


FÖRFATTARCENTRUM - en historisk tillbakablick 

Författarcentrum (FC) är en av de fria s k centrumbild
ningarna som uppstod i slutet på 1960-talet. övriga 
centrumbildningar som bildades ungefär vid samma tid 
var FilmCentrum, Konstnärscentrum, Teatercentrum, Musik
centrum och Danscentrum. Tanken bakom centrumbildningen 
var att skapa en förening, som både kunde fungera som 
arbetsförmedling och impulsgivare till olika typer av 
aktioner för att föra ut och bredda intresset för den 
seriösa litteraturen. 1967 bildades Författarcentrum 
på initiativ av enskilda författare. Verksamheten fick 
snart sådan omfattning att FLYCO (Fria Litterära Yrkes
utövares Centralorganisation) blev intresserad och ett 
avtal med Arbetsmarknadsstyrelsen slöts. Sedan maj 1968 
har AMS fungerat som huvudman för den arbetsförmedlande 
delen av FC:s verksamhet, medan föreningens övriga verk
samhet bekostas av Utbildningsdepartementets kulturenhet. 

1970 ombildades FLYCO till Sveriges Författarförbund, 
vilket föranledde ~tt den utåtriktade, uppsökande verk
samheten av FC ombildades till en förening vars stadgar 
antogs på en stämma den 6 maj 1972. Därigenom säkrade 
man de direktanslutna författarnas inflytande på FC:s 
verksamhet. 

FC:s målsättning 

I föreningens stadgar sägs att man ska skapa vidgade 
kontakter mellan författare och andra människor, samt 
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att föra ut litteraturen i samhället. FC har också som 
uppgift att motverka kommersialiseringen av kulturlivet 
samt att slå vakt om åsikts- och yttrandefriheten. Man 
vill i samarbete med övriga centrumbildningar och kultur
arbetare bredda kulturutbudet för att nå grupper som 
tidigare missgynnats. I samverkan med kommunala och 
regionala organ, bibliotek , skolor, föreningar och andra 
organisationer vill man skapa bättre arbetsmöjligheter och 
flera arbetstillfällen för författarna. 

FC:s organisation 

Författarcentrum är en riksorganisation för fyra regionala 
centrumorganisationer: FC Norr, FC Syd, FC Väst, FC öst. 
Varje regional förening svarar för verksamheten inom sin 
region, utbytesverksamhet med andra regioner eftersträvas 
dock. FC:s styrelse består av den av årsmötet valda ordfö
randen samt två styrelseledamöter från varje regional cent
rumstyrelse. Denna styrelse den s k Centrumstyrelsen är 
FC:s högsta organ, då medlemsmötet icke är samlat. Det är 
också Centrumstyrelsen som leder FC:s verksamhet i nära 
samverkan med de regionala centrumstyrelserna. Ordförande 
för Författarcentrum Riks är idag Erik Ransemar. 



FÖRFATTARCENTRUM ÖST 

FC öst omfattar följande län: Stockholm, Uppsala, 
Södermanland, Östergötland, Gotland, Örebro, Väst
manland och Kopparberg. Medlemsantalet var i janua
ri 1982 ca 250. Medlemskap i föreningen kan erhållas 
av författare eller översättare som ansluter sig till 
Författarcentrums målsättning. 

Författarcentrums lokaler har sedan starten 1967 in
rymnts i en 5-rumslägenhet på Kungsgatan 55 i stock
halm. Där finns dels kansliet, dels arbetsförmedlingen. 
På kansliet arbetar en halvtidsanställd kanslist som 
är anställd av föreningen. Hon sköter medlemsregistret 
och informerar samtliga medlemmar om föreningens verk
samhet genom kontinuerliga utskick från kansliet. 

Författarförmedlingens verksamhet sköts av en heltids
anställd sekreterare. Alltsedan starten 1967 innehas 
tjänsten av Gun Qvarzell. sedan 1973 har hon assiste
rats av en kulturarbetare som innehar en arkivarbetar
tjänst. Den rent arbetsförmedlande verksamheten har 
alltjämt AMS som huvudman . 

FC östs styrelse verkställer medlemmarnas beslut och 
initierar nya verksamheter. Det åligger styrelsen att 
hos Författarcentrum Riks begära anslag för verksam
heten. De i sin tur erhåller ekonomiskt anslag från 
Utbildningsdepartementet. 

FC Öst söker även bidrag från statens Kulturråd för 
genomförande av olika projekt. Ett årligen återkom
mande program är Poesidagen -ett heldagsarrangemang 
med diktuppläsning av författare. Historiskt höll man 
till i Gamla Riksdagshusets lokaler men på senare år 
har man tvingats flytta tillställningen till Moderna 
Museet och Folkets Hus. 1982 års Poesidag planeras 
äga rum i Berwaldhallen med direktsändning i Riksradion. 

Bland övrig verksamhet som förekommit kan nämnas: 

- skrivarverkstäder i skolor, fängelser och bland 
pensionärsgrupper 

- Författarbesök i skolklasser (alltifrån enstaka 
timmar upp till en veckas anställning) 

- Författarturn§ genom landet s k "Buss med livet" 
Projektet genomfördes tillsammans med ABF, biblio
tek, skolor, miljö- och fredsgrupper. Syftet var 
att skapa opinion för ett samhälle byqat på alter
nativa energikällor. 

- Olika typer av bokauktioner då man sålde Författar
förlagets böcker till extremt låga priser runt om 
i stan. Exempelvis utanför stora arbetsplatser typ 
LM Ericsson. 
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ARBIS - Arbetsgruppen Rädda Biblioteken i Stockholrn 

Författarcentrum har sedan våren 1981 varit starkt 
engagerad i rörelsen mot biblioteksnedläggningar i 
Stockholrn. En hänvändelse från föreningen Bibliote
kets Vänner i ~1älarhöjden blev upptakten till en 
intensiv proteströrelse mot biblioteksnedläggningar. 
FC öst i sarnarbete med Sveriges Allmänna Biblioteks
förening (SAB) ordnade debatt under rubrik "Biblio
teken i den kulturella snålblåsten". Den 10 juni 
1981 samlades författare och biblioteksarbetare på 
stadshusets gård för att demonstrera mot "biblioteks
strypningar". Missnöjet ledde till att man startade 
ett nära sarnarbete mellan representanter för Förfat
tarcentrurn, Sveriges Författarförbund och de fackliga 
organisationerna vid stockholros stadsbibliotek SKTF 
och SACO/SR. Därigenom bildades ARBIS - Arbetsgrup
pen Rädda Biblioteken i Stockholm. ARBIS kom under 
hösten att arbeta efter två linjer. Den ena bestod 
i att informera massmedia och samtliga partier i 
Kommunfullmäktige om situationen för boken och bib
lioteken. Den andra i att sprida vykort, klister
märken, affischer och tröjor med texten RÄDDA BOKEN 
- Rli.DDA BIBLIOTEKEN. ARBIS material korn att spridas 
inte bara i Stockholm utan i hela landet samt t o m 
i de nordiska grannländerna. Mycket beroende av in
satser från Bibliotekshögskolan i Borås. 

ARBIS-aktionen kom att få större omfattning än vad 
initiativtagarna riktigt räknat rned.Det fick även 
konsekvenser för Författarcentrums verksarnhet.Den 
redan hårt ansträngda haltidskontoristen fick inte 
göra annat än ta emot beställningar av tröjor och 
material från hela landet. Under våren 1982 har man 
dock försökt omorganisera det praktiska arbetet, men 
Författarcentrum står fortfarande som kontaktförmed
lare för ARBIS verksamhet. 

FÖRFATTARCENTRUM Och FRM~TIDEN 

Det är bara att konstatera att centrumbildningarna 
idag lever under extremt svåra ekonomiska förhållan
den. Vid s amtal med FC östs styrelseordförande Ulla
Britt Edberg, framkom FC : s akuta Bkonomiska problem 
som det största hotet mot verksamheten. En stör ut
gift som tyvärr inte räknas in i budgeten idag är de 
sociala avgifterna som FC måste betala. Som lösning 
på problemet har man begärt ett extra anslag hos 
Utbildningsdepartementet på 100 000 kronor. Ärendet 
ligger nu hos departementets kulturenhet för beredning 
och kommer att vara tämligen avgörande för FC:s vidare 
verksamhet. 
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BIBLIOTEKET 

I anslutning till kansliet och författarförmedlingen 
på Kungsgatan 55, finns också ett litet bibliotek. 
Det omfattar ca 1500 titlar och består mest av gåvor 
(recensionsexemplar) från förlagen. Svensk skönlit
teratur samt barn- och ungdomslitteratur dominerar 
beståndet. En tämligen omfattande samling lyrikböc
ker bör uppmärksan~as. Dessutom finns en del fack
litteratur, ett stort antal debattböcker, främst 
inom de samhällsvetenskapliga områdena. 
En omfattande periodicasamling finns också i biblio
teket, framför allt är litteratur- och kulturtid
skrifter nepresenterade. 

Böckerna var grovt sorterade på hyllorna med avdel
ningar som: skönlitteratur , poesi, antologier, miljö
vård, ekonomi, politik och barn- och ungdom. Nya och 
riktigt gamla böcker väntade på att få placeras in på 
rätt plats. Utlån antecknades och avregistrerades av 
låntagaren själv i en anteckningsbok. Ingen förteckning 
över bokbeståndet fanns . 

KATALOGisERINGSARBETET 

Mitt arbete bestod i att slutföra ett katalogiserings
arbete som tre BHS-elever före mig arbetat med. Arbetet 
har gått ut på att först sortera böckerna som var kvar 
enl ig t SAB-systemet . Gruppen hade tidigare valt, i sam- · 
råd med personalen , att göra förteckningen i form av en 
kortkatalog och följa katalogreglerna KR 76. 

Sammanlagt katalogiserade jag ca 200 böcker. Det var 
både skön- och facklitteratur för vuxna samt en ganska 
omfattande del barn- och ungdomslitteratur. Varje bok 
stämplade jag på titelsidan och strök under filerings
ordet. Ett alfabetiskt kort var det enda jag skrev då 
varken behov av titelko~t eller bikort fanns. 

Exempel: 

No Charpentier , Carl-Johan 

Noa l 

Kommer aldrig revolutionen? anteck
ningar från Afghanistan l C-J Charpen~ 
tier ; omslag och teckningar: Peter 
Bergman. - Stockholm, 1977, - lll s. 
ill. - (Jobba i u-land) 

n \. / 

'if" 
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Hyllsignum begränsade jag till två bokstäver. Katalog
korten sorterade jag sedan ned i en kortlåda som finns 
tillgänglig i biblioteket. 

Hjälpmedel vid klassificering- och katalogiserings
arbet~t har varit "Klassifikationssystem för svenska 
bibliotek" och KR 76. 

Det är min förhoppning att bokrummet kommer att fungera 
som ett bibliotek för personalen i deras arbete och för 
medlemmarna i föreningen. 
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