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Lennart Wettmark

1979 var Anders Ericson 
bibliotekschef i Vestby, en liten 
kommun vid Oslofjorden. Det 
året diskuterades byggandet av ett 
kolkraftverk där. Anders Ericson 
gjorde då en insats för att förbättra 
den lokala demokratin genom att 
samman ställa en bibliografi och göra 
en utställning kring den aktuella 
frågan.
   2006 har Anders tagit ett nytt 
initiativ: ”Biblioteket tar saka - et 
håndslag for mer-demokrati” En 
uppdaterad och IT-baserad version 
av samma tanke: att biblioteken 
kan betyda något för den lokala 
demokratin genom att aktivt gräva 
fram och presentera ett allsidigt 
utbud av information. En tidig 
inspirationskälla för Anders var Sven 
Lindqvist.

-Jag köpte med en gång Gräv där du 
står när jag hittade den på Tronsmo 
bokhandel i Oslo!

    På senare tid: i bis nr 3/99 fanns 
en artikel om Adolf Henriksson, 
bibliotekschef i Malmberget, som på 
sitt bibliotek gjorde en utställning 
kring LKAB:s 31 teser, som kom att 
leda fram till den stora gruvstrejken 
1969 

DESinformation
IT-utvecklingen har inneburit att 
varje kommun har en hemsidan som 
bl a används för att sprida kommunal 
information, något som Anders ofta 
finner vara DESinformation snarare 
än information, eftersom den speglar 
intressen som inte alltid har som mål 
att belysa frågor allsidigt.

-  Jag skrev 2001 en bok om 
bibliotekens oberoende. Då blev 
jag medveten om hur jävligt   
taskiga många av de kommunala 
hemsidorna är.

   Mot den bakgrunden är han 

Anders tycker att biblioteken skall bry sig mera om 
den lokala demokratin!

skeptisk till att bibliotekarier 
skall integreras i den kommunala 
informationsapparaten, t ex genom 
medborgarkontoren. Han kan för all 
del ha viss förståelse att små bibliotek 
har mycket att vinna på att därigenom 
få utökade öppettider.

Tiden är nu kanske mogen för hans 
”Biblioteka tar saken”-initiativ; i höst 
kommer ämnet upp på flera möten 
i Norge. Den norska grundlagens 
paragraf om yttrandefrihet har 
reviderats och öppnar för en mera 
aktiv roll för biblioteken genom att 
betona den enskildes rätt att hålla sig 
informerad.
   Han vill varna för den teknik- 
inriktning på bekostnad av innehållet 
som han kan se på bibliotekarieutbild
ningar och bibliotek

-Det mest extrema jag sett är den 
nya danska biblioteksutredningen! 
Innehållet borde vara överordnat 
tekniken. Biblioteken borde närma 
sig och inspireras av journalisters 
sätt att arbeta – särskilt grävande 
sådana.

Hur ser då Anders förslag ut? På den 
egna bloggen ”BTS – biblioteket tar 
saka” länkar han till den prototyp 
han gjort kring frågan ”Sivil lufthavn 
på Rygge”, som skall inspirera andra 
bibliotek genom att ge exempel på 
hur en sådan kan se ut – låt vara 
att inte alla sidor behöver vara lika 
ambitiösa som denna.  I exemplet med 
flygplatsfrågan i Rygge innehåller 
sidan de här huvudrubrikerna: 
Flyplassen, Nyheter, Aktuella tema, 
Fagstoff, Debatt, Myndigheter, 
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Partiene, Viktige dokumenter, Andre 
lenker, Bruk biblioteket, Nettsök 
og kvalitet. I det här sammanhanget 
finns det ny teknik som kan öka 
interaktiviteten mellan medborgare 
och styrande: bloggar, wikiteknik, 
nya sökfunktioner (”Rollyo”).
   Målet är att biblioteket opartiskt 

Another production is possible : beyond the capitalist canon (Reinventing social emancipation : toward new manifestos; 2)
Edited by Boaventura de Sousa Santos
Verso, 2006. 488 s.

En ”alternativ ekonomisk världsordning” har vuxit fram inom tredje världen, där många arbetaror-
ganisationer själva tagit makten över produktionsmedlen. World social forum har blivit mötesplatsen för dessa organisa-
tioner, t.ex. de jordlösa i Brasilien. Författaren är en känd debattör inom området alternativ produktion, professor i socio-
logi i Coimbra, Portugal. I detta omfångsrika (planerade) fembandsverk behandlar den första delen demokratins förnyelse 
och betydelse för den alternativa rörelsen. I denna andra del behandlas de ekonomiska frågorna.
   De olika författarna i antologin behandlar förutom Brasilien också kooperativa rörelser i Colombia, Mozambique 
och Indien; landfrågan (äganderätten, privat, kommunal, kooperativ) i Sydafrika och Brasilien; fackföreningsrörelsens 
ställning i tredje världen, och alternativa produktionsformer av fiske i Indien.

Mats Myrstener

”...Dette er en ny type bibliotektjeneste, lansert sommeren 2006, der man tenker seg (for dette eksisterer foreløpig bare 
som en idé - pr september 2006) at bibliotekarer hver morgen pløyer aviser og skummer nyheter på Internett (det må man 
jo uansett gjøre som bibliotekar), for så å «videreforedle» disse for bibliotekbrukerne – særlig de elektroniske brukerne, og de 
blir stadig flere.  
   Ved den daglige avislesinga merker bibliotekarene seg viktige saker av den typen folk pleier å stille spørsmål om. Der det i 
artiklene vises til dokumenter, rapporter osv. søker og finner bibliotekarene lenker til sjølve dokumentene (det er ofte ikke så 
vanskelig, for den som kan det. Ofte går det også greit å be utgiverne om å legge ut dokumenter som ikke er lagt ut ennå). 
   For det er jo sjelden avisene går i dybden, og i beste fall trykker de bare korte sitater fra kildene. De er heller ikke spesielt 
ivrige med å lenke opp til primærkilder. For hvis leserne bruker tid på sånt så leser de jo mindre i sjølve avisa – og får med 
seg færre annonser! Men sånne kommersielle hensyn trenger ikke biblioteka ta!
   Så skriver bibliotekaren en enkel tekstbit; en sammenstilling av lenka til artikkelen, samt lenker til refererte dokument pluss 
kanskje til et søk på det aktuelle emnet i emnportalen Detektor og/eller Bibsys emneportal, også dette tjenester som norske 
bibliotek står bak. Samt søk på aktuelle bøker i en felleskatalog (i dummyen har vi gjort sånne søk i Bibsys, fagbibliotekas fel-
leskatalog, men om et år eller to har vi en felleskatalog for alle norske bibliotek). 
   Disse tekstene legges så ut på bibliotekets hjemmeside, godt synlig, i en spalte med en overskrift...”
(http://edufdaoduf.googlepages.com/omrettpaasak.html)

och balanserat skall presentera alla 
aspekter av en aktuell fråga. Och 
alltså gräva djupt för att få fram 
relevant material. 
Adress till BTS – Biblioteket tar saka: 
http://edufdaoduf.googlepages.com/
ryggefly.html
Anders Ericson är numera 

bibliotekskonsult och har tidigare 
arbetat 17 år som byråkrat - i 
det som tidigare hette Statens 
bibliotektilsyn. Sedan 1999 är han 
frilansjournalist och arbetar 60% av 
sin arbetstid som webredaktör i Norsk 
Bibliotekforening. 

Om ett arbetarbibliotek i England 
Ett sådant finns faktiskt, i Manchester, som också håller sig med ett Arbetarmuseum. 
The Working Class Movement Library finns i ett högt gammalt tegelhus med adress 51, 
The Crescent, Salford. Här finns ”hundreds of thousands of books, pamphlets, news-
papers, posters, leaflets, objects and audio visual material”. Det grundades på 1950-talet 
av Edmund och Ruth Frow. Sedan 1971 är det en stiftelse. Biblioteket är både arkiv och 
museum, och har material om spanska inbördeskriget, fackföreningsrörelsen, rösträtts-
rörelsen, kooperation, kvinnosaken, brittisk och irländsk arbetarhistoria . Det är gratis 
och öppet tisdag-fredag och var tredje lördag i månaden. Guidade turer erbjuds.
http://www.wcml.org.uk/

Mats Myrstener

Anders Ericson skriver:

http://edufdaoduf.googlepages.com/ryggefly.html
http://edufdaoduf.googlepages.com/ryggefly.html

