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Kära läsare! I bis-redaktionen har vi experimenterat med 
både temanummer och öppna nummer. Andelen temamate-
rial varierar förstås, och utöver detta har vi alltid fasta inslag 
såväl som texter som går utanför det aktuella temat.

Det här numret är av öppen karaktär och vi är väldigt glada 
för den spännvidd som innehållet uppvisar – både i text och 
i bild. Tobias Willstedt följer upp Bokmässan-debaclet och 
presenterar BiS ställningstagande mot den normalisering av 
rasism som det kan ses som en del av. Ida Stiller utforskar 
vrede, svartsjuka och hämnd i en litteraturessä. Eleonor 
Pavlov presenterar sin konst i form av personporträtt på gamla 
bokkort. Barbro Bolonassos text om biblioteket som allmän-
ning, med exempel från Fisksätra bibliotek, visar med all önsk-
värd tydlighet på styrkan i den ideella kraften (det här numrets 
tänkta tema) och hur den kan tas till vara i bibliotekspraktik. 
Utöver detta har vi ett recensionsblock med två recensioner 
av nyutkomna böcker, samt rapporter och reflektioner från 
kulturella knytkalas, biblioteksdagar, och personarkiv.

God läsning och glad sommar, vi ses till hösten igen! Och 
kom ihåg att skicka in material och idéer till oss om den fort-
satta bibliotekskampen!

Martin Persson, redaktör

Medverkande i detta nummer

Barbro Bolonassos. Medlem 
i BiS sedan 70-talet. Folk-
bibliotekarie i bl. a. Lund, 
Skövde, Stockholm, Botkyrka 
och Nacka, varav 10 år som barn-
bibliotekarie och 16 år som chef 
för Fisksätra bibliotek. Sedan 
2015 styrelsemedlem i Fisksätra 
museum.
Bengt Berg. Född, uppvuxen, 
bosatt och verksam i norra Värm-

land. Författare och förläggare 
på Heidruns Förlag. Har utgivit 
drygt 30 böcker, mest poesi.
Karl Brandin, barn- och 
ungdomsbibliotekarie, bosatt i 
Malmö.
Katrin Ferstl, bibliotekarie och 
konstnär i Lund/Malmö.
Stellan Klint, redaktionsmedlem 
bis. Sjukhusbibliotekarie i 
Malmö. 

Röda Linas vikarie, under-
study till bis ständiga samtids-
kommentator.
Lena Lundgren, bibliotekarie 
och tidigare utvecklingsledare vid 
Regionbibliotek Stockholm.
Eleonor Pavlov, redaktions-
medlem bis. Porträttritande 
barnbibliotekarie i Skåne.

Martin Persson, redaktions-
medlem bis. Arbetar på 
forsknings bibliotek, bor i Malmö. 
Fotograferar som meditation.
Ida Stiller är litteratur-
vetenskapsstudent, journalist och 
sex ualupplysare bosatt i Uppsala.
Tobias Willstedt är BiS webb-
redaktör och bor i Stockholm.

6. Nya Tider, Bokmässan och 
normaliseringsprocessen

10. Biblioteket som allmänning  
– om inkludering i praktiken

14. Att vredgas eller icke vredgas. Tankar 
om svartsjuka, hämnd och feminism i 
litteraturen

20. Ur Valfrids arkiv II

22. Kulturellt knytkalas på bibblan

24. Recensioner

30. Biblioteksfolk – en hyllning till 
folkbiblioteket
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Bibliotekarier uppmanar 
till amnesti för ensam
kommande barn och unga
260 bibliotekarier har skrivit under ett upprop som uppmanar 
till amnesti för ensamkommande barn och unga. I uppropet, 
som publicerats på Biblioteksbladets webbplats, beskrivs en 
verklighet där ensamkommande barn och unga som i samband 
med en rättsosäker asylprocess förlorat hopp och framtidstro 
såväl som social trygghet och tak över huvudet. Det är ofta 
biblioteket som blir den plats där dessa unga finner andrum, 
att sova, sköta sin hygien och få åtkomst till internet. ”Vi på 
biblioteken står inte längre ut, och vi vill inte bevittna denna 
utveckling mer. Vi ber regeringen om nåd, om amnesti för 
de ensamkommande barn och unga som varit här längre än 
ett år”, lyder en del av uppropet, som grundar sig i krav som 
ställts av rörelsen #Vistårinteut och nätverket ILA, I Lindgrens 
Anda. De tre krav som formulerats av rörelsen #Vistårinteut 
lyder: 

1) Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflytt-
ningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig 
i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2) Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensam-
kommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosä-
kerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder 
på Migrationsverket.

3) Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensam-
kommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Fortsatt debatt om stök på bibliotek:

”man är blind för samhället om man inte 
inser att dessa problem ofta bottnar i 
fattigdom, segregation, sociala problem och 
usla framtidsutsikter för många ungdomar.”

Anders Rydell diskuterar i Jönköpingsposten att det är lönlöst att attackera symtom 
som stök på bibliotek, om man inte försöker förstå de bakomliggande samhälleliga 
orsakerna till problemen. 

Över 150 000  
referenser i KVINNSAM 
Referenserna växer i den tvärvetenskapliga litteraturdatabasen 
KVINNSAM, som produceras av KvinnSam – nationellt 
bibliotek för genusforskning vid Göteborgs universitetsbib-
liotek. Databasen är nu Nordens största referensdatabas inom 
kvinno-, mans- och genusforskning. I samband med den 8 
mars i år firades att databasen kommit upp i 150 000 refe-
renser. 

KVINNSAM är en fri resurs som kan nås och användas av 
alla via webben utan kostnad. Den är del av Libris-databasen 
och består av referenser till monografier och samlingsverk, 
bidrag i samlingsverk, artiklar i tidskrifter och årsböcker samt 
uppsatser.  Ämnesord anges på både svenska och engelska, 
vilket möjliggör internationell användning. Läs mer om 
KVINNSAM på www.ub.gu.se/kvinn/kvinnsam. 

Ännu en BiSmedlem belönad!
Peter Björkman får Svenska akademiens bibliotekariepris 
2017 ”för sitt lika engagerade som kunniga arbete med skön-
litteratur och läsutveckling ur ett flerspråkighetsperspektiv”. 
Redaktionen gratulerar!

Interiör från KvinnSam, som producerar den genusvetenskapliga litteratur-
databasen KVINNSAM. Foto: Anna Persson.

Aktuellt
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Facklig kritik  
mot personallösa bibliotek 
på Irland och i Kanada 
På Irland och i Kanada har öppethållandet av bibliotek när 
bibliotekspersonal inte är närvarande lett till diskussioner. Som 
del av ett politiskt initiativ kallat ”My Open Library” satsas 
resurser på att anpassa 23 bibliotek på Irland, för att kunna 
erbjuda öppethållande utan personal efter ordinarie öppet-
tider, det som i Sverige är känt under namnet ”meröppet”. 
Detta motiveras av vad som beskrivs som ett lyckat pilot-
projekt med en handfull bibliotek.

Initiativet och utvecklingen mot personallösa bibliotek har 
väckt diskussion. I september förra året protesterade bibliotek-
spersonal vid öppnandet av det nya Dún Laoghaire’s Lexicon 
Library, en byggnad som kostat 36,6 miljoner euro att bygga 
men som öppnades en söndag utan någon bibliotekspersonal 
närvarande, dock med säkerhetsvakter, enligt The Irish Times. 
”Existing staff are being really stretched. The union nationally 
has expressed its concern that the move to staffless libraries 
will see further staff reductions in the sector. A library is not 
just a building filled with books. Every week, Dún Laoghaire 
Rathdown library staff assists hundreds of borrowers with 
their queries and provide workshops, facilitate book clubs and 
classes”, sa Gerry O’Quigley, lokal representat för Impact, den 
största fackliga organisationen för offentlig sektor på Irland. 

Mary O’Rourke, tidigare minister för utbildning, hälsa och 
offentlig förvaltning, skrev i början av 2017 ett öppet brev 
som kritiserade initiativet, lyfte fram vikten av att ha biblio-
tekspersonal på plats och uppmanade den ansvarige minis-
tern Simon Coveney att tänka om: ”I cannot believe that a 
thoughtful politician like you would wish to see his or her 
record festooned with a badge of the guy who brought in staff-
less libraries in Ireland.” 

I maj uttryckte den fackliga organisationen Impact också 
en oro för att personallösa bibliotek skulle underminera det 
protokoll som finns till för skydd av barn, skriver The Irish 
Times, efter att information kommit ut om flera incidenter där 
barn som lämnats utan tillsyn på personallösa bibliotek. ”The 
lurch to staffless libraries is cuts-driven, overlooks the many 
risks involved, and undermines our commitments and respon-
sibilities under child-protection legislation. If a child or young 
person enters a library during a staffless opening period, there 
is an automatic, immediate and unacceptable level of risk”, 
säger Seamus Ryan, lokal representant för Impact.

Säkerheten under personallöst öppethållande är också 
något som diskuteras i Toronto, Kanada, där det planeras för 

ett pilotprojekt med öppethållande utan personal. I början av 
året skedde våldsamma incidenter på bibliotek i Toronto, två 
fall av misshandel och en knivhuggning. Maureen O’Reilly, 
ordförande för Toronto Public Library Union, oroas för om 
någon liknande händer under personallöst öppethållande och 
menar att det då krävs att händelsen fångas på övervaknings-
kamera och att någon snabbt kallar på hjälp, skriver Toronto 
Star. I pilotprojektet i Toronto ska biblioteken nämligen 
video övervakas i realtid. ”This model just entirely eliminates 
the staff as a cost saving measure and we believe the library 
staff is an integral part of the library service and library service 
is more than just a building,”säger Maureen O’Reilly till 
Toronto Star.

SD motsatte sig regional 
biblioteksplan på grund av 
formuleringar om att främja 
flerspråk 
Ett förslag om ny regional biblioteksplan var i början av 
maj uppe i Kalmars läns landstingsstyrelse. Samtliga partier 
förutom Sverigedemokraterna ställde sig bakom förslaget, 
skriver Barometern. SD hade fyra yrkanden på ändringar i 
planen, varav två var att ta bort skrivelserna att biblioteken 
ska ”främja flerspråkig service” och ”verka för att litteratur 
på flera språk genom aktuella översättningsprogram och 
nedladdningar”. Bo Karlsson från SD uppgav för Barometern 
att partiet inte anser att det är bibliotekens roll att uppmuntra 
nyanlända att läsa böcker på arabiska, samt att om man vill 
lära sig svenska språket så är att läsa böcker på sitt modersmål 
sämsta tänkbara sätt att göra det.

Alla andra partier sågade SD:s yrkande, som således 
röstades ner. 

”Återigen lägger SD fram förslag som riktar udden mot 
människor med en annan bakgrund. Det är häpnadsväckande 
att man riktar in sig mot människor som vill lära sig ett nytt 
språk, svenska”, sa Jonas Hellberg (S) till Barometern.
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Nya Tider, Bokmässan och 
normaliseringsprocessen
Den högerextrema tidningen Nya Tider välkomnas även i år till 
Bokmässans mässgolv, ett beslut som upprör många eftersom det kan 
ses som ett led i en pågående normalisering av rasism och nazism. Här 
går Tobias Willstedt igenom problematiken och ger en bakgrund till BiS 
beslut att bojkotta mässan.

Text: Tobias Willstedt

Det har inte undgått någon att vår tid präglas av allt star-
kare nationalistiska och reaktionära strömningar med många 
obehagliga drag. Åsikter som tidigare ansågs förpassade till 
historiens sophög vädras nu fritt igen. Idag har Sverige ett 
antal sajter och ”alternativ media” som förfäktar dessa åsikter. 
Ett av dessa medier är tidningen Nya Tider som har seglat upp 
som en stark aktör i denna högerextrema miljö och som också 
sedan 2013 får presstöd. Det innebär att tidningen har till-
gång till en annan ekonomi än sina likar och kan hänvisa till 
sitt presstöd som någon form av auktoritet när den beskylls för 
att vara oseriös och opålitlig.  

Nya Tider är en kontroversiell tidning. Motståndet mot 
tidningen är stort eftersom den har ett innehåll som är 
indränkt i rasideologi. Organisationen Expo, som har granskat 
tidningen, har bland mycket annat visat på de nära förbin-
delserna mellan personerna bakom tidningen och nordens 
mest framträdande nazister.1 Nazistiska Nordiska motstånds-
rörelsen är en aggressiv högerextrem grupp vars medlemmar 
tränas för ”konfrontationer” och vars aktivister kopplas till ett 

1. Se exempelvis Jonathan Lemans artikel ”Det här är Nya Tider”, 
Expo idag, 19 augusti 2016. Tillgänglig: http://expo.se/2016/det-har-ar-nya-
tider_7147.html.

antal grova våldsbrott i Sverige och övriga Norden. Till vålds-
brotten hör exempelvis att medlemmar från rörelsen miss-
handlade ihjäl en motdemonstrant i Helsingfors förra året. I 
Sverige sitter i skrivande stund två medlemmar av organisa-
tionen häktade misstänkta för bombdåd i Göteborg mot en 
syndikalistisk föreningslokal samt två asylboenden.

Nya Tider förnekar själva att de har någon koppling till 
Nordiska motståndsrörelsen eller till någon annan poli-
tisk rörelse överhuvudtaget. Tidningens innehåll presenteras 
också som vore tidningen en oberoende nyhetstidning, allt-
medan granskningarna avslöjar en tydlig ideologisk grund och 
agenda.

Bokmässan
Den ekonomi och det erkännande som presstödet kan tänkas 
ge i omgivningens ögon har öppnat nya dörrar åt Nya Tider. 
2016 vann tidningen ny mark när den ställde ut på Bokmässan 
för första gången. Detta ledde dock till motstånd – Nya Tiders 
innehåll och tidningens kopplingar till den nazistiska rörelsen 
fick ett antal organisationer, författare och förlag att i höstas 
hota med bojkott av Bokmässan.
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Detta hot om bojkott har dock inte varit nog för att få 
Bokmässan att ändra sig. Nya Tider är fortsatt välkomna på 
2017 års mässa, och som svar på sina kritiker hänvisar Bokmäs-
sans ledning beslutet att välkomna dem till att man inte vill 
utesluta någon medverkande på grund av deras åsikter.

Nya Tiders redaktör uppmuntrar till 
hembesök hos andra journalister
Kritiken mot Bokmässans beslut har skärpts sedan en redaktör 
på Nya Tider medverkat i en film som uppmanar medborgare 
att göra hembesök hos journalister vars åsikter och arbetsme-
toder man ogillar. Utan att direkt uppmuntra till våld mot 
journalisterna är fientligheten i filmen påtaglig och det är 
uppenbart att hembesöket syftar till att skrämma journalister 

som granskar högerextrema rörelser eller vars åsikter man helt 
enkelt inte gillar.

Onekligen blir det än mer problematiskt att låta Nya Tider 
ställa ut på Bokmässan efter publiceringen av denna hotfulla 
film. Filmen syftar till att skrämmas och de journalister och 
medier som den riktar sig mot kommer att få leva med att dela 
mässgolvet med Nya Tider – om de nu beslutar sig för att åka 
till Bokmässan överhuvudtaget.

Bokmässan försvarar dock fortfarande sitt beslut genom att 
meddela att det inte är brottsligt att göra den här typen av 
filmer samt att ingen medverkande bör uteslutas på grund av 
sina åsikter – detta också när företrädare för åsikten tänjer på 
gränsen till vad som kan betraktas som hot.

Nya Tider anländer till Bokmässan och tar plats bland övriga utställare.
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Biblioteken
Bokmässan angår givetvis i hög grad Sveriges bibliotek. Och 
många bibliotek och biblioteksarbetare redovisar kritik mot 
att Nya Tider får ställa ut på de svenska bibliotekens största 
mässa. Tidningen angriper de värderingar som bibliotekens 
verksamhet bygger på och många bibliotekarbetare vill inte se 
en normalisering av högerextrema och nazistiska åsikter på en 
så viktig samlingsplats.

En av de organisationer som tidigare figurerade i talet om 
bojkott efter 2016 års mässa var Svensk biblioteksförening, 
Sveriges största aktiva organisation för bibliotek och biblio-
teksarbetande.  Efter en intern debatt beslutade sig föreningen 
ändå för att delta i 2017 års mässa – trots öppna protester från 
ett flertal av föreningens medlemmar.  

Många andra av bibliotekens organisationer som talat om 
bojkott väljer också att närvara, oftast med argumentet att 
närvaro och debatt är bästa sättet att driva aktivt motstånd. 

Yttrandefrihet och bojkott
Yttrandefriheten är en mänsklig rättighet. Så länge du inte 
bryter mot lagen (exempelvis genom olaga hot, förtal eller 
hets mot folkgrupp) får du säga eller skriva precis vad du vill.  
Yttrandefriheten innebär dock inte att du alltid har rätt att 
få vara med. Varje dag refuserar en debattredaktör inlägg, 
utan att det för den sakens skull är ett uttryck för censur eller 
inskränker yttrandefriheten. I ett privat sammanhang är det 
alltid arrangören som får avgöra vilka som ska bjudas in, och 
Bokmässan har som privat arrangör rätt att neka en utställare 
att delta.

Det som gör hela frågan om Nya Tider svår att förstå är 
att Bokmässan använder sig av rätten att tacka nej till utstäl-
lare vad gäller liknande organisationer – man har meddelat 

att varken högerextrema mediekanalen Granskning Sverige 
eller förlaget Runeskrift (som säger sig stå bakom Avpixlat) 
är välkomna att ställa ut på mässgolvet.  Men vad gäller Nya 
Tider fattar man alltså ett annat beslut. Bokmässans resone-
mang framstår som otydligt, icke-transparent och inkonsek-
vent.

Medan Svensk biblioteksförening har valt att delta i årets 
mässa, har andra aktörer som BiS valt att protestera genom 
bojkott. De som väljer att närvara trots Nya Tider verkar göra 
det under premissen att det någonstans går att diskutera med 
högerextrema och att ”bästa argument vinner”. Historien är 
dock full av exempel på att det inte går att argumentera med 
högerextrema och nazister.

Närvaron av våldsbejakande rörelser får också som konse-
kvens att utsatta grupper avstår från att komma. Vilka är det 
då Bokmässan släpper in och vilka är det där igenom som blir 
utestängda?

Nya Tider är inte en tidning bland andra utan har kopp-
lingar till en antidemokratisk och våldsbejakande nazis-
tisk rörelse. Denna rörelse är inte intresserad av att fredligt 
debattera med meningsmotståndare på en offentlig arena och 
kommer inte förhålla sig till de spelregler som sätts upp. Den 
nazistiska rörelsen tar allt mer plats i Sverige och i dess spår 
kommer hot, våld och hat. 

Att Nya Tider förfäktar rasideologi och har en bakgrund 
i och kopplingar till en nazistisk rörelse är visst inte nog för 
att neka dem tillträde till Bokmässan. Istället legitimeras 
tidningen ytterligare och i kölvattnet av det kan man se andra 
tendenser – däribland hur i tidningens sympatisörer genom 
ömsom hot, ömsom klassisk marknadsföring försöker få bibli-
otek så som biblioteken i Nacka att öppna prenumerationer 
på Nya Tider.

Och vad gör vi åt det? Vi i BiS börjar med att skarpt ta ställ-
ning och säga nej, åtminstone. 

BiS styrelse har fattat beslut om att delta i någon av de två 
alternativmässor som ordnas i Göteborg samma helg som 
Bokmässan. Håll utkik på BiS hemsida!

 Till höger: BiS flygblad med uttalandet angående årets Bokmässa.
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Vi vägrar bidra till normaliseringen 
av rasism och nazism! BiS kommer 
inte att delta på Bokmässan 2017.

Bokmässan i Göteborg har för andra året i rad beslutat sig för att låta 
tidningen Nya Tider ställa ut på mässan. Nya Tider har en 
högerextremistisk prägel och är kopplad till nazistiska Nordiska 
motståndsrörelsen, en grupp vars medlemmar ligger bakom både 
attentat och grova våldsbrott i Sverige och våra nordiska grannländer.

Värden som jämlikhet, likvärdighet och social rättvisa är grundläggande 
för vår o�entliga verksamhet och inte minst för de o�entligt 
�nansierade biblioteken. Bokmässan har alltid gjort anspråk på att vara 
en mässa för Sveriges bibliotek och därför ser vi stora frågetecken nu när 
mässan väljer att släppa in en organisation som hämtar sin inspiration 
från rasideologi på mässgolvet. BiS anser att en gräns är passerad och vi 
tänker inte bidra till fortsatt normalisering av högerextremistisk 
propaganda. Vi kommer inte dela plattform med en organisation som 
Nya Tider.

Till ledningen för Bokmässan ställer vi följande frågor:

Hur anser Bokmässan det förenligt att vara en mässa för biblioteken 
samtidigt som de släpper in aktörer knutna till rörelser som ideologiskt 
men också rent fysiskt hotar bibliotekens verksamhet och besökare?

Hur anser Bokmässan att de kan vara en mässa för Sveriges bibliotek 
utan att ta ställning till de värden som hela vår o�entliga sektor vilar på?
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Biblioteket som allmänning – om 
inkludering i praktiken
Barbro Bolonassos var under sexton år bibliotekschef i Fisksätra i 
Nacka kommun. Fisksätra är ett miljonprogramsområde med en brokig 
befolkningsstruktur och mer än femtio språk representerade. Där växte 
en unik biblioteksverksamhet fram, byggd på öppenhet, inkludering, 
egenmakt och lokalt engagemang.

Text: Barbro Bolonassos

Synen på institutionen, det vill säga bibliotekets roll i ett 
område, blir avgörande för den praktik personalen väljer.

Tänker vi oss biblioteket som en allmänning, ett laborato-
rium, ett folkbildningscentrum, en arena för demokrati, ett 
medieparadis eller en strängt reglerad kommunal verksamhet?

Det leder till olika arbetssätt med olika framgång. Jag vill 
inte romantisera, utan beskriva vägar för ett undersökande, 
inkluderande arbetssätt och en väg från barnperspektiv till 
barns perspektiv på biblioteket.

Jag betraktar biblioteket som en resurs bestående av lokal, 
personal, medier, teknik och kommunikation. Personalen är 
till för besökarna. Jag anser att personalen ska möta den besö-
kande så fort den kliver in i lokalen. Signalera att jag är här för 
dig. Den blicken kan avgöra om du som besökare vågar dig 
fram. Du som kommer in definierar dig själv. Din fråga eller 
ditt behov av stöd utgör liturgin för dagen.

Hur resursen bibliotek fördelas avgörs här och nu.
Hur resursen bibliotek bidrar till samhällets utveckling 

grundläggs här.
Det krävs lång tid att skapa förtroende. Det är i de för indi-

viden avgörande skeendena som förtroendet växer. 

Kulturarvet
Vilka kan, får eller bjuds in att arbeta på biblioteket? 

För ett antal år sedan tänkte jag att de som vistades mycket 
och arbetade med olika projekt på biblioteket lika gärna kunde 
anställas, i projektform. Så växte idén om ett lokalt arkiv 
fram. Det blev en samling som kommer att bli en hörnsten 
i områdets historia. Ni har inget uppdrag för ett lokalt arkiv, 
sa kulturdirektören, men bildsamlingen var en gåva till bibli-
oteket från en fotoklubb och speglade de första inbyggarnas 
sociala ambitioner. Kulturrådet gav stöd till digitalisering och 
det resulterade i Fisksätra Digitala allmänning. Arbetet före-
gicks av en fantastisk förstudie kring Open Access-frågor och 

var ett samarbete med Globalarkivet, Världsbiblioteket i Soli-
daritetshuset i Stockholm.

Scanning och redigering gav arbete åt flera unga. En kvinna 
från Palestina imponerade med sina datorkunskaper. Hennes 
farbror hade sagt till henne, att om du vill ha en dator får 
du bygga en själv. Vilket hon gjorde och vi fick en mycket 
kunnig, men arbetslös, medarbetare och ett föredöme. Flera 
sådana unga hjälpte oss bygga bildarkivet. 

Det övriga lokalarkivet, som vuxit under 40 år, innehåller 
områdets föreningsmaterial, personalia, klippsamlingar och 
bilder. Det berättar om livet i förorten. Om barnens lek, 
föreningarnas arbete, om vardag och fest. Snart införlivas 
denna periferins historia med den kommunala helhetens och 
resultatet blir en professionell arkivresurs. En flicka berättade 
att hon funnit en bild av sin farfar, som hon nu kunde visa sitt 
barn. På 70-talet hade inte alla råd med kamera precis som i 
dag. Hur tar vi hand om den historien idag när många lever 
gömda?

Barnperspektivet
Arbetet med att implementera barnperspektivet kräver stän-
digt omtag. För vad kan hända om vi inte signalerat att här är 
öppet för idéer och engagemang? Här finns ytor att förändra, 
nytt material att pröva, nytt ansvar att få och ta.

Vi arrangerar ständigt aktiviteter för barn, men hur tar vi 
reda på vad de vill? Många flickor vistas i lokalen men tar inte 
mycket plats. Ibland visar de hela registret av de känslor som 
förmodligen är omöjliga att visa hemma. Jobbigt för alla, men 
i köket stönar vi och enas om att biblioteket kanske är den 
enda plats där det är möjligt.

Jag frågar tre av flickorna vad de skulle vilja göra på bibblan. 
Deras förvåning över frågan uttrycks i en häpen tystnad och 
sedan vet de genast: visa film, göra en nagelmålningsverkstad, 
fläta hår på afrikanskt vis.

Om tre flickor tänker men inget säger, så kan man ana vad 
resten av ungdomarna har lust till om de känner sig inbjudna 

Foto motstående sida: Mohamed Ahmed, ”Glada barn med Låt våra röster bli 
hörda,” i Fisksätra Digitala Allmänning, Föremål #726, http://fisksatra.globalarki-
vet.se/items/show/726 (hämtad 2017-05-31).
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att ta plats. De lärde sig planera, informera, köpa och redovisa 
material och genomförde sin workshop och blev helt över-
fallna av intresserade unga.

Mitt i det högljuddaste, stökigaste och busigaste satte 
jag mig mitt bland pojkarna för att höra vad de önskade av 
oss. Wii (spelkonsolen), sa någon. OK, sa vi. Vad är det, vad 
behövs, hur gör vi?

Uppdraget gick till en ung man som visade sig behärska hela 
marknaden. Han fick i uppdrag att välja, köpa och instruera 
personalen. Han trivdes inte med barn utan där fick nya unga 
handledare jobb med att rigga, fixa schema och vara till hands. 
Studiefrämjandet tog emot aktivitetsförslaget och gav stöd. 

Det viktigaste i detta var inte spelkonsolen Wii, som 
naturligtvis blev en succé, utan att någon frågade, lyssnade 
och visade resultat. Ett litet förtroendekapital, något att dela 
som ett gemensamt arbete mot förbättring av verksamheten. 
Kommer ni ihåg när vi? Många ungdomar kommer fortfa-
rande och ber om hjälp att söka pengar för olika projekt. Jag 
tolkar det som kunskap om hur man använder oss som resurs.

En grupp mindre flickor kommer och påstår bestämt: Vi 
vill dansa på biblioteket!

Vad behöver ni? säger vi. Ett hörn, lite ljus. Kanske behöver 
ni berätta när ni ska dansa. Vad heter gruppen? Namnet 
redan klart, affisch, uppsättning och lokalen full av kompisar, 
föräldrar och oss, som konstaterar att det är populärt att dansa 
på bibblan när nästa grupp tjejer anmäler sig. Tjejerna är 
mycket professionella i sin presentation av gruppen, i ljud och 
rörelser.

Av områdets ungdomar är flera aktiva i olika manifesta-
tioner. De vet vad de behöver för sina aktioner. Låna scenen 
för en catwalk där man samlar pengar till en skola i Nairobi. 
Musikhögtalaren för kampanj ”Många”. Megafonen för 
en filminspelning. ”Alla ska med.” Det är en nåd att kunna 
erbjuda nyckel till den avskiljbara delen av biblioteket. Vad 
händer där på söndagar när bibblan är stängd? Föreningen 
Låt våra röster bli hörda arrangerar läxhjälp, tv-spel, poesi 
och erbjuder någonstans att träffas i centrum. De bidrar till 
kontakt mellan generationerna och ett ansvar för att de yngre 
inte ska hamna i den kreativa gatans snabbfil.

Ungdomen pågår bara en kort tid, sedan flyttar de vidare 
i livet men nya grupper kommer. Efter det stora ungdoms-
rådet och andra föreningar bildas en muslimsk förening som 
tar över stafettpinnen. De möts av viss misstänksamhet. Det är 
bara genom att testa, lyssna och lära känna ungdomarna, som 
vi kan bedöma värdet av deras initiativ.

Så vad blev resultatet av detta inbjudande och lyssnande? 
Ett bibliotek där barn, unga och föräldrar såg sina unga 
uppträda för första gången, socialt ansvar växte och resursen 
bibliotek fanns där för att möta deras ambitioner. Ett bibli-
otek som skulle komma att försvaras som ”vårat”.

Ideellt arbete och lokal kultur
Kulturföreningen delade författararrangemangen, musikkväl-
larna och barnens lovverksamhet. Vi bjöd in till Bokvär(l)den 

med litteraturgenomgångar av områdets bokliga akademi. 
”Intermezzo”, en timme sista fredagen i varje månad, med 
områdets musiker. Årlig ”Poesi på torget”, där den somaliska 
solidaritetsföreningen bjöd in poeter från andra förorter och 
horisonter.

I köket möttes kvällstid, till rimlig irritation av kvällsper-
sonalen, skrivargruppen. Initiativet togs av en lokal littera-
turvetare och det varade i tio år. För att sprida ordet bjöd vi 
in skådespelare som förhöjde texterna med sin professiona-
litet. Jag frågade varför de ville sitta i köket och svaret blev att 
de kände sig hemma i bibliotekets allra heligaste. Kök är en 
underskattad resurs och ibland ett fort. Jämför med lärarrum-
mets status!

Alla dessa initiativ berikade självklart bibliotekets utbud. 
Ingen särskild budget för kulturprogram fanns avsatt i 
kommunens upphandling. Samarbeten tar tid som inte finns. 
Hur kan man då leva upp till målet ”Levande lokal kultur”? 
Med en fast budget kunde tid och kraft ha lagts på att utveckla 
samarbeten, nya kulturformer och initiativ. Särskilt de unga 
som verkligen arbetade solidariskt med hela världen borde 
ha fått mer uppmärksamhet från kommunens sida. Hur tar 
vi vara på Sveriges största ungdomsråd? Det var en fråga jag 
ställde till närvarande kommunalråd. Det brann inte bilar i 
vårt område. Nej vi grillade med ungdomarna, sa föräldra-
vandrarna. Året efter var ungdomsrådet upplöst i brist på 
verkliga utmaningar och eget ansvar. Det unika i att många 
valde att ta plats kunde ha lett till en hållbar praktik och inte 
bara projektansökningar för kortsiktiga insatser.

Miljöfrågorna och folkbildningstraditionen
En dag dök professorn upp och startade ”Odla med Solen”. 
Målet var att genom kunskap och gemensamt arbete skapa nya 
jobb, närodla giftfritt och förbättra sophanteringen. Bibliote-
kets resurs, lokal, information och rykte som mötesplats togs 
i besittning av denna folkrörelse. Vi lärde oss nytt om klimat, 
solceller, biodling, gröna drinkar, konsumtion, textilinsamling 
och växtodling. Folk med rötterna i Afrika och Asien fick idéer 
om lösning på energi- och vattenfrågor. Kolonilotternas folk 
samlades för nya utmaningar. Bibliotekens folkbildande erfa-
renheter bidrar till miljöomställningen, tidens största utma-
ning.

Ny samlad kunskap tillfördes området. Diskussionerna 
togs upp i Nätverket och med fastighetsägare och kommunen 
och fortsätter i arbetet med att bevara Gröna Dalen1. Nu 
bidrar KTH-lärare och elever med idéer för en långsiktigt 
hållbar lösning. Biblioteket är självklart utställningsplats för 
deras förslag.

Arena för demokrati
Hur styr vi biblioteken? Jag inrättade mitt eget Biblioteksråd 
utan formaliteter. Deltagarna utgjorde känselspröt, navige-

1. Gröna Dalen är en orörd promenadväg som förbinder Saltsjöbaden 
med Fisksätra. För att slippa höghus i Saltsjöbaden föreslår man där att man 
bygger i dalen – något som Fisksätraborna kämpar för att undvika.
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ringssystem ut i området. Det var människor i olika åldrar 
och positioner som också blev informerade om bibliotekets 
fram- och motgångar. Jag träffade dessa personer regelbundet 
var för sig. 

I områdets bildades för över tio år sedan Nätverket för Fisk-
sätras framtid, bestående av boende varav många med expert-
kunskaper. De träffades regelbundet på biblioteket och infor-
merade sig och engagerade sig i allt som rörde Fisksätra. Man 
bjöd ut tjänstemän på kvällstid för att få konkret kunskap om 
vad som planerades. Nätverkets samlade kunskap och förslag 
och synpunkter sändes tillbaka till kommunen. Utan det 
stödet, som även omfattade bibliotekets öppettider, medie-
inköp och personal, skulle ingen ork finnas kvar för att klara 
besöksanstormning med stora krav på professionalitet. 

Kan man slutligen påstå att vår praktik uppfattades som 
god av de boende? Vi hörde årligen till de bästa i kommu-
nens upphandlade utvärderingsstatistik. Tvåhundra enkäter 
genomfördes på åtminstone tre av områdets femtio språk.

Servicepunkt eller vem har ansvar för vad?
Under alla sexton år fortsatte kampen för att få till det stöd 
som dagligen efterfrågades av familjerna i området. Kampen 
gällde en bemannad Servicepunkt med målet snabb integra-
tion, nära tillgänglig och med bevarad värdighet för besö-
karen, som en av mina arbetskamrater uttryckte det. Många 
saknade datorvana och man upplevde sig som extra utsatt som 
förälder.

Det som fungerade bäst var frivilligheten som beman-
nade advokatjour, läxhjälp och blankettstöd. När vi vid en 
terminsavslutning skulle bjuda på smörgåstårta upptäckte vi 
hur många som ”arbetade” på biblioteket. Antalet översteg de 
anställdas flera gånger om. Det kostade i tid för organisering 
och information. Men vi räknade också vinst i form av enga-
gemang och kontakter.

På studiebesök i Kanada blev jag positivt överraskad över 
hur man mötte den nyanlända med hjälp med språk, studier 
och jobbetablering. Landet kvoterar men säger välkommen till 
sina immigranter. Frivilligheten mötte på alla nivåer. Sverige 
har mycket att lära av dem i mötet med våra nya medborgare.

Kan man tala om att biblioteken kompenserar för utebliven 
kommunal, kommersiell och statlig service? 

Ja, när banker, resebyråer, arbetsförmedling, fackföreningar, 
kort sagt alla, hänvisar till biblioteket så behöver biblioteken 
ett nationellt uppdrag med prioritering av arbetsuppgifter, 
fortbildning, bättre språkkunskaper och stöd i bemötande för 
att klara rikets integrationsmål. Just därför har BiS engagerat 
sig i processen kring en ny statlig biblioteksstrategi, som inte 
enbart rör kultur utan alla samhällsfrågor och departement. 
Bibliotek i samhälle var det!

Läs mer om Fisksätra
Lundgren, Lena (2008). Språk som rikedom: en möjlighet 

för Fisksätra: en utmaning för Nacka kommun.  Stock-
holm: Regionbibliotek Stockholm.

Tham, Amelie & Madsen, Ida (2015). Vad är Fisksätra? 
Vardagsliv maktperspektiv rörelser. Nacka: Fisksätra 
bibliotek.

Fisksätra Kulturförening, ”Barnkulturfestival”, i Fisksätra Digitala Allmänning, 
Föremål #1303, http://fisksatra.globalarkivet.se/items/show/1303 (hämtad 
2017-05-31).
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Att vredgas eller icke vredgas. 
Tankar om svartsjuka, hämnd och 
feminism i litteraturen
Olycklig kärlek är ett outtömligt tema i litteraturen såväl som  i det 
verkliga livet. Men hur hanterar man svartsjuka, manliga svek och 
kvinnliga rivaler som feminist? Ida Stiller går på jakt efter triangeldramer 
i sin egen bokhylla och finner, trots att den omgärdas av vissa problem, 
styrka i vreden och hämnden.

Text: Ida Stiller 
Illustrationer: Katrin Ferstl

Jag ser hur hennes unga fägring växer till, min tvinar 
bort. Den enas blom ger ögonfröjd, den andra vänder 
man sig bort ifrån och går. Nu har jag fog att frukta för 
att Herakles skall kallas för min make och den yngres 
man. Men, som jag sa nyss, en kvinna som har vett bör 
inte vredgas.

Så säger Deianeira i Sofokles drama Kvinnorna från Trachis, 
när hennes man Herakles förälskat sig i den yngre Iole. Alla 
kvinnor bör vredgas åt män med hora/madonna-komplex, 
tänker jag när jag läser. Men Deianeira gör som hon tycker 
att kvinnor bör; vredgas inte. Istället försöker hon förtrolla sin 
man med hjälp av en mantel, så att han bara kan älska henne. 
Någon sorts egensnickrad version av Amors pilar, helt enkelt. 
Det hela misslyckas dock och Herakles blir istället förgiftad, 
och får sådana smärtsamma plågor att han till slut dör. 

Vår ideologiska övertygelse och våra erfarenheter gör att vi 
kan se på samma verk med olika blickar. Min feminism får 
mig att analysera Herakles som ett manssvin utan förmåga att 

se kvinnor som sammansatta individer. Dramats budskap blir 
för mig att dikotomin hora/madonna är felaktig och skadlig. 
Men jag undrar vad Sofokles kan ha velat säga när han skrev 
det. Att när kvinnor försöker kontrollera mäns känslor leder 
det till döden? Att man aldrig ska tro att man kan ta Amors 
plats, för känslor är inget man kan styra över?

Kanske vill han inte säga något av det? Möjligt är att det 
inte finns någon innebörd i Deianeiras handlande. Kvinnor 
var andra klassens medborgare i det antika Grekland, bara 
något i förhållande till männen, och Deianeira är kanske inte 
något annat än sitt namn (som betyder ”mansförstörare”). 
Men hon har gjort något med mig, något mer än att ge mig 
ett namnförslag till en eventuell framtida dotter. Jag känner en 
sådan empati för henne. Hon har ju alltid funnits där för sin 
Herakles. Jag börjar fundera över vad som egentligen är rätt 
och riktigt att göra i hennes situation. 

Någon hävdar säkert att det inte är hora/madonna-komplex 
Herakles lider av, utan att det snarare är så att kärlek till en 
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enda person inte kan vara för evigt och nu råkade det bara 
förhålla sig så att Herakles tröttnat på Deianeira. Men det gör 
ju inte Deianeiras sorg mindre. Hennes historia får mig att 
tänka på andra övergivna kvinnor i kulturen. För det kryllar 
nämligen av dem. 

Anna i danska Thomas Vinterbergs film Kollektivet är en 
av dem. Hennes man Erik ärver en stor villa i utkanten av 
Köpenhamn och i sin vardagstristess och medelålderskris 
bestämmer sig paret att starta ett kollektiv i huset. Det tar inte 
lång tid innan Erik, som undervisar i arkitektur, förälskar sig i 
sin student Emma. Frun Anna är känd från tv, har uppfostrat 
en dotter och är socialt begåvad i alla sammanhang. Det enda 
Emma har som inte Anna har är ungdomen – och Eriks åtrå. 
Men utan det blir hon ingenting. 

Liksom Deianeira vredgas inte heller Anna. Hon tar till en 
annan metod. Trots sin svartsjuka gör hon allt för att dölja 
den. Hon välkomnar Emma in i kollektivet, såklart hon också 
ska få bo där. Emma är närmare Eriks och Annas dotter Freja 
i ålder än vad hon är Anna; och för att hantera situationen 
börjar Anna bete sig som en mamma till Eriks nya älskarinna. 
Hon lär henne om livet, tar med henne ut på shoppingturer 
och berättar om sina ungdomsår. Anna är trevlig och inbju-
dande, men i undertonen märks hennes strävan att imponera 
på den yngre kopian. Hon är svartsjuk på Emma och då kan 
väl Emma i alla fall vara lite avundsjuk på Anna också.

Men lika lite som Deianeiras mantel fungerade på Herakles 
fungerar Annas skådespel på Erik. Han flyttar ut från deras 
gemensamma rum och in i Emmas. När Anna hör dem ha 
sex går det till slut över hennes gräns. Och då går allt sönder. 
Hon får sparken från jobbet och dottern Freja tycker att hon 
är hysterisk. 

De flesta av oss kan nog känna igen sig i situationen att 
tvingas vara i samma rum som den man är kär i och den hen 
har valt bort oss för (även om jag hoppas att de flesta av oss 
har sluppit den bisarra kollektivmiljön som Anna dessutom 
tvingas parera). När jag själv har varit där har det ekat i mitt 
huvud: ”Hata inte henne, hata honom. Tjejer ska alltid hålla 
ihop, alltid backa varandra” och så har jag gjort mig till något 
otroligt för att vara just trevlig. Dels för att visa att jag minsann 
inte är svartsjuk – det om något är ju den optimala hämnden 
på dem vi är olyckligt kära i – och dels för att jag nog skulle 
känna mig som en feminist ovärdig namnet om jag var ohövlig 
mot andra tjejer på grund av en kille. När jag läste Kvinnorna 
från Trachis var det min feminism som fick mig att tänka att 
alla kvinnor bör vredgas, men när jag själv har varit olyckligt 
kär är det istället den som fått mig att inte vredgas. 

Ofta går uppdraget att inte vredgas ganska bra, även 
om man ibland nog känner en märklig form av skam och 
ensamhet när skådespelet är över. Men de flestas gräns går 
nog ändå långt tidigare än Annas. Min egen har till exempel 
gått när jag på en fest, efter timmar av ”Hata inte henne, hata 

honom. Tjejer ska alltid hålla ihop, alltid backa varandra” i 
mitt huvud såg dem skratta tillsammans på samma pingislag 
och sulade bollen i hennes ansikte. Det är långt ifrån det bästa 
jag har gjort. Handlingen gjorde inte kärleken en tjänst, inte 
heller systerskapet, och även som hämndaktion är en pingis-
boll i ansiktet en ganska lam sådan. 

Kvinnans position i det antika Grekland gjorde att Deia-
neira inte hade så värst stora möjligheter att agera annorlunda. 
Men kunde inte Anna ha tagit Freja med sig och lämnat Erik? 
Kunde jag själv inte ha gått från festen innan pingisbollen 
sulades i hennes ansikte? De övergivna kvinnorna i kulturen 
får mig att fundera över hur svartsjuka får oss att bete oss. 
Kanske är det så att i triangeldramer är grundinstinkten att 
förgöra den tredje parten, alltså den som kommer och förstör. 
Men vi vill ju inte heller vara dåliga människor och hör – trots 
att det gått över tvåtusen år – Deianeiras röst som säger att 
kvinnor inte bör vredgas. Står Anna ut så länge för att det är 
så otroligt fult för en kvinna att vara avundsjuk på en annan 
kvinna? Är det en feltolkning av systerskapet som gör att vi 
inte kan erkänna när vi hamnar i ett tillstånd vi inte mår bra i?

Jag letar febrilt i min bokhylla. Jag vill hitta en roman med 
en kvinnlig gestalt som är allt annat än sansad. Någon som 
liksom jag lider av dåligt ölsinne, kronisk svartsjuka och noll-
procentig impulskontroll och också skulle kunna sula en ping-
isboll i sin rivals ansikte. Jag måste läsa en bok där kvinnor 
vredgas. 

Från nedersta hyllan drar jag fram Martina Haags Det är 
något som inte stämmer. Här har Petra ingen förståelse för 
maken Anders otrohetsaffär. Hatet till honom och hans nya 
kärlek Klara är bottenlöst, det finns ingenting att försöka 
förstå. Petra försöker inte ens visa sig stark, hon slänger ur sig 
odrägliga kommentarer och plågar sig själv genom att smyg-
läsa Anders och Klaras gamla sms-konversationer. Det är ju 
Petra som varit där och uppfostrat barnen och det finns något 
uppfriskande i hur hon vägrar acceptera att Anders har blivit 
kär i någon annan. 

I min bokhylla hittar jag också Lena Andersson Utan 
personligt ansvar, där vi lär känna Ester, som är den andra 
kvinnan. Men trots att hon är ung och liggbar framstår 
hon som desperat i sin förhoppning att skådespelaren Olof 
ska lämna frun Ebba för henne. Som läsare blir man nästan 
frustrerad över Esters naivitet. Olof och Ebba har varit gifta 
i många år; Ester måste väl förstå att eftersom han inte har 
lämnat sin fru än kommer han aldrig att göra det? Men hennes 
hopp kommer inte från tomma intet. För även om Olof inte 
lämnar Ebba, tar han heller inget känslomässigt ansvar och 
avslutar relationen med Ester. Såklart hon griper tag i vart-
enda halmstrå. Hoppet är det sista som överger en och när det 
dessutom kommer från någon man är kär klamrar det sig fast 
ännu hårdare. 

Det är något som inte stämmer och Utan personligt ansvar 
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leder mig till tanken att hämnd, trots allt, kanske är det ulti-
mata straffet för dem vi är olyckligt kära i. Petra är noga med 
att barnen ska veta att skilsmässan är Anders fel och Ester 
berättar till slut för Ebba om sin och Olofs treåriga relation. 
Att visa att man är svartsjuk, inte försöka vara stark och tillåta 
sig att vara ohövlig mot andra tjejer på grund av en kille 
kanske visst kan vara feministiskt? 

Den mest svidande hämnden står kanske inte ens gestal-
terna Petra och Ester för, utan Martina Haag och Lena 
Andersson. Det är med stor sannolikhet så att författarna 
hämtat inspiration till böckerna från deras egna liv, och att 
då också fullt verkliga personer fått sin hämnd. Det behöver 
ju inte vara en vinst för femismen, men det gör den definitivt 
inte skada heller.

Jag har också skrivit för att hämnas. Inte hela romaner, 

men några krönikor har det allt blivit. Och fler kommer det 
säkert att bli, för personer som sviker verkar det finnas gott 
om och revansch ligger mig närmare än att försöka förlåta. 
Möjligt är att det är destruktivt av mig att känna så. Men det 
kanske är det som krävs för att få upprättelse av män med 
hora/madonna-komplex som slänger ens hjärta i väggen. 

Deianeira, Anna och Petra blir lämnade för någon vackrare 
och mer intressant. I deras historier är rivalerna Iole, Emma 
och Klara vinnarna. Men bilden av den andra kvinnan som 
mystisk och åtråvärd tvättar Lena Andersson bort i sin roman. 
I Esters historia är det istället hon som är bedrövlig och den 
äkta frun Ebba som segrar. Om än på ett tragiskt sätt. Oavsett 
vilken sidan om den otrogne mannen kvinnan står på är hon 
tragisk. Genom att ge igen blir hon kanske lite, lite värdigare.
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Jag läste häromdagen Pluto är ingen planet, en alldeles färsk barnbok 

med text av Annelie Drewsen och bild av Mia Maria Güettler. Boken 

handlar om Edwin, ett barn som ofta uppfattar sig själv som annor-

lunda i förhållande till de andra barnen. Vissa gånger funkar livet 

ganska bra ändå, men vid vissa tillfällen blir Edwin frustrerad över 

att omgivningen inte verkar förstå honom.

Det finns dock en person som förstår, och det är skolans bibliote-

karie. Biblioteket är en trygg plats där Edwin kan hämta ny energi. 

Bibliotekarien låter Edwin få vara den han är, utan att ställa krav 

eller ifrågasätta.

Det finns många böcker med berättelser om både bibliotek och biblio-

tekarier. I flera böcker går människor till biblioteken för att hämta 

information, för att ta reda på viktiga saker. Biblioteken är ofta 

både mötes- och studieplatser. Det finns bibliotek med långa rader av 

dammiga böcker, det finns magiska bibliotek, det finns tysta bibli-

otek och det finns livliga bibliotek. Bibliotekarierna är snipiga 

torrbollar som bara hyssjar, överentusiastiska kulturtanter i färg-

glada kläder och det mesta däremellan.

I vissa böcker är biblioteksvärlden bara en detalj i en större berät-

telse, men ofta beskrivs biblioteken och bibliotekarierna – åtmins-

tone i barn- och ungdomsböckerna – som viktiga. Biblioteken fram-

ställs ofta som andningshål i en annars besvärlig vardag. Bibliote-

karierna är personer som har tid att lyssna och förstå.

Även utanför bokens värld berättar människor om hur mycket bibli-

otek har betytt för dem, inte sällan nämner de till och med enskilda 

bibliotekarier. I boken om Edwin är det ett skolbibliotek och en 

skolbibliotekarie, men många gånger är det annars folkbibliotek och 

personalen där som beskrivs. En besökare berättade för mig i höstas 

hur hen under mellanstadieåren varje dag efter skolan gick till 

biblioteket och stannade där tills det stängde. Det hade varit hens 

räddning, berättade hen.
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Nyligen undertecknade över tvåhundra personer i biblioteksbranschen 
ett upprop med en vädjan om amnesti för ensamkommande barn och unga. 
I uppropet beskrivs hur unga människor kommer till biblioteken med 
nyfikenhet och kunskapstörst. Ungdomarna blir flitiga biblioteksbe-
sökare och använder de medier och tjänster som erbjuds. Biblioteken – 
både verksamhet, personal och lokaler – blir en stor del i deras liv.

Att ha möjlighet att hjälpa andra, oavsett om de är unga eller gamla, 
tror jag att många som arbetar på bibliotek sätter stort värde på. 
Men lika fint som det är att kunna hjälpa till, lika hemskt är det att 
inte ha möjlighet att hjälpa. Uppropet beskriver också denna baksida, 
denna frustration, sorg och maktlöshet när ambitiösa och målinrik-
tade unga plötsligt tappar hopp och framtidstro. Ständig ovisshet, 
rättsosäkra asylprocesser och avslag på ansökningar om asyl på grund 
av den inhumana asyllagstiftningen och Migrationsverkets tolkningar 
får folk att ge upp.

I bibliotekslagen står det att varje kommun i Sverige ska ha ett 
folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara öppna och tillgängliga för 
alla, står det också. För alla! Det är något som börjar bli ganska 
sällsynt idag. Platser där vem som helst får vara, dessutom utan 
kostnad och krav.

På biblioteken finns information, kunskap och hjälpmedel både för att 
hitta rätt i snårig byråkrati och för att grotta ner sig i faktanör-
deri. Här finns böcker, filmer och andra medier som både kan spegla 
vår egen verklighet och vara fönster ut mot resten av världen. Här 
finns vi som arbetar, som kan guida, inspirera och uppmuntra. Och här 
får alla vara. Bara vara och ingenting mer, om du så vill.

Vi kan göra skillnad. Tänk om det också skulle kunna finnas resurser 
till att göra ännu mer. Tänk om vi kunde få resurser till att skapa 
ännu fler berättelser om livsviktiga bibliotek och bibliotekarier. 
Tänk om vi slapp vara tvungna att säga nej till att hjälpa dem som 
behöver det. Tänk om vi inte ens skulle behöva hjälpa.
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Ur Valfrids arkiv II
Lena Lundgren, en av författarna till 
biografin över Valfrid Palmgren Munch-
Petersen, har under våren med stöd av 
Svensk biblioteksförening ordnat hennes 
arkiv på Kungliga biblioteket. Här 
fortsätter Lena att fiska i arkivet.

Text: Lena Lundgren

Att Valfrid Palmgren deltog i motståndet mot tyskarna 
under ockupationen av Danmark framkom under min första 
genomgång av arkivet inför arbetet med boken. Och hon 
gjorde det på sitt eget sätt. Under sina föreläsningar med 
rubriken ”Svensk” i den danska radion tog hon upp ämnen 
som kunde stärka det danska motståndet mot ockupations-
makten. Första gången hon talade i radion efter ockupationen 
den 9 april 1940 läste hon Strindbergs saga ”När träsvalan 
kom i getapeln”, om svalan som sjöng för fången:

I dy, i dy, i dy dog du! 
Ur dyn, ur dyn, ur dyn uppstod du!

Hon läste senare upp och kommenterade svenska frihetsdikter 
som ”Biskop Thomas frihetssång”, Tegnérs ”Det eviga” och 
Frödings ”Ur Anabasis”, som innehöll strofen

Men Xenofon /.../ 
var stolt och glad att se hellener kunna lida 
och ändå kunna glädja sig 
och höja sig  
till mera ädla ting än sorgen över nödenoch icke som 
barbarer böja sig  
i skräck och vanvett under hårda öden.

I våra öron låter det inte som en uppmaning till motstånd, 
eller ens någon vidare tröst, men ett brev i arkivet vittnar om 
vilken betydelse dessa rader om de modiga hellenerna hade 
för en lyssnare. Danskarna hörde också i hemlighet på den 
svenska radion, vilket var förbjudet, men de hade ibland svårt 
att förstå de svenska orden. Under Valfrids stol framför mikro-
fonen på radion låg ofta små lappar insmugglade med ord som 
lyssnarna ville att hon skulle förklara och som hon då försökte 
foga in i sin föreläsning på ett sätt så att de skulle bli begrip-
liga. De svåraste orden tyckte hon var ”arkebusera” och ”arke-
busering”, vanliga ord i de svenska nyheterna från de ockupe-
rade länderna Danmark och Norge.

I sitt radioföredrag den 2 januari 1943 tog hon upp det 
nyårsbrev, ”Vid årsskiftet”, av Pär Lagerkvist, som hade publi-

cerats i Svenska Dagbladet ett år tidigare. Hon citerade med 
inlevelse Lagerkvists fredsapell:

Vi måste sluta oss till de makter som vi funnit vara 
goda, barmhärtiga, stödjande, uppbyggande, och 
strida ihop med dem. Vi måste hålla oss till ljusets 
makter, alltid vara i förbund med dem. Och de förin-
tande makterna måste vi ständigt bevaka, bekämpa, 
ständigt söka att betvinga.

Den tyska censuren reagerade starkt och hon fick en varning. 
Hennes manus måste lämnas in i förväg och godkännas, 
enligt ett dokument i arkivet. Men hon fortsatte att på sitt sätt 
försöka gjuta mod och styrka i danskarna och lite senare tog 
hon i ett föredrag upp Eyvind Johnsons Krilon-serie utan att 
det blev någon reaktion. Hon trodde själv att det berodde på 
att censuren inte kände till böckerna. 

Ungefär så här långt kom jag under arbetet inför biografin 
över Valfrid Palmgren. Men var hon mera aktiv i motståndsrö-
relsen och i så fall hur? Det hade jag inte tid att fördjupa mig i 
då men några fler pusselbitar har jag hittat under mitt fortsatta 
arbete med arkivet.

Att Valfrid Palmgren var en länk i kedjan när den kände 
atomfysikern och Nobelpristagaren Niels Bohr i slutet av 
september 1944 flydde från Danmark till Sverige har exem-
pelvis blivit dels bevisat genom brev och dels bekräftat av 
Valfrids barnbarn. Niels Bohrs mor var av judisk familj och 
han var mycket engagerad i att hjälpa danska judar att fly till 
Sverige. Hans forskning var också intressant för tyskarna och 
framtiden för det institut han hade skapat i Köpenhamn var 
osäker. Bohr väntade i det längsta med att fly eftersom han 
ansåg att han behövdes i Danmark, men i slutet av september 
1943 blev det tydligt att han förmodligen snart skulle arres-
teras av tyskarna. Genom en kedja hjälpare lyckades Niels 
Bohr ta sig till den båt som tog honom till Sverige. En av 
dessa hjälpare var Valfrid.

Valfrid, som var vän till familjen Bohr, fick anonymt 
instruktioner per telefon. Bohr kom till hennes bostad på 
Toldbodgade och hon ordnade lite senare, med hjälp av 
hembiträdet fröken Thomasson som ju var ”ofarlig” och 
obehindrat kunde röra sig på gatan, en taxi som köksvägen 
hämtade Bohr och körde honom till den svenska ambassaden. 
Därifrån kunde han på kvällen ta sig till stranden och båten. I 
en tidningsnotis nämns att hon satte sitt liv på spel och kom 
till skada i samband med den tyska aktionen mot de danska 
judarna i början av oktober 1943, men några närmare detaljer 
om det har jag inte kunnat hitta. 

Hösten 1944 blev situationen allt mera hotande för Valfrid 
och hon blev av Danmarks Frihedsråd uppmanad att gå under 
jorden. Hon fick en ny identitet som bibliotekarie Vilhelmina 
Poulsen, dubbla identitetskort och skrevs in på Bispebjergs 
Hospital av familjens goda vän läkaren Harald Abrahamsen. 
Där blev hon förbjuden att öppna munnen eftersom hennes 
röst skulle avslöja henne! De åtta månadernas vistelse på 
Bispebjergs Hospital, fram till krigets slut, uppskattade hon, 
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eftersom hon fick lugn och ro att skriva och läsa. Hospitalet 
erbjöd, liksom flera andra sjukhus, ett gömställe för många 
judar och det var särskilt lämpligt på grund av att verksam-
heten var uppdelad på flera paviljonger som var förbundna 
med kulvertar. Motståndsbladet Frit Danmark duplicerades 
också i källaren. Ca 2000 judar passerade sjukhuset under 
1943. Läkare och sjuksköterskor tog även hand om sårade 
sabotörer och kurirer.

Det har också blivit tydligt att Valfrid skänkte pengar till 
judar som måste fly till Sverige. Många danska hjälpare ställde 
upp gratis, men båtfärden över Öresund kostade pengar, ofta 
mycket pengar, som de flesta judar inte hade. De var beroende 
av bidrag från enskilda personer. Att Valfrid kände den aktive 
motståndsmannen, diplomaten, kommunisten och utgivaren 
av Frit Danmark Mogens Fog har barnbarnen vittnat om.

Envoyén Gustav Dardel vid den svenska ambassaden, som 
Valfrid var bekant med, var en nyckelperson i Sveriges insatser 
för att hjälpa de danska judarna. Han skrev ut en mängd visa 
och tillfälliga pass och hjälpte många danskar att fly. Han såg 
också till att Valfrid 1943 fick tillbaka det svenska medbor-
garskap som hon hade förlorat i och med giftermålet med Jon 
Munch-Petersen 1911. På det sättet skulle hon ha ett visst 
skydd mot tyskarna. Visserligen hade tyskarna meddelat att 
”halvjudar” (Valfrids mor var judinna) och judar gifta med 
danskar inte riskerade att bli arresterade men att tyskarna 
inte var att lita på hade danskarna tidigare fått erfara. Såvitt 

jag förstår ansåg hon att hon själv inte var hotad, och hon 
hade därför inga planer på att fly till Sverige, men lydde ändå 
Frihedsrådets uppmaning. Tyvärr finns det inga dagböcker i 
arkivet, men det kan säkert dyka upp fler trådar att dra i när 
det gäller hennes kontakter och tillvaro under ockupationen.

Bo Lidegaard, dansk diplomat, författare och tidigare 
redaktör för tidningen Politiken, har skrivit en intressant 
och gripande bok om de danska judarnas flykt i början av 
oktober 1943, baserad på autentiska dagböcker och minnes-
anteckningar. Parallellen till situationen för dagens flyktingar 
är slående: motstridig information, osäkerhet, svåra beslut, 
beroende av andra människors bistånd, brist på pengar, farliga 
flyktvägar i båtar på nätterna, barns och gamlas utsatthet. 
Det framgår också tydligt att de många ”vanliga” danskarnas 
syn på judarna som just vanliga danskar (alltså inte ”vi” och 
”dom”) och deras praktiska hjälp i stort och smått spelade 
en avgörande roll både för om flykten faktiskt skulle lyckas 
och för de flyendes nödvändiga handlingskraft och känsla av 
människovärde. Tankeväckande!
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Kulturellt knytkalas på bibblan
Hur skapar man genuint tvärkulturella mötesplatser och välkomnar 
nyanlända svenskar på bästa sätt? Bengt Berg minns hösten 2015 och hur 
de svängde ihop kulturella knytkalas på biblioteken i norra Värmland – 
och påminner genom Stig Dagerman att ingen väljer flykten.

Text: Bengt Berg

Det regnar och det är höst, november 2015. I våra 
TV-apparater samlas svårt medfarna människor intill tagg-
tråden på gränsen mellan Grekland och Makedonien. Tusen-
tals kvinnor, barn och män är på flykt undan krigets fasor i 
Syrien. Vi talar om en humanitär katastrof och alla som ser 
detta försöker förstå vilken fruktansvärd situation som männis-
korna på TV-skärmen mitt i vårt ombonade vardagsrum 
befinner sig i.

Några av de nödställda letade sig till och med upp till 
norra Värmland. Nedlagda skolor förvandlades till flyktingbo-
enden. En sådan inflyttning hade bygden inte upplevt sedan 
urminnes tider, när de finska invandrarna från Savolax sökte 
sig en framtid bland de blånande bergen utmed svensk-norska 
gränsen.

Hur kan man skapa broar över olikhetens avstånd?
Vi var en liten skara som ville försöka öppna för ett möte 

mellan ”dom” och ”oss”. Runt ett kaffebord föddes idén om 
kulturellt knytkalas. För att inbjuda till ett sådant behövs två 
saker: tid och plats. Biblioteket efter stängningsdags! Sagt och 
gjort: ”Välkommen till Torsby Bibliotek, 4 oktober kl. 18.30”.

Vilka var vi som tillhörde ”hemmalaget”? Jo, kulturchefen 
i Torsby Annika Wredenberg, en representant för den lokala 
FN-föreningen, någon från ABF och jag själv som fristående 
kulturarbetare. Ytterst obyråkratiskt men det skulle fungera. 
Vi blandade friskt i programkvällarna – improviserad folkdans 
med bygdelaget, kulturskolans musikaliska elever, en spontant 
sammansatt barnkör, en blandad ensemble med ukulelein-
strument. De långväga gästerna bidrog med allt från poesi till 
att visa klädedräkter från hemlandet, som kunde vara Eritrea 
eller Somalia.

Efter att vi de första gångerna ha varit på biblioteket i 
Torsby körde vi med utlokaliserade kvällar i vår vidsträckta 
kommun, sedan vi också fått ett ekonomiskt bidrag från 
Region Värmland för att täcka annons- och resekostnader. Det 
mest uppmuntrande var att det kom mycket folk, både från 
bygden och vida världen. Det enkla kan ibland vara det bästa 
när man ska ge sig ut på nya kulturella äventyr!

En dikt som passade in i sammanhanget är förstås Stig 
Dagermans ”Flykten valde oss”, där den språkliga värmen 
präglar varje rad och det i bjärt kontrast mot språkbruket 
från media och politiska talarstolar, där det pratas om ”smärt-
gränser”, ”andrum” och ”flyktingpaus” … 

Flykten valde oss*

Fågeln väljer flykten. Vi valde den icke.
Flykten valde oss. Därför är vi här.
Ni som ej blev valda – men ändå frihet äger,
hjälp oss att bära den tunga flykt vi bär!
 
Bojan väljer foten. Vi valde att vandra.
Natten var barmhärtig. Nu är vi här.
Ni är för många, kanske den frie trygge säger.
Kan vi bli för många som vet vad frihet är?
 
Ingen väljer nöden. Vi valde den icke.
Den valde oss på vägen. Nu är vi här.
Ni som ej blev valda! Vi vet vad frihet väger!
Hjälp oss bära den frihet som vi bär!

*) Ursprungligen publicerad i Arbetaren den 21 april 1953, senare utgiven i 
samlingen Dagsedlar (Arbetaren/Federativs, 1954/1960). Notera att tidskrif-
tens CC-licens inte gäller för dikten. Här publicerad med tillstånd av Stig 
Dagermans familj.
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”Trots alla olikheter och stora avstånd mellan oss så samlas vi här och nu. Allt 
är mycket enkelt – just nu – men bakom ligger så vitt skilda erfarenheter och 
upplevelser. Men det är bara att försöka mötas och inse att vi alla är medmänniskor. 
Biblioteket kan vara en mötesplats för just olikheterna och allt som förenar oss.” 
Foto: Maria Ivansson & Bengt Berg.
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På djupt vatten om MIK 
och folkbibliotekens 
förändring
I inledningen av Marika Alnengs bok Folkbib-
liotek i förändring mejslas en bild av vår förän-
derliga samtid ut. Vi känner alla igen den: Filter-
bubblorna har gjort oss faktaresistenta. Världen 
har blivit global men samtidigt fragmenterad 
och komplex. Tidigare allmängiltiga sanningar, 
tillförlitliga källor och experter utmanas allt mer 
av relativitet, sensationslystnad och känsloargu-
ment. Författaren menar att ett välutvecklat och 
genomtänkt arbete med MIK behövs nu mer än 
någonsin tidigare. Det är i sig inte särskilt uppse-
endeväckande, men för folkbiblioteken och 
bibliotekarierna som är verksamma där innebär 
det både en förskjutning av perspektiv och en 
omvärdering av kårens praktiska kunnande. 
Tiotusenkronorsfrågan är således: Hur gör vi nu 
då? Samtidigt gror en försiktig skepsis i läsaren. 
Jag tycker mig snart känna igen ett mönster där 
alla slutsatser landar i diffusa uppmaningar om 
att reflektera eller medvetandegöra. Praktikern i 
mig tvivlar därför på att Folkbibliotek i förändring 
kommer landa i några handlingskraftiga argu-
ment.  

Första halvan av boken introducerar och 
ringar in det svårfångade begreppet MIK medan 
andra halvan ägnas åt konkreta exempel på hur 
folkbibliotek arbetar med MIK-relaterade frågor. 
Genomgående blandas egna erfarenheter från 
författarens yrkesliv med kollegors från andra 
delar av landet samt kärnfulla instick från diverse 
teoretiker. En annan genomgående trend är att 
det saknas presentationer av dessa teoretiker och 
deras akademiska hemvist, vilket gör det svårt för 
läsaren att bedöma relevansen i deras slutsatser. 
Bokens båda delar antar, trots ämnets komplex-
itet, en ganska svepande form och allt är avklarat 
på cirka 120 sidor.  

Alneng konstaterar att folkbiblioteken inte 
behöver börja från början i arbetet med att 
möta samtidens utmaningar. I de allra flesta fall 
finns en mycket god MIK-infrastruktur på plats 
redan idag. I princip kan vi påstå att folkbibli-
oteken arbetar med MIK bara genom att hålla 
öppet; biblioteksrummet är fullt av varierande 
och kvalitativa medier och personalen har hög 
informationskompetens. Teknik, såsom datorer 
och Wi-Fi, finns tillgängligt för besökarna. Dess-
utom ligger arbetet med MIK helt i linje med 
folkbibliotekens lagstadgade uppdrag. Men för 

att möta den närmast dystopiska utveckling som 
nämndes i inledningen krävs också en förskjut-
ning av bibliotekariens fokus. Vi måste, med 
författarens ord, se på vår befintliga verksamhet 
”med MIK-glasögon på”. Detta alldeles oavsett 
den överhängande – och i boken obesvarade – 
resursfrågan.

Lösningarna som framställs i boken rör sig 
mellan punktinsatser, som event och program-
verksamhet, och mer övergripande insatser, som 
att skriva in MIK i biblioteksplanen, samverka 
med externa parter (exempelvis medborgar-
kontor, andra bibliotek, volontärer och företag) 
och fortbildning av yrkeskåren. Det väsent-
liga Alneng vill förmedla handlar om ägande, 
biblioteket måste våga äga processen. Det här 
är (delvis, men ändå) vår utmaning. Med det 
uppdrag som folkbiblioteken har kan vi helt 
enkelt inte ducka för digitaliseringen och det nya 
informationsklimat som gror i dess spår. Digitali-
seringen av demokratin kräver en förhöjd digital 
litteracitet och där har folkbiblioteket en viktig 
roll att spela. Alneng konstaterar också, i linje 
med detta resonemang, att det helt enkelt inte 
längre är meningsfullt att tala om det digitala 
som något frånskilt den övriga verksamheten. 
Hur vi kan efterleva detta, med oförändrade 
resurser, utan att förringa vårt arbete med böcker, 
läsning och berättande framgår inte, frånsett ett 
enkelt konstaterande att det inte behöver finnas 
någon motsättning. Och även om begreppet 
MIK mycket väl kan och bör vara överförbart på 
analoga källor ägnas dessa medier knappt en rad i 
boken. Det är praktiskt för tesen Alneng för, men 
knappast nog för att vinna över yrkeskårens mer 
skeptiskt lagda falanger.

Svaret på frågan jag inledningsvis ställde mig 
(kommer boken besvara tiotusenkronorsfrågan?) 
formuleras så småningom inte helt oväntat till 
ett ”nja”. Boken bottnar inte riktigt i det djupa 
vatten den gett sig ut på. Alneng återkommer 
gång efter annan till hur ”viktigt” och ”nyttigt” 
det är att ”reflektera” och att vara ”medveten” 
om sakernas tillstånd och bibliotekens roll. Och 
det kan absolut vara en förutsättning för att 
överhuvudtaget kunna jobba med MIK-relate-
rade frågor, men det är knappast den strategiska 
handlingsplan som krävs. Exemplen på aktivt 
arbete med MIK som avhandlas i bokens andra 
hälft är också en ganska svepande genomgång: 
Det är programmering med Scratch och maker-
space-aktiviteter. Det är Cryptoparty i Västerås, 
inspirationsföreläsningar i Vällingby och film-
visning med Viralgranskaren i Kramfors. Jag 

Alneng, Marika (2017). Folk-
bibliotek i förändring: navigera 
med medie- och informations-
kunnighet. Lund: BTJ Förlag.
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förstår och uppskattar författarens syfte med det. 
Det visar upp en bredd på aktiviteter, för olika 
målgrupper med varierande tilltal. Det framgår 
att arbetet med MIK kan utföras både med kläm-
käck lekfullhet och som torr folkbildning. Men 
genomgången lämnar mig ändå lätt blasé. Dels 
är jag övertygad om att yrkeskåren redan är väl 
medveten om möjligheten att lyfta MIK-relate-
rade frågor genom att engagera externa aktörer i 
programverksamheten. Dels finns det en risk att 
en sådan utformning går stick i stäv med påstå-
endet om att det inte är meningsfullt att skilja det 
digitala biblioteket från det analoga.

Boken avslutas med en kortfattad tipslista 
över olika organisationer och hemsidor som kan 

fungera som informations- och inspirationskällor 
i arbetet med MIK, samt en käll- och informant-
förteckning. Tipslistan, som är indelad i olika 
teman (som Sökteknik, Källkritik och Nätetik), 
är säkert användbar vid uppstart av MIK-projekt, 
men upplevs även den som väl tunn med tips som 
”bli en wikipedian” eller ”utmana dina kollegor 
till en Google-fri dag”. Om boken läses som en 
handbok för överlevnad i djungeln av samtids-
utmaningar så är Folkbibliotek i förändring inte 
helt lyckad, men som ett underlag för diskussion 
i smågrupper på nästa APT – varför inte?

Karl Brandin

Tala med barnen!
BTJ Förlag har i många år gett ut en serie 
boktipsfoldrar med rubriken ”Tala med barnen 
om …” De handlar om alla slags ämnen, de stora 
frågorna och mera konkreta, och inleds av vad 
som numera kallas en ”essä” skriven av någon 
expert. Förlaget har regelbundet samlat ihop ett 
antal foldrar i bokform och nu har Nya Tala med 
barnen: essäer för samtal med barn 2013−2016 
kommit ut med 14 kapitel, varav två nyskrivna. 
Boken innehåller två avdelningar, ”Litteratur, 
littera citet & (hög)läsning” samt ”Aktuella 
sam hälls fenomen”.

Det ska sägas med en gång: foldrarna och böck-
erna erbjuder bra ingångar till en rad angelägna 
ämnen både genom texterna och boktipsen. De 
är användbara hjälpmedel i det uppsökande och 
lässtimulerande arbetet. Med foldrarna kan bibli-
oteken erbjuda behändiga och snygga lästips, 
långt från de hemmasnickade som bibliotekari-
erna förr lade ner mycket tid på att sammanställa, 
med blandade resultat. Med det sagt så kan man 
ändå fundera över både upplägget och innehållet 
i den nya boken.

Ett kapitel pläderar för högläsning i förskolan 
(enligt rubriken, men det tar även upp högläs-
ning i hemmet) och sammanfattar på ett enkelt 
sätt argumenten för högläsning och listar viktiga 
fackböcker i ämnet. Ett annat behandlar kort-
fattat och allmänt dyslexi med några tips på 

lättillgängliga texter om dyslexi. Några har 
snarare karaktären av metodtips, till exempel 
”Bokhunden” och ”Manga”. ”Bokklubbar på 
bibliotek” av Paula Högström (”Prickiga Paula” på 
stadsbiblioteket i Växjö) ger högst handfasta råd 
om hur folkbiblioteket kan arbeta profilerat med 
bokklubbar, men hade tjänat på mera utrymme 
för bakgrund, förutsättningar och reflektioner 
kring arbetet. Efter metodtipsen är temat aktu-
ella samhällsfenomen, nämligen ”Terrorism”, 
”Sorg”, Näthat”, ”Hen”, ”Klimat och miljö” och 
”Växa upp i familjehem”. Innehållet är som synes 
högst disparat och frågan är vad man tjänar på 
att samla dessa essäer i en bok. Att foldrarna har 
en uppgift att fylla är uppenbart, men till vilka 
förmedlare vänder sig denna samling av texter 
och boktips? Det skulle vara intressant att veta 
hur biblioteken använder böckerna.

Att kalla de inledande texterna för ”essäer” är 
väl ett sätt att försöka lyfta nivån på introduk-
tionerna. Det är ett begrepp som lovar mer än 
vad dessa introduktioner håller. Flera av de tidi-
gare sammanställningarna hade underrubriken 
”litteraturvägledningar” eller ”angelägna ämnen 
belysta i barnböcker” och de täcker bättre vad det 
handlar om. (Det är dock bra att litteraturtipsen 
även tar upp vuxenböcker.) Jag tror att förlaget 
skulle tjäna på att definiera tydligare målgrupper 
och strama upp ämnesindelningen. Att tala med 
barn är alltid viktigt och hjälpmedel som under-
lättar samtalet behövs!

Lena Lundgren

Nya Tala med barnen: es-
säer för samtal med barn 
2013−2016. (2017). Lund: 
BTJ förlag.
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Rapporter

Biblioteksdagarna  
– stort och smått 

Svensk biblioteksförenings (Sbf ) biblioteksdagar 
hölls i år i Växjö, den 10−11 maj. Det är den årliga 
stora sammandragningen för den svenska biblio-
teksvärlden och ska innehålla lite av varje för så 
många som möjligt.

Som vanligt tjuvstartade Biblioteksdagarna 
dagen innan med studiebesök dels på Det Fria 
ordets hus, en plats för arbetet med fristadsförfat-
tare, yttrandefrihet och det litterära arvet, dels på 
ett skolbibliotek. Växjö har sedan ganska många 
år profilerat sig genom att satsa på skolbiblioteken 
och jag hade gärna deltagit i båda studiebesöken, 
men jag kunde tyvärr bara delta under två dagar. 
Fler studiebesök erbjöds den 10 maj på morgonen 
men även dem missade jag. Med tanke på att Sbf 
i år hade dragit in den posterutställning, som har 
varit en möjlighet att presentera lokala projekt 
av olika slag, kan man fundera över varför dessa 
nedslag i intressant och framgångsrik biblioteks-
vardag ligger utanför själva programmet?

Utbildningsminister Gustav Fridolin inledde 
Biblioteksdagarna och betonade skolbibliotekens 
och folkbibliotekens betydelse. Att skolbiblio-
teken nu är mycket uppmärksammade är bra och 
om inte den frågan får en skjuts nu, kommer det 
förmodligen aldrig att hända! Förhoppningsvis 
kommer den Nationella bibliotekstrategin att 
innebära att även andra viktiga biblioteksfrågor 
får sina lösningar.

Sedan följde fem olika seminarier och jag valde 
att lyssna på Karin Johanssons presentation av 
Kanini, Malmö stadsbiblioteks nya avdelning för 
barn 0−8 år. När Malmö stadsbiblioteks gamla 
Slott byggdes till med Ljusets kalender och Cylin-
dern 1999 förvånades jag, och många med mig, 
över att barnavdelningen inte hade ägnats samma 
uppmärksamhet som den magnifika vuxenavdel-
ningen. Men sedan dess har Balagan, biblioteket 
för barn 9−12 år, fått sin plats och nu har barnav-
delningen byggts om totalt. Ambitionen har varit 
att i nära samarbete med barn och olika samar-
betspartner utanför biblioteket skapa ett spän-
nande och roligt bibliotek med både barnper-

spektiv och barns perspektiv. Jag ser fram emot att 
besöka det i sommar.

Jag hade gärna även lyssnat på Nedjma 
Chaouche, som ledde ett seminarium om Bibli-
otek − en hörnsten i demokratin? Ett bra semi-
narium, enligt vad jag hörde, i ett viktigt ämne. 
Men tyvärr är nackdelen med parallellseminarier 
att man tvingas välja.

Alexander Bard, som presenterades som före-
läsare och sociolog, var en av huvudtalarna med 
rubriken ”Den digitala revolutionen − från bibli-
otek till mediatek?” Bard lyckades slå in den ena 
öppna dörren efter den andra och efter hans före-
läsning återstod två stora frågetecken: Vem hade 
kommit på idén att bjuda in honom? Och vad 
kostade han? Kan jag få svar på det, Svensk biblio-
teksförening?

Erik Fichtelius, som leder arbetet med den 
Nationella biblioteksstrategin, redogjorde för 
hur långt arbetet har kommit. Vi hade ju fått en 
lägesbeskrivning på vårt årsmöte, så att så mycket 
nytt gav inte det. Men jag noterade med glädje 
att Erik nämnde BiS inskickade yttrande som 
särskilt intressant, och det är nu utlagt även på 
KB:s hemsida.

Torsdagen inleddes av Maria-Pia Cabero från 
Rättviseförmedlingen som satte tummen på flera 
ömma punkter i rekryteringen av anställda, så 
att personalen blir representativ för hela befolk-
ningen. Och när bestämmer sig någon av utbild-
ningarna i biblioteks- och informationsveten-
skap för att ordna introduktionskurser, snabb-
spår, för de nyanlända som har utbildning och/

Svensk biblioteksförenings ordförande Calle Nathanson. Foto: Fredrik Hjerling. CC By.
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eller erfarenhet av bibliotek i andra länder? Det 
skulle underlätta rekryteringen för biblioteken och 
önskemålet har framförts tidigare, men vad har 
hänt?

Därefter lyssnade jag på ungdomsbiblioteka-
rien ”Prickiga Paula”, Paula Högström, som berät-
tade om de bokklubbar och ”bokhyllehäng”, som 
ordnas på biblioteken i Växjö. Eftersom Växjö 
har väl utbyggda skolbibliotek är folkbibliotekets 
verksamhet inriktad på barnens och ungdomarnas 
fritid. Uppfriskande med en profilerad ungdoms-
bibliotekarie! Växjö stadsbibliotek fick välförtjänt 
utrymme i programmet: även metodutvecklings-
projektet Framtidens bibliotek ägnades ett semi-
narium. Där var själva ansatsen, att resolut ta itu 
med att vända vikande besöks- och utlåningssiffror 
genom uppmuntra medarbetarnas egna initiativ, 
mest imponerande.

Biblioteksdagarna avslutades för min del med 
seminariet Folkbibliotekens arbete för och med 
nyanlända, där Ola Pilerot redovisade sitt och 
Frances Hultgrens forskningsprojekt om flyk-
tingars och nyanländas informationsbehov och 
användning och erfarenheter av bibliotek. Det 
verkar bekräfta tidigare rapporter om att biblio-
teken snabbt insåg sin roll i mottagandet av de 
nyanlända och anpassade sig med nya insatser efter 
de behov som dök upp. För många bibliotek är det 
bara en fortsättning på det tidigare mångspråksar-
betet, men med nya utmaningar.

Biblioteksdagarna hade ett innehållsrikt 
program, lite av varje för många, som sagt. 
Problemet var, som vanligt, att upplägget med 
parallellseminarier gjorde att intressanta program 
kolliderade. Men det jag verkligen saknade var de 

presentationer av lokala utvecklingsprojekt i poster-
form, som kanske inte är så spektakulära men som 
är inspirerande som exempel på vad man kan göra 
utifrån de egna förutsättningarna och oftast med 
små medel. Många sådana har tidigare under åren 
också visats i Sbf:s stora monter på Bok & Bibli-
otek i Göteborg, men även den möjligheten har 
försvunnit. Föreningen borde känna ansvar för att 
erbjuda biblioteken fler plattformar där det lokala 
utvecklingsarbetet kan visas upp, kontakter kan 
knytas och erfarenheter bytas.

Sedan många år saknar jag också politiker 
bland deltagarna. Jag pratade med några politiker 
från Luleå, som var mycket nöjda. De tyckte att 
programmet gav en bra nulägesbild av biblioteks-
världen. Men de saknade politikerkolleger att byta 
erfarenheter med.

Jag saknar även den livliga debatt som förr präg-
lade Sbf:s (och tidigare SAB:s) årsmöten. Numera 
känns årsmötena som rena transportsträckor. Det 
behövs dels ett större engagemang från medlem-
marnas sida, dels en mycket större vilja från styrel-
sens sida att ta diskussionerna och vara positiva till 
förslag från medlemmarna. Inför årets Biblioteks-
dagar efterlystes fler motioner och det hade gett ett 
visst resultat i antalet inskickade motioner. Men 
responsen från styrelsen är klen och den som år 
efter år, som motionär eller bara mötesdeltagare, 
har upplevt snål behandling av de få motioner som 
har lämnats in, inser förmodligen att det inte är 
mycket mening att engagera sig i föreningen på 
central nivå. Jag tror att styrelsen måste bestämma 
sig för att årsmötena är viktiga!

Lena Lundgren

BiS Salong och årsmöte
BiS årsmöte hölls i ABF-huset i Stockholm den 11 
mars och kombinerades, som vanligt, med ett semi-
narium, eller en ”salong”. Årsmötet avhandlade 
sedvanliga punkter utan dramatik. För salongen 
var temat i år ”’Vinna eller försvinna’ − Vad behövs 
i en nationell biblioteksstrategi?”. Föreningen har 
under hösten och vintern arbetat med ett yttrande 
till arbetsgruppen för en nationell biblioteksstra-
tegi och avsikten var att komplettera det liggande 
utkastet (som har publicerats på BiS hemsida) så 
att det kunde skickas in till sekretariatet för en 
Nationell biblioteksstrategi på KB.

Salongens inbjudna gäst Krister Hansson, som 

då just lämnat sitt uppdrag på sekretariatet, inledde 
med att beskriva det arbete som dittills genomförts 
och som finns samlat på KB:s hemsida. Ett förslag 
om en satsning på 25 miljoner kronor årligen 
under tre år för en omfattande digital kompetens-
höjning för landets bibliotekspersonal har redan 
lagts. Nästa steg är en omvärldsanalys som ska 
läggas på kulturministerns bord den 13 september 
och som samma dag presenteras i Aula Magna vid 
Stockholms universitet. Tio författare har fått i 
uppdrag att göra spaningar med visionsmålet 2030 
inom sina specialområden. Krister Hansson lyfte 
också fram de korta informationsfilmer om olika 
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bibliotekstyper som har producerats och som kan 
användas exempelvis i kontakter med politiker.

BiS diskussion har inriktat sig på att försöka se 
vad som saknas i det material som arbetsgruppen 
hittills har lämnat ifrån sig. Under den diskussion 
som följde på Krister Hanssons inledning ställde 
Nick Jones några frågor, utifrån sina erfarenheter 
som chef för konst och bibliotek i Huddinge 
och sitt arbete med grundläggande statistik och 
analys av de socioekonomiska förhållandena i 
kommunen och konsekvenserna för biblioteken. 
Han undrade hur samhällsuppdraget kommer att 
behandlas och hur allmänintresset och icke-använ-
darnas synpunkter tas tillvara. Nick frågade också 

hur den kommande strategin kommer att förhålla 
sig till alla de befintliga styrdokument, som biblio-
teken har att förhålla sig till. Kommer det att bli 
en nationell biblioteksplan? Nej, menade Krister 
Hansson, det ska bli mera av ”verkstad”. I diskus-
sionen efterlystes också en definition av ”biblio-
teksservice”, en utvecklad biblioteksstatistik och 
ett barnperspektiv.

Krister uppmanade BiS att skicka in sina 
synpunkter till arbetsgruppen. Ett bearbetat och 
utvidgat yttrande har också under maj skickats 
in till KB och det finns att läsa på föreningens 
hemsida.

Lena Lundgren

Al Kagan åter i Sverige

I mitten av maj besökte tidigare professorn i bibli-
oteksadministration vid University of Illinois Al 
Kagan Stockholm och gjorde en intervju med 
Barbro Bolonassos och Lena Lundgren om läget i 
föreningen BiS. Mot bakgrund av det förändrade 
politiska läget i många länder och den polariserade 
samhällsdiskussionen vill han undersöka nuläget i 
de progressiva biblioteksföreningarna och hur de 
arbetar.

Under åren 2010−2013 gjorde Al Kagan en 
studie av progressiva biblioteksföreningar i sex 
länder, Sydafrika, Tyskland, Österrike, Storbritan-
nien, Sverige och USA. Från USA tog han upp 
dels den fristående gruppen dels The Progres-
sive Librarians Guild, dels Social Responsibilities 
Round Table inom American Library Association, 
som han själv är aktiv i. Genom intervjuer och 
dokument beskrev han organisationernas historia 
och verksamhet och den faktaspäckade boken 
Progressive Library Organizations: A Worldwide 

History utgör ett värdefullt komplement till bibli-
otekens mera officiella historieskrivning.

I sin bok ställde Al Kagan i utsikt att han 
skulle följa upp sin översikt efter några år. Nu har 
han påbörjat en ny rundresa, som ska resultera i 
en rapport om ett år eller så. Det var meningen 
att han skulle träffa BiS-medlemmar i Skåne 
också, men på grund av sjukdom blev det mötet 
inställt. Men vi hade ett långt samtal med Al och 
försökte då beskriva nuläget för BiS. Eftersom 
det är meningen att intervjuerna med kontakt-
personerna i de olika länderna ska bli möjliga att 
jämföra var samtalet väl strukturerat, med mera 
specificerade uppföljande frågor för varje organisa-
tion. Med hjälp av Google Translate har Al Kagan 
via BiS hemsida i någon mån kunnat följa utveck-
lingen i vår förening. Intresserat lyssnade han till 
vår beskrivning av generationsskiftet i redaktionen 
och konstaterade att vi inte är ensamma om att 
ha genomgått stora förändringar. Han uttryckte 
också sin tillfredsställelse över att vi har lyckats 
förnya föreningens arbete.

Efter intervjun anslöt Tobias Willstedt, som 
sköter BiS hemsida, och han kunde komplettera 
informationen utifrån den nya BiS-generationens 
synvinkel. Nu ser vi fram emot den kommande 
rapporten! 

Lena Lundgren

Kagan, Alfred (2015). Progressive Library Organi-
zations: A Worldwide History. Jefferson, North 
Carolina: McFarland & Company.
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Biblioteksfolk  
– en hyllning till folkbiblioteket
Från tidsfördriv till konstprojekt – här 
berättar Eleonor Pavlov, bibliotekarie och 
medlem av bis-redaktionen, hur hon kom 
att göra porträtt efter porträtt med de 
biblioteksnostalgiska bokkorten som sin 
målarduk.

Text och illustrationer: Eleonor Pavlov

Det hela började av en slump. Jag hade tråkigt och plockade 
upp det papper som låg närmast för att rita lite. Pappret var 
ett gammalt bokkort, ett av många som jag har plockat åt mig 
och sparat under mina år på bibliotek. Och teckningen blev 
ett självporträtt och startskottet på ett projekt större än jag 
hade kunnat föreställa mig.

Jag har alltid gillat bokkort. Tidigare har jag använt dem 
till lite allt möjligt, som en del i kollage och när jag tog min 
examen i biblioteksvetenskap pyntade jag med girlander 
gjorda av just bokkort. Jag tycker att korten är fina och det är 
något speciellt med hur så mycket av de svenska folkbibliote-
kens historia på något sätt finns i dessa kort.

De öppna biblioteken har en lång tradition i Sverige. Till en 
början handlade det främst om att tillhandahålla uppbygglig 
litteratur för att bidra till medborgarnas moraliska fostran, 
men så småningom blev biblioteken mer och mer lika de folk-
bibliotek som vi idag känner, med böcker både för nytta och 
nöje. 

Även om böckerna fortfarande har stor plats på biblioteken 
är folkbibliotek så mycket mer än böcker och litteraturförmed-
ling. Här flödar kulturen, här erbjuds samhällsinformation, 
här finns kunnig personal som kan hjälpa till med allt från 
grundläggande datorkunskap till komplicerade referensfrågor. 
Och bäst av allt, här är en öppen plats där alla är välkomna.

Biblioteksfolk är en hyllning till folkbiblioteken. En hyll-
ning till den viktiga roll de har spelat i samhället, till den 
viktiga roll de fortfarande spelar. Porträtten föreställer både 
folk jag känner och okända personer som på olika sätt har 
delat sina bilder med mig. De kanske inte alla är biblioteks-
besökare, men i mina porträtt är ändå tänkta att representera 
”folket” i folkbibliotek.

De gamla bokkorten används inte så ofta längre i verksam-
heten, men de är fortfarande en symbol som många känner 
igen och förknippar med biblioteken. I mina porträtt får 
korten leva vidare.

Har du överblivna kort?
Du får gärna skicka gamla bokkort som du inte har använd-
ning för. Alla kort är välkomna! Självklart betalar jag porto-
kostnad.

Ellen Pavlov
Dalbyvägen 6A
247 31 S Sandby

På internet och utställning
I skrivande stund finns det lite drygt 200 porträtt och 
samlingen ökar nästan varje dag. Porträtten finns i digital 
form på www.pavlov.nu. Sidan uppdateras kontinuerligt med 
nya porträtt.

De kommer också att ställas ut i fysisk form på Dalby 
bibliotek. Vernissage den 1 juli kl. 14–17. Utställningen pågår 
fram till den 15 augusti. Biblioteket ligger på Allégatan 1A 
i Dalby, Lunds kommun. Sommaröppettider: Måndagar 
10–16, onsdagar 13–19 och fredagar 10–16.

Självporträtt.
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Nästa nummer: 
Nästa nummer av bis utkommer 21 september och är ett 
öppet nummer. Skicka ditt bidrag till tidskriftenbis@gmail.
com senast den 16 augusti. Varmt välkommen!

Begränsad eftersändning

Avsändare:  
bis c/o J Dalmalm 
Stigbergsvägen 11 
752 42 Uppsala

B-posttidning

Föreningen BiS?
BiS står för Bibliotek i Samhälle. Vi är en socialistisk 
biblioteksförening som verkar för att utveckla biblio-
teken och samhället i en mer progressiv rikting. 
BiS vill att biblioteken ska

•	 stödja yttrandefriheten och ge tillgång till 
information som grund  för kunskap, opini-
onsbildning och samhällskritik

•	 drivas i offentlig regi och utvecklas i dialog 
med användare och närsamhälle

•	 arbeta normkritiskt, antirasistiskt, jämställt 
och jämlikt

•	 arbeta uppsökande, läsfrämjande och vägle-
dande med särskilt fokus på dem som riskerar 
att hamna på fel sida om den växande infor-
mationsklyftan

•	 aktivt erbjuda information, kultur och litte-
ratur som utgör komplement och alternativ till 
det kommersiellt gångbara.

Engagera dig i BiS!
Vill du veta mer om BiS och kanske engagera dig i 
föreningen? Tveka inte att ta kontakt med oss!

Kontaktpersoner
Stockholm: Tobias Willstedt  
tralalaisdead@hotmail.com, 0709-185984
Göteborg: Anna Hallberg  
anna.hallberg@kultur.goteborg.se, 031-3653081
Skåne: Martin Persson  
oeoe@zitherlessons.net, 0737-023790

Vill du bli kontaktperson på din ort? Hör av dig!

BiS epostlista!
Alla BiS-medlemmar är välkomna till föreningens 
e-postlista, där man kan få kontakt med andra 
medlemmar och diskutera föreningsaktiviteter eller 
andra aktuella frågor. Kontakta tidskriftenbis@gmail.
com för att anmäla dig!

Foto: Martin Persson.


