eftersom jag var den enda i gruppen 
som kom från Stockholmstrakten fick 
jag hålla i kontakterna med kansliet, 
blev sammankallande och fick ta 
hand om plakettkommittéerna. Vår 
största framgång var inrättandet av 
Carl von Linné-plaketten och att alla 
tre plaketterna fick en prissumma 
kopplad till priset. Jag avgick när 

Nils Holgersson-plaketten firat 
50-årsjubielum, inför vilket jag 
tillsammans med Lena Kjersén Edman 
skrev en liten historik (den andra som 
jag varit med om – den första var 50-
årsskrift över Gröndals bibliotek). 
Specialgruppen, eller delar av den, 
skrev också en bok, Barnspåret, något 
som nästan tog knäcken på oss och till 
slut fick oss att lämna över våra texter 
till Btj för redigering.

Omorganisation
I början på 90-talet kom nästa 
omorganisation på SSB. Nu blev 
Gröndal ”närbibliotek” med mindre 
öppet och biblioteket vid Hornstull 
som överordnad ”chef”. I början av 
den perioden var jag ensam anställd 
på stället och med folk från Hornstull 
som kom för att hålla öppet. Det var 
ingen rolig tid! Så småningom flyttade 
Magdalena Veress permanent över 
till Gröndal, och förhållandena blev 
något bättre. Vi hade fortfarande 
utlåning med Dewey-systemet, vilket 
innebar att bokkort skulle plockas 
ur böckerna vid utlån, sorteras och 
sättas tillbaka när boken återlämnades 
– ett tidsödande arbete som jag ansåg 
att den minimala personalen inte 
hade tid med, så med visst besvär 
fick jag igenom att vi skulle låna ut 
på förtroendebasis fram till dess 
att datoriseringen genomfördes. Vi 
räknade bara utlånen och sade till folk 
att nu fick de hålla reda på vad de lånat 
och lämna tillbaka utan påminnelser. 
Oj, vilka diskussioner vi hade med 
folk som trodde att biblioteket snabbt 
skulle tömmas på böcker. Många såg 
det också som att de fått ett förtroende 
som de var stolta över. Det var nog 
detta djärva grepp som gjorde att BHS 
med studentkår utsåg mig till årets 
bibliotekarie 1994, ett nyinstiftat pris 
som, tror jag, aldrig utdelats igen. 
Vid den tiden fick jag erbjudande från 
Kulturrådet om utvecklingsbidrag. 
De hade inte tidigare satsat på någon 
storstadsfilial och tyckte att Gröndal 
kunde vara lämpligt objekt. Det vara 
bara så förtvivlat svårt att få ork och 
tid att sätta sig ner och få ihop en 
ansökan! Det gick till slut, och sedan 
hände mycket slag i slag.

Tidigare artiklar i serien Bibliotekarie i samhället, biblioteksarbetare som ser tillbaka på sitt yrkesliv: 
Jan Ristarp (bis 2002:1), Greta Renborg (2002:2), Aase Bang (2002:3), Anna-Lena Höglund (2002:4), Lisa Granér (2003:1), Åke Åberg (2003:2), Lillemor Widgren (2003:3), Jan 
Gustafsson (2003:4), Miklós Gulyás (2004:2), Birgitta Ahlén (2005:3), Ingrid Hollinger (2005:4), Elsie Ekstedt (2008:2), Ulf Larson (2008:3)
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Ergonomi
I den här vevan hamnade jag hos 
sjukgymnasten med överansträngda 
axlar och armar, och med henne 
talade jag bl a om att min man 
och jag pratade mycket om en 
förbättrad variant av informations-
/lånedisken. Hon uppmanade oss 
göra något av detta, och det gjorde 
vi. När biblioteket öppnade efter 
datoriseringen hade vi en prototyp 
på plats, som senare blev en färdig 
disk. Inför detta hade jag funderat en 
del över hur mycket vi egentligen bär 
varje dag. Jag vägde böcker, räknade 
ut genomsnittsvikter, och hur många 
gånger en bok flyttades vid utlån, 
återlämning, uppsättning på hylla 
osv. Det visade sig vara ansenliga 
mängder! Jag skrev om detta i 
personaltidningen, och aldrig har jag 
fått ett sådant gensvar på något jag 
skrivit. Flera år efteråt ringde folk och 
ville ha kopior.

Datorisering
Så blev vi datoriserade och 
fick utvecklingsbidrag från 
Kulturrådet, 1,5 miljon fördelat 
på tre år. Nu blev det roligt 
igen! En bibliotekarie, Elisabeth 
Brandberg, anställdes och plötsligt 
gick det att planera verksamhet 
igen. Lokalerna totalrenoverades 
med hjälp av hyresvärden, Olle 
Engkvist Fastigheter, och det mesta 
stuvades om. Råsmari Nilsson, 
inredningsarkitekt och Gröndalsbo, 
tog hand om inredningen. Det 
blev många turer innan det ganska 
okonventionella förslaget godkändes. 
Tyvärr så blev hon sjuk och hann inte 
fullfölja innan hon dog. Det fanns 
dock mer kompetens i stadsdelen, 
och Lisa Gerdin, som då gick på 
Konstfack och hade nappat på 
idéerna, gjorde klart. Vi skaffade 
datorer med blandade program för 
allmänheten, något som vi, tror 
jag, var först med bland filialerna i 
Stockholm och folk kom farande från 
när och fjärran för att använda dem. 
    Så blev det ny omorganisation. 
Nu skulle vi tillhöra stadsdelen 
Liljeholmen. För vår del började 
det positivt med Gröndal som en 

av tre områden i stadsdelen. Nu 
blev jag medlem i ledningsgruppen 
tillsammans med cheferna för 
alla de verksamheter som vi 
samarbetade med: rektorerna, dagis- 
& omsorgscheferna. Det var roligt 
och bra för verksamheten, men det 
varade inge länge. Snart nog började 
det skäras, sparbetingen tog aldrig 
slut. Vi blev av med en bibliotekarie 
och det började se riktigt tröstlöst ut 
igen. Och då, efter bara så där tre år, 
började man tala om att biblioteken 
skulle centraliseras igen. 

Skolbibliotekarie
I den vevan utannonserades skol 
bibliotekarietjänster i Rinkeby 
som ett projekt inom ramen för 
Storstadssatsningen. Jag började tycka 
att det var dags att göra något annat, 
och skolan hade länge utövat en viss 
lockelse, så jag sökte och under våren 
2000 gick jag successivt över till att 
bli skolbibliotekarie. Vi var fyra 
som skulle bygga upp skolbibliotek 
på var sin F-6-skola under tre år, 
anställda av Rinkeby bibliotek. Själv 
kom jag till Knutbyskolan och ett 
rum fullt med bråte och böcker i 
kartonger. En dator på en gammal 
kateder var laddad med Stockholms 
grundskolors eget katalogprogram, 
Winbib, med en hel del poster inlagda, 
men var motsvarande böcker fanns 
var oklart. Det fanns inga spår av 
inköp under senare år men det fanns 
mycket gamla böcker. Det var bara att 
gallra och köpa nytt, och jag hade ett 
generöst tilltaget anslag, 200.000 kr/
år. Under den här uppbyggnadstiden 
samarbetade vi skolbibliotekarier 
mycket, vilket var bra för moralen och 
resultatet. Skolbibliotekarie är ju ett 
ganska ensamt jobb om man ser till 
yrkesidentiteten, och att ha kollegor 
att bolla frågor med är ovärderligt – i 
synnerhet när man ska skapa något 
nytt.  

Ut i världen
Rinkeby kallas för ”världens by” 
med hänvisning till alla de olika 
nationaliteter som bor där. Det är 
påtagligt i skolan där det bara finns 
enstaka barn med någon helsvensk 

förälder. För mig har det inneburit 
internationellt också på ett annat 
plan. På höstlovet 2000 åkte jag med 
BiS till Sydafrika för att studera 
skolbibliotek och träffa kollegor 
inom ramen för det pågående 
Sydafrika-projektet. Året därpå var 
jag på barnboksfestivalen i Sfax i 
Tunisien tillsammans med Mona 
Henning (förlaget Dar al-Muna) med 
den fina barnboksutställning som 
distribuerades av Svenska Institutet. 
Det var bara ett problem: När vi 
packade upp fann vi att de tryckta 
tygvåder som var en mycket viktig 
del av utställningen saknades! Efter 
många telefonsamtal runt världen 
löste det sig och våderna kom till slut. 
Vi höll föredrag för biblioteksfolk 
i Tunis också, och året därpå då vi 
var i Sfax på nytt kom en kvinna till 
montern och talade om hur häpna de 
varit över att höra att vi läser böcker 
för bebisar. Det här ledde vidare 
till Palestina, där Diakonia/SIDA 
drivit ”Pippi i Palestina”-projektet, 
som skulle gå in i en ny fas. Jag fick 
i uppdrag att göra en förstudie inför 
denna och reste till Tel Aviv i maj 
2003 för att på Västbanken se vad som 
gjorts ditintills - och blev inte insläppt 
av de israeliska myndigheterna. 
Jag tillbringade en natt inlåst i ett 
smutsigt utrymme på flygplatsen 
med vakt utanför och sattes på första 
plan tillbaka till Europa. Det blev 
en hel del rabalder, och under några 
dagar fick jag känna på hur det är 
att vara jagad av pressen. När jag 
träffade Tamerinstitutets nuvarande 
chef i samband med att de mottog 
ALMA-priset 2009, så sade hon att 
2003 var en känslig tid då många 
representanter för internationella 
organisationer utvisades. Jag gjorde 
förstudien ändå men besökte bara 
Egypten, Jordanien och Libanon 
som också ingick. Kontakterna med 
Palestina fick skötas på distans. 
   Snart är det dags att dra mig till, 
och jag kan inför detta konstatera att 
bibliotekslivet varit omväxlande och 
intressant.

Augusti 2009
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B-posttidning

Goda nyheter:
I Sverige lägger vi ner bibliotek. I Surabaya, Indonesien, med 3 mil-
joner invånare har de kommunala myndigheterna målet att till 2010 
ha byggt 1 000 bibliotek för att möta invånarnas växande behov av 
information!

”We’re prioritizing the project for rural kampungs (byar) 
with low- to middle-income residents,” Surabaya City 
Development Planning Board (Bappeko) head Tri Risma 
Harini said recently.  
   ”We want to accommodate their need for information, 
which is usually not met because they have to prioritize 
basic needs like food.” 
   She added not all Surabaya residents had smooth access 
to information, financial restraints being the main hurdle. 
She pointed out low-income residents were mostly unable 
to afford books, while there was only one public library, 
in Rungkut district, in the city. By developing libraries 
in kampungs across the city, the administration hopes all 

Surabaya residents will be able to access information faster 
and more affordably. 
   The libraries, Risma went on, would provide public 
knowledge books and also works of literature for students, 
effectively serving as a place to study. The administration 
has this year allocated Rp 5 billion (US$476,000) from its 
regional budget (APBD) for the project. 
   ”We will give each kampung Rp 5 million to buy books 
and other facilities, except the building. They can use com-
munity halls or meeting rooms in their kampungs,” said 
Risma. The city, Risma said, would also hire and train two 
people from each kampung to manage the library, and pay 
them a monthly salary. 

Källa: http://www.thejakartapost.com/news/2009/06/03/surabaya-administration-build-1000-kampung-libra-
ries.html-0


