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1. Inledning  
 
Myterna om det gamla biblioteket i Alexandria är många och har fascinerat 
uppsatsförfattarna som tidigare varit studenter inom litteraturvetenskap. Särskilt 
fascinerande ter sig antikens period som är full av myter och legender. Mängden 
litteratur om denna tidsperiod är stor, i synnerhet när det gäller alla guda- och 
hjältesagor, som Illíaden och Odyséen får exemplifiera. Myterna om biblioteket i 
Alexandria har även inspirerat vår samtida populärkultur i allt från dataspel till 
skönlitteratur, som Tomb Raider 4 och Babylons stjärna av Barbara Wood, för att bara 
ta några exempel.  
 
Det är från de klassiska myterna till dagens populärkultur som har varit upphovet till 
vårt intresse och som sedermera kom att öka ytterligare när ett nytt bibliotek skulle 
byggas. Funderingar över hur det kunde vara möjligt att genomföra ett sådant projekt 
var många, och efter en mindre uppsats om både det gamla och det nya bibliotekets 
katalogisering var vårt intresse oförändrat. Vi blev även medlemmar i FAV - 
Föreningen Alexandrias Vänner. Det är en förening som verkar för närmare relationer 
mellan Sverige och Egypten. Föreningen är särskilt engagerade i återuppbyggandet av 
antikens bibliotek och är en officiell stödförening till Bibliotheca Alexandrina (som ofta 
benämns med förkortningen BA).  
 
Vi har insett att forskningen kring det nya biblioteket i Alexandria är ringa, vilket kan 
vara en nackdel då det gäller att hitta vetenskapliga forskningsrön. Men det kan å andra 
sidan vara en fördel med tanke på att forskning kring det nya biblioteket behövs och att 
det ur forskningssynpunkt finns ett behov att fylla. Valet av uppsatsämne styrdes 
sålunda av intresset och fascinationen, såväl av antikens Alexandriabibliotek som av det 
nya biblioteket.  
 
Återuppbyggnaden har varit ett stort, mäktigt projekt och det är inte förutan som BA har 
kallats för ”Den fjärde Pyramiden”, det vill säga den fjärde byggnaden efter antikens tre 
mäktigaste pyramider i Giza. Symboliken kan ses ur ytterligare en synvinkel, nämligen 
att visionerna om BA bara är en dröm, omöjlig att uppfylla på grund av kulturpolitiska 
och samhälleliga konflikter. ”Den fjärde pyramiden” kan tolkas som en gravplats för 
drömmen om ett återuppståndet forsknings- och kulturcenter. Ordet ”pyramid” kan 
därför symbolisera både någonting storslaget, i nivå med ett av antikens sju underverk, 
och såväl en faraons begravningsplats. Det är således utifrån dessa symboliska 
synvinklar som vi har valt titeln Bibliotheca Alexandrina: Den fjärde Pyramiden?  
Titeln är ett val som vi medvetet har gjort. Som redan antytts kände och känner vi 
fortfarande entusiasm för återuppbyggnaden av det gamla biblioteket och vår nyfikenhet 
om hur återuppbyggandet har framskridit har varit stor, liksom vår önskan om att kunna 
belysa återuppbyggandet på ett objektivt sätt. Vi har försökt att kritiskt tolka de källor 
som vi har använt, och försökt att se på vårt arbete med öppna ögon för att utesluta 
blindhet för såväl negativ kritik som för positiv kritik. 
 
Cirka 2000 år efter det ursprungliga biblioteket byggdes således ett nytt 
Alexandriabibliotek, Bibliotheca Alexandrina. Invigningen skedde den 16 oktober 2002 
och massmedierna talade om ett ”återuppståndet” bibliotek. Eller var det en pyramid? 
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1.1 Syfte och problemformulering 
 
I en tid då det talas mycket om nedskärningar av budgeten och att det sker allt färre 
satsningar på bibliotek, är det oundvikligt att undra över hur det ekonomiskt sett, har 
varit möjligt med återuppbyggandet av biblioteket i Alexandria. Det är därför även 
ofrånkomligt med följdfrågan om vilka faktorer som har spelat in i. Det är dessa 
funderingar som utgör intresset att försöka ta reda på vilka faktorer som har varit 
avgörande i återuppbyggandet av BA, och vad som krävs i ett samhälle för att ett 
projekt i den omfattningen skall kunna förverkligas. 
 
Vårt syfte är därför att undersöka hur ett bibliotek av BA:s betydelse och omfattning 
kan förverkligas. Vi vill se hur tanken, idén tar form med hjälp av mytbildningar och 
samhällssituation, vad som har varit pådrivande och hur stor Sveriges insats har varit. 
Vi vill undersöka vilken roll och funktion BA skall spela i samhället och om den 
uppfyller de krav som var tänkt under planeringen.  

 
1.2 Frågeställningar 
 
Frågeställningarna är således: 
 

• Hur och varför uppstod idén om ett återuppståndet bibliotek i Alexandria, och hur 
förverkligades den? 

• Vilka biblioteksvärderingar och roller finns bakom BA? 
• Hur och varför är Sverige involverad i BA projektet? 

 
För att få en tydligare bild av hur återuppbyggandet har framskridit och för att få en 
historisk inblick om antikens Alexandriabibliotek, behöver vi ha med ett 
bibliotekshistoriskt perspektiv. Det krävs även att vi undersöker de samhälleliga 
faktorerna som ekonomi och politik, framförallt i Egypten och i viss mån även 
världspolitiken. Vi undersöker även värderingar och roller för bibliotek (jmf. kap. 3). I 
den mån utrymmet tillåter har vi även undersökt vilka som har agerat för att få till stånd 
det nya biblioteket.  
 
1.3 Metod 
 
Vi bestämde oss för att göra en kvalitativ studie, och har valt hermeneutiken som 
metod. Själva ordet hermeneutik kan bland annat härledas från guden Hermes vars 
uppgift var att förmedla budskap mellan gudar och människor. Per-Johan Ödman(1979) 
menar att vad metoden går ut på är att förmedla traditioner, ”… få olika 
’förståelsehorisonter’ att mötas och förenas”. (Ödman, 1979, s. 7). Gilje & Grimen 
(1992) utrycker det som ”… tolkning av meningsfulla fenomen och att beskriva de 
villkor som gör det möjligt att förstå meningar”. (Gilje & Grimen, 1992, s. 177). Ett 
meningsfullt fenomen i detta sammanhang kan till exempel vara texter, en människas 
handlande och resultatet av den människans handling. Förståelsen för fenomenet 
kommer efter att fenomenet tolkats. Det handlar alltså till stor del om en 
tolkningsprocess och ofta används den här metoden inom samhällsvetenskapen (Ibid., s. 
175-178). 
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Ett viktigt begrepp inom hermeneutiken är förförståelse. Det är betydelsefullt hur en 
aktör pratar och vilka begrepp denne använder.  Aktörer har olika sätt att se på saker 
och ting och man bör också ta hänsyn till deras trosuppfattningar och vilka 
föreställningar de har, eftersom det avgör hur aktörerna gör värderingar och vad de kan 
acceptera. Sist men inte minst medför alla aktörer olika erfarenheter. Deras uppväxt kan 
till exempel skilja sig åt, vilket i sin tur medför att de har gjort olika erfarenheter i livet 
(Ibid., s. 183-186). Därför är forskarnas egen förståelse många gånger avgörande i 
själva tolkningsprocessen och andra personer kan då bättre värdera forskningsresultaten 
(Widerberg, 2002, s. 26).  
 
En tolkningsprocess inleds när något inte låter sig förstås, det vill säga när vi inte vet 
eller förstår - vår förförståelse är otillräcklig. På det viset utgår tolkningen från en 
aktuell position, men den är riktad mot framtiden och vi tolkar för att kunna förstå i ett 
senare skeende. Därmed har processen två huvudstråk: vi utgår från där vi är idag och 
ser bakåt, vi vill förstå hur något kom till; vi utgår även från där vi är idag och ser 
framåt, vi vill veta vad som är möjligt i framtiden. Akten att tolka börjar därför med 
granskning av ursprungsvillkoren. Det kan till exempel vara fenomenets förhistoria och 
samhällets maktfördelning. Sedan kommer fenomenets handlande, i vilka uttryck det 
tog sig och hur det anpassade sig till realiteten. Med andra ord kan man fråga sig hur 
visionerna blev begränsade av verkligheten. Därför kan de handlingar som inte skedde, 
berätta lika mycket för oss som de handlingar som faktiskt utfördes (Ödman, 1979, s. 
45-48).  
 
Inom hermeneutiken används även begreppen kontext och hermeneutisk cirkel. Man 
måste se till fenomenets sammanhang för att till fullo kunna förstå dess mening. 
Kontexten tillsammans med förförståelsen och det vi ska tolka bildar den hermeneutiska 
cirkeln. För att kunna tolka delar av något måste man se till helheten och helheten låter 
sig inte tolkas utan att man ser på delarna (Gilje & Grimen, 1992, s. 190-193). Detta 
tillsammans med Ödmans ord om ursprungsvillkor har i vår studie om BA motiverat oss 
att framför allt se på det egyptiska samhället, till exempel nutidshistoria, politik och 
ekonomi, men även till viss del på de världspolitiska händelserna.  
 
Ödman menar att när människan strävar efter en förståelse, är det inte frågan hur som 
ställs först och främst, utan frågan varför. För att tydliggöra detta exemplifierar Ödman 
med raderna 

 
Strävan efter förståelse leder till att vi frågar oss varför egyptierna 
byggde sina pyramider, snarare än att vi försöker undersöka huruvida de 
fullföljde sina syften effektivt och rationellt. Detta kan vi visserligen 
samtidigt göra, men som en underton i arbetet med att få alla ”hur”-
frågor besvarade pockar andra problem på en lösning: Vad betydde 
pyramiderna för egyptierna? Vilka förhållanden och världsåskådningar 
medgav att myriader med arbetare ägnade sina liv åt att bygga 
begravningsmonument åt en enda person? (Ödman, 1979, s. 16) 

 
Förståelsen omfattar hela den mänskliga existensen, villkoren och möjligheterna och 
begripandet av enskilda bitar som från ett pussel, skriver Ödman och menar att 
pusselbitarna kan ”utnyttjas som delförklaringar av den mer omfattande bild vi försöker 
förstå” (Ibid.). 
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Analysdelen i forskningsprocessen börjar redan vid en första genomläsning av insamlat 
material. Det är inte ovanligt att vissa drag lyser igenom direkt. Om något är 
återkommande, betonas på särskilt sätt och på samma vis hela tiden, framträder det 
ganska snart. Därefter påbörjas processen med att se vad som är lika och vad som skiljs 
åt i materialet. Materialet kan jämföras för att se om de första tolkningarna består, 
annars får det insamlade materialet gås igenom igen. Det är på helheten som blicken 
skall fästas och sedan på delarna, för att på så sätt få fram en helhetsbild som håller. Det 
tredje steget vid analyseringen är att kategorisera. Det är kategorierna som skall 
beskrivas på ett sätt som är utan tveksamhet, för att inte sammanblandas på något vis.  
 
Till sist kommer vi till kategorisystemets underliggande struktur. De kan vara av två 
slag. Alla kategorier kan vara av lika betydelse och om rangordning ska ske, skall det 
göras i relation till en yttre faktor. Den underliggande strukturen kan även vara att något 
eller några aspekter väger tyngre än andra. Med andra ord följer de en logisk inre 
rangordning (Starrin & Svensson, 1994, s. 125-128). 
 
Det är utifrån denna metod som vi avser att göra vår undersökning. Pusselbitarna är dels 
staden Alexandria och antikens bibliotek, dess historia, myter och fakta, dels Egyptens 
situation under några årtionden och politiska händelser, samt världspolitiken om än i 
något mindre grad. Till viss del ser vi på vilka som arbetat för att få till stånd 
uppbyggandet av BA. Vi tittar även på de värderingar och roller bibliotek kan anses ha. 
Alla dessa saker anser vi har påverkat hur BA kommit till. Inte förrän varje pusselbit 
undersökts, analyserats och tolkats, kan en förståelse uppnås, det vill säga, förståelsen 
varför ett sådant projekt som BA kom till och om dess roll och funktion kan uppnå den 
position som såväl staden som biblioteket Alexandria en gång hade.   
 
Anledningen till att vi även har valt att gå till informanter med frågor beror på att de 
vetenskapliga forskningsrönen om det nya biblioteket i Alexandria, BA, är få och att de 
personer som vi har valt som informanter innehar en synnerligen stor kompetens när det 
gäller de svenska insatserna för BA. Det är också av stor vikt, i den mån det 
överhuvudtaget går, att använda ursprungskällor. Den informa tion som framkommit av 
våra frågor har, så vitt vi vet, inte varit möjlig att finna på annat sätt. Trots att det 
förekommer enstaka svar från informanterna som finns att hämta via litteraturstudier 
eller organisationers hemsidor, har vi emellertid i de flesta fall låtit svaren från 
informanterna utgöra källan, eftersom ursprungskällorna i detta avseende har vägt 
tyngre än de övriga källorna. På grund av det geografiska avståndet har vi valt att skicka 
frågorna via mail, ibland uppföljda med följdfrågor. Fördelen med detta har varit att 
våra informanter kunnat fundera på våra frågor i lugn och ro, och då vi fått svaren 
skriftligen minskar risken för missuppfattningar. Naturligtvis finns det även en del 
nackdelar med detta som exempelvis att vi inte kunnat få med gester eller 
ansiktsuttryck.  
 
De informanter vi valt är Jon Erik Nordstrand, bibliotekschef på Högskolan i Borås; 
Lena Isaksson, systembibliotekarie vid Göteborgs universitetsbibliotek och koordinator 
för Sidas SWEBA-projekt; Angelica Schneidler-Larsson, 1: e bibliotekarie på 
Göteborgs universitetsbibliotek och tidigare projektledare vid SWEBA-projektet samt 
Inga Lalloo, universitetsadjunkt på Bibliotekshögskolan i Borås. 
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1.4 Avgränsningar 
 
Tyngdpunkten i vår undersökning kommer dels att ligga på hur och varför idén om ett 
nytt Alexandriabibliotek uppstod, planeringsfaserna, visionerna och målen, dels vilka 
kopplingar som kan finnas till det egyptiska samhället. Därför är det nödvändigt att låta 
arkitekturen inta en betydligt mindre plats än vad vi hade önskat.   
 
Det finns många föreningar inom Sweden and BA Library Development Project, även 
förkortat SWEBA, men vi har såväl av utrymmesskäl som av relevans valt att begränsa 
vår forskning och vårt material. Därför har vi i första hand inriktat oss på GUB – 
Göteborgs universitetsbibliotek, FAV – Föreningen Alexandrias Vänner och BHS – 
Bibliotekshögskolan i Borås. 
 
När det gäller språket, har vi varit tvungna att begränsa vårt material till svenska, 
engelska, tyska, danska och norska, eftersom vi saknar kunskaper i övriga språk. Detta 
har medfört att vi inte har kunnat ta del av texter på till exempel arabiska, vilket för oss 
hade varit oerhört intressant, eftersom det hade kunnat bringa fram åsikter och 
uppfattningar om BA från andra arabiska länder. Denna språkliga avgränsning för i sin 
tur med sig att vi får en västerländsk tolkning. Eftersom vi själva inte är araber blir det 
ett postkolonialt perspektiv på ett arabiskt kulturarv. Detta vägs till viss del upp att vi 
bland materialet har arabiska författare översatta till engelska. 
 
Vi vill även påpeka att namnet Bibliotheca Alexandrina är det nya bibliotekets namn, 
och avgränsar sig därmed till att referera enbart till dagens bibliotek. När vi syftar på det 
forna biblioteket kommer det att omnämnas som antikens Alexandria-bibliotek eller 
liknande för att undvika en förväxling. 
 
Tanken var från början att även besöka BA i Alexandria, såväl av personliga intressen 
som av intresset å uppsatsens vägnar, men på grund av tidsbrist, otillräcklig ekonomi 
samt oroligheter i Egypten, har det fått uppskjutas till framtiden.  
 
1.5 Material 
 
Dokumenten är insamlade genom sökningar i databaserna LISA, Inspec, Artikelsök, 
Mediearkivet, Landguiden och Libris. Vi har även gjort sökningar på Internet där vi 
bland annat har hämtat material från BA:s hemsida. Referenslistor är en annan sak som 
vi har gått igenom för att hitta fler dokument. Till sist har vi även använt egna dokument 
som vi har samlat på oss under de senaste åren, eftersom detta är ett ämne som har varit 
klart för länge sedan. Källor om antikens bibliotek finns i stor mängd och det har varit 
lätt att hitta tidigare forskning om detta. Vi har gjort ett urval baserat på referenser och 
relevans för vårt syfte, det vill säga mytbildning om antikens bibliotek. Här kan nämnas 
The Alexandrian library: Glory of the Hellenic world av Edward Alexander Parsons, 
Biblioteket i Alexandria: världens viktigaste kulturinstitution av Hans Järv, Alexandria 
– city of memory av Michael Haag, Alexandria: Real and Imagined av Anthony Hirst 
och Michael Silk och The life and fate of the ancient Library of Alexandria av Mostafa 
El-Abbadi. 
 



6 

När det gäller det nya biblioteket, BA, är forskning senare än år 2002, då BA invigdes, 
begränsad. Den forskning som vi har hittat och som vi anser ha varit till nytta för vår 
uppsats är i huvudsak Legend of Alexandria: the story of the world’s famous library av 
Nawal Mustafa, Egypt’s latest treasure av C L Fraser, ”Alexandria – drömmarnas 
bibliotek” av Eva Nylander samt Det gjenreiste Bibliotheca Alexandrina: hop, drommer 
og illusjoner av Marianne Sunde.  
 
Eftersom vetenskapliga artiklar om BA varit få, har artiklar ur bland annat dagspressen 
fått utgöra en del av vårt material. Det har varit Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 
för att ta några exempel, men eftersom de tillhör de ovetenskapliga källornas skara har 
vi valt att marginalisera dessa källor så att de endast utgör en liten del av 
forskningsmaterialet. Att vi överhuvudtaget har använt oss av dem beror också på att de 
kan ge en mer nyanserad bild av massmediernas syn på BA. Har de däremot handlat om 
det egyptiska samhället har vi använt oss av dem i större utsträckning eftersom de har 
kunnat ge ett aktuellt nutidsläge.  
 
När det gäller dokument som behandlar återuppbyggnadsfasen har vi hittat ett flertal, till 
exempel Alexandrian Library rises again av Mohammed M. Aman, The eight wonder 
reborn: the new Alexandrian Library av R. Chepesiuk och The Alexandriana Library: a 
new opportunity in international cooperation av Stuart Ede. 
 
1.6 Disposition 
 
Rom byggdes inte på en dag, och inte heller BA. Planeringen av BA pågick av och till i 
30-talet år och resulterade i ett brett nationellt samarbete som fortfarande pågår. 
Förståelsen hur ett projekt som BA blir till grundas i kunskap om antikens Alexandria-
bibliotek. Därför kommer vi att ha med en historisk återblick av såväl antikens bibliotek 
som staden Alexandria som har fortsatt att betraktas som en kulturell smältdegel, vilket 
återblicken av staden kommer att belysa. Det torde vara av betydelse för läsaren att ta 
del av detta, för att fördjupa och förstärka förståelsen och insikterna kring såväl det 
gamla som det nya biblioteket.  
 
Våra frågeställningar utgår från vilka förutsättningar som finns för ett biblioteks 
existens, vilka roller och uppdrag det har i samhället samt vad det är för värderingar 
som är kopplade till bibliotek. Därför kommer vi att redovisa relevant tidigare forskning 
för dessa frågor.  
 
Därpå kommer det en övergång till modern tid. Genom litteraturstudier har denna tid 
givit kunskap och fakta om hur och varför idén och tanken om att försöka återskapa ett 
mytomspunnet bibliotek kom till. Vi ger en kortfattad bild av den världspolitiska 
situationen på 1980- och 1990-talet, samt en historik om Egyptens samhälle, relevant 
för just den undersökning som berör planerna om att bygga ett bibliotek i klass med 
antikens Alexandriabibliotek.  
 
Om det har förekommit problem och svårigheter kommer således att framkomma och 
utvecklas vidare i undersökningen om och vilka som varit Egypten behjälplig med 
återskapandet av BA. Sverige är, för att nämna några, ett av de länder som varit med i 
projektet och är så fortfarande, vilket läsaren kommer att kunna ta del av i den 
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undersökning som berör Sveriges involvering i uppbyggnaden av BA. Dessförinnan 
kommer vi att skriva om UNESCO:s inblandning, första spadtaget, vilken arkitektfirma 
som fick det prestigefyllda uppdraget att konstruera byggnaden och om invigningen. 
Här kommer läsaren att finna att invigningen inte var helt och fullt okomplicerad. Vi 
kommer också att ge en presentation av BA, och vilka mål man satt upp. 
 
Efter det sinnliga besöket i BA, kommer yttrandefrihet och censur att tas upp, och enligt 
de litteraturstudier som används, ge en bild av hur yttrandefriheten kan skapa oenighet 
och svårigheter sett ur människors olika perspektiv. En diskussion följer och därefter en 
avslutning samt källförteckning och bilagor.    



8 

2. Alexandria – mytomspunnen stad och bibliotek  
 
2.1 Staden Alexandria  
 
Ett biblioteks rykte och berömmelse kan överleva i nära 2000 år, vilket storheten i 
antikens Alexandriabibliotek bevisar. I Litteraturens historia i världen, av Bernt Olsson 
och Ingemar Algulin (1999) kan läsaren ta del av en kort, sammanfattande historisk 
version av Alexandria och dess bibliotek. Här berättas att det grekiska kulturområdet 
vidgades ofantligt genom Alexander den Stores erövringar och att det bland annat i 
Egypten, skedde en grecisering (det grekiska språkbruket efterbildades). Alexandria, 
staden som Alexander den store grundat, blev centrum för litteraturstudier under 
hellenistisk tid och textkritik och kanonbildning växte fram, där bland annat Aiskylos, 
Sofokles och Euripides utnämndes till de stora tragediförfattarna. Alexandria var den 
stora lärdomsstaden och världskosmopolen där den intellektue lla eliten träffades och 
utbytte tankar och idéer (Bernt Olsson, Ingemar Algulin,1999, s. 64ff.)  
 
Att antikens Alexandriabibliotek lär ha varit en betydande mötesplats för världens 
vetenskapsmän och litterära och konstnärliga gestalter är allmänt känt, men det är inte 
enbart antikens Alexandriabibliotek som fascinerat människor i hela världen, vilket 
författaren och fotografen Michael Haags bok Alexandria: City of Memory (2004) 
vittnar om.  Boken är ett i högsta grad litterärt porträtt av själva staden Alexandria, 
åtrådd, älskad och beundrad av människor i allmänhet och författare och konstnärer i 
synnerhet.  
 
Lawrence Durell, som är en av alla de författare som regelbundet återkom till 
Alexandria och som även bodde där under flera år, får stor uppmärksamhet av Haag.  
Durells romansvit The Alexandria Quartet, som består av de fyra böckerna: Justine, 
Balthazar, Mountlive och Clea, utkom 1962 och utgör en bild som visar vad Alexandria 
har betytt för en del människor. Haags stora mängd av information och material som 
ligger till grund för boken Alexandria: City of Memory, kommer från människor som på 
olika sätt har haft med kosmopolen Alexandria att göra. Några av dem har Haag talat 
med, andra har skrivit till honom. En del av Haags material innefattar brev, dagböcker 
och fotografier som återger Alexandria utifrån deras egna erfarenheter eller deras 
vänner. Haags porträtt av staden återges även av familjer till de människor som en gång 
var väl förtrogna med Alexandria. En av dem är Eve Durell, tidigare gift med 
författaren Lawrence Durell. Haag porträtterar också Alexandria ur ett samhälls- och 
politiskt perspektiv och bilden av staden inger läsaren ytterligare bevis på att den 
fascination som det mytomspunna antikens Alexandriabibliotek utgjorde var stark och 
fängslade människor i allmänhet och författare och konstnärer i synnerhet och gav dem 
inspiration och glöd i deras författarskap och konstutövande (Haag, 2004).  
 
Michael Haags presentation av Alexandria initierar på ett sätt att antikens Alexandria lär 
ha varit något alldeles särskilt. Myten om antikens bibliotek och hela den intellektuella 
sfären, torde ha påverkat de människor som bosatte sig i Alexandria eller de som bara 
reste dit för att stanna en vecka, månader eller längre.  Men om det enbart berodde på 
myten om antikens Alexandria och den intellektuella sfären är inte alldeles säkert, 
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eftersom det, i synnerhet i Haags bok ter sig som om staden Alexandria i sig självt, 
innefattar något som människor i allmänhet drömmer om. Raderna 

 
You tell yourself: I´ll be gone 
To some other land, some other sea, 
To a city lovelier far than this  
Could ever have been or hoped to be… 

 
There’s no new land, my friend, no 
New sea; for the city will follow you, 
In the same streets you’ll wander endlessly. (Haag, 2004, s. 1) 

 
från dikten The City av Constantine Cavafy, översatt av Lawrence Durell, återfinns i 
Haags bok i kapitlet The Capital of Memory. Men vad dikten förmedlar, eller vill säga, 
är inte heller någon riktig, sann slutsats, för den kan inte bevisas, endast tolkas utifrån 
varje individ. Människors drömmar skiljer sig från varandra och en myt kan uppfattas 
på olika sätt.  
 
Anthony Hirst och Michael Silk (2004), redaktörer till boken Alexandria: Real and 
Imagined skriver i förordet att Alexandria alltid har varit platsen av utbyte och utväxling 
för människor, för idéer och varor - ett passande center och som för alltid associeras 
med det största biblioteket i alla tider (2004, s. xxv). Hirst och Silk menar att staden 
Alexandria tjänade som en fokus för strävan, längtan och ärelystnad av egyptier från 
alla kulturella bakgrunder som levde utanför det (2004, s. xxvi). Hirst och Silk förklarar 

 
Trapp show us Alexandria through the eyes of non – Egyptian Greeks 
(the writers of the Second Sophistic) at much the same period as that for 
which the papyri provide Egyptian perspectives on the city. And here, in 
the views of the Greek outsiders, we are at the roots of that Western 
imagining of Alexandria, which resurfaces, definitively perhaps, In 
Shakespear´s Antony and Cleopatra, and gains such currency, or 
notoriety, through the work of twentieth-century writers like Lawrence 
Durell (2004, s. xxvi). 

 
Michael Trapp är en av medförfattarna i boken och hans kapitel heter Images of 
Alexandria in the writings of the Second Sophistic. Trapp är universitetslektor på 
King´s College i London och arbetar med monografier på etik, politik och samhälle om 
det Romanska imperiets filosofi och har utgivit en två volymers samling essäer om 
mottagandet av Socrates, från antiken till och med nutid. I kapitlet Images of Alexandria 
in the writings of the Second Sophistic skriver Trapp om flertalet författare och filosofer 
som var verksamma under antikens era. Han analyserar deras författarskap, deras tankar 
och idéer och som läsare och betraktare av Trapps texter, är det inte svårt att skönja den 
dragningskraft som staden Alexandria torde ha haft.  
 
The face of Alexandria – the face of Africa (Ibid., s. 41) understryker vikten av antikens 
Alexandria och vilken betydelse staden har haft för människor i århundraden, 
årtusenden. Raderna initierar att Egypten åter vill sätta Alexandria främst på Afrikas 
karta.  
 
Azza Kararah, professor emeritus i engelsk litteratur på Universitetet i Alexandria och 
ytterligare en av medförfattarna i boken Alexandria: Real and Imagined, skriver i sitt 



10 

kapitel, Egyptian literary images of Alexandria, att det finns många moderna 
västerländska författare som har porträtterat Alexandria i skiftande fasetter, men att 
ingen har reflekterat tillräckligt på stadens ursprungliga grunder (Ibid., s. 307).   
 
2.2 Antikens Alexandriabibliotek – ett försök till historisk rekonstruktion 
 
2.2.1 Biblioteket i Alexandria uppstår 
 
Lauciano Canfora, lärare vid Baris universitet och redaktör för tidskriften Quaderni di 
Stornia, skriver att antikens bibliotek skulle så småningom helt förstöras. Kunskapen 
eller vetskapen om antikens Alexandriabibliotek härrör inte från biblioteket utan från 
källor som befunnit sig på andra platser än Alexandria då biblioteket gick under. Det 
kan vara, skriver Canfora, till exempel i kloster och i människors privata ägor (1990, s. 
197).  
 
Det hela tycks börja med Alexander den Stores död, 323 f. Kr. Alexander hade fem 
generaler under sig, som delade på det omfattande territorium som Alexander regerat 
över. Egypten tillföll Ptolemaios Soter, även kallad Ptolemaios I. Med hjälp av sin son, 
Ptolemaios II och Demetrios av Phaleron, bildade han det ursprungliga biblioteket i 
Alexandria (Rubin, 1998, s. 211). 
 
Exakt när biblioteket uppstod är oklart. Det finns flera olika källor om detta och en av 
dem är till exempel Alexander Parsons, advokat och mångårige forskare av antikens 
Alexandria-bibliotek, som slår fast att det bör ha varit mellan 300-290 f. Kr. medan 
författaren och egyptologen Leif H. Hjärre menar att det torde ha va rit kring 304 f. Kr.  
(Parsons, 1967, s. 89, Hjärre, 2002, s. 21).  
 
Alexandrias läge, mitt emellan Afrika och Asien, anses av de allra flesta källor vara en 
avgörande orsak till den starka dragningskraft som biblioteket skulle få. Biblioteket 
kom att bli mäkta berömt, ett centrum för kultur och vetenskap och som Hjärre uttrycker 
det ”En kulturell smältdegel” (Hjärre,2002, s. 21). Det var just här som man ville samla 
allt som hade skrivits. Möjligen, menar Canfora, kan idén att samla all skrift till 
biblioteket, ha härstammat från Alexander den Store själv, som sägs ha planerat ett 
sådant bibliotek i Nineveh. För att nå målet, krävdes emellertid att 500 0000 bokrullar 
samlades in. Detta antal kan ses som mycket stort antal, men 500 000 var ändå ett mål 
som inte var helt omöjligt att nå, trots att det rörde sig om antikens era. Sålunda startade 
myten om att samla allt mänskligt vetande och Demetrios kan sägas ha varit den förste 
föreståndaren för detta. Enligt Canfora lär Ptolemaios då och då ha frågat Demetrios hur 
många böcker samlingen utökats med, varpå Demetrios ska ha svarat med ett antal 
(1990, s. 20, 24). 
 
Demetrios var upplärd med metoder från Aristoteles och det skall således vara utifrån 
dessa metoder som han hämtade idén om ett center för lärdom. Centret skulle vara en 
plats där de lärda kunde dra sig tillbaka och fundera med stöd av ett komplett bibliotek. 
Denna intellektuella elit var utvald av kungen och de åtnjöt hans beskydd och saknade 
inget materiellt sett, menar Canfora (1990, s. 39-40, 44). Många lockades av detta liv. I 
de fall då den erkände auktoriteten inom ett område inte kom, anlände istället ofta 
dennes lärjunge eller rival, skriver Parsons (1967, s. 123). Att bli föreståndare för 
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biblioteket innebar något alldeles extra prestigefyllt eftersom det ofta betydde att 
föreståndaren fick de kungliga barnen som elever, poängterar Nawal Mustafa, (2002, s. 
35). 
 
2.2.2. Biblioteket i Alexandria som forskningsinstitution 
 
Under antiken var Alexandriabiblioteket som forskningsinstitution oöverträffad och är 
det i viss mån fortfarande. Detta beror på olika faktorer, dels att det fanns kunskap om 
både Grekland och Mellanöstern, dels att man inte litade på gamla sanningar utan ville 
bevisa eller motbevisa dem, menar Mostafa El-Abbadi (1990, s. 104). Moshen 
Zaharam, projektledare för det nya biblioteket i Alexandria, säger ”There was no 
scholar in Greece or in Rome who was worth his salt who had not come to the 
Alexandrinian library to be recognized by his peers. That was like getting his doctorage. 
It was a university of highest level.” (Gaarder, 2001).  
 
Framsteg inom flera områden skapades och inom till exempel medicin, kom 
forskningen fram till att olika mänskliga organ kunde identifieras och namngivnas. 
Vissa namn på latin kommer sålunda härifrån och är dessutom fortfarande i bruk (El-
Abbadi, 1990, s. 114). 
 
Bland de litterära exemplen kan nämnas Aristarchus, ca 150 efter Kristus, som gjorde 
noggranna studier om Homeros. För att få fram det genuint homeriska och den exakta 
betydelsen av tveksamma ord jämförde han Iliaden och Odyséen och de paralleller han 
kunde finna. Avvikelser tillskrev han Homeros efterföljare (El-Abbadi, 1990, s. 114-
115, 119). Översättningen av Gamla Testamentet från hebreiska till grekiska räknas 
också tillhöra den skara verk i antikens Alexandria som hade störst betydelse. Mustafa 
understryker att översättningen av Gamla Testamentet än idag har hög tillförlitlighet 
(2002, s. 35). 
 
Ett annat exempel på de framstående personer som vistades här var Archimedes som 
blivit känd för sina intellektuella tankar från såväl tiden Alexandria som tiden i sitt 
hemland, men mest känd har han kanske blivit för sitt uttryck ”Heureka, jag har det”, 
skriver författaren och egyptologen Derek Adie Flower (1999, s. 79). Tidigare hade 
Archimedes blivit tillfrågad hur man kunde ta reda på om kungakronan verkligen var av 
solitt guld och inte innehöll stora delar av silver. Det sägs att han låg i badet när han fick 
sin idé, vilket fick honom att springa naken genom staden. Idén som han hade fått gick 
ut på att placera kronan i vatten och lika mycket guld som kronan skulle innehålla, i ett 
annat vattenkärl. Om mängden vatten som flöt över var lika mycket i båda kärlen skulle 
kronan vara äkta (Ibid.) 
 
Den mest briljante mannen från biblioteket var kanske Eratosthenes på 200-talet före 
Kristus. Liksom Leonardo da Vinci var han ett universalgeni. Han behärskade vitt 
skilda ämnen: poesi, filosofi, filologi, grammatik, matematik, astronomi och geografi. 
Han var även litteraturkritiker, uppfinnare och vetenskapsman i allmänhet. För 
eftervärlden har han blivit känd som den förste som klarade av att mäta omkretsen på 
vår planet. Han hittade även på ett sätt att få fram primtal, och införde konceptet skottår. 
I en kombination av litteratur- och astronomistudier försökte han få fram exakta 
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tidpunkter för kända händelser, exempelvis menade han att erövringen av Troja skulle 
ha skett 1184 före Kristus, skriver Flower (Ibid., s. 74-77). 
 
Den största prestationen som Alexandria frambringade torde ändå ha varit fyrtornet som 
var ett av antikens sju underverk. Arkitekten hette Sostratus och byggnaden 
förfärdigades 279 före Kristus. Ingenjörskonsten och arkitekturen var så enastående att 
inget liknande lyckats uppföras förrän på 1900-talet. Fyrtornet kan sägas vara en av 
världens första skyskrapor. Exakt hur fyren fungerade är inte känt, men spekulationerna 
är att man använde linser. Detta skulle i så fall ha varit ett extraordinärt vetenskapligt 
genombrott. Fyren fullgjorde sedan sin uppgift till omkring år 700 efter Kristus då en 
katastrof av något slag lämnade delar av fyren oanvändbar. Vissa reparationer utfördes, 
men år 1100 gick fyren under fullständigt på grund av en jordbävning (Ibid., 1999, s. 
84-87). 
 
Allt eftersom Alexandrias rykte som lärdomssäte växte, kom allt fler studenter, både 
inhemska och utländska, och många stannade kvar för att börja undervisa själva. Från 
ungefär det första till det andra århundradet efter Kristus fanns det speciellt många 
utländska studenter (El-Abbadi, 1990, s. 133, 136), och El-Abbadi menar att ”The fact 
that an active international scholarship could function in one place permitted the natural 
interchange of scientific experiences of diverse backgrounds, and probably also explains 
much of the originality of the scholarly achievements of anc ient Alexandria.” (Ibid., s. 
141). 
 
Efter Demetrios följde en rad framstående föreståndare. En av de mest berömda blev 
Kallimachos som för sitt verk Pinakes blivit känd som bibliografins eller möjligen 
litteraturhistoriens fader. I Pinakes klassificerade han Alexandriabibliotekets böcker 
efter ämne. Tyvärr har verket försvunnit med allt annat av bibliotekets material, men ett 
försök att återskapa kategorierna kan vara episk och annan icke-dramatisk litteratur, 
drama, juridik, filosofi, historia, retorik, medicin, matematik, naturvetenskap och 
blandat. Av dessa kategorier har man endast lyckats belägga juridik, retorik och blandat 
med säkerhet. Det är också troligt att vissa ämnen hade underkategorier. Ett exempel på 
detta skulle i så fall kunna vara drama med uppdelning på tragedier och komedier. Efter 
indelningen i ämne listades författarna i bokstavsordning. Efter författaren följde 
födelseplats, faderns namn, utbildning, eventuell pseudonym, biografi, vad han författat, 
en kommentar om verkets äkthet, verkets första mening och antal rader verket hade. 
Den alfabetiska ordningen följdes, med undantag av drama där ordningen troligen var 
kronologisk (Parsons, 1967, s. 208-212). 
 
Frågan som känns oundviklig är således hur många bokrullar som man lyckades samla 
ihop och klassificera. Järv (1997) berättar att det sägs att Demetrios lyckades få ihop 
cirka 200 000 bokrullar. Som mest kan det ha funnits 700 000, beroende om man räknar 
antal verk eller rullar och hur man ser på kopior. Samlingen sägs ha varit aggressiv, alla 
skepp som kom till Alexandria fick ge upp sina skrifter och fick tillbaka kopior. 
Eftersom Egypten var ett rikt land, köptes många böcker av kringresande agenter. En 
historia som är berömd berättar om införskaffandet av de stora tragedierna från Aten. 
En förfrågan från Alexandria om att få låna dem, bemöttes ovilligt då egyptiernas 
insamlingsmetoder blivit kända. Alexandria erbjöd då en säkerhet på nära 400 kilo guld. 
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Men Alexandria behöll originalen och skickade endast kopior åter, och guldet fick man 
givetvis inte tillbaka (1997, s. 86-87). 
 
Redan på Ptolemaios III: s tid blev böckerna så pass många att de förvaringsutrymmen 
som fanns blev överfulla. Lösningen blev vad som sedermera kom att kallas för 
dotterbiblioteket i Serapis-templet. Ptolemaios III var liksom sina föregångare beredd 
att spendera förmögenheter på bokrullar. Denna tradition följde dock Ptolemaios III i 
graven, men under dessa 75 år fick Alexandria, tack vare det kungliga beskyddet och 
olika forskares lysande intelligens, ett mycket gott rykte och ett center för lärdom hade 
därmed etablerats, menar Flower (1999, s. 27, 77). 
 
2.2.3 Biblioteket i Alexandria går under 
 
Att det finns olika versioner om den exakta tidpunkten när biblioteket i Alexandria 
slutgiltigt gick under, beror till stor del på att forskare inte har varit överens om var 
biblioteket har legat. Diskussionerna har varit huruvida det huserats i en separat 
byggnad eller varit en del av byggnaden Museion. Det finns även de som argumenterat 
för att det ska ha varit en del av det kungliga palatset. Canfora vill slutgiltigt belägga att 
biblioteket var en del av Museion, och hänvisar till att både Strabo och Tzetzes 
förlägger biblioteket i denna byggnad. Ytterligare ett belägg för det skulle vara det 
utgrävda biblioteket Pergamon, som lär ha varit baserat på biblioteket i Alexandria. 
Pergamon hade nämligen ingen separat byggnad för biblioteksdelen, påpekar Canfora 
(1990, s. 137, 141). 
 
De flesta är dock överens om att förstörelsen började med Julius Caesar 47 före Kristus. 
Kleopatra, Egyptens drottning, som var generöst inställd mot Caesar, insisterade att han 
skulle ta med sig flera bokrullar hem, när hon såg hans beundran över boksamlingen. 
Ett stort antal av dem packades ner och bars till hamnen i väntan på Caesars avresa, men 
innan avresan reste sig Kleopatras bror Ptolemaios fraktion mot honom och Kleopatra. 
Den lilla styrka som han hade medfört kunde inte besegra fiendens betydligt större 
styrka. Det största hotet var den stora egyptiska flotta som hade seglat in i hamnen. När 
han inte kunde erövra skeppen beslöt Caesar att bränna dem. Hans plan gav honom 
visserligen segern, men de brinnande skeppen satte eld på hela hamnen och dess 
intilliggande omgivningar. 
 
Parsons menar att man omöjligt kan veta hur mycket av biblioteket som förstördes i 
branden. Han menar också att det är troligt att bibliotekets personal överdrev 
förstörelsen för att förhindra att andra kom och gjorde samma åderlåtning som Caesar 
(1967, s. 284-287). Canfora hävdar också att biblioteket fortsatte existera, eftersom det 
var inhyst i Mueseion och Museion fortsatte sin verksamhet efter Caesar. Många vill 
lägga tidpunkten för förstörelsen till just denna tid, vilket kan bero på att det finns källor 
som menar att orsaken till att biblioteket förstördes var en brand. Canfora anser att dessa 
källor är tvivelaktiga och att de kan ha givit upphov för myten om att biblioteket legat i 
närheten av den brinnande hamnen (1990, s. 138). 
 
En del forskare har även hävdat att biblioteket visserligen förstördes, men att det 
återuppstod när Caesars efterträdare, Markus Antonius, gav Kleopatra 200 000 
bokrullar från Pergamons bibliotek som en gåva. Detta avfärdar dock Canfora som en 
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myt och spekulerar i om det möjligen kan ha sitt ursprung i ett slags hån mot Markus 
Antonius egen beläsenhet, som lär ha varit betydligt sämre än Caesars (1990, s. 72, 
142). 
 
Järv menar å sin sida att myten om förstörelsen av hela biblioteket har uppstått helt och 
hållet från Plutarchos, eftersom han är den enda källan som påstår att hela biblioteket 
gick under. Alla andra menar att det var bokrullar som förstördes. Seneca, som var 
samtida med Caesar, tillhör den skaran och påstår att 40 000 bokrullar gick åt i branden. 
Caesar själv har skildrat Ptolemaios uppror, men nämner emellertid inget om att 
biblioteket ska ha gått under. Det finns dessutom skildringar om hur personer har besökt 
biblioteket efter branden, bland annat Strabon som lär ha varit sändebud från den 
romerske kejsaren Domitianus (1997, s. 92-95). 
 
En annan teori är att det var dotterbiblioteket Serapis som blev offer för lågorna. Den 
teorin kan bero på att de båda biblioteken ofta blandades ihop. Serapis ska enligt källor, 
ha innehållit runt 40 000 bokrullar, vilket är det antal bokrullar som Caesar påstår 
förstördes i branden. Vad som däremot talar emot denna teori är att filialen låg långt 
från hamnen (Ibid.). 
 
År 270 e. Kr. fanns en drottning i Egypten vid namn Zenobia och hon lär ha varit både 
vacker, modig och intelligent. Hennes försök att leva i en slags symbios med Rom tog 
slut när kejsar Aurelius tog makten. Det krig som utbröt mellan dem, vann således 
Aurelius, som dock skonade Zenobias liv. En del forskare menar att det var vid denna 
tid som biblioteket förstördes, men att verksamheten kom igång igen (Parsons, 1967, s. 
326-333). 
 
En version menar att när Aurelius hade besegrat Zenobia, marscherade han västerut. 
Där fick han dock vända om igen när Firmus ledde en revolt och gjorde sig till härskare 
över Alexandria och Egypten år 272 efter Kristus. En annan version menar att det var 
Zabdas som erövrade Alexandria till förmån för Zenobia. Firmus ska då ha sett sig som 
en representant för Zenobia. Revolten krossades av Aurelius och under revolten ska 
större delen av väggarna där biblioteket låg ha blivit krossade (Ibid., s. 334-339). 
 
Sidney Jackson i Libraries and Libarianship in the West: A Brief history frågar sig dock 
om det var själva biblioteket som förstördes. Dessutom borde ändå dotterbiblioteket 
Serapis finnas kvar (1974, s. 17). Parsons verkar hålla med och anser dessutom att det är 
troligt att byggnaden ska ha byggts upp igen (1967, s. 339). 
 
Hedningar och kristna kämpade mot varandra under de första århundradena efter 
Kristus. De kristna vann vid tiden för kejsar Theodosius, 375-395. Olika kulter uppstod 
som försökte stå emot kristendomen, bland annat Serapis-kulten vid Serapis-templet i 
Alexandria, där även dotterbiblioteket låg. Till Alexandria kom prefekten Theofilos och 
för att utrota hedendomen ledde han år 391 efter Kristus en folkmobb genom templet 
som krossade allt i sin väg (Parsons, 1967, s. 344-345, 353-354, 358). 
 
Under denna tid levde även Hypatia, den första kvinnliga matematikern och även lärd i 
många andra akademiska ämnen. Hon lär ha varit den sista lärde som associerades med 
biblioteket i Alexandria. År 415 (Seralgeldin, 2004) trodde de kristna att hon förhäxat 
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stadens guvernör. Anhängare till Cyril, släkting och efterträdare till Theofilos, slet av 
henne kläderna och därefter släpades hon genom stadens gator, vilket resulterade i att 
hon dog (Parsons, 1967, s. 355, 379-380). 
 
Frågan som kan ställas är sålunda om det var vid denna tid som biblioteket slutgiltigt 
gick under. Orosius skriver om tömda bokkistor och en del har tolkat det som att det var 
biblioteket som faktiskt förstördes. Men det är också möjligt att Orosius blandat ihop 
händelserna, och att det han skriver om är tidpunkten för Caesars vistelse i Alexandria 
(Järv, 1997, s 97). 
 
Det finns även andra argument för att biblioteket överlevde. Till exempel var biblioteket 
inte beläget i templet, och templet lär ha blivit förstört. Dessutom stod själva skalet av 
templet kvar, det var själva innehållet som krossades. Ytterligare ett skäl att biblioteket 
inte förstördes var att Theofilos, som ledde folkmobben, gjorde det för att utrota en kult, 
inte bokrullar. Han lär i övriga anseenden ha varit en kulturell man. Till sist fanns även 
ett ögonvittne, Theodoret, från tempelförstörelsen, men som aldrig nämner något om 
biblioteket (Parsons, 1967, s. 358-359, 361, 363). 
 
Östra Rom förlorade Alexandria till muslimerna ca år 640. I staden fanns en biskop, 
Johannes Filoponos, som bad erövraren ’Amr ibn-al-Âs att få ta med sig Alexandrias 
böcker. ’Amr ibn-al-Âs rådfrågade kalifen Omar i ärendet. Det finns även en version 
där ’Amr ibn-al-Âs frågade kalifen om han fick ta böckerna som krigsbyte. I båda 
versionerna ska han ha fått nästan identiska svar:  

 
Beträffande böckerna du nämnde: om deras innehåll överensstämmer 
med Allahs bok [Koranen] kan vi undvara dem, eftersom Allahs bok – i 
så fall – är mer än nog. Om de innehåller något som strider mot vad som 
står i Allahs bok finns det inget skäl att bevara dem. Förstör dem! (Järv, 
1997, s. 96).  

 
Påföljden ska ha varit att de fick tjänstgöra som bränsle i Alexandrias badhus (Ibid., 96-
97). 
 
Det finns flera argument för att det är nu som biblioteket i Alexandria, till syvendes och 
sist, går under. Flera texter nämner förstörelsen av böcker, bland annat Ibn al Kifti, 
Abû’l Fidâ, Makrîzî och Hadji Khalifa. Omvänt så finns det inte heller någon skrivelse 
som förnekar händelsen. Biblioteket som av allt att döma lyckats resa sig ur askan likt 
Fågel Fenix ett flertal gånger försvinner (Parsons, 1967, s. 402), och är borta i nära 2000 
år. 
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3. Förutsättningar, roller, uppdrag och värderingar för 
bibliotek 
 
3.1 Förutsättningar 
 
Det måste finnas människor bakom som arbetar för att få till ett bibliotek. Dessa 
människor kan benämnas aktörer då de ”… handlar avsiktligt […] de har intresse för det 
resultat, den följd, handlingen förväntas få” menar universitetslektor Magnus  
Torstensson (2001, s. 150). Aktörer i det här sammanhanget har gjort erfarenheter som 
gör att de tror sig lämpade att influera hur något kommer att se ut. Deras erfarenheter 
påverkar aktörernas förväntningar vilka då i sin tur får inflytande på deras handlingar. 
Mycket möjligt är att de levt i en tid med stora och snabba förändringar. För ett exempel 
på en aktör behöver vi endast se till vårt eget land och Valfrid Palmgren som arbetade 
för att införa folkbibliotek i Sverige. Men även samhällets struktur är avgörande, menar 
Torstensson (Ibid., 2001, s. 143, 151, 163), och Rubin ställer upp tre villkor för ett 
biblioteks existens. Ekonomisk tillväxt är en nödvändighet då människorna måste få 
något över efter att ha klarat av det allra nödvändigaste. På detta viset kan de få både 
resurser och tid över att ägna ett bibliotek. Det andra villkoret är centralisering. Ett folk 
kan inte vara nomader och ha ett omfattande bibliotek. Det måste finnas en fast plats, 
företrädesvis en stad. Även kloster eller, som i vårt fall, ett universitet går bra. Det sista 
villkoret är politisk stabilitet. Revolter och politisk oro orsakar en miljö där det är 
omöjligt för ett bibliotek att uppstå, vilket resulterar i att där oro bryter ut förstörs 
bibliotek (1998, s. 208).  

 
3.2 Roller 
 
Genom tiderna har biblioteken haft flera roller. De har varit arkiv; center för religion, 
kultur och praktikaliteter såsom medicin; varit platser för lärdom och forskning; och 
inte minst gett status till sina ägare. Uppdragen har varierat och gör så fortfarande, från 
att stödja samhället och individen när det gäller utbildning och social utveckling, till att 
tillhandahålla information åt så många människor som möjligt och att ge förströelse åt 
allmänheten (Rubin, 1998, s. 208-217, 244).  
 
Michael Buckland, professor vid University of California, menar att det idag finns fyra 
roller för informationssystem. Med informationssystem menas här ett system där man 
kan hämta objekt med information. Den första rollen är att bevara. För att information 
inte ska gå förlorad måste den bevaras för framtiden. Eftersom det kan vara svårt att 
veta exakt vad som kan vara av intresse i framtiden bör man särskilt bevara sådant som 
det inte görs nya framställningar av (1991, s. 56). 
 
Den andra rollen är att tillgängliggöra, det vill säga att möjliggöra åtkomst till det 
fysiska objektet. Den som frågar efter en bok vill ha den i frågandets stund. Ju större 
samling, desto bättre service, oavsett om det gäller flera exemplar av samma dokument 
eller desto större varierad samling, (Ibid. s. 56-57). 
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Man ska även kunna identifiera eller hitta det man söker. Buckland menar då att 
parallellt med exempelvis en katalog, bör samlingen vara arrangerad i en viss ordning, 
till exempel ämnesmässigt. På det viset kan informationssökaren själv se och undersöka 
objekten (Ibid., s. 57). 
 
Den sista, men för den skull inte mindre betydelsefull, är den symboliska rollen. En 
samling, speciellt om den är av viss storlek eller innehåller värdefulla objekt, ger status 
och prestige (Ibid.). I det sistnämnda kan nationalbibliotek sägas ingå. Dels har de stora 
samlingar, men även det speciella uppdraget att bevara och visa på landets unika 
kulturarv. Ofta har speciella lagar stiftats i samband med dess existens. Det kan 
exempelvis vara att biblioteket ska ha exemplar av allt som publicerats i landet (Rubin, 
1998, s. 218). 

 
3.3 Uppdrag 
 
American Library Association har identifierat tre olika strategier eller inriktningar för 
folkbibliotek. Vi har valt att ta upp dem här då BA anser sig vara till för allmänheten, 
och inte bara forskare och kulturpersonligheter. 
 
Den första inriktningen är social aktivism. I bakgrunden finns tankar om att vara till för 
alla. Folk måste kunna få del av information för att uppnå politisk jämlikhet. Biblioteket 
kan utplåna dessa skillnader i kunskap. Douglas Raber skriver att biblioteket ska ”… 
meet the information needs of the peoples and to break the cycles of oppression and 
exclusion created and sustained by the lack of access to information.” (1996, s. 225). 
Därmed blir bland annat uppsökande verksamhet viktig, vilket också är en av dess stora 
fördelar. Men det synliggör också kritiken mot denna inriktning. Det är orealistiskt att 
tro att man kan nå alla, samtidigt som verksamheten blir dyr att driva (Ibid., s. 225-226). 
 
Den andra är den konservativa inriktningen. Bakom denna inriktning ligger främst 
västerländska och kristna tankegångar. I motsats till social aktivism beror ojämlikhet 
inte på samhället utan på mänskliga svagheter. Alltså ska biblioteket inte vara till för 
alla då detta ändå inte är möjligt, utan för dem som vill förkovra sig. Därmed ska 
biblioteken ha material med bra värderingar och högt kulturellt värde. Fördelen är att 
man då även kan framstå som motvikt mot ytlighet och kommersialism. Samtidigt finns 
risken för elitism eller till och med diskriminering då vissa människor kanske inte får 
den information de behöver (Ibid., s. 226-227). 
 
Den tredje inriktningen är den populistiska. Tanken är att ett bibliotek tjänar samhället. 
Därför får alla värderingar stå tillbaka till fördel för vad samhället efterfrågar och 
behöver. Därmed kan verklig demokrati sägas råda. Exempelvis får minoriteters behov 
sjunka i bakgrunden om det inte finns verklig efterfrågan. Det är inte bibliotekarierna 
som bestämmer vad folk ska läsa. Fokus ligger på användarna, och biblioteket bör satsa 
på det som används av flest människor. Häri ligger både fördelarna och nackdelarna. 
Resurser som ofta är knappa ges där behovet finns. Nackdelen är att biblioteket inte blir 
till för alla. Om bara efterfrågan tillgodoses får även nya idéer svårt att ta sig in, vilket i 
slutändan kan bli en slags censur (Ibid., s. 228-229). 
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3.4 Värderingar 
 
Vilka attityder är det då som är avgörande för biblioteken? Rubin listar sex synpunkter: 
 

• Den på statliga inrättningar – om det finns förtroende för dem finns även viljan 
att betala för dem 

• Den på utbildning – om folk ser utbildning som positivt drar det med sig stöd för 
bibliotek 

• Huruvida man ska stödja alla grupper i samhället – om biblioteket sänder ut 
signaler att det är till för alla och satsar på mer än det material som oftast används 
borde det locka fler människor 

• Den på läs- och skrivkunnighet – om samhället anser att det är viktigt blir även 
bibliotek viktiga 

• Den på litteratur – om samhället är för litteratur ökar stödet för bibliotek 
• Den på teknik – kommer ny teknik att skapa enbart elektroniska bibliotek? Även 

om detta inte blir verklighet så kommer ny teknik ändå att ha en djupgående 
effekt för biblioteken (1998, s. 245-248). 

 
Nära kopplat till samhällets syn på bibliotek och ovan punkter är dess värderingar. Den 
första kan sammanfattas i ordet service. Häri finns flera komponenter. Dels är det att 
böcker ska få läsas, det ska gå att låna dem och alla ska kunna göra det. Här finns även 
tron att det alltid finns någon som vill läsa en viss bok. Därför är det viktigt med öppna 
hyllor där folk kan gå själva och titta. Man ska också komma ihåg att bibliotek måste 
växa och utvecklas. Det får inte vara statiskt vare sig det gäller personalen, samlingen 
eller dess användare. I begreppet service ligger även tanken att vara till för 
mänskligheten, skydda den fria tillgången till kunskap och att komma ihåg det förflutna 
i framtiden. Tills sist bör respekt för alla media med vilken information förmedlas 
finnas, även om det är med ny teknik (Ibid., s. 248-254). 
 
En annan värdering central för bibliotek är respekt för läskunnighet och böcker. Därför 
är det oroande att ungdomar läser färre böcker nu än förr. Dock är det troligt att boken 
som sådan kommer att finnas kvar och inte försvinna i elektroniska kretsar då den har 
flera fördelar, bland annat är den lätt att ta med sig och lätt att lagra, dessutom är den 
prismässigt sett överkomlig för de flesta (Ibid., s. 254-256). 
 
Sanning och sökandet efter sanning bör också värderas. Ofta kan biblioteket vara 
behjälpligt med detta, även om dokumentet i fråga har helt andra värderingar. Det kan 
istället vara av intresse från ett forskningsmässigt perspektiv. Denna respekt för sökande 
av sanning bör även inkludera rätten till konfidentialitet för låntagaren och vad denne 
använder. Associerat med sanning ligger även värdena för tolerans och rättvisa. Det ska 
finnas tolerans för att tillåta en varierad samling. Alla ser inte lika på saker och ting. 
Rättvisan består i att alla ska vara välkomna till biblioteket, och att de ska bli 
respekterade (Ibid., s. 256-257, 259). 
 
En annan central värdering för bibliotek är att det är till för allmänhetens bästa. Bakom 
detta kan tre tankegångar sägas ligga. Det första är att folk kan förkovra sig och att 
biblioteket kan hjälpa till med detta. Det utesluter dock inte att biblioteket även ska roa 
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allmänheten. Den tredje tankegången är att bibliotekarierna inte ska tvinga på 
låntagarna vad de anser är för allmänhetens bästa, utan vara neutrala i detta (Ibid.). 
 
Sist men inte minst bör estetik värderas. Även om bibliotekets samling är varierad tar de 
exceptionella verken en särskild plats på biblioteken, och ofta krävs det en betydande 
ansträngning för deras bevaring (Ibid., s. 260). 
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4. Världen och Egypten – modern nutidshistoria 
 
4.1 Världspolitik 
 
1980-talet var en omdanande tid om man ser på världspolitiken, åtminstone decenniets 
sista halva. 1985 blev Michail Gorbatjov ledare i Sovjetunionen varpå flera 
nedrustningsavtal med USA följde. Sovjetunionen inledde även en reformprocess med 
perestrojkaprogrammet. Landet var dock slut som supermakt, och det så kallade kalla 
kriget fick ett slutgiltigt slut med avtalen i Paris 1990. Året därpå gick även Warszawa-
pakten i graven, skriver Jarle Simensen och Sven Tägil (1995 s. 84-86). 
 
Något tog slut 1989 med Berlin-murens fall. Diplomaten och statsvetaren Mats 
Bergquist diskuterar vad i sin bok Från kallt krig till ljummen fred: Diskussionen om 
systemskiftet i internationell politik efter 1989. Francis Fukuyama, amerikansk 
författare, ekonom och filosof, hävdade att historien tagit slut, men givetvis så har den 
som vi sett fortsatt. Andra har hävdat att en era tagit slut. Vad som kallats den nya tiden, 
och som började med att Columbus upptäckte Amerika, är över. Kanske var det endast 
1900-talet som tog slut. Detta århundrade skulle i så fall ha börjat 1914 och sedan ha 
präglats av världskrig och revolutioner. I samband med revolution är associationen till 
kommunismen nära. Förvisso dog kommunismen till stor del ut i och med 
Sovjetunionens fall. Därifrån är språnget inte långt till det bipolära systemets slut. En av 
världens två starkaste makter försvann, och har inte kunnat ersättas av vare sig Kina 
eller EU. Detta innebär också att terrorbalansen försvunnit. Bergquist menar att frågan 
som kan ställas är om terrorbalansens försvinnande var något positivt eller negativt, och 
om det var bra att det kalla kriget tog slut. Men det hade också varit en lång tid av fred 
och frågan var om den skulle sluta nu. En försiktig optimistisk hållning pekar på det 
faktum, att en omfattande förändring i världen hade ägt rum utan att det behövdes ett 
krig för att starta förändringen (1997, s. 10-31). 
 
Om det var något som tog slut, är den naturliga frågan vad som började istället. Kanske 
frågan är för tidigt ställd för att kunna besvaras, men det går ändå att urskilja några 
huvudstråk. Det bipolära systemet ersattes av ett unipolärt system med USA som enda 
makt, med möjlighet att kriga var som helst på jorden. De som förespråkar för det 
unipolära systemet förutsätter då att vapen fortsätter att bli det enda maktspråket. Detta 
understöds även av en stark amerikansk industriproduktion. Man skulle även kunna 
peka på ett multipolärt system, framför allt när det gäller ekonomiska faktorer. Här är 
flera länder med som stormakter, bland annat Ryssland, Kina och Japan. Det kan även 
spekuleras i en återgång till ett bipolärt system. En jämförelse skulle i så fall kunna vara 
Versaillesfreden 1919. Före första världskriget var det de sex länderna, England, 
Frankrike, Ryssland, USA, Tyskland och Österrike-Ungern som var de multipolära 
makterna. I Versailles hade detta antal halverats (Ibid., s. 56-69). 
 
Frampå 1990-talet kom en stor del av världspolitiken att utspela sig i Mellanöstern, till 
att börja med på grund av Gulf-kriget, då Irak invaderade Kuwait 1990. Detta följdes av 
ett fördömande i FN vilket ledde till ett FN-lett angrepp mot Irak varpå Irak besegrades 
(Simensen & Tägil, 1995, s. 88-89). 
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Gulf-kriget fick flera effekter i arabvärlden. Saddam Hussein hade besegrats, men inte 
avlägsnats från makten. Araber i alla länder såg med misstänksamhet gentemot Irak, 
och undrade vad landets nästa steg skulle bli. Splittringen låg även på det religiösa 
planet. Muslimsk lag förbjuder krig både muslimer och araber emellan vilket låg Iraks 
ledare i fatet. Saddam Hussein kunde å andra sidan fördöma araberna som krigat emot 
honom då de gjort gemensam sak med västmakterna. Splittring fanns även inom vissa 
arabländer, vissa mer än andra. Ett exempel på detta var Syrien som ställt sig mot Irak, 
men som var tvungen att slå ner delar av sin egen befolkning som sympatiserade med 
irakierna. Sålunda fanns söndringen araber emellan på alla nivåer (Ibid., s. 102). 
 
Irak hade hoppats på att övriga arabländers stöd till FN-koalitionen skulle brytas om 
Israel gick med i kriget, och avfyrade därför missiler mot Israel. USA övertalade dock 
Israel att avstå från medverkan i kriget genom att slå ut de irakiska missilerna. Däremot 
ökade klyftan mellan israeler och palestinier eftersom PLO ställde sig på Saddam 
Husseins sida (Ibid., s. 102). 
 
Marianne Laanatza berättar att med amerikansk hjälp närmade sig parterna varandra och 
genombrottet var Oslo-avtalet 1993 mellan Israel och PLO. Året därpå blev det även 
fred mellan Israel och Jordanien. Avspänningarna i den israelisk-palestinska konflikten 
fick dock sitt slut när den israeliske premiärministern Rabin mördades 1995 och 
Netanyahu så småningom kom till makten istället (1999, s. 202). 
 
Anders Melbourn sammanfattar i sina årskrönikor de viktigaste händelserna under året. 
Vad som i särklass kom att utmärka 2001 var terrorattentaten mot World Trade Center 
och Pentagon i USA den 11 september. Det starka landet USA framstod som oerhört 
sårbart. Till årsskiftet var denna sårbarhet som utsuddad. Det framgångsrika kriget mot 
Afghanistan skärpte USAs ställning som supermakt, inte minst för att även om den 
övriga världen skänkte sin sympati och sitt stöd för kriget så var det nästan enbart 
amerikanska trupper som stått för den militära insatsen (Melbourn, 2001). 
 
Även tiden efter 2001 har kommit att präglas av terrorhotet. Usama bin Laden i 
Afghanistan fortsätter att gäcka USA genom att undgå att bli gripen för sina brott. 
Terrorn visade även upp nya sidor i och med attackerna på Bali och i Kenya (Melbourn, 
2002), och 2003 startade ett nytt Irak-krig. Resultatet blev att Saddam Hussein störtades 
och så småningom även fångades. USA framstod återigen som en segrare, vilket dock 
grumlats av de fortsatta terrorattentaten i Irak (Melbourn, 2003). 

 
4.2 Egyptens situation på 1960- och 1970-talet 
 
Författaren och sociologen Per Gahrton1 har skrivit boken Egypten – En arabisk 
demokrati. Han berättar att befolkningen hade passerat 30 miljoner 1966 och 
arbetslösheten var i slutet av 60-talet, uppe i 11,4 %. Även i akademiska kretsar rådde 
arbetslöshet då universiteten byggdes ut för snabbt och producerade ett övertal med 
högre utbildning. Invånarna ökade med 800 000 årligen. Till stor del berodde detta på 
det höga födelsetalet, mellan 39-40 födda per 1000. Politiskt sett fanns familjeplanering 

                                                 
1 Även känd som medlem i Miljöpartiet. 
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på agendan, dock utan den verkliga viljan att lösa problemet (1987, s. 201-202, 243-
244). 
 
 Den första revolutionen som Egypten drabbades av var juli- revolutionen, som pågick 
mellan 1952-1960. Den som framförallt associeras med juli- revolutionen är militären 
Gamal Abd al-Nasser, som också tog makten och blev den främste och mest omstridda 
ledaren i arabvärlden. Nasser var emot klasskillnaderna och hans politiska åskådning 
hade en klar vänsterinriktning. Kungahuset avsattes och de militärer och politiker som 
stödde kung Farouk och hans regering arresterades. Republik infördes och i och med 
detta skapade Nasser en kraftig förändring av det politiska, sociala och ekonomiska livet 
i Egypten (Gahrton, 1987, s. 111-126, 139; Carlsson, 1985, s. 105).   
 
Förändringarna utmärktes av bland annat den sociala revolutionen mellan åren 1961-
1967. Denna period präglades av förstatligande av industrier och överklassens 
jordegendomar, nytt skärpt beskattningssystem, jordreformer och kooperativisering av 
jordbruket. Dock var det fortfarande oroligt i det egyptiska samhället. En planerad kupp 
av Muslimska brödraskapet stoppades, och studenter drabbade samman med polis i 
Alexandria (Gahrton, 1987, s. 139, 145-146, 155, 192).  
 
När det gäller ekonomin saknade Egypten de ekonomiska förutsättningarna som krävs 
för att bygga ett bibliotek, än mindre universitetet, skriver Marianne Sunde (2003, s. 
17). Landets ekonomi var i slutet av 1960-talet i dåligt skick. Planhushållningsekonomi 
rådde. 1960-1965 var en relativt bra period. Decenniets sista halva föll samman 
ekonomiskt på grund av sexdagarskriget. Planhushållning för 1970-1975 gjordes aldrig. 
Produktionen inom både industri och jordbruk var låg. Korruptionen var utbredd, 
byråkratin likaså. Egypten var nära bankrutt, och Internationella valutafonden ville inte 
ha något med landet att göra då egyptierna visade ovilja att ta itu med problemet. Suez-
kanalen stängdes på grund av krig, och öppnades igen först 1975. Endast där föll minst 
330 miljoner dollar bort årligen.  
 
Krig var också orsaken till att turistnäringen försvann och att försvarskostnaderna 
skenade iväg. Samtidigt blev det extra märkbart att man brutit med Västtyskland 1965 
då Egypten inte tålde att tyskarna sålde vapen till Israel. Amerikansk hjälp försvann 
också på grund av krig. Prisstegring var ett annat problem. Även det intellektuella 
kapitalet försvann, och vetenskapsmän, ingenjörer och andra välutbildade flyttade 
utomlands. En del av detta hade förbättrats till decennieskiftet mellan 1960- och 1970-
talet, men mycket kvarstod och andra problem tillkom (Gahrton, 1987, s. 202, 242-244, 
246, 312; Vatikiotis, 1985, s. 409, 481). 
 
Ekonomin var alltså till stor del ansträngd på grund av de många krig som Egypten var 
med i under tidsperioden 1948-1973. Det första kriget var mot Israel. Där förlorade 
Egypten. Inget fredsavtal slöts och 1956 blossade kriget upp igen i vad som kom att 
kallas Suezkriget. Här var president Nasser och Egypten på den segrande sidan. Dock 
blev landet i hög grad beroende av Sovjetunionen som hjälpt egyptierna både politiskt 
samt med ekonomiska och militära medel (Utrikespolitiska institutet, 2005, Afrika: 
Egypten, avsnittet Utrikespolitik och försvar). 
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Nästa krig kom 1967, återigen mot Israel. Efter provokationer från Nasser anföll 
israeliska styrkor Egypten samt de arabiska länderna Jordanien och Syrien. 
Sexdagarskriget hade börjat. Araberna led ett förkrossande nederlag där många soldater 
dog, och stora delar av deras militära tillgångar förlorades. Nederlaget kunde även ses 
om en personlig förlust för Nasser som ville framstå som en befriare för palestinierna 
(Ibid.). 
 
Ett utnötningskrig startade mot Israel i liten skala 1968 och året därpå utbröt det 
officiellt och pågick i drygt ett år med sovjetiskt militärt bistånd som gynnade Egypten 
och vapenvila slöts (Gahrton, 1987, s. 222-225).  
 
Kort därefter, 1970, avled Nasser och presidentens död skakade inte bara det egyptiska 
samhället utan gav även genklang i hela världen. För egyptierna var han en man som på 
det stora hela gjort livet bättre för de flesta invånarna, och de vallfärdade till hans grav 
för att sörja och hylla honom. Kritik fanns dock för hans diktatur som gav sig i uttryck 
att bestämma allt själv och därigenom resultera i en bristande frihet (Gahrton, 1987, s. 
226-228). Kritik kan även riktas mot den turbulens som Nassers 16-åriga regeringstid 
stod för inrikes. Under hans regeringstid fanns fem parlament, konstitutionen skrevs om 
sex gånger och hans regeringars medeltidslängd var 13 månader. Också ideologiskt 
bytte Nasser fot fle ra gånger. Det var tack vare sin egen karisma och svågerpolitik som 
Nasser överlevde sina egna institutioner gång på gång, menar Vatikiotis  (1985, s. 422). 
 
Nassers efterträdare blev Anwar al-Sadat. Sadat strävade efter att befria sitt land från 
utländskt kolonialstyre (Carlsson, 1985, s. 125). Sadat fick ganska omgående ett starkt 
grepp om landet. Kuppförsök avstyrde han med våld och kuppmännen fängslades. Den 
nye ledaren blev populär bland de intellektuella eftersom han avskaffade några av de 
förbud mot yttrandefriheten som hade införts av Nasser, vilket bland annat resulterade i 
att utrymmet för debatter fick större plats i tidningarna (Ibid.).  
 
Dessutom prioriterade han det egna landets utveckling och övergav därmed Nassers 
politik som innebar att sätta arabvärlden i främsta rummet. Men en viktig förändring 
skedde 1972, när Sadat avslutade Egyptens allians med Sovjet. Det är förståeligt att det 
resulterade i blandade reaktioner eftersom många egyptier ogillade Sovjet och alla de 
militära rådgivare som fanns i Egypten. De var nästan 20 000 till antalet, men efter att 
alliansen avslutades, utvisades allihop (Ibid.). 
 
Därför var det, menar Carlsson (Ibid), oerhört viktigt för Sadat att förtydliga att Egypten 
klarade sig utan sovjetisk hjälp när det gällde att besegra Israel i ett förestående krig. 
Det var därför som Sadat satsade på att genomföra attacken över Suezkanalen (Ibid.), 
och i oktober 1973 kom nästa krig mot Israel, det så kallade Oktoberkriget. Även denna 
gång var Egypten framgångsrikt till en början. Israel slog tillbaka, men psykologiskt 
blev segern ändå egyptisk. Sinai lämnades tillbaka till egyptierna, och Suezkanalen 
kunde öppnas två år senare (Utrikespolitiska institutet, 2005, Afrika: Egypten, avsnittet 
Utrikespolitik och försvar). 
 
Sadat insåg att något måste göras åt ekonomin, vilket 1973 ledde till en total 
omsvängning i den ekonomiska politiken. Man ville locka tillbaka utländskt kapital igen 
och den privata sektorn uppmuntrades. Året därpå kom The Open Door Policy vilket 
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gav fördelaktiga villkor för utländska investerare. Men även om själva marknaden 
förbättrades av mindre restriktioner, större konkurrens och viss decentralisering så 
fortsatte Egyptens ekonomi att gå dåligt. Stort budgetunderskott, en inflation på 40 %, 
fortsatt kraftigt växande befolkning och fortsatt emigration var några av de största 
tecknen på detta, menar Vatikiotis (1985, s. 412-413, 427). 
 
Flera argumenterade att ekonomin inte skulle förbättras förrän konflikten med Israel 
kunde läggas till handlingarna. Kostnaderna för försvaret var enorma. Först efter att 
oroande utrikespolitiska ärenden var borta kunde man ta hand om de inrikespolitiska 
som exempelvis befolkningsökningen. Detta torde ha föranlett Sadat att förhandla fram 
en slutgiltig fredsuppgörelse med Israel (Simensen & Tägil, 2001, s. 106).  
 
4.3 Egyptens situation på 1980-talet 
 
Befolkningen fortsatte att öka, och 1982 fanns det 44,7 miljoner egyptier. Ännu 1988, 
då befolkningen var 55 miljoner fortsatte befolkningsmängden att öka med 3 % årligen. 
Av dessa 55 miljoner beräknades att hela 53 % var analfabeter, och att 1 % fortsatte att 
studera på högskolenivå (Vatikiotis, 1985, s. 443, 461; Ede, 1988, s. 5). Gemene man på 
gatan hade endast en vag uppfattning om världen bortom vardagen. Ändå så är denna 
nedslående bild av egyptierna inte helt rättvis. TV hade en stor genomslagskraft, vilket 
höjde egyptiernas kunskapsnivå betydligt. Även filmen har hjälpt till här, menar 
Gahrton (1987, s. 64, 67). 
 
Åren 1978-82 växte ekonomin med snabb fart, bland annat tack vare oljeindustrin och 
Suez-kanalen. Man fick även stora bidrag från exempelvis både USA och OECD-
länderna. Ändå pendlade inflationen mellan 16-25 % årligen. Befolkningsökningen stod 
för en stor del av den dåliga ekonomin. Importen av matvaror kostade landet USD 2 
miljarder per år. Följden blev även att handelsbalansen blev ojämn med en import på 
nära USD 4 miljarder vilket var dubbelt så mycket som exporten (Vatikiotis, 1985, s. 
443-445). 
 
Andra halvan av 1980-talet gick ekonomin bakåt igen. Egypten drabbades av att priset 
på oljan föll samtidigt som man tvingades dra undan subventioner på livsmedel efter 
påtryckningar utomlands. Man blev även tvungen att devalvera det egyptiska pundet 
(Utrikespolitiska institutet, 2005, Afrika: Egypten, avsnittet Ekonomi). 
 
Den politiska stabiliteten var i början av 1980-talet fortfarande labil. Väpnade 
muslimska grupper uppstod rund decennieskiftet. 1981 grep Sadat 1500 människor 
varav de flesta tillhörde det Muslimska brödraskapet. Strax därefter mördades han av 
Jihad, då gruppen inte kunde fördra den fred han slöt med Israel i slutet av 1970-talet. 
Vad han efterlämnade var, förutom freden med Israel, en ökad rättssäkerhet, ett 
flerpartisystem och ett närmande USA vilket kom att betyda brutna förbindelser med 
Sovjetunionen (Ibid., avsnittet Modern historia: Sadat efterträder Nasser). 
 
Vicepresident Hosni Mubarak blev ny president. Till en början deklarerade han att han 
ville fortsätta på Sadats inslagna väg. Han var också hård mot sin företrädares mördare, 
fem av dem fick dödsstraff. Men snart nog visade han prov på att gå sin egen väg. 
Människor gripna och satta i fängelse under Sadats tid frigavs, och Sadats bror Ismat 
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fick sitt rättmätiga straff för korruption. Utrikespolitiskt sett visade han sig även vilja gå 
en mer balanserad väg än Sadat. Samtidigt som Egypten samarbetade med USA i 
konflikten med Libyen och Sudan återupprättades de diplomatiska förbindelserna med 
Sovjetunionen. Man återupprättade även kontakterna med andra arabländer vilka brutits 
vid freden med Israel. Dock försämrades relationerna med Israel och ambassadören 
kallades hem (Vatikiotis, 1985, s. 434-436). 
 
Mordet på Sadat fick även följden att Mubarak införde undantagstillstånd. Med 
argumentet att bibehålla stabilitet har denna sedan hela tiden förlängts. Tack vare 
undantagstillståndet kunde Mubarak slå ner mot oppositionella hot mot sig själv, främst 
från muslimer. Följden blev att många av dem beväpnade sig, till exempel bildades 
Islamiska gruppen. Detta och det faktum att 2000 muslimska fundamentalister greps 
1989 skulle visa sig ödesdigert på 90-talet (Utrikespolitiska institutet, 2005, Afrika: 
Egypten, avsnittet Modern historia: 1981 – Mubarak ny ledare). 

 
4.4 Egyptens situation från 1990-talet och framåt 
 
De beväpnade muslimska fundamentalisternas antal växte, och de genomförde attacker 
mot landets säkerhetsstyrkor, utländska turister och egna kristna landsmän. Den 
egyptiska regeringen slog tillbaka genom att bränna bostäder och gripa människor och 
tortera dem. Mubarak utsattes för mordförsök. Den Islamiska gruppen dödade 70 
människor och skadade många flera i Luxor 1997 och nya massgripanden genomfördes. 
I slutet på 1990-talet lade Islamiska gruppen ner vapnen och återgick till att försöka 
påverka på politisk väg. Därmed framstod den styrande makten som segrare, och många 
frisläppanden skedde. Andra fick dock dödsdomar eller fängelse (Ibid.). 
 
Utrikesmässigt präglades 1990-talets första år av Gulf-kriget. Egypten, som var en av de 
arabstater som ställde sig på FN:s sida, försökte återta en ledande roll inom arabvärlden. 
Mubarak mobiliserade arabiskt stöd när Irak invaderade Kuwait för att driva ut Irak. 
Arabstaternas stöd till FN-alliansen resulterade i ett ekonomiskt bistånd från USA och 
de allierade, bland annat avskrevs utlandsskulder. Mubaraks USA-vänliga politik mötte 
emellertid motstånd i Egypten, trots att Egypten hade återfått en ledande roll inom 
arabvärlden. Egyptierna stöder inte freden med Israel, men den är en förutsättning för 
USA: s stöd och ligger därför i Kairoregimens intresse rent ekonomiskt (Länder i 
fickformat, 2004:313, s. 113).  
 
Nästa allvarliga kris var 1995 med Sudan som misstänktes ha försökt få Egyptens ledare 
Mubarak mördad. Dock har sämjan mellan de båda grannländerna förbättrats sedan 
dess, och 1999 var de diplomatiska förbindelserna återupprättade (Utrikespolitiska 
institutet, 2005, Afrika: Egypten, avsnittet Utrikespolitik och försvar). 
 
Det andra kriget mot Irak utsatte Mubarak för en svår balansgång. Han hade pressen 
från USA på den ena sidan, på den andra sidan hade han åsikter från hans egen 
befolkning. Dessutom ville Mubarak värna om den kontakt som han hade fått med Irak. 
I slutändan blev resultatet att han offentligt var emot Irak-kriget. FN skulle istället 
handha konflikten (Ibid.). 
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Det politiska systemet i Egypten har ofta utsatts för kritik. USA tros ha stöttat Mubarak 
att inte genomföra några reformer under senaste Irak-kriget då amerikanarna var rädda 
att någon som var mindre välvilligt inställd till dem, skulle ta makten. USA har dock på 
senare tid uppmanat Egypten till reformer, vilket 2005 fått Mubarak att presentera 
förslag på förändringar. Bland annat kan presidentkandidater nu få det lättare att ställa 
upp i valet (Ibid., avsnittet Aktuell politik). 
 
De två självmordsattackerna i april 2005 kan ses som oroande. Flera utländska turister 
dödades och ett stort antal människor greps. Dock tros gärningsmännen inte tillhöra 
någon stor organisation beväpnade islamister. I juli skedde ånyo ett terrorattentat. 
Denna gång var det Sharm el-Sheikh som drabbades, och dödstalet uppgick till cirka 70 
personer. Speciellt turister hörde till de omkomna då orten är en känd turistort. Ett par 
hundra personer greps vilket resulterade i att tre misstänkta med tidigare koppling till 
terrorattentat kunde fångas in (Ibid.) 
 
1995 var befolkningsökningen fortfarande ett stort problem. Befolkningsmängden var 
då 55 miljoner (Simensen & Tägil, 1995, s. 91). Idag är den nära 68 miljoner och dessa 
bor på 3 % av Egyptens landområden. Egypten har fortfarande hög arbetslöshet vilket 
givit anledningar till att många idag arbetar utomlands. Även om det på senare tid har 
gått att hejda befolkningsökningen något, består landet till största delen av unga 
egyptier och det anses vara för dyrt att införa gratis sjukvård och utbildning för alla 
(Utrikespolitiska institutet, 2005, Afrika: Egypten, avsnitten Allmänt & Befolkning och 
språk). 
 
Ur ekonomisk synvinkel gav första Irak-kriget både försämringar och förbättringar. 
Egyptiska arbetare i Kuwait fick återvända hem till arbetslöshet, och turistinkomsterna 
minskade. Däremot fick landet som ovan nämnts mindre statsskulder. 1991 hjälpte IMF 
och Världsbanken till med nya lån, och i samband med detta skedde en nedskrivning av 
valutan och budgetunderskottet minskade drastiskt. Den höga inflationen kunde sänkas 
till mer normala nivåer. 
 
2001 blev det tungt igen på grund av terrorattentaten i USA. Egyptens stora 
inkomstkälla, turisterna, minskade, och så gjorde även de utländska investeringarna, 
vilket ännu en gång resulterade till devalvering och nya lån. Turisterna återvände dock 
året därpå, men det blev oroligt igen och valutan fick flyta fritt. Ljuspunkten var dock 
Suez-kanalen som blev en riktig kassako då amerikanarna använde kanalen för att 
komma till Irak (Ibid., avsnittet Ekonomi). 
 
Andra skäl till dålig ekonomi är att man får in lite skatter. Arbetslösheten är fortfarande 
hög, vilket på sätt och vis slagit tillbaka på de goda resultaten som bland annat 
privatiseringar och avregleringar har haft. Samtidigt som den privata sektorn gått 
kraftigt framåt har staten investerat i exempelvis jordbruk, därför går takten på 
förändringar i ekonomin långsammare än vad som behövs. Ett ekonomiskt stöd på cirka 
fyra miljarder dollar per år kommer emellertid, främst från USA men även från EU 
(Ibid.).  
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4.4.1 Utbildning 
 
Egypten budgeterar att en elev årligen kostar USD 170. Följande tabell jämför denna 
siffra med andra länder och områden: 
 
Tabell 1 

Land/Område  
Budgeterad kostnad per elev i 

USD/år 
Egypten 170 

Israel 3 500 
Europa 5 000 
USA 8 000 

 
Källa: Salem, 2002, s. 9 
 
Jämförelsen visar att Egypten ligger långt efter vad som satsas i dessa. Befolkningens 
utbildning är dock god i jämförelse med andra länder i regionen. Grundskolan är 
obligatorisk, men enbart i åtta år. 90 % av flickorna började i skolan 1997, skriver 
Utrikespolitiska institutet. Hur stor procent av pojkarna som började framgår inte, men 
däremot står det ”nästan alla pojkar” (Länder i fickformat, 2004:313, s. 7) vilket troligen 
betyder att det är fler procent pojkar än flickor. Två tredjedelar fortsätter efter lågstadiet 
och anledningen kan vara den lärarbrist som råder och som är mer markant på 
landsbygden. På en del byskolor är det endast hälften av barnen som går i skolan. 
Skolgången må vara obligatorisk, men ett visst antal avhopp sker ändå. Det är speciellt 
flickorna som avhoppen gäller, vilket kan bero på flera olika anledningar. En aspekt kan 
vara att antalet av islamiska skolor ökar. De är utanför det statliga skolsystemets ramar 
skriver Utrikespolitiska institutet (Ibid.). 

   
Trots att Muslimska brödraskapet är förbjudet har det fått stöd inte minst 

  bland akademiker, en reaktion mot västerländskt inflytande och mot 
inhemsk fattigdom. Staten har formell insyn över det religiösa livet, men 
ändå har tiotusentals nya moskéer vuxit upp, drivna av frivilliga grupper 
som är kritiska mot regimen och har tagit sig an sociala problem. (Ibid., 
s. 5) 

 
Att det råder religiösa oskiljaktigheter kan således vara en aspekt på att färre flickor går 
i skolan i Egypten. Andelen välutbildade medborgare i Egypten är dock även där 
jämfört med andra arabländer hög. Det finns en omfattande vuxenutbildning och 
resultatet har slagit ut väl eftersom läskunnigheten på senare år har ökat markant. 
Andelen läskunniga män och kvinnor år 2001 var 67 % respektive 45 %, enligt 
Utrikespolitiska institutet (Ibid., s. 7).  
 
För att öka läskunnigheten, berättar Layla Abdelhady som är ansvarig för 
biblioteksservice på BA, om det nationella programmet, Reading For All. Sponsrat av 
presidentfrun Suzanne Mubarak och pådrivet av det faktum att vårt nya århundrade 
utnämnts till ”century of knowledge and information” (2003) är visionen att alla barn 
och vuxna ska kunna läsa. Bakomliggande orsaker är även att läskunnighet och 
utbildning går hand i hand. Målet är även att ge en fördjupad insikt i egyptisk kultur, ge 
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barn åtkomst till Internet, ge kunskap om värdering av informationskällor och ge 
åtkomst till läsmaterial både för personligt intresse och utbildning (Ibid.). 
 
Egypten har alltså gjort stora framsteg när det gäller utbildning för alla. I rapporten The 
Paradox of Education and Unemployment in Egypt skriver Ahmed Galal att det betyder 
att kvantitet har haft företräde före kvalitet, vilket bland annat bevisas av en stor 
arbetslöshet både bland studerande med endast grundutbildning, och bland dem med 
högre utbildning. Andra tecken är dåligt underhållna skolor och stora klasser. Lärarna 
saknar motivation att undervisa eleverna då lönen är dålig, skolschemat tillåter få 
avvikelser och karriärmöjligheterna är begränsade. Det finns dessutom en 
snedfördelning i finansieringen, eftersom det satsas mest på högskoledelen. Några sätt 
att komma till rätta med detta skulle kunna vara att belöna lärare, vars elever 
åstadkommer mer än godkända resultat, tillåta elever att välja skola efter eget önskemål, 
bättre skolbyggnader, regelbunden uppdatering av läroplaner och fler skolor inom den 
privata sektorn (2002). 
 
4.4.2 Forskning 
 
Egyptens minister för högre utbildning och vetenskaplig forskning, Amr Ezaat Salama, 
menar att landet har problem med sin forskning. Problemen är av omfattande natur och 
inkluderar exempelvis otillräckliga ekonomiska satsningar, bristande lagstiftning, 
bristande samarbete forskare emellan samt att samband mellan vetenskap och policys 
saknas, skriver Wagdy Sawahel (2005). 
 
Premiärminister Ahmed Nazif vill istället påpeka att landet kan skryta med att ha fler 
forskare än andra utvecklingsländer, och gör jämförelsen 800 forskare/1 miljon invånare 
mot det egna 2000 forskare/1 miljon invånare vilket ger cirka 170 000 vetenskapsmän i 
Egypten (Ibid). 
 
En del av dessa forskare finns på Mubarak City for Scientific Research & Technology 
Applications, MuCSAT. Beslutet att bilda centret togs 1993, medan själva centret med 
belägenhet väster om staden Alexandria invigdes 2002. Centrets mål är att utveckla 
vetenskap till Egyptens bästa, utveckla nya teknologier och vetenskapliga metoder inom 
industrin, ge utbildning och vara konsult åt andra inom landet, förbättra befintliga 
projekt som i sin tur kan förbättra ekonomin samt att samarbeta med nationella och 
internationella institut inom olika teknikområden. Här finns bland annat forskning inom 
bioteknologi och avancerad teknologi (Mubarak City for Scientific Research & 
Technology Applications, 2005). 
 
Det är MuCSATs förre chef Hassan Abdel Aal Moawad som hjälpt till att utarbeta 
Egyptens nya 12-åriga strategi inom vetenskap. Planen är till för att utveckla landets 
vetenskap och teknologi och blev godkänd vid Egyptens första vetenskapliga konferens 
om vetenskaplig forskning år 2005, och innehåller flera delar. Ett ökat samarbete skulle 
vara gynnsamt för att kunna bringa fram fler vetenskapsmän och därmed skulle landet 
kunna utvecklas. Satsningar görs således inom områden som bioteknik, förnyelsebara 
energikällor, farmaceutisk teknik, jordbruk, vatten samt information och 
kommunikation. Dessutom sker en satsning på kvinnliga forskare och hjälp med 
konferenser och nätverk. Socioekonomiska verkningar av nya tekniker kommer också 
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att studeras. Programmet kommer att finansiera ett slags investeringskontor för bland 
annat nya teknologier. Men det är inte enbart på forskares kommunikation emellan som 
det satsas, även satsningar sker för att kunna nå ut till befolkningen. För detta syfte skall 
populärvetenskapliga tidskrifter och böcker ges ut, producering av vetenskapliga TV-
program och utbildning av journalister med specialinriktning för vetenskap. Till sist vill 
man även instifta ett nytt organ med namnet Higher Council for Scientific Research and 
Technology Development med president Mubarak som ordförande. Budget ska ligga på 
totalt USD 8,5 miljarder under 12-årsperioden. Moawad säger att det återstår att se hur 
utfallet blir, men att ett viktigt steg tagits för att stödja nya projekt (Sawahel, 2005). 
 
4.4.3 Bibliotek 
 
Den granskning Elizabeth N. Bouri vid University of Texas gjort visar att Nasser gjorde 
stora satsningar på bibliotek till följd av att de även satsade stort på utbildning för alla. 
Underliggande var principen att utveckling följer utbildning. Skolbibliotek och 
forskningsbibliotek var bland dem som kunde dra fördel av detta. Det producerades 
även många böcker under denna tid, och satsningen låg inom de ramar UNESCO satt 
upp för bibliotek i u- länder. Tanken var att utvecklingen skulle spridas av sig själv när 
satsningen var klar, det blev tillstånd av ”laissez-faire” (1994, s. 154, 159). 
 
Sadats tillkomst till makten medförde förändringar i bibliotekssammanhang i och med 
att hans Open Door policy sattes i verket. Tidigare hade information varit i ett sorts 
statligt monopol, men i och med att denna syn förändrades kom information att bli ett 
medel för att uppnå ekonomisk tillväxt. Tanken var att därefter skulle nationell 
utveckling följa. I praktiken blev Open Door för biblioteken principen att utveckling 
följer information. Biblioteken fick ge vika för andra typer av informationssystem som 
skulle stödja beslutsfattande personer i Egypten. Stora resurser lades på Cabinet of 
Ministers Information Decision Support Center, även förkortat IDSC. Att den enskilda 
människan kan bidra med ekonomisk utveckling glömdes bort, och för den enskilda 
människan fortsatte lassez-faire att råda (Bouri, 1994, s.162-167). 
 
Saad Moh El-Hagrasy berättar att det fanns 158 folkbibliotek i Egypten år 1982. 
Bibliotekssituationen var således inte bra. Årtionden före denna tidpunkt, grundades 
praktiskt taget inga nya bibliotek. De som fanns fick förfalla, skriver El-Hagrasy (2004, 
s. 648). Som ett exempel på detta beskriver Bouri biblioteksbyggnaden Bouri Public 
Library som saknade underhåll. Förutom trasiga trappor fanns ingen ventilation,  vilket 
gjorde det nödvändigt att ha öppna fönster. Detta, menar Bouri, orsakade insläpp av ljud 
och damm från den hårt trafikerade gatan utanför. Dessutom var möblerna trasiga och 
de bokhyllor som fanns var överfulla av böcker, med risk att falla ner på låntagarna  
(1994, s. 164-165).  
 
1982 blev dock något av en vändpunk då en ny studie presentades. För att råda bot på 
analfabetismen behövdes fler bibliotek och man föreslog att det skulle upprättas en 
utvecklingsplan för allmänna bibliotek. Andra förslag var bland annat att fastslå vissa 
kriterier för biblioteken. Dessa kunde exempelvis röra byggnader och bestånd. Efter 
detta skedde en dramatisk ökning på 80- och 90-talet. År 1997 fanns 1 068 stycken 
bibliotek, med alla bibliotekstyper inberäknade. Tre år senare var antalet uppe i 1 754 
och då var bibliotek med mindre än 400 dokument, barnbibliotek och militärbibliotek 
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inte inberäknade, skriver El-Hagrasy (2004, s. 648). Det bör tilläggas att det år 2002 
fanns 18 universitetsbibliotek, 320 högskolebibliotek, 22 000 skolbibliotek och cirka 3 
500 specialbibliotek (Salem, 2002, s. 11). 
 
På 90-talet kom nya initiativ som gjorde att bibliotekens nytta och betydelse inom 
utbildning slog igenom på allvar hos allmänheten. Ett antal speciella barn- och 
ungdomsbibliotek startade, dessutom drog fru Mubarak igång en kampanj för 
läsbefrämjande med namnet Böcker för alla2. En av kampanjens aktiviteter är en årlig 
läsefestival för barnen på dessa bibliotek. Då koras även en vinnare som fru Mubarak 
delar ut priset till (Ibid., s. 649). Hennes engagemang syns i flera uttalanden om böcker 
och läskunnighet: ”Egypt strongly believes in books and pays great attention to 
libraries. It holds the written word in the same high esteem as the most precious values 
and dearest treasures.” (Tocatlian, 1991, s. 266).  
 
80-talsstudien har följts upp av två modernare modeller, en för folkbibliotek respektive 
forskningsbibliotek. De representeras av Mubarak Public Library respektive Greater 
Cairo Library. Det förstnämnda är i sin tur en modell av tyska folkbibliotek, och stöds 
även från tyskt håll. Med modern teknik och organisation visar de vägen för övriga 
egyptiska bibliotek, skriver El-Hagrasy (2004, s. 649). Andra exempel på utländskt 
bistånd är programmet National Scientific and Technical Information Plan som startade 
1980 av USAID där man bland annat fokuserar på att utveckla informationsservice och 
British Voluntary Service Overseas (Ede, 1998, s. 5-7).  
 
Trots denna positiva utveckling var det allmänna biblioteksläget strax innan 
millennieskiftet inte det bästa i Egypten. Huvudstaden Kairo har folkbibliotek, men i 
resten av landet är de sällsynta. Ede nämner att staden Alexandria har ett kommunalt 
bibliotek som dock endast fick köpa böcker för USD 1 000 per år. Inte ens landets 
nationalbib liotek hade mycket att komma med. Dess lagringsmöjligheter var 
begränsade. Personalen må ha varit tillräcklig i antal, men det fanns andra problem, som 
till exempel yrkets status. Då den är underskattad och låg avspeglar det sig också rent 
lönemässigt. Utbildning i bibliotekarieyrket är begränsad. De som blir examinerade 
väljer ofta att söka arbete utomlands (Ibid. ). På IT-sidan håller Egypten på med snabba 
uppdateringar, men kan ännu inte utnyttja alla dess fördelar. Återigen visar sig bristerna 
i utbildning av informationsspecialister då alla inte har tillräckliga IT-kunskaper eller 
som Salem uttrycker det: ”The human factor, in short, remains the most challenging 
component in Egypt’s development plans for the future.” (2002, s. 13). 

                                                 
2 Författarnas översättning från tyskan. 
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5. Hur Bibliotheca Alexandria har växt fram 
 
5.1 Planer väcks om ett återuppståndet bibliotek 
 
Historien om det nya BA tog sin början på 1970-talet. Professor Mustafa El-Abbadi vid 
Universitetet i Alexandria, vars ämne är klassisk historia, blev 1972 ombedd att hålla ett 
föredrag om det gamla biblioteket i Alexandria. Själva universitetet kom till under andra 
världskriget, 1942, genom att man flyttade in i gamla byggnader, dock utan att prioritera 
ett bibliotek. Vid slutet av föredraget uttryckte han skam över bristen av ett 
forskningsbibliotek. Universitetets rektor, Lofti Dowidar, blev begeistrad av idén. 
Tillsammans med professorn i arkitektur, Fourad Helmi, bildade de en kommitté för 
byggandet av Alexandrias nya bibliotek (Sunde, 2003, s. 17). 
 
Planerna aktualiserades återigen 1974 vid den amerikanske presidenten Nixons besök i 
Alexandria. Besökets ändamål var ett avtal mellan USA och Egypten angående 
amerikanska investeringar och tekniskt bistånd (Gahrton, 1987, s. 309). Hur frågan togs 
upp finns i två versioner. I den första frågade Nixon var det berömda biblioteket legat. 
Men det finns också de som påstår att han frågade var det låg (Hjärre, 2002, s. 25). Det 
stod dock klart att även om viljan fanns saknades förutsättningarna.   

 
5.2. Uppstarten 
 
Åren som följde fram till 1984 låg kommittén, som El-Abbadi, Dowidar och Helmi 
bildat, nere. Kommitténs tre medlemmar gick skilda vägar. Dowidar blev så småningom 
en pensionerad man. Helmi blev Alexandrias borgmästare innan han sedermera dog. El-
Abbadi själv reste vida omkring och höll föredrag där han försökte uppbringa stöd för 
ett nytt bibliotek. En tid var han även lärare i Beirut. Då El-Abbadi återvände till 
Alexandria hade universitet hunnit byta rektor två gånger efter Dowidar. Den förste 
hade inte delat entusiasmen för ett nytt bibliotek. Det gjorde däremot den nye rektorn. 
Han visade El-Abbadi alla brev som kommit in där man frågade hur det gick med 
idéerna om det nya biblioteket. Den välvillige nye rektorn gjorde att kommittén 
återuppstod, denna gång med medlemmarna Dowidar, Moshen Zahran och El-Abbadi 
själv (Sunde, 2003, s. 17).  
 
För att få stöd kontaktade kommittén den egyptiska regeringen och UNESCO. Det 
skulle sedermera visa sig att flera andra organisationer kom att visa intresse för tanken 
om ett återuppståndet bibliotek i Alexandria, och det skulle även bildas flera projekt för 
att stödja och bidra med såväl kunskap som litteratur, möbler och andra bidrag. 
Organisationer och projekt från flera olika länder i hela världen kom alltså att bli 
delaktiga i återuppbyggandet av biblioteket i Alexandria, men eftersom UNESCO var 
med och startade det hela, ter det sig naturligt att den presenteras allra först i uppsatsen, 
av organisationer och projekt. 
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5.3 UNESCO 
 
UNESCO är  FN: s fackorgan och bildades 1946 därför att FN ansåg att det fanns ett 
behov av en organisation som skulle kunna bli ett säte för ett intellektuellt samarbete 
mellan olika länder. UNESCO menar att förutsättningar för fred skapas genom 
internationellt samarbete såväl inom utbildning och vetenskap som inom kultur och 
media. Detta kan således sammanfattas som ”Det övergripande målet” för UNESCO 
(Organisationer i fickformat , 2000, nr 6, s. 24). Det har förekommit en del turbulens 
inom organisationen sedan den bildades, bland annat den intensiva internatione lla 
debatten under 1970-talet som rörde kommunikationsfrågor. Debatten föranledde höjda 
krav om ”ny världsordning för information och kommunikation” (Ibid., s. 25).  Några 
av UNESCO: s mål var då att försöka reducera tredje världens beroende av 
nyhetsmonopolet som västvärlden ansågs ha och att den kulturella identiteten skulle 
främjas. UNESCO kritiserades för den ”nya världsordningen” (Ibid.).  
 
Kritiker menade att UNESCO:s nya världsordning var ett allvarligt hot mot 
yttrandefriheten, vilket i sin tur kritiserades och avfärdades med att det ”endast 
grundade sig på några västerländers önskan att få behålla sin maktposition som 
informationsspridare” (Ibid.) Åsikterna var diametralt motsatta och det blev en 
långdragen och turbulent konflikt som resulterade i att de fick ge vika för att kunna 
omstrukturera andra tankar rörande kommunikationsfrågor (Ibid.).  
 
1984 hamnade UNESCO i en ekonomisk kris. Budgeten minskade med närapå en 
tredjedel, och anledningen till detta var att Storbritannien, Singapore och USA lämnade 
UNESCO. Orsaken till de tre ländernas utträde berodde på att de ansåg att 
organisationen var för byråkratisk och att massmediepolitiken var alltför påverkad av 
ideologer från tredje världen (Ibid.).  
 
UNESCO: s arbetsfält är brett, alltför brett anser en del kritiker.  Förutom utvecklingen 
av massmedier i tredje världen och översättningar av världslitteratur som anses vara 
betydelsefulla, sker kampanjer för skriv- och läskunnighet. De ekonomiska problem 
som UNESCO ständigt tvingas brottas med resulterar i att organisationen kritiseras för 
att inte begränsa verksamheten till färre huvudprojekt (Ibid. s. 24). Förutom 
medlemsländernas avgifter, ges frivilliga bidrag till organisationen. Bidragen ges till 
olika projekt som ligger utanför budge tens ramar. FN: s utvecklingsprogram, UNDP, är 
ett av de FN-organ som ger frivilliga bidrag.  
 
Storbritanniens återinträde 1997 torde dock ha varit positivt för organisationens budget. 
Återinträdet kan förklaras med de omstruktureringar som skedde inom organisationen 
(Ibid., 26). Omstruktureringsarbetet började 1988 då en kommission tillsattes, vars 
uppgift bestod i att se över sekretariatets arbetsmetoder och på vilket sätt de skulle 
kunna förbättras. Kommissionen uppkallades efter den svenske Knut Hammarskjöld 
som förestod hela kommissionen (Ibid., s. 25).  
 
FN utnämnde 1990-talet till ”decenniet för kulturell utveckling”  (Organisationer i 
fickformat, s. 30). Arbetet leddes av UNESCO som genomförde ungefär tusen projekt. 
Ett av dem var ”Sidenvägen – Dialogernas väg” som var ett tvärvetenskapligt projekt 
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(Ibid., s. 30). Projektets mål var att studera ”samspelet mellan kulturer och civilisationer 
längs lederna som förbinder Asien och Europa” (Ibid.). Att bevara världens natur- och 
kulturarv är högt prioriterat av UNESCO.  
 
Trots att UNESCO är ett helt självständigt FN-organ, tillhör organisationen ändå FN, 
vilket betyder att UNESCO samarbetar med FN och övriga fackorgan. År 2000 hade 
UNESCO 188 medlemsländer, av dem hade 187 länder särskilda nationella 
kommissioner och de  

 
har till uppgift att sprida information om UNESCOs arbete och fungera 
som en förbindelselänk mellan organisationen och de olika länderna. 
Kommissionerna är inte ansvariga inför UNESCO utan är helt 
självständiga. De nationella kommissionerna är med och utvecklar, 
genomför och utvärderar UNESCO: s program, vilket är unikt inom FN-
systemet. (Ibid., s. 33) 

 
UNESCO: s samarbete med andra frivilligorganisationer uppgår med flera hundra. En 
av dessa är människorättsorganisationen Amnesty International. UNESCO anordnar 
olika utbytesprogram och konferenser i förhoppning att kunna sammanföra forskare 
från u- och i- länder. Syftet är att forskarna skall sprida sina respektive kunskaper till 
varandra. På så sätt menar UNESCO kunna verka för att skapa demokratiska och 
fredliga samhällen och motarbeta diskriminering mot såväl kvinnor och män som 
etniska grupper (Ibid.). Men det var inte förrän 1990, när FN: s generalförsamling 
tillkännagav det året som ett Internationellt läskunnighetsår som arbetet började på 
allvar (Organisationer i fickformat, s. 28)  
 
5.3.1 UNESCO:s folkbiblioteksmanifest 
 
Ända sedan UNESCO bildades har utbildning varit det största arbetsområdet och 
organisationen har gjort prioriteringar när det gäller grundutbildning till alla människor 
och att ingen skall vara analfabet. År 1949 antog UNESCO det så kallade 
folkbiblioteksmanifestet, vars innehåll deklarerade att folkbiblioteket var ”en levande 
samhällskraft, en demokratisk institution för utbildning och ett folkets universitet” 
(Kulturrådet, 2005). För att manifestets idéer skulle kunna omvandlas till praktiken, 
inrättades tre bibliotek som fick utgöra modellen för manifestets idéer. Det var i New 
Dehli, Enugu i Nigeria och i Medellín vid Colombia University som dessa tre 
modellbibliotek kom att inrättas. 1972, 23 år senare, kom den andra versionen av 
manifestet och 1994 antogs version nummer tre.  För många länder har manifestet 
agerat som en slags mall för uppbyggnaden av nationella bibliotek, skriver Kulturrådet. 
Manifestet skapade en enad syn på folkbiblioteksväsendet såväl nationellt som 
internationellt. Den tredje versionen av manifestet gav upphov till diskussioner av 
omfattande slag, menar Kulturrådet. Diskussionen handlade om vilken roll 
folkbiblioteket skulle spela i samhället, vilken funktion det skulle ha för medborgarna 
(Ibid.).  
 
Folkbibliotekets roll och funktion var således ”att främja boken och läsningen och för 
att göra den nya informationstekniken tillgänglig för en bred allmänhet” (Ibid.). Med 
tanke på att det handlar om 1990-talets början, då data- och informationssamhället hade 
börjat svälla, ter det sig emellertid naturligt att denna diskussion uppstod, även om det 
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fanns andra skäl till att detta diskuterades. UNESCO menar till exempel att människans 
grundläggande värden är välfärd, frihet och en samhällig och personlig utveckling och 
att detta inte kan förverkligas om inte medborgarna är välinformerade och har möjlighet 
att använda sig av de demokratiska rättigheterna. Om medborgarna saknar den 
möjligheten, saknar de också förmågan att kunna agera aktivt i det samhälleliga livet, 
menar UNESCO.  Enligt manifestet skall således folkbiblioteket sträva efter att uppfylla 
flera olika mål. Dessa mål omfattar läskunnighet, utbildning, information och kultur. 
Följande punkter kan betraktas som verktyg som skall leda till att uppnå målen:   
 

1. Skapa och stärka läsvanor hos barn redan från tidig ålder 
2. Stödja såväl självstudier som formell utbildning på alla nivåer 
3. Erbjuda möjligheter till kreativitet och personlig utveckling 
4. Stimulera barn och ungdomars fantasi och kreativitet 
5. Främja kunskap om kulturarvet, förståelse för kulturen och insikt    

om  vetenskapligforskning och utveckling 
6. Vara öppna för alla konstnärliga uttrycksformer 
7. Främja kontakten mellan olika kulturer och stimulera en kulturell mångfald 
8. Stödja muntlig berättartradition 
9. Garantera medborgarna tillgång till alla slag av samhällsinformation 
10. Tillhandahålla erforderliga informationstjänster för det lokala näringslivet, 

för organisationerna och för olika intressegrupper 
11. Underlätta utnyttjandet av informationsteknologi och förbättra kunskaperna 

om dess användning 
12. Ge stöd till och delta i alfabetiseringsprogram för alla åldersgrupper och vid 

behov ta initiativ till sådan verksamhet (Thomas, 2000) 
          
Enligt manifestet skall i regel alla folkbibliotekets tjänster vara avgiftsfria eftersom 
”folkbibliotek är ett samhällsansvar. De bör därför ha stöd i en särskild lagstiftning och 
bekostas av allmänna medel” menar UNESCO (Ibid.)    
 
I manifestet står det att en nationell bibliotekspolitik bör fastställas. Detta sker således 
genom att statsmakterna lagstiftar och för en biblioteksplanering. Enligt manifestet bör 
den nationella bibliotekspolitiken ”grundas på en samsyn och en gemensam 
standardnivå [och att] Nätverket inom folkbiblioteksväsendet bör utformas med hänsyn 
till strukturen inom hela det allmänna biblioteksväsendet” (Ibid.)   
 
Det anses viktigt att upprätta ett handlingsprogram som tydligt klargör vilka mål och 
prioriteringar som finns samt vilka tjänster som skall ingå i utbudet. UNESCO menar 
också i manifestet att folkbibliotek bör samarbeta med berörda parter både lokalt och 
regionalt, men också nationellt och internationellt. Med berörda parter exemplifieras 
olika användargrupper och yrkeskategorier. Alla tjänster som folkbibliotek har att 
erbjuda, skall vara tillgängliga för varje människa. Några exempel på hur detta skall 
kunna fungera i praktiken är bland annat att biblioteksbyggnaderna bör vara centralt 
belägna, lokalerna väl anpassade för såväl läsning som studier, rikligt med 
öppethållande och uppsökande verksamhet (Ibid.).   
   
UNESCO har utformat manifestet i samarbete med IFLA (International Federation of 
Library Associations and Institutions) (Ibid.)   
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5.3.2 UNESCO:s Skolbiblioteksmanifest 
 
Skolbiblioteksmanifestet utfärdades 1999, femtio år efter folkbiblioteksmanifestets 
tillkomst. Skolbiblioteksmanifestet var synnerligen välkommet och Barbro Thomas, 
dåvarande avdelningsdirektör på Statens kulturråd, skriver i förordet till manifestet:  
 

Medan förekomsten av ett folkbiblioteksmanifest med stor sannolikhet 
gynnat biblioteksutvecklingen kan avsaknaden av ett 
skolbiblioteksmanifest ha bidragit till att skolbiblioteken ofta fått en 
mindre gynnsam utveckling. Förvisso finns skolbibliotek som kan tjäna 
som förebilder men skolbiblioteksstandarden är överlag lägre och 
ojämnare än för folkbiblioteken. (Thomas, 2000) 

 
Skolbiblioteksmanifestet vill understryka vikten av att elever får ta del av de kunskaper 
och tankar som skolbiblioteket förmedlar och att kunskapen och idéerna ses som själva 
grunden i informations- och kunskapssamhället. Raderna ”Skolbiblioteket ingår i ett 
omfattande biblioteks- och informationsnätverk enligt principerna i UNESCO:s 
folkbiblioteksmanifest” (Thomas, 2000) initierar vikten av att barn och ungdomar skall 
ha samma rättigheter som vuxna, det vill säga rätt till samma tillgång och tillgänglighet 
till information och kunskap. Inom detta fält, av information och kunskap, ryms 
emellertid en hel del. I UNESCO:s manifest för skolbibliotek understryks vikten av att 
eleverna kan ta del av användningen av såväl tryckta som elektroniska 
informationskällor, både när det gäller facklitteratur och skönlitteratur, vare sig det 
gäller egna eller andras samlingar. Skolbibliotek skall, liksom folkbibliotek, vara till för 
alla, oavsett kön, etnicitet, religion, social status. Manifestet understryker detta med 
raderna 
 

Tillgången till skolbibliotekets samlingar och tjänster bör i enlighet med 
FN:s Allmänna  deklaration om de mänskliga rättigheterna inte 
underkastas  någon form av ideologisk, politisk eller religiös censur eller 
kommersiella påtryckningar (Thomas, 2000). 

 
En långsiktig utbildningsstrategi är, menar UNESCO, av stor betydelse för den fortsatta 
utvecklingen när det gäller såväl läskunnigheten, den ekonomiska, sociala och kulturella 
mognaden. Samma villkor gäller för skolbibliotek som för folkbibliotek när det handlar 
om att uppnå mål; för att de satta målen skall uppfyllas bör skolbiblioteken ha stöd av 
riktlinjer, vilka upprättas genom lagstiftning. Målen för skolbibliotek är sålunda 
 

Att stödja och främja de utbildningsmål som anges i skolans målsättning 
och läroplaner. 
  
Att främja elevernas läslust och lust att lära samt lära dem att bli 
biblioteksanvändare. 
 
Att erbjuda möjligheter att skapa och använda information som en väg 
till kunskap, förståelse, fantasi och glädje. 
 
Att ge eleverna träning att värdera och använda information, oavsett 
form, samt ge dem insikt och förståelse för olika kommunikationsformer. 
 
Att ge tillgång till såväl lokala och nationella som globala resurser för att 
öka förståelsen och ge insikt om olika idéer, erfarenheter och åsikter. 
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Att anordna aktiviteter som främjar kulturell och social medvetenhet och 
lyhördhet 
 
Att tillsammans med elever, skola och föräldrar verka för att uppnå 
skolans målsättning och främja insikten om att åsiktsfrihet och tillgång 
till information är förutsättningar för medborgaransvar och för 
delaktighet i ett demokratiskt samhälle. 
 
Att främja läsning. 
 
Att verka för att skolbibliotekets resurser görs tillgängliga inom och 
utanför skolan. (Thomas, 2000). 
 

För att uppfylla krav som krävs för att verksamheten skall fungera enligt UNESCO:s 
manifest, förutsätts att ledningen och förvaltningen klargör vilka mål och prioriteringar 
som gäller. Det innebär bland annat att skolbiblioteket skall vara en öppen plats för 
varje skola och elev, eller som UNESCO uttrycker det i manifestet ”för hela 
skolsamhället” (Ibid.). Ett väl fungerande samarbete med föräldrar, skola, 
lokalsamhället och övriga bibliotek, anses också värdefullt (Ibid.). 
  
5.4 UNESCO och det internationella samarbetet kring Bibliotheca 
Alexandrina 
 
Genom programmet General Information Programme, PGI, har UNESCO ända sedan 
1976 arbetat med att försöka modernisera arkiv och bibliotek (Organisationer i 
fickformat, 2000, s. 31). Även om det rådde en ekonomisk kris för organisationen på 80-
talet torde UNESCO haft tillräckligt med ekonomiska resurser för att sponsra 
Alexandria-projektet. Dessutom hade UNESCO vid den här tiden en afrikansk 
generalsekreterare, senegalen Amadou Mahtar M’Bow, som insåg betydelsen av ett nytt 
bibliotek i Alexandria, och arbetade för att UNESCO skulle engagera sig i projektet. 
Den internationella organisationen menade att det skulle vara av stort värde för hela 
mänskligheten och dess entusiasm var stor. 1986 röstade organisationen med 49 röster 
mot 51 för att stödja bygget (Sunde, 2003, s. 17). 
 
UNESCO stod dock inte ensam som sponsor. Stödet till BA kom från början främst från 
landsmän och vänner i regionen, men när UNESCO 1987 började engagera sig, kom 
även stödet från utopister i världssamfundet, skriver den förre riksbibliotekarien, 
numera riksarkivarie, Tomas Lidman (2002, s. 20).  
 
Efter att kommittén kontaktat UNESCO och den egyptiska regeringen, kom arbetet med 
det nya Alexandria-biblioteket i gång på allvar. Studiemöjligheter genomfördes av 
UNESCO och United Nations Development Programme, även förkortat UNDP, och  
studier och förberedelser beviljades. Det första åberopandet hade fått genomslagskraft 
genom UNESCO, verkställande råd och allmänna överläggningar. Året var 1987 och  
Alexandrias guvernör, UNESCO: s direktör och president Mubarak, statsmän och andra 
högt uppsatta människor från hela världen bevittnade denna händelse, som torde ha varit 
emfatisk för dem som arbetat hårt för att idén om det återuppståndna Alexandria-
biblioteket skulle bli möjlig (Sunde, 2003, s. 18; Mustafa, 2002, s. 64). Åberopandet 
M’Bow gjorde i innehöll bland annat orden 
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I call on all intellectual, artists and writers, historians and sociologists, 
and on all those whose work it is to inform journalists, columnists, 
professionals, of the press, radio, television and cinema, to help to 
develop an awareness by the public in all countries of the universal 
dimension of the project for the revival of the Library of Alexandria, and 
to encourage them to contribute to its implementation. (Bibliotheca 
Alexandrina, 2005) 

 
Det internationella intresset och engagemanget för BA blev stort och runt om i hela 
världen förgrenade medlemmar ut sig, dels i Europa men också i USA, Mellanamerika, 
och Australien, skriver journalisten Bimbi Aminoff (2002, s. 6).  
 
Fyra hektar land skänktes i syfte att uppföra biblioteksbyggnaden på, en kommission 
tillsattes för biblioteket och så småningom även ett presidentdirektiv som ledde till 
General Organisation of the Alexandria Library (G.O.A.L.) med uppgiften att utföra 
målen i direktivet. Egyptens president Mubarak fortsatte med sitt välvilliga intresse och 
gav positiva uttalanden vid flera tillfällen av vilka följande är ett av dem: 
 

Egypt is embarking on this great project and giving it high priority, in 
spite of the enormous burden of development it has to bear and in spite 
of the challenges of reconstruction and comprehensive economic reform, 
because it cannot shirk the leading cultural role imposed on it by its 
history and geographical position and by the expectations of the world. 
(Tocatlian, 1991, s. 266). 

 
Även presidentfrun Suzanne Mubarak har varit starkt pådrivande för projektet: 
 

Throughout our history, civilization and culture, books have been the 
most sublime symbol of knowledge. Suffice it to say that the ancient 
Egyptians inscribed their cherished values on rocks. They also recorded 
their valuable knowledge on papyrus in writing. […] From old to modern 
times on the land of Egypt, various eras followed successively one after 
the other, throughout which the book has always been of great value to 
Egypt and he people. (Tocatlian, 1991, s. 266). 

 
Den 12 februari 1990 är det datum då kommittén för internationella donatorer med fru 
Suzanne Mubarak i spetsen, hade möte i Aswan. Denna dag var ingen vanlig dag, det 
blev projektet Bibliotheca Alexandrias födelsedag. Detta möte var en stor händelse och 
bevistades av mäktiga stadsöverhuvuden och andra prominenta och betydelsefulla 
människor världen över (Mustafa, 2002, s. 64). Det resulterade i ett internationellt 
kontaktnät som för det fortsatta arbetet med projektet Bibliotheca Alexandria skulle visa 
sig vara ekonomiskt gynnsamt. Vid mötet i Aswan överlämnade Saddam Husseins 
representanter en check på 21 miljoner dollar, Förenade Arabemiratens Shejk Zaid bin 
Sultan skänkte 20 miljoner och från saudiarabiskt håll kom ett bidrag på 24 miljoner 
(Flower, 1999, s. 38-39). 
 
Med tanke på att dessa nyss nämnda bidrag endast utgörs av några exempel på de 
celebra gäster som donerade pengar till projektet, är det inte svårt att förstå vilken 
betydande vikt detta möte i Aswan hade. Raderna ”An Aswan Declaration was issued to 
mark the occasion” (Mustafa, 2002, s. 64.) initierar lysande framtidsutsikter för det 
fortsatta arbetet med Bibliotheca Alexandrina-projektet. Det låg dock vilande mellan 
åren 1990-1994 på grund av Gulfkriget, men återupptogs så snart kriget var över.   
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Hela samarbetet mellan UNESCO och Egypten har dock inte gått problemfritt, enligt 
arkitekten Ibab El Habbak. Han menar att det har gått mycket prestige i byggandet. 
Båda har gjort anspråk på att äga projektet och mitt i allt detta har även arkitekterna haft 
ett viss inflytande. Alla har velat ha en del av kakan, skriver R. Chepesiuk (1994, s. 42). 
Dessutom motsätter sig egyptierna att projektet på något vis skulle vara ett 
biståndsprojekt, menar journalisten Henriette Zorn, och skriver att BA:s ansvarige 
arkitekt, Mohsen Zahran, hellre använder ordet kultursamarbete (2003, s. 19). 
UNESCO:s utsände Richard Holmquist har dock gjort ett uttalande som till viss del 
motsäger att det skulle ha varit konflikter, det vill säga att samarbetet inte framskridit 
helt utan problem. Holmquists uttalande skönjer en helt annan uppfattning när han säger 
att anledningen till att byggandet har gått så bra, beror på att alla samarbetat. Holmquist 
poängterar visserligen att de 15 år som byggandet har tagit, kan ses som en lång tid, 
men understryker att med tanke på byggnadens omfattning är det egentligen en 
anmärkningsvärt kort tidsperiod, skriver C. L Fraser (2002, s.21-22)  
 
5.4.1 Arkitekturens symbolik 
 
Egypten och internationella experter organiserade en internationell arkitekttävling med 
stöd från UNDP i ett samarbete med UNESCO och International Association of 
Architects. Ungefär 1400 förslag från 77 länder bidrog i arkitekttävlingen. Endast ett av 
förslagen kunde vinna den prestigefyllda tävlingen. Vinnaren blev den norska 
arkitektfirman Snøhætte. Kontraktet med projektet undertecknades av den egyptiska 
regeringen och UNESCO. Genomförandet skulle uträttas av de norska designerna i 
samarbete med en lokal konsultfirma, skriver Mustafa (2002, s. 64).  
 
Enligt Carl Warnecke, arkitektjuryns ordförande, var Snøhættes förslag omtyckt redan 
från början. Den hemliga omröstningen skedde i flera omgångar, och redan vid första 
omröstningen fick Snøhættes förslag flest röster. När två dagar förflutit var röstningen 
klar, och resultatet kvarstod (Tocatlian, 1991, s. 263).  
 
Bidraget vann mycket tack vare arkitekturens symbolism. Designen på biblioteket är 
nämligen cirkelformad och skall symbolisera solen och solguden Ra 3, som var den mest 
betydelsefulla form i den fornegyptiska religionen (Bergman, 2005). Projektarkitekten 
Christoph Kapellar liknar glastaket vid ett mikrochip för att på så sätt symbolisera att 
biblioteket inte bara ska innehålla böcker utan även digital media. Cirkeln går igen 
också i det faktum att biblioteket ligger vid Alexandrias hamn, som även den har 
formen av en cirkel (Fraser, 2002, s. 21). Snøhætte själv har också gjort ett uttalande om 
symboliken i designen. Att byggnaden har en sned yta som skjuter upp från marken har 
två meningar och kan dels vara det mörka och negativa under ytan i kontrast med det 
ljusa och positiva vid byggnadens tak, dels Alexandrias och Egyptens begravda 
förflutna som möter samtiden och framtiden (Tocatlian, 1991, s. 263). 
 
Hieroglyferna på ytterväggarna är tänkta att vara människans skaparkonst, och läget vid 
hamnen ska syfta på att biblioteket är lätt att nå för alla människor. Att byggnaden är 
omgiven av vatten ger även intrycket att platsen som biblioteket är beläget vid, har 

                                                 
3 I Nationalencyklopedin även Re 
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själva tiden upphävts och symboliserar således att biblioteket skall stå där i all evighet, 
menar Tocatlian (1991, s. 262-263).  

 
5.4.2 Problematiken kring invigningen 

 
Planeringen angående invigningen av BA var inte helt oproblematisk. Invigningen var 
från allra första början planerad till 1995, men det var få som trodde att den planeringen 
skulle hålla. År 2000 verkade vara mer realistiskt (Chepesiuk, 1994, s. 42). Bygget 
påbörjades inte förrän 1995, bland annat på grund av att projektet hamnade i stiltje 
under Gulfkriget. Invigningsåret sköts emellertid fram några år men långsam byråkrati 
och bristen på fackmän försenade bygget ytterligare. Fördröjningen medförde 
ekonomiska problem för arkitektfirman Snøhätta, som hade tidsbegränsat avtal och var 
nära konkurs (Bibliotheca Alexandrina – Å bygge en myte, 2002).  
 
Den 23 april 2002 var det således tänkt att Bibliotheca Alexandrina skulle invigas 
officiellt, men återigen blev invigningen uppskjuten. Egyptens president Mubaraks 
motivering var den konflikt som pågick i Mellanöstern. Olika uttryck för Mubaraks 
beslut, att tills vidare uppskjuta invigningen av biblioteket, beskrivs på flera sätt av 
medierna. Journalisten Per Jönsson på Dagens Nyheter skriver att ”Motiveringen som 
angavs var att det inte går an att jubla och festa i ett hörn av arabvärlden medan 
palestinska bröder och systrar terroriseras av israeliska väpnade styrkor” (2002, s. B04) 
medan journalisten Anders Lotsson på Computer Sweden skriver att det enligt TT var en 
protest av Mubarak ”mot den israeliska offensiven mot palestinierna” (2002, s. 24-25).  
 
Konflikten i Mellanöstern avgjorde således att den officiella invigningen av biblioteket 
fick vänta ytterligare och även om det bara handlade om knappt ett halvår, torde det för 
många människor i hela världen ha känts som en evighet, en evighet lika lång som den 
tid som i verkligheten har förflutit sedan antikens Alexandriabibliotek försvann. Men 
talesättet att ”den som väntar på något gott, väntar aldrig för länge” kan måhända passa 
att applicera här - måhända inte, för det är trots allt, inte alla förunnat att kunna nyttja 
biblioteket, som till syvendes och sist invigdes den 16 oktober 2002.  
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6. Om Bibliotheca Alexandrina 
 
6.1 En universell plats 
 
En universell plats antyder att det finns plats för alla människor. En universell plats 
markerar samhörighet mellan människor, oavsett kön, etnicitet, ekonomi, utbildning och 
andra gruppindelningar. Men för att besöka BA är man tvungen att betala årliga 
medlemsavgifter som för närvarande är EGP 60 för egypter4, EGP 330 för utlänningar 
och EGP 30 för barn, studenter, handikappade och pensionärer (Bibliotheca 
Alexandrina, 2005). Det betyder att människans ekonomiska situation är avgörande 
huruvida hon kan nyttja den universella platsen, som BA sägs vilja vara. På frågan om 
Bibliotheca Alexandrina är till för allmänheten, svarar bibliotekschefen på Högskolan i 
Borås, Jon Erik Nordstrand, att ”allmänheten har tillträde men bara den allmänhet som 
har råd att lösa medlemsavgifterna.” (2005-09-20). Bibliotekschefen för Bibliotheca 
Alexandrina, Ismail Serageldins ord 
 
                   It is a dream: 

• To recapture the best of the human intellect that was so formidably 
realized in the ancient library of Alexandria; 

• To offer the world an ecumenical symbol for openness to the other, for 
the dialogue of cultures to promote understanding and mutual 
enrichment; 

• To create a space for freedom where individuals can meet and advance 
the cause of knowledge and peace... (Grønvold, 2002, s. 22)  

 
kan kännas ihåliga, eftersom det till syvendes och sist är individens ekonomi som avgör 
om hon kan utbyta intellektuella tankar och idéer i det väldiga palats som BA utgör. För 
den sämre lottade, rent ekonomiskt sett, torde det vara svårt att nyttja den universella 
platsen, och därmed svårt att känna samhörighet med den dröm som Seralgeldin 
uttryckte i sina ord ovan. Det är inte ovanligt att kulturer vill stadfästa makten över 
folket genom symboler. Det har varje kultur gjort i alla tider (Kulturens gryning – Det 
forna Egypten, 1994) och BA initierar till viss del den intellektuella smältdegel som 
staden Alexandria och dess forna bibliotek utgjorde under antiken. Att staden 
Alexandria har fått en symbol betyder, oavsett maktordning, en oerhörd resurs för 
forskare och vetenskapen, och det var ju vad antikens Alexandriabibliotek stod för.  
 
Även invigningen speglade en bild som för många kom att uppfattas som negativ, 
nämligen att det öppna fönstret mot yttervärlden (jmf kap. 6.2), som BA sägs 
symbolisera, kanske inte kommer att vara öppet för alla. Man hade till exempel utlyst 
helgdag och skolfri dag, men inte för att befolkningen skulle vara med och fira utan till 
stor del för att de skulle lämna staden. Patienter på det närbelägna sjukhuset blev 
hemskickade eller förflyttade till andra sjukhus. De som bodde i närheten fick också de 
försvinna ut ur staden på grund av säkerhetsåtgärder. Professor El-Abbadi, som inte 
heller han var inbjuden att närvara vid ceremonin, menar att folk behandlades som 
kriminella och mindre värda. Detta trots att biblioteket egentligen skulle vara till för 
befolkningen (Sunde 2003, s. 15).  
 

                                                 
4 SEK 100 = EGP 68,80 enligt Forex (www.forex.se [2005-10-28]) 
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BA:s existens har inte bidragit till att förbättra standarden på biblioteken i Egypten. I 
detta avseende är BA en enslig ö menar Nordstrand (2005-09-20), men denna ö 
innehåller dock en hel del. Seralgeldin använder orden ”it is very much a hybrid library” 
(2004). År 2004 fanns över 330 000 böcker. Man har även de olika specialsamlingarna, 
exempelvis sällsynta böcker, ungdomsbiblioteket och Nobel-rummet (Ibid.). 
Huvudbiblioteket försöker även genom internationellt samarbete bygga upp ett digitalt 
arkiv, och en toppmodern hemsida på Internet där man kan hämta utbildningsmaterial. 
Det finns även en speciell avdelning, The Multimedia Library, där det finns både tryckt 
material inom ämnen som kan kallas otryckta, det vill säga video, fotografi, musik 
etcetera. Också det otryckta materialet hittas här (Abdelhady, 2003).  

 
En annan speciell avdelning är Taha Hussein Library där fokus ligger på material för 
blinda. Med hjälp av speciella dataprogram med ljud kan blinda besökare utnyttja 
biblioteket. Andra speciella delar är museerna. Det finns fem stycken och behandlar 
antikviteter, manuskript, vetenskapens historia, planetarium och så ett exploratorium. 
Det finns även gallerier och konstnärscentra. Man har också byggt utrymmen för 
konferenser. Här kan även stora grupper träffas inom diverse områden, exempelvis 
bioteknik (Abdelhady, 2003). 
 
En avdelning som kom till sent var barnavdelningen. Ingi Abdelkader, chef för 
avdelningen, berättar att den invigdes 2003, det vill säga efter själva invigningen av BA. 
Här finns sagostunder, dockteater, egen informationsdisk, datorer, video och ett 
läsområde. En speciell egenhet är att vuxna inte är tillåtna här. Till att börja med 
berodde det på områdets lilla tilltagna yta, 200 kvadratmeter, men personalen upptäckte 
att barnen kände sig friare utan vuxna och därför har denna regel fått vara kvar (Ibid.).  
 
Det finns även andra verksamheter som håller till på BA. Ett av dem är Center for 
Calligraphy and Writing där man kan uppskatta arabisk kalligrafi med traditioner 
tillbaka till Rosetta-stenen. Här finns även Center for Special Studies in Science som är 
ett virtuellt nätverk för forskare. På kultursidan finns Egyptian Center for 
Documentation of the Natural and Cultural Heritage, även förkortat CULTNAT 
(Seralgeldin, 2004). 
 
Alla dessa verksamheter går att läsa mera om genom länkar på BA:s hemsida. På 
hemsidan finns även länkar till andra initiativ som BA är med i. En av de mer 
intressantare länkarna heter Eternal Egypt. Här kan man läsa om Egyptens historia, om 
faraonerna och pyramiderna, allt som oftast med medföljande illustrationer och bilder. 
Ett annat initiativ som presenteras är The Academia Bibliotheca Alexandrina, ABA. Här 
finns fokus på vetenskap inom forskning och kultur. Man anordnar bland annat 
föreläsningar, publicerar rapporter, förordar vetenskapligt samarbete och letar unga 
talanger. All verksamhet skall gå i samma anda som antikens bibliotek. Ett tredje 
initiativ på hemsidan heter Arab Reform Forum. Här arbetas det på hur Arabvärlden 
borde reformeras till allas bästa. Det kan till exempel gälla politisk reform så att 
demokrati kan införas, ekonomisk reform för att uppnå högre levnadsstandard och 
social reform för att lösa problem i samhället (Bibliotheca Alexandrina, 2005). 
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6.2 Visionerna och målen 
 

The Bibliotheca Alexandrina will stand as a testimony to a decisive 
moment in the history of human thought – the attempt to constitute a 
summum of knowledge, to assemble the writings of all the peoples. It 
will bear witness to an original undertaking that, in embracing the totality 
and diversity of human experience, became the matrix for a new spirit of 
inquiry, for a heightened perception of knowledge as a collaborative 
process. (ur The Aswan Declaration, 1990). 

 
Dr Mohammed M Aman, Unescos konsult i Alexandria-projektet och medlem i 
arkitekttävlingens jury, säger i en artikel från 1990 att bibliotekets syfte är att ”… 
enoucrage the cultural development of Egypt and indeed that of the Mediterranean 
area”. (s. 6). Shawky Salem säger ett år senare vid 15th International Online Information 
Meeting inget om den kulturella aspekten. Båda pratar dock om att etablera ett 
forskningscenter som kan återupprätta det rykte som dess föregångare hade. Salem går 
så långt som att säga ”It is hoped that the new library will ultimately include all the 
human mind has produced, in whatever form available, and involving various 
civilisations and languages.” (1991, s. 508). Båda använder även nästan exakt samma 
ord när de säger att fokus kommer att ligga på staden Alexandria själv, Egypten, 
Medelhavsområdet och Mellanöstern och då speciellt ämnena historia, geografi och 
kulturell bakgrund (Ibid., s. 509; Aman, 1990, s. 6). 
 
Salem ger också några punkter för hur detta skall uppnås, bland annat ska det finnas ett 
planetarium, en specialsamling med afrikanska studier, forskning om egyptiska 
civilisationer och dokument som vittnar om muslimska intellektuella framgångar. Även 
museum, ett vetenskapsmuseum och ett annat med material och utrustning i 
skrivarkonstens historia skall ingå (1991, s. 509). 
 
Omvärlden har också haft sina mål och förhoppningar om det nya biblioteket. Världen 
har velat att biblioteket skulle vara ett forskningsbibliotek, tillgängligt både för 
allmänhet och för vetenskapsmän, men även tjänstgöra som ett halvofficiellt 
nationalbibliotek. Det är också tänkt att det skulle vara en agent för fred. Förhoppningen 
har varit att Mellanöstern skulle bli ett lugnare område med en sådan institution. Sist 
men inte minst har man även velat tillföra staden Alexandria en ekonomisk fördel 
genom byggandet, menar Chepesiuk (1994, s. 42).  
 
Moshen Zaharan ger i en intervju sin vision av det hela: 

 
This is the challenge of today, information technology, communication 
technology. Globalisation has started to […] borders are disappearing, 
borders of time and place. And our library could use also scholars […] 
who could man other information centres everywhere. And an 
information centre here could be a university, could be a school, could be 
business community, because all of them depend on information. […] 
Scholars shall have anything, a place to meet and discuss with their 
counterparts their thoughts. Be more of, shall I say, a melting pot, like 
the ancient library used to be, joining the north and south, east and west. 
The library is the brain that has the knowledge that will help us go 
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toward the future. The store of knowledge, past, present and from it we 
can go on the path to the future. (Gaarder, 2001). 

 
Samma år som invigningen fanns många lyriska uttalanden om hur BA skulle inta plats 
i samhället. BA:s pressattaché Khaled Azab sade att ”[BA] will make of Egypt one of 
the most influential states at the cultural level and will allow it to regain its pioneering 
role and its cultural equilibrium.” skriver Roger Bilboul i artikeln The Library of 
Alexandria Reopens (2002, s. 26). President Mubarak å sin sida sade att det är en 
“unique historical event which encourages us to talk about some noble human values…. 
Maintaining cultural dialogue and interaction is the only rational way to eliminate 
violence and tension…” (Ibid.). 
 
Abdelhady säger att bibliotekets ”…real goal […] is to honour the past, to celebrate the 
present and to invent the future.” (2003). För att kunna uppnå dessa mål ska BA vara: 
 

• Världens fönster mot Egypten med intilliggande områden  
• Egypten och intilliggande områdens fönster mot världen 
• Stora satsningar på digital media 
• Vara ett center för intellektuella, en plats för alla sorters dialog både individer 

och nationer emellan (Ibid.) 
 
Även när det gäller informationsutbildning är BA tänkt att spela en nationell såväl som 
internationell roll. Tanken är att BA ska hjälpa till att revidera biblioteksskolornas 
läroplaner genom att tillhandahålla en mötesplats för experter och andra intressenter 
världen över, vara en informationslänk mellan Egypten och utomlands, hjälpa övriga 
egyptiska bibliotek med biblioteksservice och nätverk med mera, samt anordna 
kongresser och seminarier och liknande (Salem, 2002, s. 12-13). 
 
Abdelkader berättar vidare att också underavdelningar till biblioteket har egna, mer 
specificerade uppdrag. Barnavdelningens specificerade uppdrag är att förbereda nästa 
generation för den digitala eran, öppna barns ögon för det egna landets historia, kultur 
och även den övriga världens, informera om hälsa och miljö, ge extra service till barn 
med handikapp, ordna olika aktiviteter och hjälpa till att utveckla mobila bibliotek som 
kan nå ut till barn på andra ställen i Egypten (2003).  
 
När det gäller framtiden finns flera planer och visioner. Seralgeldin berättar bland annat 
om Distance Learning with the Best. Tanken bakom detta är att man ska kunna få 
tillgång till föreläsningar. Som ett exempel tar han Albert Einstein och menar att vore 
det inte underbart att idag ha kunnat lyssna till en av vår tids stora tänkare och 
uppfinnare om bara tekniken hade funnits på Einsteins tid (2004). Initiativet ligger idag 
på BA:s hemsida och under namnet Supercourse. Här finns över 2 100 föreläsningar 
från 20 300 fakulteter i 151 länder, bland annat med Nobel-vinnare. Även en del kurser 
finns utlagda här, exempelvis kan man få en kurs om epidemier av professor Nigel 
Paneth vid Michigan State University (Bibliotheca Alexandrina, 2005). 
 
Också barnen finns med i framtidsplanerna, bland annat har Seralgeldin fått höra om 
projektet Self-Learning and Instruction i Indien där fattiga barn utan dataerfarenhet kan 
få tillgång till Internet. Projektet saknar lärare och barnen får lära sig själva, till exempel 
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har de upptäckt att timglaset som de kallar en liten trumma betyder att de måste vänta. 
Nästa steg i projektet är att införa utrustning som fungerar utomhus. Detta tycker 
Seralgeldin vore värt att prova (2004), och i Alexandria har projektet döpts till Hole in 
the Wall. Detta är ett socialt utvecklingsprojekt som alla barn i Alexandria ska kunna 
dra nytta av (Bibliotheca Alexandrina, 2005). 
 
6.3 Litteraturen 
 
Inköpspolicyn är att samla allt som är skrivet om antikens bibliotek och staden 
Alexandria, samhällsvetenskap med tyngdpunkt på kvinnofrågor, mänskliga rättigheter, 
konst och kultur samt vetenskaplig historia, etik och upptäckter. Dock fanns fortfarande 
år 2002 ett stort behov av arabiska referensböcker i allmänhet och konst i synnerhet. Det 
fanns även en önskan om fler bilderböcker på arabiska och ett utökat sortimentet av 
tidskrifter, i synnerhet tidskrifter på arabiska (Report on a visit to the Bibliotheca 
Alexandrina November 3-5, 2002).  
 
BA:s samling av litteratur är byggd som en pyramid av kunskap: 
 

 
 
Figur 1 Kunskapspyramid 
 
Källa: Abdelhady, Layla (2003) 
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I Nobelrummet finns alla nobelpristagare sedan 1901, varav Sverige har bidragit med 
200 titlar av nobelpristagare i litteratur, översatta till engelska, franska och arabiska 
(Aminoff, 2002, s. 6). I ett av museerna finns ett donerat hem efter den egyptiske 
dramatikern Shady Abdelsalam och i hyllan står August Strindbergs Fröken Julie, 
konstaterar journalisten Ingrid Sjökvist (2003, s. 50), som i sin artikel undrar om 
Strindberg möjligen finns med i BA:s bokbestånd. En sökning i BA:s katalog 
uppmärksammar ytterligare en titel av Strindberg, Six plays of Strindberg, 
(www.bibalex.org) vilket visar att det har tillkommit ett verk av Strindberg sedan 
Sjökvist skrev artikeln.  
 
En annan dramatiker, den norske Henrik Ibsen återfinns i ett flertal olika exemplar, 
varav några är placerade i ungdomsbiblioteket (Ibid.). Av Astrid Lindgren finns titlarna  
The Brothers Lionheart, Do you know Pippi Longstocking och Kerstin und ich och 
dessa är givetvis placerade i barnbiblioteket. Dessutom finns Vivi Edströms bok om 
Astrid Lindgren (Ibid.) 
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7. Samarbete från svenskt håll 
 
7.1 Ett svenskt institut i Alexandria 
 
I förordet till Ett svenskt institut i Alexandria: en utredning (Ds 1 998:28), står dessa 
rader: 

 
I budgetpropositionen för år 1998 (volym 4, utgiftsområde 7, 
Internationellt bistånd, sid.43) sägs att ”regeringen undersöker 
möjligheter och förutsättningar för att upprätta ett svenskt institut i 
Alexandria i Egypten. Institutet skulle tjäna som mötesplats mellan 
Europa och regionen, med aktiviteter som möten, seminarier, forskning, 
kulturellt utbyte och information. Syftet skulle vara att främja dialogen i 
vid mening mellan Europa och regionen i frågor av ömsesidigt intresse”. 
(1998, s. 1) 

 
Raderna är skrivna av Sverker Åström den 22 april 1998. Dock hade idén framförts 
redan år 1959, av Adolf Croneberg, den dåvarande svenske ambassadören i Kairo och 
sedan har frågan om att inrätta ett Svenskt Institut i Alexandria diskuterats vidare under 
flera år, såväl av personer inom- som utanför UD, och mellan institutioner som visade 
sitt intresse. Åström fortsätter i förordet med att berätta att han nu har varit i Egypten för 
att träffa regeringsmedlemmar som utrikesministern och andra högt uppsatta 
representanter för de berörda myndigheterna. Anledningen till besöket, skriver han, var 
att det fanns en önskan om att Åström skulle igångsätta propositionens utredning. UD:s 
Departementssekreterare Charlotta Sparre tjänstgjorde som utredningssekreterare.  
 
Åström berättar vidare att han träffade företrädare för stadens universitet och de 
regionala myndigheterna i Alexandria, samt besökte EU i Bryssel, där han samtalade 
med de högre tjänstemännen i kommissionen och rådssekretariatet, där han förklarade 
tankarna kring upplägget av institutet och poängterade ”särskilt den planerade 
inriktningen på för båda parter viktiga samtidsfrågor sedda i ett framtidsperspektiv”. 
(Ibid., s. 1, 5). Åström menar att ett svenskt institut i Alexandria motiveras av flera 
orsaker, bland annat för att 
 

Efter andra världskriget har intresset för den politiska utvecklingen i 
regionen varit starkt. Tusentals svenskar har erfarenhet därifrån genom 
tjänstgöring i fredsbevarande operationer. De vetenskapliga kontakterna 
har på många områden intensifierats. Ett ökande antal svenska turister 
besöker området. (Ibid., s. 6) 

 
Andra motiv som Åström nämner är bland annat Sveriges inträde i EU och att Sverige 
därmed, i en allt större utsträckning, har åtaganden med de problem som finns och 
uppstår i regionens säkerhetspolitik och ekonomi samt att det under de senaste 
decennierna har skett en ökning av invandrare från regionen till Sverige och att det  
  

På olika sätt [har] betydelse för Sveriges förbindelser med länderna i 
regionen, bl. a. som förmedlare till oss av upplysning om kultur, seder 
och levnadssätt och som källa till information om Sverige i sina 
ursprungsländer. Behovet för Sverige, liksom för övriga europeiska 
länder, att förstå de historiska krafter som verkar i regionen ökar ständigt. 
Det är också ett svenskt intresse att bland regionens folk främja 
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kunskapen om och förståelsen för europeiska förhållningssätt och 
reaktioner. (s.6) 

 
Sverige har, menar Åström, ett anrikt intresse av den Främre Orientens folk och kultur 
och exemplifierar med Linnés lärjungar, som med sin botaniska forskning besökte 
Egypten, och att svenska författare och konstnärer under 1800-talet, som Selma 
Lagerlöf, Verner von Heidenstam, Oscar Levertin och Anders Zorn, influerades av 
andra länders folk och kulturer. Intresset för ett Svenskt Institut i Alexandra var stort 
och Åström nämner  

 
universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala, Högskoleverket, 
Sida, SKUT, Svenska Institutet, Utrikespolitiska Institutet, 
Medelhavsmuseet, Naturhistoriska Riksmuseet, och vissa 
näringslivsorganisationer samt de svenska instituten i Athen, Rom och 
Istanbul. Jag har även diskuterat […] med SIPRI och det internationella 
IDEA. (s.5) 

 
Ett svenskt institut i Alexaxandria skulle bli ett säte för t.ex. projektet Bibliotheca 
Alexandria, skriver Åström och menar att lokala och regionala kontakter bör 
eftersträvas och nämner bland annat det nya Alexandriabiblioteket (1998, s. 17).  
 
I dag finns det ett Svenskt Institut i Alexandria. Det är inrymt i en fastighet som 
byggdes i mitten av 1920-talet, av den svenske generalkonsuln Karl Wilhelm von 
Gerber som efter en handelsutbildning i Göteborg, reste till Alexandria, skriver Hjärre i 
boken Resan med Ramses, och berättar vidare att den unge mannen började importera 
trävaror från Sverige och blev så småningom en framgångsrik affärsman. Han lät 
testamentera sin fastighet till svenska kyrkan, som stod som ägare tills svenska staten 
tog över. Numera är det alltså Svenska Institutet som har sitt säte där och från 
takterrassen, vars utsikt enligt Hjärre är hänförande, kan blickarna falla, inte bara på 
BA, utan även på hamnbassängen där marinarkeologer arbetar och utforskar området i 
havet och väcker det förflutna till liv igen. Arkeologernas arbete uppbringar en hel värld 
som ger oss människor glimtar, en insikt till en förgången glanstid. Och mitt i allt detta, 
reser sig Bibliotheca Alexandrina, det bibliotek som skapats för vara ett historiskt och 
kulturellt monument (2002, s. 42).  
 
Trots institutets tillblivelse var Sverige ett land som sent gav stöd till BA. Det kan ses 
som märkligt då övriga nordiska länder och EU redan på något vis var involverade. 
Dessutom är Sverige ett förhållandevis rikt land (Zorn, 2003, s. 19). Nordstrand berättar 
att när Svenska Institutet i Alexandria var relativt nys tartat, frågade Svenska 
Utrikesdepartementet om Sverige skulle vara med och stödja BA-projektet. Nordstrand 
som då var överbibliotekarie vid Göteborgs universitetsbibliotek, deltog tillsammans 
med bland andra Lars Björck från Kungliga Biblioteket, i den delegation som sändes ut 
från Svenska Institutet till Egypten, och som leddes av Elisabeth Seth vid Svenska 
Institutet. Men delegationen blev dock besviken, menar Nordstrand och förklarar att 
”Projektet var synnerligen lösligt och vi skrev en rapport om att projektet var i 
gungning” (2005-09-20). 
 
Några år senare hade projektet utvecklat en stabilitet, menar Nordstrand (2005-09-20) 
vilket resulterade i att Sida fick påtryckningar av UD och ytterligare en resa 
genomfördes till Egypten och BA. Syftet var att inför invigningen inventera 
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biståndsbehoven. Resan finansierades av Svenska institutet och i delegationen ingick 
förutom Nordstrand; Tomas Lidman, som vid denna tid var riksbibliotekarie; Christina 
Persson från BHS, Elisabeth Lundgren, dåvarande kulturchef i Kungälv, numera 
kulturchef i Borås samt Johan Mannerheim från Kungliga Biblioteket. Delegationen 
fick varierande intryck. Man blev imponerade av själva byggnaden och arbetsmiljön 
samt den engagerade personalen. Samtidigt fanns uppenbara brister som framstod som 
akuta då invigningen skulle ske enligt dåvarande planering inom cirka tre månader. Det 
var också oklart vad BA själva prioriterade och önskade hjälp med då olika personer 
uppgav olika saker (Rapport från en inventeringsresa till Egypten och Alexandria-
biblioteket 2002-01-11 – 01-16). 
 
Under resan såg dock delegationen tre områden där bistånd behövdes och där Sverige 
hade expertis att bidra med. Det första området var IT. BA hade fått datasystemet VTLS 
i gåva. I gåvan hade det inte ingått utbildning eller hur man applicerade systemet på 
plats. Man fann också att trots ambitionen att vara ett forskningsbibliotek och det stora 
intresset för digitalisering saknades utrustning och även till viss del kunskap om 
digitalisering. Till sist fanns även ett behov av hjälp med BA:s webbplats samt ett 
allmänt behov av mer kunskaper inom IT (Ibid.).  
 
Det andra området omfattade barn och ungdomar. BA hade visserligen tänkt sig en 
ungdomsavdelning, men under en kort tids provöppning under 2001 förvånades man 
över det stora antalet unga barn bland besökarna. Inom detta område var saknaden av 
kompetens uppenbar, dels för att BA:s inriktning låg på forskning, dels för att 
barnbibliotek eller barnavdelningar saknades nästan helt i landet. Såväl själva 
verksamheten med bland annat bokprat och sagostunder som inredning var i behov av 
stöd (Ibid.). 
 
Det tredje behovet som uppdagades var således utbildning. Vad som behövdes 
omedelbart var en praktiskt inriktad utbildning om hur bibliotek sköts, och utredningen 
föreslog workshops, seminarier och studiebesök. Även kompetensen inom 
barnbiblioteksverksamhet och användarperspektiv läggs fram som särskilt behöver höjd 
nivå (Ibid.).  
 
Svenska Institutet i Alexandria har för Sida-projektet, haft en betydande roll, menar 
Angelica Schneidler-Larsson, som var projektkoordinator på halvtid under perioden maj 
2002 till oktober 2004. Personalen vid Svenska Institutet i Alexandria har stöttat och 
givit projektet råd under arbetets gång, berättar Schneidler-Larsson och poängterar att 
de har kunnat förmedla erfarenheter från projekt i Mellanöstern. Hon understryker 
också betydelsen av att personalen känner chefer och andra kontaktpersoner vid BA. 
Svenska Institutet i Alexandrias roll har sålunda varit av stor vikt för Sida-projektet, 
enligt Schneidler-Larsson, som också vill belysa att de ”Framförallt har […] kunnat få 
inspiration men också ha realistiska förväntningar på projektsamarbetet. De har också 
kunnat bjuda in till överläggningar med involverade personer” (2005-11-14).    
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7.2 Sida - Swedish International Development Cooperation Agency  
 
Den statliga myndigheten Sida tillhör UD, och är styrelsen för internationellt 
utvecklingsarbete. Sida arbetar självständigt inom de ramar som riksdagen och 
regeringen sätter upp. Riksdagen och regeringen bestämmer de ekonomiska ramarna 
som Sida ska arbeta efter, och vilka länder som Sverige och därmed Sida ska, såväl 
samarbeta med som vilken inriktning det ska ha. Sidas huvudkontor har sitt säte i 
Sverige. I de utlandskontor som finns i ett 50-tal lände arbetar både lokalanställda och 
utresta från Sverige och har ansvaret för kontakterna med samarbetsländerna. Det 
nuvarande Sida bildades 1995. Det var en sammanslagning av Sidas föregångare, SIDA 
och de mindre biståndsmyndigheterna SAREC, Swedecorp, BITS och Sandö u-centrum 
(Sida, 2005).  
 
1962 röstade riksdagen ja till biståndsproposition, som hade tillkommit av en 
arbetsgrupp med Olof Palme i ledningen. Sveriges dåvarande statsminister Tage 
Erlander, hade givit dem uppdraget att utreda biståndsfrågan. Målet för det svenska 
biståndet var att höja fattiga människors levnadsnivå, vilket fortfarande gäller. De tre 
motiv som biståndet skulle ha och som blev vägledande för den framtida inriktningen av 
biståndet, var ”fred/säkerhet, solidaritet och handelsutbyte” (Ibid.). Tre år senare, 1965, 
bildades SIDA och insatserna koncentrerades de första åren till länder som bland annat 
överensstämde med Sverige rent kulturellt, men det berodde även på politiska motiv och 
tidigare kristna missioner (Ibid.). 
 
1978 gjordes kompletteringar angående det övergripande målet, som var att de fattigas 
levnadsnivå skulle höjas. De fyra delmålen var 
 

• Resurstillväxt  
• Ekonomisk och social utjämning 
• Ekonomiskt och politiskt oberoende 
• Demokratisk samhällsutveckling (Sida, 2005) 
 

Men genom en strategi för landsbygdsutvecklingen ändrades biståndets inriktning två år 
senare, 1980, vilket innebar ökade resurser för den fattigaste befolkningen, bland annat 
Etiopen och Moçambique. Under detta första årtionde började såväl Sverige som de 
flesta västliga givarländer att stödja Världsbankens och Valutafondens program. Tanken 
med detta var att ekonomin för u- länderna skulle stabiliseras och liberaliseras. Ett femte 
biståndsmål tillkom 1988: ”en framsynt hushållning med naturresurser och omsorg av 
miljön” (Sida, 2005). När Berlinmuren föll, 1989, startade ett utvecklingssamarbete 
med Öst- och Västeuropa, och för detta tillkom en särskild budget tre år senare, 1992. 
Det nuvarande Sida bildades således ytterligare tre år senare, 1995 (Sida, 2005).  
 
Sida startade med U-hjälp, ett begrepp som kom till på 1970-talet och som under 1980-
talet ändrades till bistånd, för att årtiondet efter få benämningen utvecklingssamarbete. 
Samarbetsländer var ett ord som började användas. Själva ordet samarbete uttrycker en 
samhörighet, och som det även står på Sidas hemsida: ”jämbördighet” (Sida, 2005). I 
detta århundrade, 2000-talet, vill Sida vidga begreppet eftersom samhället idag är 
alltmer globaliserat. Organisationen menar att begreppet handlar mer om ”politik för en 
global utveckling” (Ibid.).   
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Eftersom delegationen under inventeringsresan i januari 2002, fann att planerna hade 
förbättrats sedan det förra besöket, var delegationens rekommendationer att Sida skulle 
hjälpa till. Ansökan om projektmedel till BA, ankom till Sida 2002-05-06 och beskriver 
projektets målsättning och genomförande. Här understryks vikten av att en barn- och 
ungdomsverksamhet kommer i gång, och att det på lång sikt ska utgöra ett 
kunskapscentrum och inspirera till en vidare utveckling av barn- och 
ungdomsverksamhet i hela Egypten och MENA-regionen som området i Mellanöstern 
och Norra Afrika kallas. Andra, för projektet viktiga mål, innefattar ett väl utvecklat 
biblioteksdatasystem och välutbildad personal (Ansökan om projektmedel till 
Bibliotheca Alexandrina (FAS 1), 2002).  
 
Sida gjorde bedömningen att delegations rekommendationer var relevanta, och att även 
GUB skulle kunna få bra erfarenheter från biståndsarbetet. Inte minst det faktum att 
projektet låg i linje med Sidas mål var också av betydelse, både i Sidas syn på det 
geografiska området samt Sidas kulturutvecklingsmål. Initialt fick man en budget 
989 000 kronor (Initialstöd till ett kompetensutbyte m.m. mellan Göteborgs 
universitetsbibliotek och Alexandriabiblioteket, 2002). 
 
Det blev således Göteborgs universitet som kom att bli spindeln i nätet för projektet. KB 
- Kungliga Biblioteket, ansåg inte att de hade tillräckligt med tid för att bli involverade i 
ett nytt projekt. Skälet var deras tidigare inblandning med andra Sida-projekt. Projektet 
gick därför istället till Göteborgs Universitetsbibliotek där Nordstrand vid denna tid var 
chef. Andra beslut som fattades var att Bibliotekshögskolan skulle hjälpa till med 
utbildning och Kungälv med utvecklingen av ett barnbibliotek, berättar Nordstrand 
(2005-09-20). Angelica Schneidler-Larsson, 1: e bibliotekarie vid Göteborgs 
universitetsbibliotek och tidigare projektledare för projektet, menar att GUB:s 
involvering även berodde på att de allra flesta av huvudaktörerna fanns i västra Sverige, 
och att det därför var mest praktiskt att placera samlingsplatsen vid Göteborgs 
universitet.  
 
Men kompetensen spelade också en betydande roll och Schneidler poängterar att ”En 
annan viktig orsak var att vi hade kompetensen för det vid den tiden mest skriande 
behovet hos BA, nämligen biblioteksdatasystemet och optimeringen av dess funktioner” 
(Zorn, 2003, s. 18) vilket också poängteras av Lena Isaksson, systemansvarig vid 
Göteborgs universitetsbibliotek och sedan 2004 koordinator för Sida:s SWEBA-projekt. 
Isaksson blev tillfrågad av Nordstrand om hon ville åka till Alexandria och hjälpa till 
med BA:s bibliotekssystem. ”Det var i maj 2002” berättar Isaksson och jag ” fann att 
hjälpbehovet var stort och att mina kunskaper från implementationer av VIRTUA 
[datasystemet] i Göteborg kom väl till pass…” (2005-10-24).  
 
I lägesrapporten för april 2002 (Ansökan om projektmedel till Bibliotheca Alexandrina 
(FAS 1), 2002) understryks också vikten av Sveriges, och i detta fall, Isakssons viktiga 
roll i sammanhanget: 
 

[…] Isaksson […] har kontakt bl. a. Med systemansvariga för 
biblioteksdatasystemet. Hon har lagt ner arbete på att analysera, 
kommentera frågor och problem, som rör systemet. Frågorna har 
formulerats av ansvariga bibliotekspersoner. Hon reser ner i början av 
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maj för att arbeta med konvertering, katalogposter samt genomföra viss 
utbildning av berörd personal. (Ibid., s. 2) 

 
Det är i synnerhet kompetensen av datasystem som Isaksson bidrar med och några 
problem att handskas med BA:s datasystem torde inte föreligga eftersom Göteborgs 
universitetsbibliotek och BA använder samma datasystem vilket även 
universitetsbiblioteken i Lund och Uppsala gör (Isaksson, 2003-04-14). På frågan om 
hon är ensam ansvarig när det gäller BA och Sveriges hjälp med datasystem, svarar 
Isaksson att det för närvarande inte finns någon annan svensk insats på IT-området, så 
vitt hon vet. Däremot, menar Isaksson, är Sverige inte det enda landet i världen som 
bidrar med IT- insatser. BA samarbetar med flera andra länder när det gäller IT och att 
det finns många olika projekt som är på gång just inom den avdelningen, säger 
Isaksson. SWEBA:s (se kap. 7.3) insatser när det gäller webbutveckling och 
digitalisering har till exempel fler än jag haft hand om, menar Isaksson (2005-10-24). 
  
För Sida är det barn och ungdomar som skall komma i det främsta rummet, vilket 
resulterade i att de svenska aktörernas satsning först och främst inriktades på barn- och 
ungdomsverksamheten skriver Zorn (2003, s. 18). Insatserna för barn- och 
ungdomsverksamheten påbörjades till viss del ganska snart efter den första resan till 
BA, visar dokumentet angåendeansökan om projektmedel:  
 

En del insatser har redan påbörjats. Elisabeth Lundgren har sedan resan i 
januari fortsatt kontakterna med såväl bibliotekschefen Layla Abdelhady 
samt barn- och ungdomsbibliotekarier vid BA. Material och 
dokumentation om inredning m.m har samlats in och skickats ner till BA. 
Ett 50-tal barnböcker på arabiska har inköpts och är nyligen ivägsända. 
(Ansökan om projektmedel till Bibliotheca Alexandrina (FAS 1) , 2002)    

 
I november 2002 gjordes ett ny resa för att se över behoven. Denna gång var det Jon 
Erik Nordstrand, Angelica Schneidler-Larsson, Lena Isaksson, Elisabeth Lundgren, 
Johan Mannheimer och Christina Persson som reste. De träffade bland annat BA:s chef 
Ismael Seralgelding och Layla Abdelhady. Det framgick bland annat att BA beslutat att 
upprätta separata konton för UNESCO, egyptiska staten och donationerna. Man 
diskuterade även vilka områden som skulle vara med i ansökan till Sida (Report on a 
visit to Bibliothca Alexandrina November 3-5, 2002). 
 
En ny ansökan på en treårsperiod med början 2003 inkom till Sida i början av samma år. 
Undertecknad av Jon Erik Nordstrand kom ansökan åter igen från Göteborgs 
universitetsbibliotek, och denna gång hade projektet döpts till SWEBA – Sweden and 
BA Library Development Project. Målet för projektet anges som ”… to support the BA 
in creating a modern public library being able to integrate cultural and scientific 
activities in a library setting.” (SWEBA Project Sweden and BA Library Development 
Project): Application for Sida support to the Bibliotheca Alexandrina for the years 
2003-2005, 2003). Prioriterade mål är 
 

1. To contribute to a children’s and young peoples library that will 
serve as a model library for other libraries in the MENA Region 

2. To raise the level of education, promote competence development 
and ensure further education of the librarians of the BA within 
different sectors  
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3. To further develop different IT activities in the library related to the 
library information system, web issues and digitisation of 
manuscripts 

4. To support and contribute to a sustainable library environment by 
establishing cooperation and networking on a regional level (Ibid.). 

 
I huvudsak ville man satsa på följande områden: barn- och ungdomsavdelningarna 
allmän utbildning av personalen, bibliotekssystemet, BA:s webbsida och digitalisering. 
För detta ansökte man 15 miljoner kronor (Ibid.). 
 
I Sidas bedömning ansåg man även denna gång att projektet passade in i Sidas syn på 
att utveckla demokrati och de mänskliga rättigheterna i området. Man var även av 
åsikten att potentialen till gott resultat fanns då man ansåg att den svenska personalen 
var kunnig, hade internationell erfarenhet, kontakter med BA fanns sedan den förra 
ansökan, och BA:s stora intresse för barn- och ungdomsavdelningarna. Sida godkände 
GUBs ansökan på 15 miljoner (Stöd till ett kompentensutvecklingsprogram mellan 
Göteborgs universitetsbibliotek och Alexandriabiblioteket, 2003). Några problem med 
att få ansökan beviljad förekom inte, enligt Schneidler-Larsson, som förklarar att 
”Ansökan sammanföll med en ökad satsning från Sida på kultur i Mena-området […] 
för att vidga demokratin och verka för mänskliga rättigheter i regionen” (2005-11-14). 
Schneidler-Larsson understryker också att den fredsbevarande aspekten hörde till 
(Ibid.).   
 
7.3 SWEBA – Sweden and BA Library Development 
 
Sidaprojektet SWEBA, som det sedermera kom att kallas, startade i maj 2002 och sedan 
november 2004 är Isaksson koordinator för projektet (2005-10-24). Att SWEBA kan 
betraktas som ett stort kontaktnät för det kulturella och intellektuella samarbetet mellan 
Sverige och Egypten, visar samlingen av SWEBA:s medlemmar som ger BA stöd:  
 
• Göteborgs universitetsbibliotek, där bibliotekarierna utgör den samverkande delen. 
• SIDA 
• Kungälvs kommun 
• Bibliotekshögskolan, Borås 
• Kungliga Biblioteket 
 
SWEBA samarbetar även med Göteborgsoperan, Theatre Kolibri/Atalante, Dramatiska 
Institutet, Medelhavsmuseet, Världskulturmuseet, Nordiska akvarellmuseet, Arabiska 
Kulturinstitutet och Föreningen Alexandrias Vänner (Schneidler-Larsson, 2004). 
 
IT-kunskaper, personalutveckling/kompetens och barn- och ungdomsverksamhet tillhör 
de tre områden som tyngdpunkten ligger på, och det övergripande målet för projektet 
”… is to support the BA in creating a modern public library being able to integrate 
cultural and scientific activities in a library setting”. (Ibid.).  
 
På frågan om SWEBA har bidragit till Nobelrummet vid BA, förklarar Isaksson att 
Nobelrummet fanns redan på plats när SWEBA-projektet tog form och började verka 
vid det nya biblioteket i Alexandria. Hon menar att det är främst barn- och 
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ungdomsbiblioteket som SWEBA inriktar sina insatser på. Barn- och 
ungdomsbibliotekarier utbildas till exempel genom kurser och studieresor, men även av 
en barnbibliotekarie från Sverige, skriver Isaksson. Barnbibliotekarien skall tillbringa 
några veckor i vid BA, för att dela med sig av kunskaper och erfarenheter (2005-10-24). 
 
Det är nämligen vår strävan, säger Isaksson, att försöka påverka verksamhetens innehåll 
och inte enbart bidra med media och utbildning, och därför är det givetvis viktigt att vi 
gör regelbundna besök i Alexandria och BA, säger hon vidare. Det är alltså inte så 
mycket bevänt med att försöka påverka verksamheten genom att hålla sig kvar i Sverige 
och administrera, anser hon (Ibid.). 
 
Isaksson berättar att SWEBA finansierar en del av utrustningen på barn- och 
ungdomsavdelningen och på BA:s hemsida finns det fotografier därifrån att beskåda. 
Bilderna på barn- och ungdomsbiblioteken visar att utrustningen, till exempel möblerna, 
tycks vara av hög kvalité och väl anpassade för barn respektive ungdomar. En plats där 
kreativitet och skapande föds och utvecklas (2005-10-25).  
 
Inom SWEBA-projektet finns det specifika ansvarsområden. BHS sköter till exempel 
bibliotekariernas utbildning när det gäller de allmänna frågorna, berättar Isaksson och 
exemplifierar med användarutbildning, Internet och referensarbeten (2005-10-25). Inga 
Lalloo, universitetsadjunkt på BHS och medlem i dess projektgrupp för BA, berättar att 
högskolan hållit i ett tiotal utbildningstillfällen. Lika många lärare har varit där nere, 
och alltid två och två då de infört detta som princip. Ibland har utbildningarna varit med 
hela personalen, och ibland endast med en del av dem. Förutom vad Isaksson berättat 
om verksamheten på BHS, nämner Lallo särskilt barnbibliotekariernas utbildning, där 
man speciellt tagit upp bitar som språkutveckling, läskunnighet och referensarbete med 
barn (2005-10-27) 
 
En fråga som kan kännas oundviklig är om organisationerna som är med och bidrar 
såväl ekonomiskt som praktiskt, har stött på några svårigheter, till exempel utifrån den 
egyptiska byråkratin, i synnerhet om man betänker hur den svenska byråkratin kan te 
sig. Isaksson svarar att  

 
BA är en institution med hög grad av autonomi inom den egyptiska 
Statsbyråkratin så därför är de byråkratiska svårigheterna antagligen 
mindre där än på ett vanligt bibliotek. Men varje institution har ju sin 
egen byråkrati och eftersom SWEBA arbetar direkt mot BA och inom 
organisationens ram så är det självklart att vi måste anpassa oss. Det är 
också nödvändigt att ta hänsyn till bibliotekets allmänna planering och 
andra aktiviteter som pågår. Vi är inte den enda biståndsaktören på BA 
(2005-10-25). 

 
Själva beslutsfattandet går lite saktare fram, än vad det gör i till exempel Sverige, där 
beslutsdelegationen är mer uppbyggd än vad den är i Egypten, menar Isaksson. Det 
betyder att åtgärderna som SWEBA gör inte enbart skall förankras hos dem som är 
ansvariga för respektive avdelning, utan även hos chefen för bibliotekssektorn, berättar 
Isaksson (Ibid.). Angelica Schneidler-Larsson anser att samarbetet med kollegerna vid 
BA har fungerat mycket väl, men att det har varit en del problematik med att komma i 
kontakt med de högre ansvariga cheferna. Schneidler-Larsson poängterar dock att 
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anledningen har varit chefernas snäva tidschema och att det inte har berott på ett 
ointresse (2005-11-14). 
 
Även Lalloo nämner BA:s hierarki som en av svårigheterna i kommunikationen med 
biblioteket. Allt ska gå genom de rätta cheferna, vilket lett till svårigheter. Det gäller 
både därför att man inte kunnat kommunicera med rätt person direkt och för att man 
kanske vänt sig till fel person från början. Det har även inträffat virus i datasystemet 
som gjort det omöjligt att nå fram via mail över huvud taget. Andra svårigheter Lalloo 
varit med om är att fylla ut de behov med utbildning som finns. Till exempel har det 
varit svårt att lägga rätt nivå på utbildningarna då personalen kan olika mycket. Ännu 
svårare är det, menar Lalloo, att undervisa om informationssökning utan en dator (2005-
10-27). 
 
Mycket av arbetet vid BA har varit i samarbete med de egyptiska bibliotekarierna, dels 
för att förbättra den allmänna IT-kompetensen och således åstadkomma en ökning av 
systemanvändandet, men också för att kunna planera arbetsrutinerna och underlätta 
kommunikationerna med personalen på IT-avdelningen (Isaksson, 2005-10-25). Men 
något som hade varit bra, menar Schneidler- Larsson, är en kontaktperson på BA som 
hade ansvarat för att regelbundet hålla kontakter med de externa givarna.  Det hade 
skapat bättre förutsättningar för ett välplanerat tidschema för utbildningstillfällen 
etcetera, berättar Schneidler- Larsson (2005-11-14).  
 
Men detta är inget som hindrar de involverade i Sidaprojektet SWEBA med det fortsatta 
arbetet att stödja BA:s utveckling inom de tre delprojekten, som SWEBA i huvudsak 
har arbetat med. Isaksson anser, precis som Schneidler- Larsson, att samarbetet med de 
egyptiska kollegerna vid BA har och fungerar mycket väl och är ”synnerligen tacksamt” 
(2005-10-25), som Isaksson uttrycker det och berättar vidare om SWEBA:s insatser:  
 

Vi har implementerat flera nya moduler i systemet (lån, förvärv, 
periodikakontroll), genomfört ett antal upprensningar i databasen, 
utvecklat arbetsrutiner, utbildat  bibliotekarier. IT-avd. har skapat ett 
flertal externa applikationer som ansluter till bibliotekssytemat eller på 
annat sätt underlätta bibliotekariernas vardag (Ibid..).  

 
Sveriges insatser har varit tillräckliga när det gäller satsade medel, skriver Schneidler-
Larsson. Förutom att projektet har bidragit med medel till möbler och annan utrustning 
som är anpassad för barn och ungdomar, har pengar givits till medieinköp som 
strategiskt har byggts upp för passa olika målgrupper. Projektet har även satsat på inköp 
av datorer och tekniska hjälpmedel för att blinda och läshandikappade barn och 
ungdomar skall stimuleras och kunna nyttja litteraturen och informationsresurserna. 
Däremot anser Schneidler-Larsson att projektets insatser på barnverksamheten kunde ha 
varit ännu mer intensiva genom att låta svenska bibliotekarier arbeta vid BA under en 
längre tid. De svenska barnbibliotekarierna har visserligen besökt BA och därigenom 
förmedlat tankar och idéer rörande barn- och ungdomsverksamheten, skriver 
Schneidler-Larsson, men menar att om deras tid vid BA hade varit längre, skulle 
perioderna ha blivit mer sammanhängande (2005-10-25).   
 
Bibliotekarierna vid BA har gjort studieresor till Sverige och genom dessa resor torde 
deras insyn i hur barnbibliotek fungerar vara stor. I och med dessa studieresor till 
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svenska bibliotek har dock betydelsefulla kontakter knutits med de svenska 
barnbibliotekarierna, poängterar Schneidler-Larsson (Ibid.)  
 
7.4 FAV - Föreningen Alexandrias Vänner 
 
Föreningen Alexandrias Vänner, FAV, bildades 1995 och är en ideell, politiskt obunden 
förening som samarbetar med bland andra Bibalex (Bibliothecha Alexandria) och spelar 
en betydande roll för Sveriges samarbete med Egypten i allmänhet och Alexandria och 
BA i synnerhet. På föreningens hemsida finns syftet som är att  
 

främja förbindelser mellan Sverige och Egypten samt att genom 
kvalificerade föredrag uppmuntra ömsesidigt utbyte av vetenskapliga, 
litterära, konstnärliga samt tekniska och kommersiella impulser 
(Föreningen Alexandrias Vänner, 2005).  

  
UNESCO har godkänt FAV som officiell stödförening till BA (Ibid.). Ordförande i 
FAV är Annica Dahlström, professor vid Göteborgs Universitet. Dahlström är även 
ordförande i The Scandinavian Committee for the Bibliotheca Alexandrina, som är ett 
resultat av det samarbete som inleddes 1998 mellan Alexandrias universitet, Göteborgs 
universitet och högskolan i Växjö. Samarbetet utvecklades vidare och flera nordiska 
länder blev involverade. Humanister och vetenskapsmän arbetar tillsammans i ett 
internationellt nätverk för att ”ännu en gång ge Alexandria en världsledande ställning 
inom vetenskap och kultur” (Aminoff, 2002, s. 6). Kontakter knyts och sammanför nya 
kontakter och idéer diskuteras och utvecklas.  
 
Förutom samarbetet med Bibliotheca Alexandrina, finns också samarbetet med Svenska 
Institutet i Alexandria, Göteborgs Universitet och Universiteten i Alexandria och 
Marseilles. FAV ingår i SWEBA-projektet. Eftersom SWEBA-projektet är ett stort 
kontaktnät för det kulturella och intellektuella samarbetet mellan Sverige och Egypten, 
men även för övriga länder givetvis, innebär det rikliga möjligheter för FAV att ordna 
sammankomster för olika kulturella och intellektuella aktiviteter. I SWEBA-projektet 
ingår förutom föreningar även organisationer och institutioner, alla med respektive 
kontaktpersoner och ämnesområden och specifika kompanjonskap. (Schneidler-
Larsson, 2004). 
 
Att det breda kontaktnätet är av stor vikt, märks tydligt av föredragen, som visserligen 
alla har Egypten gemensamt, men som ändå är av skilda karaktärer och som belyser 
FAV:s syften ur olika perspektiv. Den röda tråden i FAV:s föredrag är klar och tydlig 
och sammanfogar det ena föredraget med det andra. På programlistan har bland många 
andra en av Snøhætte arkitekter, Robert Greenwod, höll ett föredrag om "The New 
Library in Alexandria, the bibalex project”, och Hjärre berättade om sin bok, Faraos 
Guld. Chefen för det nya museet i Giza, fil. Dr. Muhammed Saleh har berättat om ”The  
Treasures of Tutankhamun and Ancient Egyptian Technology and Innovations” och Jan 
Henningsson som är chef för Svenska Institutet i Alexandria, höll ett föredrag om 
”Alexandria, kulturens mötesplats i går och i dag.” Våren 2003 berättade Angelica 
Schneidler-Larsson om Sida-projektet vid Bibliotheca Alexandrina. Ett annat föredrag 
som FAV anordnat heter Den arabiska boken: en hotad art? med Tetz Rooke, 
universitetslektor i arabiska vid Göteborgs universitet som föredragshållare. På listan 
finns även Nordstrand, en av denna uppsats informanter, som föredragshållare och har 
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berättat om det gamla universitetet i Alexandria (Föreningen Alexandrias Vänner, 
2005).    
 
Tack vare FAV har BA en vävnad, skapad med samma teknik som på Tutankhamuns 
tid. Det var 1998 som Christina Rinaldo, rektor i vävteknik på Väfskolan i Borås, fick 
förfrågan av föreningen, angående en gåva till Bibliotheca Alexandrina. Rinaldos 
meriter från tidigare arbete i Egypten samt flera resor till landet, där den gamla 
vävtekniken på Egyptiska museet, dokumenterades med hjälp av fotografier, resulterade 
i att förfrågan från FAV kunde uppfyllas. Det är få som fortfarande behärskar den gamla 
vävtekniken, menar Rinaldo, men hennes kontakter sedan tidigare vistelse i Egypten, 
löste problemet och några beduinkvinnor från Mersa Matruth fick sedermera 
beställningen. Vävnaden har finansierats av Svenska Institutet och Utrikesdepartementet 
(Zorn, 2002, s. 16).   
 
Även Nobelrummet vid BA har FAV varit involverade i. Hjärre, som vid ett flertal 
tillfällen har varit föredragshållare vid FAV:s sammankomster för medlemmarna, fick 
av Dahlström en förfråga om han kunde hjälpa till med inredningen i Nobelrummet. 
Finansiärerna till möbelprojektet är Tetra Pak och Torsten och Ragnar Söderbergs 
stiftelse och resulterade i att möbler från ett före detta familjeföretag i Skåne, Gärsnäs, 
förflyttades till Alexandria för att inreda Nobelrummet i BA. Gåvan var 1,5 miljoner 
kronor, dessutom 200 titlar med nobelpristagare i litteratur, översatta till engelska, 
franska och givetvis arabiska (Aminoff, 2002, s. 6).  
 
Nobelrummet eller sektionen, är indelad i tre delar, skriver Jönsson (2002, s. B04) och 
har fått namnen: Gad Rausing Auditorium och Söderberg Lounge. De svenska möblerna 
är fåtöljer och stolar av Johan Celsing respektive Åke Axelsson, bokhyllor av Björn 
Hultén och lampa av Tore Ahlséns. Gunnar Asplunds lampkollektion som är från 1927 
är äldst och ursprungligen var de ritade till Stockholms Stadsbibliotek, poängterar 
Aminoff (2002, s. 6). Nobelsektionens tre delar består av sammanträdesrum och 
minibibliotek där all världens Nobelpristagare i litteratur står sida vid sida, översatta till 
tre olika språk: franska, engelska och arabiska. Här finns också en fullständig samling 
nobelsprisföreläsningar som kan nyttjas off- line på både Arabiska och engelska 
(Jönsson, 2002, s. B04). Med hjälp från svenskt näringsliv och Nobelmuseet i 
Karlskoga har alltså The Scandinavian Committee for the Bibliotheca Alexandrina, med 
Dahlström som ordförande, kunnat åstadkomma den nu färdigställda Nobelsektionen, 
där Alfred Nobel i form av en byst, håller vakt vid ingången till rummet.  
 
7.5 Framtida svenska insatser 
 
Trots att 2003 års inledning var trög har vi klarat av att höja personalens kompetens, 
skriver Lalloo, som också vill understryka att det finns förhoppningar om att 
åstadkomma ytterligare förbättringar innan projekttiden är till ända (2005-10-27).  
 
Sida beslutade i augusti 2005 att förlänga avtalet mellan Göteborgs universitetsbibliotek 
till 31 oktober, 2006 (Insatsstöd till: Göteborgs Universitetsbibliotek för ett 
samarbetsprojekt med Alexandriabiblioteket, 2005). Det var inga problem att få 
projekttiden förlängd, skriver Schneidler-Larsson, eftersom ”ansökan beviljades i juni 
2003 och anslaget betalades ut i augusti 2003” (2005-11-14). Dessutom, menar 
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Schneidler-Larsson, kvarstår ju projektmålen eftersom de 15 miljoner kronor som Sida 
beviljade i stöd, inte har förbrukats. Det finns inga planer på att skriva en ny ansökan, 
enligt Schneidler-Larsson (Ibid). 
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8. Kritik mot Bibliotheca Alexandrina  
  
8.1 Kritik och skepticism 
 
Beslutet om ett återuppståndet Alexandriabibliotek hade tagits. Världshistoriens mest 
mytomspunna bibliotek skulle återskapas. Författaren Ulla Britta Ramklint skriver: 
 

UNESCO har varit med och sponsrat det 180 miljoner dollars 
forskningsbibliotek som är menat att ersätta det som för länge sedan 
försvann. Vi vet inte ens när eller hur det försvann; den hemskaste 
skrönan säger att bokrullarna användes som bränsle i badinrättningar. 
Det enda vi vet med säkerhet är att det nya är byggt av norrmän och har 
ett glastak som kan skjutas fram och tillbaka … Men inte är det ett så dyrt 
bibliotek som Alexandria i första hand behöver. […] ”Tag som en länge 
förberedd och modig man avsked av det Alexandria som försvinner”, 
skrev Konstantin Kavafis, och också det är länge sen nu, som Alexandria 
försvann. Fri var hon, öppen för alla vindar, idéer och människor. (2002, 
s. 176) 

 
Ramklints rader antyder att det fanns en skepsis mot ett så påkostat bibliotek, att det 
fanns annat som är av större vikt för staden Alexandria och dess medborgare. Ramklint 
var långt ifrån den enda kritiska rösten. Göran Börge menar i Svenska Dagbladet att 
”Kritiken har från första början varit omfattande” (2002, s. 51) och skriver att flera av 
de kritiska rösterna har ansett att Egypten inte har de ekonomiska förutsättningarna för 
ett skrytbygge. Medan några har varit skeptiska till hur den avancerade datoriseringen i 
biblioteket skulle klara de frekventa elavbrotten, har andra riktat uppmärksamheten på 
attentatsrisken och menat att ”detta kunskapssökande tempel måste ju vara en styggelse 
för fundamentalister” (Ibid.). Pengarna som projektet kostat borde ha gått till de 
bibliotek som redan finns eller andra samhällsprojekt (Fraser, 2002, s. 22). 
 
Det har tvistats en hel del om försöket att återskapa ett bibliotek som förstördes under 
romarriket. Skepticismen hos, i synnerhet bibliotekarierna runt om i världen, har varit 
stor, skriver Lidman som menar att det ansågs av bibliotekarierna som fullständigt 
befängt, eftersom det ”bara kunde bli en blek avbild av originalet [och att] 
Universalbibliotekstanken är en illusion” (2002, s. 20). Inom den svenska 
bibliotekariekåren fanns det flera orsaker till tveksamheten inför återuppbyggandet, som 
blev mer påtagliga efter inventeringsresan som gjordes i januari 2002, finansierad av 
Svenska Institutet. På resan fanns Tomas Lidman och experter inom utbildning, 
biblioteksverksamhet och IT. Det var upptäckten att det saknades elementära kunskaper, 
nödvändiga att ha när det gäller att bedriva en biblioteksverksamhet på den nivå som 
BA ligger på, som förstärkte den tveksamhet till återuppbyggandet av BA (Ibid., s. 17).   
 
Dock bleknade tveksamheten från svensk sida mer och mer, och orsaken tycks bero på 
att det svenska sällskapet med Lidman i spetsen, såg fler möjligheter än dess motsats, 
trots att de fann ett problemfyllt bibliotek, eller som Lidman uttrycker det med raderna 
 

Under resans gång [återuppbyggandet av BA] har en ny chef tillträtt och 
förutsättningarna ändrats, man skönjer en vilja och ett djupt engagemang 
att skapa någonting som inte bara är ett grandiost (skryt-) bygge och en 
isolerad företeelse som minner om det forna biblioteket i Alexandria. 
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Ambitionerna finns och är uttalade att skapa även en framgångsrik 
verksamhet. Och, som någon uttryckte det, det tycks som om hela 
världen får bidra då. (Ibid.) 

 
De kritiska rösterna har också menat att BA blott är ett skrytbygge, helt utan innehåll. 
Sådan kritik skönjer en jämförelse av antikens Alexandriabibliotek och den betydelse 
som biblioteket hade för omvärlden. Kritikernas tveksamhet till att BA någonsin kan 
uppnå den position som antikens bibliotek hade, ter sig stark, skriver Zorn, men menar 
att det råder delade meningar. Zorn belyser detta med raderna av Åke Löfgren på Sida, 
som vill poängtera att 

 
[…] Om BA är ett, som flera anser, skrytbygge utan innehåll 
understryker ju det nästan behovet av bistånd. Biblioteket måste få ett 
innehåll som verkligen kommer  människorna i området till godo (Zorn, 
2003, s.19) 

 
Från officiellt håll har man även påpekat att pengarna som projektet har kostat, aldrig 
skulle ha investerats om biblioteket inte hade varit på den storslagna skalan (Fraser, 
2002, s. 22). Också Ismail Seralgeldin har fått frågan om varför man ska spendera så 
mycket pengar på BA. Hans svar blev: 
 

…the difference between a human being and a chimpanzee is less than 
2% of DNA and yet that 2% if DNA has created all our technology, all 
our poetry, all our philosophy, all our architecture, all our history and this 
is what makes us human. In the same sense Centers of Excellence are to 
a country’s national system as that special 2% of DNA is to the human 
genome. It makes all the difference between a nation’s ability to interact 
with the greatest science of the world. In forum, imagination and ability 
are everything. Investments in there would be pennies compared to the 
outturn you could get on such investments in the future. And according 
to their daring to dream, daring to be bold and why not adopt, specially 
as librarians, the notion of universal access to all knowledge for all 
people at all times sure that there can’t be nothing more democratic, 
more helpful to the highest inspirations of human mind than that (2004). 

 
Kritik har inte bara riktats mot skrytbygget och kostnaden för ett nytt bibliotek. Man har 
också kritiserat bokbeståndet. Vid öppnandet fanns endast 230 000 dokument. Återigen 
spelade ekonomin en betydande roll. Budgeten för att köpa in böcker hade varit liten. 
Istället har man till stor del fått förlita sig på donationer. Vad som donerats har det inte 
varit så nogräknat med. Journalisten Andrew Hammond liknade donationerna med ”… 
clearing out of granny’s attic.” (Fraser, 2002, s. 22), och hoppades att man skulle städa 
bort gamla manualer som inte längre var det minsta aktuella. Grunden för ett bra 
bokbestånd fanns dock, eftersom det tidigt utarbetades en inköpspolicy,  men det 
saknades en chefsbibliotekarie som såg till att den implementerades.  
 
Än en gång spelade ekonomin in då man inte vill betala ut höga löner innan BA var 
klart. Bokbeståndet har även uppmärksammats internationellt. Nätverk jorden runt har 
samlat in pengar till böcker, och ibland även skänkt hela böcker på mikrofiche. Ismail 
Seralgeldin har gått så långt som att säga att virtuella dokument kommer att vara BA:s 
styrka. Förhoppningsvis kommer bokbeståndet snart att bli bättre (Fraser, 2002, s. 22). 
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El-Abbadi är även kritisk mot den inriktning BA tagit. Han är bekymrad över att BA 
verkar inrikta sig på kulturen istället för forskningen. Ämnen som han gärna vill se mer 
av på BA är bland annat ekonomi, sociologi, politik och jordbruk. Han vill även se fler 
forskare på biblioteket, både i administrationen och bland dem som kommer dit för att 
söka material. Stipendier av olika slag borde kunna locka dem att komma. Det skulle 
främja samarbete och utveckling, och skapa en atmosfär passande seriös forskning 
(Sunde, 2003, s. 16). 
 
En annan kritik som framförts är mer politiskt. Det har sagts att Irak, Saudiarabien och 
Förenade Arabemiraten med sina envåldshärskare velat ta åt sig ära som inte tillhör 
dem, men som de kan länka sig till tack vare den islamiska kulturen. Idag är det ingen 
som vill kännas vid att Saddam Hussein var en av de största donatorerna. Röster som 
höjts emot denna kritik är dock förnärmade över att bli betraktade som ovärdiga att 
förvalta det islamiska arvet. Islamistiska intellektuella påpekar av det var deras kultur 
som för 800 år sedan gjorde att det forna Grekland inte glömdes bort. Det har dock inte 
hindrat påståenden som att BA, liksom sin utformning, är en ö utan förankring vare sig 
geografiskt eller kulturmässigt sett, eller uttrycket att detta är ”Hosni Mubaraks 
pyramid”, som journalisten på Svenska Dagbladet, Erling Hoh, skriver (2000, s. 36). 

 
8.2 Yttrandefrihet och censur i det egyptiska samhället 
 
Förre kulturchefen på al-Ahram, Louis Awad, sade i en intervju att 

 
Nasser la sig inte i vad vi skrev, han satte oss i fängelse. Sadat 
kontrollerade vad vi skrev, men satte oss inte i fängelse. Själv åtnjöt jag 
uttrycksfrihet under Nasser, inte en enda artikel censurerades. Under 
Sadat fick jag sju artiklar stoppade under bara ett år! (Gahrton, 1986, s. 
96). 

 
Dessa ord indikerar att yttrandefriheten och censuren i landet har gått upp och ner. Före 
Nassers revolution och avsättandet av kungadömet fanns det 21 dagstidningar, 121 
veckotidningar och 172 tidskrifter. Efter revolutionen fanns det betydligt färre och detta 
trots det faktum att censuren avskaffades av Sadat på pappret. I praktiken försvann alla 
tidningar som var emot honom. Under den nuvarande presidenten Mubaraks ledning har 
det återigen blivit lättare, menar Gahrton (1986, s. 96) och exemplifierar med att under 
80-talet tilläts partier utan representation i parlamentet att ha sina egna tidningar, även 
om lagen egentligen var av en annan åsikt (1986, s. 96) 
 
Censur i landet finns, men ändå är folk inte utan röst. Det är inte ovanligt att 
censurbyrån blir kontaktade av människor med begäran om ändrade beslut. Vid ett 
tillfälle gick parlamentet in och bestämde att stoppa boken Mecka-uppenbarelser då den 
inte stämde överens med landets officiella syn på islam. Pressen och intellektuella 
protesterade häftigt och boken blev tillåten. Ett annat exempel på kontroversitet var när 
författaren Yousuf Idris ifrågasatte den muslimska straffskalan och Koranens giltighet 
med tanke på att den är flera århundraden gammal. Många ansåg att han hädade, och 
otaliga yttranden fälldes mot honom. Dock gällde svaromålen hans åsikter, och inte att 
hans åsikter borde censureras (Gharton, 1986, s. 97-98). 
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Som ovan antytts är Egypten ett land med mer frihet än andra länder i regionen. Ändå 
finns censuren där. Det undantagstillstånd som infördes 1981 hjälper till att hålla 
pressfriheten nere. På 90-talet fanns tecken på hårdare censur igen. Ny lag kom som gav 
journalister fängelse för vad som officiellt kallades för förtal, men vad de egentligen 
blev dömda för var om de skrivit saker som ställde landets ledning i dålig dager 
(Utrikespolitiska institutet, 2005, Afrika: Egypten, avsnittet Massmedia). Ett konkret 
exempel på detta var tre journalister som fick fängelse för att ha förtalat före detta 
inrikesministerns son 1998. Andra exempel på hårdare tider för journalister var Adel 
Hammouda som petades som redaktör för den stora veckotidningen Rose al-Youssef då 
regimen ansåg att hans yttrandefrihet och kritik gick för långt, och att den oberoende 
veckotidningen Al-Dustour förbjöds, skriver journalisten Katja Bexar (1998, s. 15). 
Ytterligare fem journalister fick fängelse så sent som 2002 (Utrikespolitiska institutet, 
2005, Afrika: Egypten, avsnittet Massmedia). 
 
Enligt journalisten Gunnel Arbin, finns en redogörelse för ämnen som journalister, 
författare och andra skribenter bör undvika, om de vill få sina texter tryckta och 
godkända. Ämnen som anses olämpliga är 
 

• Rapportering om brott mot mänskliga rättigheter.  
• Kritik av presidenten eller hans familj 
• Kritik av militären (officerarna står högt på samhällsstegen alltsedan revolutionen 

1952, som förde först Naguib och sedan Nasser till makten). 
• Artiklar om dålig behandling av egyptier i ’vänligt sinnade’ arabstater, särskilt 

Saudiarabien. 
• Att ta upp modern, ickeortodox tolkning av islam. 
• Rapportering av diskriminering av koptiska kristna (2003, s. A8) 

 
Redogörelsen för dessa ämnen som bör undvikas, finns på veckotidningen Middle East 
Times nätupplaga. Där går det också att få ta del av alla censurerade artiklar som inte 
har blivit godkända av censuren. Middle East Times är en av få tidningar som vägrar 
släppa den självständiga hållningen, vilket resulterar i att den inte ges ut i Egypten utan 
blir tryckt i Aten. Den egyptiska presslagen tillåter däremot myndigheterna att förbjuda 
försäljning av tidningar som tryckts utomlands. För att kringgå detta, skickar tidningen 
sina korrektur till censorn innan tryckningen. Om censorn reagerar negativt, tas den 
artikeln helt eller delvis bort och går endast att läsa på nätupplagan. Där den 
censurerade texten i pappersversionen skulle ha stått lämnas ett tomt utrymme, vilket 
inte sker med andra egyptiska tidningar.  Men själva anledningen till att utrymmet är 
tomt får redaktionen inte ange, skriver Arbin som också understryker att tidningen 
poängterat att censuren är godtycklig, det vill säga ”ibland släpps en artikel igenom, 
ibland inte” (2003, s. A8).  
 
Eftersom tidningen Middle East Times censurerade textmassor efterlämnar tomma 
utrymmen, betonas å ena sidan tidningens vägran att ge upp sin självständiga hållning 
och strävan efter tryck- yttrandefriheten. Det torde stärka motståndarna till landets 
tryck- och yttrandefrihet. Å andra sidan betonas berövandet av den en gång yttrande- 
och tryckfrihetsordning (Ibid.). 
 
Censuren har alltså upprätthållits av säkerhetstjänsten och av skriftlärda vid moskén och 
universitet Al-Azhar. Men även militanta islamister har spelat roll här. Jihad mördade i 
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början av 90-talet författare Farag Goda, och nobelpristagaren Naguid Mahfuz undkom 
ett mordförsök med livet i behåll. För att undgå censuren har olika sätt utvecklats. En 
bok som blev förbjuden gick istället som följetong i en tidning, andra använder 
symbolism för att säga vad de egentligen vill, eller rent av censurerar sig själva. 
Publicering utomlands är också ett sätt att undgå censur (Utrikespolitiska institutet, 
2005, Afrika: Egypten, avsnittet Massmedia). Det kanske är den oppositionella 
kolumnisten Salah Issa som kan beskriva den egyptiska censuren bäst när han säger: 
”Vi har varken diktatur eller demokrati. Pressen har viss frihet, men vi har inte rätt att 
etablera politiska partier. Vi har inte rättigheter. Vi får dem av regenterna – som gåvor.” 
(Bexar, 1998, s. 15). 
 
8.3 Yttrandefrihet och censur för Bibliotheca Alexandrina 
 
För att ytterligare ge internationell prägel på biblioteket och ge trovärdighet utomlands 
har en speciell organisation och särskilda lagar skapats. Organisationen har ett speciellt 
beskyddarråd med medlemmar som exempelvis Jimmy Carter. Det finns även en 
styrelse som kan bestå av upp till 25 personer och där den beslutande makten ligger (jmf 
Bilaga 2). För att uppnå denna organisation, skapades en lag som symboliskt nog blev 
den första nya lagen 2001. Lagen ställer BA utanför vanlig egyptisk lag och 
organisation med endast presidenten själv som högre. Denna typ av lag saknar 
motstycke i världen (Seralgeldin, 2004).  
 
Seralgeldin menar att när det gäller begränsninga r i bokbeståndet skall ”ingen kunskap 
och inga synpunkter […] hindras från att framföras”, skriver Hjärre och syftar på 
religiösa eller kulturella avseenden (2003, s. 35). Seralgeldin vill inte att demokrati ska 
förbjudas, endast hat. Exempelvis vill han att muslimska fundamentalister ska bekämpas 
med nya idéer. Vissa begränsningar med hänvisning till ålder vill dock Seralgeldin göra 
(Report on a visit to the Bibliotheca Alexandrina November 3-5, 2002).  
 
Förmodligen har många människor världen över tvivlat på att författaren Salmon 
Rushdies litteratur skulle ingå i bokbeståndet. Men Satansverser ingår, trots bokens 
kritiska innehåll mot islam. En enkel sökning i BA:s katalog på författarnamnet Rushdie 
Salman gav hela sex träffar/titlar av Rushdie (www.bibalex.org). Av den ena titeln, 
Midnight´s children, finns två exemplar, vilket kan vara en anledning till att det ena 
placerats i magasinet. Satansverser, eller The satanic verses, (BA:s exemplar är inte 
översatt till svenska) lyser med sin frånvaro på hyllan. I katalogen står det att den inte är 
tillgänglig. Däremot finns den i magasinet och är således tillgänglig för den som frågar 
efter den.  
 
Men det var inte en självklarhet att Satansverser skulle finnas till utlåning, visar 
Jönssons intervju med Layla Abdelhady, som är chef för biblioteksverksamheten. Hon 
menade att det var en politisk fråga och att hänsyn måste visas för de människor som av 
olika anledningar anser att viss litteratur inte borde åskådliggöras för allmänheten 
(2002, B04).  
 
El-Abbadi som är kritisk mot många andra punkter när det gäller BA, är inte orolig för 
censuren (Sunde, 2003, s. 17). Dock existerar kritiken mot censur på BA, och det trots 
lagen och högtidliga ord om yttrandefrihet. BA bjöd in 60 konstnärer, poeter, kritiker, 
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journalister och utvecklingsspecialister för att debattera bibliotekets framtid. Kritik 
riktades mot att yttrandefriheten inte gällde judiska frågor. Poeten Abdel-Moäti Hegazi 
sade ”The basic principle must be the unity of human civilisation, and that should not be 
compromised for what are, by definition, temporary political contexts.” (Fraser, 2002. s. 
22). Fraser menar här att för att lösa detta behövs internationell hjälp för att lösa 
konflikt både inuti landet och i Mellanöstern. Först då kan man bli fri från censur 
(Ibid.). 
 
En ljuspunkt är den norska gåvan i form av databasen Beacon for Freedom of 
Expression. Hege N. Nouri berättar att namnet syftar på det berömda fyrtornet. 
Upprinnelsen till databasen finns till stora delar i händelserna under andra världskriget. 
Pressen i länder med fascistregeringar var hårt censurerade. Efter kriget lovade 
medlemmarna i Förenta Nationerna att aldrig låta det hända än en gång, för sanningen 
är det första som dör i krigstider. Löftet har inte kunnat hållas, men förhoppningen är att 
databasen ska bidra till att människor blir upplysta, och därmed mindre benägna till 
våld. Målet med databasen är att den ska innehålla allt material som blivit censurerat, 
inklusive arabiskt material. Eftersom den även innehåller upphovsmannen till det 
censurerade materialet blir databasen även som ett litet monument till honom eller 
henne (2003). 
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9. Analys och diskussion 
 
9.1 Inledning  
 
Vi har valt hermeneutik som metod och utifrån detta tillvägagångssätt försökt att se hur 
Bibliotheca Alexandrina - BA, kommit till. Följande modell kan visa de faktorer som vi 
har granskat: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2 Faktorer som påverkar Bibliotheca Alexandrina 
 
Figur 2 visar de faktorer vi granskat i samband med Bibliotheca Alexandrina. Den gör 
dock inga anspråk på att visa faktorernas relation till varandra, ej heller hur hög grad de 
har påverkat. I begränsad utsträckning har vi även sett på vilka som agerat för att få till 
stånd det nya biblioteket. Vi har således granskat delarna och försökt komma fram till 
en helhetsbild om hur biblioteksprojektet växt fram. Vår förförståelse var vad vi hört 
om antikens bibliotek i Alexandria, och vår entusiasm inför dess återuppbyggnad. Vi 
blev även medlemmar i Föreningen Alexandrias Vänner. Vår nyfikenhet över hur 
återuppbyggnaden gått till ledde snart till vårt val av ämne för denna magisteruppsats. 
Samtidigt har vi under arbetets gång varit medvetna om vår positiva inställning till BA, 
och tänkt på detta när vi granskat alla fördelaktiga skrivelser och uttalanden om 
biblioteket för att undvika en skev framställning. Vår strävan har hela tiden varit 
objektivitet och att få fram sanningen. 
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Drömmarna om ett återuppbyggt bibliotek i Alexandria började på allvar på 1970-talet. 
Professor El-Abbadis önskan om ett forskningsbibliotek vid universitet i Alexandria var 
starten. Det skulle emellertid dröja 30 år innan drömmen infriades. Mycket har hänt på 
vägen, och kanske infriades inte drömmen på det sätt som El-Abbadi ursprungligen 
önskade. Myterna har starkt påverkat drömmen om ett forskningsbibliotek och vi menar 
att drömmen aldrig skulle ha infriats utan myterna, eller rent av legenden om det 
ursprungliga biblioteket i Alexandria. Eller som före detta generalsekreteraren i 
UNESCO Frederico Mayor uttryckte det: ”If the ancient Library of Alexandria has 
exercised such a hold on man’s imagination down the ages and inspires such scholarly 
devotion to the unravelling of its mysteries, it is because of its unique representative 
value […] The Library seems to have been associated with the development of a 
heightened perception of knowledge as a tool, and of the quest for knowledge…” 
(Bilboul, 2002, s. 26).  
 
9.2 Idén om Bibliotheca Alexandrina och hur den förverkligades 
 
För att förstå den fascination och entusiasm det nya BA väcker idag anser vi att det är 
nödvändigt att förflyttas tillbaka i tiden, och undersöka vad som har skrivits om 
antikens Alexandriabibliotek. Att ta del av olika författares och forskares material som 
behandlar antikens Alexandria, är av stor vikt för att en tolkning skall kunna göras, både 
som forskningscentra och som stad för övrigt. Primärkällorna om det ursprungliga 
biblioteket i Alexandria är nära på obefintliga. Det som får utgöra huvudmaterialet för 
ett sådant ändamål är att förlita sig på vad andra, samtida och icke samtida med antikens 
era, har skrivit. Det gäller såväl Alexandria som stad och som kultur- och 
forskningskosmopol. Men det handlar också om vad som finns skrivet ur ett historiskt 
perspektiv, till exempel hur Alexandriabiblioteket förstördes. Dessa källor visar 
stundom skillnad på hur historien har tolkats, eller vad som finns nedtecknat vill säga. 
 
Författare och forskare har, ända från antikens era fram till vårt årtusende tolkat 
historien om staden Alexandria och antikens Alexandriabibliotek ur flera olika 
perspektiv, samtidigt som tolkningarna många gånger har överensstämt med varandra. 
Det ter sig som om det är ur dessa tolkningar som myterna har sugit sin näring.  
 
Källorna belyser den maktposition som staden hade under den hellenistiska tiden – flera 
av källorna kallar staden för en smältdegel, mötesplats och världskosmopol. 
Alexandriabiblioteket får samma epitet, vilket kan te sig förvirrande för läsaren. Men 
dessa epitet som både staden och biblioteket har fått, kan betyda att de båda fungerade 
som en länk till varandra. Med en länk till varandra menar vi att staden Alexandrias 
popularitet utgjordes av att den dels var belägen vid hamnen och därför fungerade som 
ett handelscentrum, dels genom att den hade fått en maktsymbol genom 
Alexandriabibliotekets existens. Staden blev mötesplatsen för världens handelsresande 
och köpmän, liksom biblioteket blev mötesplats för världens forskare, författare och 
konstnärer.  
 
När det handlar om historien, om det förflutna, det som hände för årtionden, 
århundraden och årtusenden sedan, får vi människor söka efter sanningen genom att ta 
del av andra människors skrifter och genom arkeologiska utgrävningar. Ibland sker det 
under och forskare finner det förflutnas primärkällor. Det är inte svårt att förstå den glöd 
och iver som griper tag i forskare i sådana stunder. Men oavsett om det fortsatta 
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sökandet, den fortsatta forskningen bär frukt eller ej, ter det sig som om deras 
berättelser gör det, eftersom de har lockat andra forskare till att fortsätta söka och 
nedteckna historien utifrån deras egna tolkningar. Vi har således gjort likadant – vi har 
forskat och sökt i material som har blivit återberättat i generationer. Historien, eller 
historierna, för det är inte bara en version om staden Alexandria och antikens 
Alexandriabibliotek, har dokumenterats genom årtusenden, ända sedan hellenismen. 
Sägs det i alla fall. Vad vet vi människor, egentligen? 
 
Myterna består av flera beståndsdelar. Det börjar med Alexander den Stores död. Därpå 
följer det faktum att man ville samla all världens kunskap. Insamlingsmetoderna, bland 
annat genomsöktes skepp för beslagtagning av bokrullar, och hur man införskaffade de 
grekiska tragedierna, är historier som sätter fart på vår fantasi. De upp till 700 000 
bokrullarna är ett antal som imponerar än i våra tider. Ännu mer imponerande är förstås 
vad biblioteket som forskningscenter och lärdomssäte uppnådde. Matematik och 
medicin är exempel på områden som blomstrade, och ur biblioteksstudenters perspektiv 
är naturligtvis Kallimachos skapande av bibliografi extra fascinerande. Till sist, men 
inte minst har vi myten om hur biblioteket förstördes. Kända namn som Julius Ceasar 
och drottning Kleopatra har bidragit till att myten om biblioteket växt sig än större. 
Måhända har deras berömmelse, sett ur ett historiskt perspektiv, påverkat den sanna 
verkligheten om hur biblioteket förstördes. Deras historiska berömdhet kan ha haft en 
sådan stark påverkan att skygglappar har applicerats på sanningen om förstörelsen eller 
undergången. Dessa tankar torde inte vara omöjliga att ställa, eftersom det mesta talar 
för att biblioteket bestod långt efter deras död. Möjligen så pass länge som drygt 600 år 
efter Kristus, när bokrullarna sägs ha blivit uppbrända i Alexandrias badhus. 
 
Kallimachus katalogisering, de så kallade Pinakes är exempel på en av de myter som 
den återberättande historien tror är sann. Källor som är samtida med Kallimachus påstår 
detta. Kallimachus har därför fått epitetet bibliografins fader och/eller litteraturens 
fader. Att ett utomordentligt katalogiseringssystem bedrevs vid Alexandriabiblioteket är 
således bevisat – av de källor som påstår detta, bland annat Parsons som är en av 
källorna i denna uppsats. Alexandriabiblioteket som lärdomscenter och vars rykte spred 
sig vida omkring är en annan myt som människor med stor säkerhet har förlitat sig på. 
Den berömdhet som applicerades på staden och biblioteket har kommit att påverka 
människor även efter förstörelsen av Alexandriabiblioteket. Det har nämligen visat sig 
att staden har fortsatt att locka till sig människor över hela världen. Detta, menar vi, 
beror till stor del på de myter som har accentuerats. Myterna som kan tas som mindre 
sanna, exempelvis Markus Antonius gåva till Kleopatra, har även de hjälpt till, 
oberoende det faktum huruvida de har ägt rum eller inte. 
 
Myterna om antikens Alexandriabibliotek är således många. Flera av våra samtida 
författare har blivit påverkade och anammat historiens myt om såväl antikens 
Alexandriabibliotek såväl av staden Alexandria. Men det är inte enbart våra samtida 
författare som inspirerats av myterna kring staden Alexandria och/eller 
Alexandriabiblioteket. Det har visat sig att såväl författare som konstnärer, i alla tider, 
har låtit sig påverkas och inspireras av myter. I detta fall tycks det som om människan 
har sökt och söker efter något ofelbart, något som är absolut helt felfritt, och dessutom 
något som för den fortsatta mänskliga existensen är ofelbar i hela dess existens. Staden 
Alexandria har nog i detta avseende påverkat människan att bygga upp en myt om 
antikens Alexandriabibliotek. Människor har genom årtionden, genom århundraden och 
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genom årtusenden avlöst varandras berättelser, som har dokumenterats genom 
människors olika tolkningar. 
 
Att platsen för det ursprungliga biblioteket var i Alexandria, torde utan tvekan vara 
anledningen till att det nya biblioteket byggdes just i Alexandria. Där samlades 
samtidens vetenskapsmän i stadens bibliotek, som kom att bli ett centrum för forskning. 
Ett visst inflytande har emellertid fortsatt att prägla staden, även efter 
Alexandriabibliotekets förstörelse. Det har visat sig att staden i sig utgjorde en särskild 
atmosfär, vilket Haag i boken Alexandaria: City of Memory belyser.  Författaren till 
bland annat romansviten The Alexandria Quartet, var bara en av många författare och 
konstnärer som drogs till staden Alexandria. Enligt Haags tolkningar, hade staden en 
specifik dragningskraft på människor, i synnerhet konstnärer och författare. Materialet 
som Haag har haft som underlag för boken Alexandria: City of Memory, består av både 
historiskt och nutida material, och detta knyter samman det som vi tidigare har nämnt, 
nämligen att människors berättelser avlöser varandra, generation efter generation och så 
vidare i all oändlighet, och dokumenteras därefter utifrån de tolkningar som vi 
människor gör. 
 
Det historiska och nutida materialet som Haag använder, kommer ju från människor 
som är och har varit väl förtrogna med staden Alexandria och som har upplevt staden ur 
flera olika perspektiv, både samhälleligt och politiskt. Det är detta som gör att staden 
blir porträtterad ur fler än en synvinkel och inte enbart utifrån hur betydelsefull staden 
var under hellenismen när Alexandriabiblioteket blomstrade. Men om man betänker 
vilka forskare och filosofer som var verksamma vid Alexandriabiblioteket och vilken 
enorm dragningskraft Alexandria hade under antiken, är det emellertid inte förvånande 
att människor inte kan släppa taget om Alexandria. Det finns och har funnits otaliga 
forskare som skriver och har skrivit om Alexandria under den hellenistiska eran. Trapp 
är till exempel bara en av dem, som tar sig an att analysera författarskap, tankar och 
idéer av författare och filosofer från denna tid.  
 
Det ter sig således som om myterna om antikens bibliotek och staden Alexandria är två 
faktorer som genomsyrar återuppbyggandet av det nya biblioteket. Men dessa båda 
faktorer var naturligtvis inte de enda beståndsdelarna som spelade in när det gäller hur 
man lyckades dra igång återuppbyggandet av biblioteket. En viktig del i det hela var att 
skapa intresse för själva återuppbyggnaden. I början var det El-Abbadi som föreläste 
och på så vis försökte skapa intresse. På senare tid har det varit president Hosni 
Mubarak och hans fru Suzanne som talat sig varma för biblioteket. Dessemellan var det 
avgörande när man lyckades väcka UNESCO:s intresse och få deras involvering i 
projektet. Med tanke på att UNESCOS största arbetsområde är utbildning, torde det inte 
vara särskilt anmärkningsvärt att intresset för BA-projektet väcktes. BA passade också 
bra in på UNESCO:s manifest för folkbibliotek att främja böcker, läsning och ny 
informationsteknik, och därmed i förlängningen ge folk möjlighet att utnyttja sina 
demokratiska rättigheter. Andra hjälpmedel för att väcka intresset världen över var den 
internationella arkitekttävlingen, och även det vinnande bidragets symboliska koncept 
torde ha varit en bidragande faktor.  
 
För att tolka de förutsättningar som BA har haft, känns det naturligt att nämna den 
politiska stabiliteten. När idén om BA väcktes på 1970-talet hade det varit flera år av 
turbulens i Egypten, orsakade av revolutioner, krig och politiska kupper. Nassers död 
orsakade tumult och även detta årtionde präglades av krig och stora politiska 
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förändringar. Precis som Nassers död kom mordet på Sadat att påverka Egypten.  Men 
1980-talet kom att bli turbulent även ur ett världspolitiskt perspektiv med, i synnerhet 
Sovjetunionens reformer, som resulterade i Berlinmurens fall 1989. Det medförde att 
innan Gulf-kriget inträffade fanns en enorm optimism och entusiasm i världen. Det är 
förståeligt att det fanns en känsla av att allt skulle bli bättre, och en villighet att satsa på 
saker i allmänhet. Inom denna korta tidsram ägde lyckligtvis mötet i Aswan rum och 
The Aswan Declaration blev således ett faktum.  
 
Trots många år av turbulens och stundom ren bedrövelse i landet, hade övertygelsen om 
ett nytt Alexandriabibliotek etsat sig fast och ingenting kunde omintetgöra detta. Att det 
politiska världsläget försämrades igen, på grund av kriget mot Irak, tvingade visserligen 
projektet med BA att falla i dvala, men bara till det yttre för inom varje 
projektmedarbetare pågick visioner och mål om ett återuppståndet Alexandriabiliotek, 
vilket tydliggjordes när Gulfkriget var över.   
 
Inhemska problem i landet förvärrades emellertid i och med att muslimska 
fundamentalister ökade. Invigningen av BA var således inte helt problemfri och 
anledningen var bland annat terrordådet mot USA den 11 september och det andra Gulf-
kriget, vilket även medförde problem och protester inom Egypten. Trots kritiska röster 
som menade att BA var ett självklart mål för terrorister, stod beslutet att inviga BA 
kvar. Det hade emellertid varit en stor förlust om invigningen inte hade blivit av, såväl 
ekonomiskt som prestigemässigt. Det hade troligen varit en förlust även ur ett historiskt 
perspektiv. Trots rådande lugn och till synes politisk stabilitet i landet, har det ändå 
skett terrordåd under 2005. Det visar att världen, ur den synvinkeln, inte har förbättrats 
så mycket sedan Caesars tid. 
 
Den politiska stabiliteten var en av de viktiga förutsättningarna, en annan var ekonomin. 
Egypten har hela tiden och även än idag brottats med dålig ekonomi. 1970-talet i 
Egypten följde på tidigare år med krig och korruption med mera, som drivit landet till 
ruinens brant. När arbetet med BA återupptogs på 1980-talet hade det varit uppgång i 
ekonomin under flera år. Den optimism som fanns i världen efter Berlinmurens fall, 
torde ha bidragit till villigheten att satsa pengar i ett så pass storskaligt projekt som BA.  
1900-talets sista årtionde innebar också vissa förbättringar i den egyptiska ekonomin, 
tack vare hjälp från utlandet som stod i en slags tacksamhetsskuld för stödet i det första 
Gulf-kriget. Trots detta ter det sig som om Egypten har en ansträngd ekonomi, vilket 
har påverkat BA. Att så skulle vara fallet visar bland annat inköpen till bibliotekets 
samling och att det kostar att besöka biblioteket. Allmänhetens bästa kan inte vara 
tillgodosett eftersom många i Egypten lever under ganska knappa förhållanden. 
 
Den tredje förutsättningen för bibliotek var en centralisering av befolkningen. Detta kan 
utan tvekan sägas vara uppnått. Problemet är snarare åt andra hållet, överbefolkning. 
Kombinerat med arbetslöshet, som i sin tur ger låga skatteintäkter och bristande 
utbildning av olika slag, har detta varit ett problem under hela den moderna tidsperiod, 
från 1960-talet till idag, som uppsatsen omfattar. 
 
9.3 Bibliotheca Alexandrinas roller och värderingar 
 
Michael Buckland ger dagens informationssystem fyra roller: att bevara, tillgängliggöra, 
identifiera samt det symboliska och prestigefulla värdet. Alla dessa roller anser vi går 
tydligt att urskilja i BA. Den bevarande rollen syns i det faktum att man vill samla allt 
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som är skrivet, i synnerhet om det första Alexandria-biblioteket och själva staden. Den 
digitala aspekten har stor betydelse då mycket omvandlas till elektronisk media för att 
kunna bevaras för eftervärlden.  
 
De tillgängliggörande och identifierande rollerna finns också med i ansträngningarna. 
Samlingen kunde naturligtvis vara ännu större och mer varierad, men det som finns är 
inordnat i en ”pyramid av kunskap”, och därmed torde man på plats kunna identifiera 
den information man söker. Dessutom är samlingen inlagd i en modern 
bibliotekskatalog. Genom sökningar har vi upptäckt att katalogen är enkel att använda, 
och att den inger en märklig känsla av att befinna sig på ett närbeläget avstånd, trots att 
det råder otaliga mil mellan Sverige och Egypten. Strävan efter att BA skall vara ett 
fönster, såväl ut som in mot omvärlden, visar konkret att målet inte är ouppnåeligt. 
Dessutom finns BA:s hemsida som omsluter betraktarens intention om att BA är 
tillgänglig för hela världen. Här kan man ta del av olika aktiviteter i Egypten, och i 
synnerhet aktiviteter som BA anordnar. Genom länken Eternal Egypt kan alla som 
besöker hemsidan få information om det gamla Egypten, även om man i denna del inte 
belyser övriga arabområden. Men också den ambitionen finns där, bland annat genom 
Academica Bibliotheca Alexandrina och Arab Reform Forum. Dessa två projekt är 
ytterligare exempel på BA.s mål att vara fönstret mot resten av världen och en 
samlingsplats för forskning och kultur. Återigen speglar ny teknik in då tillgången av 
hemsidans information, såsom exempelvis föreläsningar, inte hindras av antalet fysiska 
dokument.  
 
Att samlingen är inordnad i en pyramid av kunskap må göra samlingen enkel att hitta i. 
Vad man däremot kan fundera på är klokheten i var i pyramiden ämnena är i inordnade. 
I botten av pyramiden, vad all annan kunskap vilar på och vad man valt att kalla 
kunskapens rötter, finns filosofi, religion, historia och geografi. Åtminstone tre av dessa 
ämnen är humaniora, och där det inte finns någon exakt ve tenskap. Pyramiden fortsätter 
sedan med andra humanioraämnen såsom litteratur och konst. Ändå har man valt att 
bygga på dessa ämnen för att sedan arbeta sig uppåt för att till slut komma till sådana 
ämnen som data och annan ny vetenskap. Författarna anser att spekulationerna om 
nivåerna i pyramiden kan utgå från två stråk. Den ena är att samlingen är uppbyggd 
utifrån vad man ser som de viktigaste ämnen varpå all annan kunskap vilar, alternativt 
att man har velat ha samma ämnen som antikens bibliotek, det vill säga de ämnen man 
med någorlunda säkerhet slagit fast har funnits. Det andra stråket härrör sig från 
byggnadens arkitektur. Man har velat hålla undan de inexakta humanistiska ämnena på 
bottenplanen under mark för att lyfta fram de nya kunskaperna i den ljusa delen av 
biblioteket, nära takets microchiputformning. 
 
När det gäller den symboliska aspekten så anser vi att den haft stort inflytande för BA:s 
återuppbyggnad. Egypten har under långt tid haft ambitionen att vara det ledande landet 
i arabvärlden. BA med sina anor från antikens dagar är naturligtvis något som skänker 
status och prestige. Man kan nästan säga att det är ett inofficiellt nationalbibliotek då det 
satsats speciellt inom det egna och det närmaste geografiska områdets kulturarv. 
 
En värdering viktig för bibliotek är attityden till utbildning. Här har vi kunnat skönja att 
en förändring har skett, vilket ökningen av läs- och skrivkunnigheten är ett exempel på. 
I och med detta har också intresset för litteraturen ökat. Satsningen på att alla invånare 
skall ha rätt till denna kunskap har utfallit väl och mycket beror på en kombination av 
programmet Reading for All och flera tal från bland annat Egyptens presidentpar. Vi 
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menar att detta har resulterat i att utbildning och litteratur värderas högre än vad det 
gjorde tidigare. Detta ökar givetvis bibliotekens förutsättningar för att få stöd, vilket 
visas av fler satsningar på biblioteken. UNESCO:s biblioteksmanifest visar mål som 
överensstämmer med de mål som finns även för BA. Det som i första hand utmärker 
detta är läskunnighet, utbildning, information och kultur. Det är möjligt att UNESCO:s 
manifest kan ha bidragit till att fastställa en del av målen för BA. Detta torde ha varit en 
bidragande möjlighet för tillblivelsen av BA. 
 
I förlängningen har detta även dragit med sig en positiv inställning till teknik, vilket 
visas av att BA gjort ansträngningar inom digital media. Det tar sig i uttryck genom att 
vara en speciell punkt i de mål som är uppsatta. Konkret innebär det bland annat 
samlingar i elektronisk form, webbsida och en modern bibliotekskatalog, vilket 
möjliggör bra tillgänglig- och sökbarhet av samlingens dokument. Detta passar bra in i 
målen att vara ett fönster både in och ut för Egypten mot världen och vice versa. 
 
Värderingen att vara till för alla är också närvarande även om den i första hand 
begränsar sig till att vara för dem som kan betala. Men man har försökt satsa också på 
mindre och marginella grupper varav kanske samlingen för blinda är den mest 
utmärkande.  
 
I värderingen angående sanning och sökandet efter sanning, existerar även ämnen som 
censur och yttrandefrihet. Skepticismen fanns hos många, speciellt i projektets början, 
vilket inte enbart gav sig i uttryck av kritik angående bygget i sig. Kritiken som riktades 
mot bygget ink luderade även vissa farhågor när det gällde yttrandefriheten och 
censuren.  Vi har sett att såväl yttrandefriheten och censuren har gått upp och ner i det 
egyptiska samhället. Sålunda anser vi att det har varit befogat att undra över hur ett 
land, som inte tillåter att makthavare kritiseras, kan ha ett öppet bibliotekssystem. 
Professor El-Abbadi, som har riktat mycket kritik över BA:s utveckling, är emellertid 
inte särdeles orolig för detta. Måhända utger organisationen med utländska medlemmar 
ett starkt och tryggt intryck när det gäller yttrandefriheten och censuren. Att Salman 
Rushdie ingår i samlingen torde också ha bidragit till denna syn när det gäller 
yttrandefriheten och censuren. Vår åsikt är också att detta i hög grad är förenlig med 
visionen och målet att vara ett fönster mot omvärlden och omvärldens fönster mot 
Egypten och hela arabområdet. Dock har detta mål vissa fläckar som att många gick 
miste om invigningen av BA, och att de egyptiska journalisterna har fått ett snävare 
arbetsfält på senare tid.  
 
Som forskningscentra strävar BA efter värderingar som visar sanningen och sökandet 
efter sanningen. Strävan uttrycker viljan att nå den verkliga sanningen eller vad som kan 
vara det. Dock tycks det som om investeringar inom forskning emellertid inte har 
kommit igång förrän på senare tid i och med Mubarak City for Scientific Research & 
Technology och den 12-åriga strategin som utarbetats. Den sistnämnda är visserligen så 
pass ny att det känns oundvikligt att spekulera i om det inte är BA som har bidragit till 
strategins tillkomst än tvärt om. Oavsett vilket, torde BA ändå vara tillräckligt 
behjälplig som mötesplats för strategins delmål när det gäller samarbetet mellan 
forskare. 
 
Dessa värderingar för bibliotek som vi har påtalat, är ursprungligen gjorda för bibliotek 
i allmänhet, därför är det av stor vikt att se hur BA har lyckats uppnå de för BA, egna 
värderingar eller mål.  Förutom att yttrandefriheten och censuren inte kan anses vara 
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fulländad, har Egypten ändå kommit långt i sin strävan om att BA skall vara Egyptens 
fönster mot världen.  
 
Vad som dock kan hindra BA:s ambition att vara egyptiernas fönster ut mot världen är 
medlemsavgifterna. Vi menar att det utestänger människor som inte har de ekonomiska 
förutsättningarna och därmed kan försvåra ambitionen om att BA skall vara egyptiernas 
fönster mot världen, eftersom det inte är alla egyptier som räknas. Det förhindrar 
visserligen att till exempel hemlösa utnyttjar BA som hemvist, men att människor 
tvingas betala avgifter för att kunna besöka bibliotek är inte förenligt med UNESCO:s 
folkbiblioteksmanifest. 
 
Frågan som kan ställas i och med alla dessa satsningar som BA har gjort, är vilken 
inriktning som gäller för BA. El-Abbadi ville från början ha ett forskningscenter, och 
även om det tillhör ett av delmålen för BA och därmed finns kvar, menar El-Abbadi, att 
den kulturella aspekten i nuläget har fått för stor betydelse. Dock kan både forsknings- 
och kulturinriktningen sägas tillhöra American Library Associations konservativa 
inriktning. Samtidigt finns även folkbiblioteksaspekten där BA vill vara till för alla. 
Avsikten finns att BA skall vara till för allmänhetens bästa och att alla landets 
medborgare skall kunna läsa och skriva. Vi kan därför säga att både den sociala 
aktivismen och konservatismen är närvarande. BA är med andra ord ett hybridbibliotek, 
för att använda Seralgeldins ord.  
 
9.4 Sveriges delaktighet i BA-projektet 
 
Sveriges insatser har varit, och är så fortfarande, driftiga och välvilliga till att bidra med 
både kunskaper och ekonomisk hjälp i form av litteratur, inredning och inte minst inom 
IT även om det var trögt i starten och först efter flera påtryckningar från 
Utrikesdepartementet. Det har framkommit att de svenska projekt som bildades, och då 
tänker vi främst på SWEBA och i viss mån FAV, alla har strävat efter att kunna bistå 
med kunskaper kring biblioteksverksamheten till förmån för BA. Andra svenska 
organisationer som redan fanns eller vars tillkomst inte direkt hade med BA att göra är 
Sida och Svenska Institutet i Alexandria.  
 
 
Det ter sig sällsynt värdefullt att svenska bibliotekarier har rest till Alexandria för att 
dela med sig av de kunskaper och erfarenheter de har genom det svenska 
biblioteksyrket. Sällsynt därför att Alexandria och antikens bibliotek knappast kan 
jämföras med det svenska biblioteksväsendets historia. Men myten om 
Alexandriabiblioteket har även i Sverige varit stark och fascinerande för oss svenskar. 
Det är därför inte förunderligt att Sverige har velat bidra med kunskaper, som vi 
tydligen har varit relativt ensamma om att besitta och dessutom villiga att delge. 
Åtminstone har det överensstämt synnerligen väl med till exempel datasystemet. 
Sanningen är inte heller att förglömma, att upptaget av kunskaper inte skett ensidigt av 
Egypten. Även svenska bibliotekarier har kunnat dra nytta av utbytet och kunnat samla 
nya erfarenheter. 
 
Viljan att sprida sina kunskaper har emellertid kostat pengar och projekten har fått 
ansöka om ekonomiskt bidrag via Sida. Att Sverige har valt att satsa på barn- och 
ungdomsverksamheten kan bero på att Sidas tyngdpunkt ligger på just barn och 
ungdomars väl och ve. Men det kan också bero på att projekten i allra högsta grad vill 
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applicera de svenska bibliotekens barn- och ungdomsverksamhet på den egyptiska, 
enkom för att den svenska modellen ter sig väldigt human och pedagogisk. Att vara 
delaktig i spridningen av information av kultur, såväl konst och musik som litteratur, 
torde vara en vision, ett mål som antikens Alexandriabibliotek skulle kunna identifiera 
sig med – om det hade existerat idag. Anledningen är att Alexandriabiblioteket 
symboliserade de intellektuellas samlingsplats och var ett center för forskning av alla de 
slag. Oavsett när eller vem som betänker vilka det är som är världens framtid, finns det 
alltid bara ett svar och det är: barnen.  
 
Sidas tyngdpunkt på barn ligger också nära UNESCO:s manifest för skolbibliotek som 
syftar till att ge barn samma möjlighet som vuxna har till information. För båda parterna 
torde det vara en källa till tillfredsställelse både det faktum att det överhuvudtaget finns 
ett barnbibliotek, i synnerhet som det inte var planerat från början. Barnavdelningens 
mål att ge barn kunskap om IT, kultur, historia, hälsa, miljö och strävan att även nå ut 
till resten av landet motsäger på inget sätt vad som är att fastslaget i manifestet. 
Tvärtom finns saker som nästan är ordagranna, som exempelvis att ordna speciella 
barnaktiviteter på biblioteket. 
 
Att barn är världens framtid är i och för sig ett logiskt konstaterande, men inte alltid lika 
enkel att omvandla till verkligheten. Politiska konflikter drabbar oftast hela 
samhällsutvecklingen och i Egypten har antalet analfabeter varit högt. Eftersom läs- och 
skrivkunnighet främjar den kognitiva utvecklingen, är det av stor vikt för Egypten att 
via den egna politiken och tillsammans med resurser från övriga länder, bland annat 
Sverige, arbeta för förbättrade utbildningsmöjligheter. Utifrån ett kulturellt perspektiv 
bör BA således betraktas som ett av verktygen till denna. Det breda kulturella utbudet 
som finns vid BA, torde även ur forskningssynpunkt, utgöra ett verktyg för människans 
fortsatta existens, men professor El-Abbadi är inte fullständigt övertygad om denna tes, 
för enligt honom håller BA, som forskningsinstitut, inte det mått som ursprungligen var 
tänkt. Kanske är det dock för tidigt att sia om BA, som forskningsinstitut, kan 
upprätthålla det rykte som antikens Alexandriabibliotek hade.  
 
Men utan ekonomiska och kunskapsrelaterande bidrag från andra länder, ter det sig 
synnerligen ovisst om BA överhuvudtaget hade kunnat förverkligas, dels för att 
Egyptens ekonomi inte var tillräcklig för att hantera ett sådant projekt som BA, dels för 
att nivån på den egyptiska bibliotekarieutbildningen hade stagnerat och inte utvecklats. 
Sveriges insatser när det gäller utbildning av biblioteksverksamheten, bör därför ses 
som ett av flera viktiga led i BA:s förverkligande och således även i den fortsatta 
utvecklingen av BA.  
 
Att syftet med Sveriges insatser emellertid inte enbart är att utveckla en kompetent 
biblioteksverksamhet, visar det breda kontaktnät som SWEBA och FAV har, och där 
exempelvis Borås Bibliotekshögskola ingår. Samarbetet som innefattar även andra 
länder belyser intresset för att Alexandria skall återfå den ledande ställningen inom 
vetenskap och kultur. Det internationella samarbetet påvisar också att Sverige endast 
utgör ett av många länder som önskar ett återuppståndet Alexandriabibliotek. 
 
Den kritik mot BA som uppstod i och med att hela projektet tog fart, kom även från 
Sverige. Mycket av kritiken från Sverige handlade att det var en myt att det forna 
Alexandriabiblioteket skulle kunna återuppstå. Svenska Institutet i Alexandria hörde till 
dessa röster. Men myten om antikens era i allmänhet och staden Alexandria och dess 
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bibliotek i synnerhet, visade sig vara större än vad de flesta hade kunnat ana. Människor 
med ett starkt intresse för bland annat egyptologi slog sig samman och bildade 
föreningar. UNESCO:s positiva inställning till idén om BA, torde också vara en 
anledning till att kritiken i Sverige förmildrades så småningom. Så gjorde även 
tveksamheten från Svenska Institutet, som bistått med ovärderlig hjälp i kontakterna 
mellan Sverige och BA. 
 
Det ter sig onekligen som om de svenska intressenterna har varit starkt engagerande i 
BA:s  förverkligande. SWEBA:s tillkomst tydliggör viljan att kunna påverka det 
egyptiska biblioteks- och informationssamhället i allmänhet och ryktet om antikens 
Alexandriabibliotek i synnerhet.  
 
9.5 Slutsats 
 
Vårt syfte var att undersöka hur återuppbyggnaden med BA gått till, dess värderingar 
och roller samt att se på Sveriges del i projektet. Andra infallsvinklar som ett mer 
ingående aktörsperspektiv har fått stått tillbaka. Figur 2 i kapitel 9.1 antyder även att 
förutom att se på de faktorer som påverkat BA skulle också en studie i hur BA påverkar 
samhället tillbaka vara möjlig, om än kanske i tidigaste laget då det nya biblioteket i 
Alexandria inte har varit verksam så lång tidsperiod än. Med tanke på vårt syfte, 
tidsramen för vårt arbete och övriga avgränsningar har vi valt att granska BA från ett 
samhällsperspektiv med struktur i fokus. 
 
Idén om att återbygga biblioteket torde tillskrivas professor El-Abbadi, som på 1970-
talet uttryckte sin frustration över att staden Alexandria och dess universitet inte hade 
något forskningsbibliotek. Det ter sig dock ha varit en omöjlighet att idén skulle ha 
uppstått, utan myten om antikens Alexandriabibliotek och som i månget och mycket har 
givit även staden Alexandria en mytomspunnen stämpel. Först på 1990-talet kom 
återuppbyggnaden igång på allvar tack vare en förbättrad ekonomi, relativ stabil politik 
och en nära unik optimism världen över. Detta kan ha varit orsaken till att man för BA:s 
räkning, fick betydelsefulla aktörer att bli intresserade och involverade i planeringen av 
återuppbyggnaden. Det var också lyckligt att UNESCO tidigare på 1980-talet hade en 
afrikansk generalsekreterare som kom att engagera sig. Allt detta torde också ha varit 
anledningar till att den egyptiska regeringen några år senare gav sitt stöd till projektet. 
Annat som har varit avgörande är att läs- och skrivkunnighet samt yttrandefrihet 
värderades högre än tidigare.  
 
Det ter sig dock som att det är för tidigt att sia om huruvida BA klarar av att leva upp 
till det rykte som antikens Alexandriabibliotek har, dels på grund av att det har förflutit 
så pass många år, flera tusen sedan hellenismen, som enligt källor var 
Alexandriabibliotekets samtid.  Dels för att ingen vet med säkerhet vilka samtida källor 
det är som är sanningsenliga, dels också för att det har visat sig finnas otaliga källor som 
beskriver Alexandriabibliotekets undergång i olika versioner. Detta understryker att 
pålitligheten när det gäller fakta om antikens bibliotek. Det tycks därför som om själva 
myten om Alexandriabiblioteket har varit den mest pådrivande faktorn för såväl 
förverkligandet av BA som av alla de olika länders insatser, bland annat Sveriges.   
 
Sveriges insatser har framförallt varit inom informationsteknologi, utbildning och 
barnverksamhet. De organisationer som främst varit inblandade är Svenska Institutet i 
Alexandria, Sida, FAV och SWEBA. Informanternas svar har fallit väl ut, och betytt 
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mycket ur forskningssynpunkt. De har gett oss en större insikt i det svenska arbetet. Vi 
har dels fått en större medvetenhet om det praktiska arbetet, dels de inblandades stora 
kunskaper, engagemang och vilja att hjälpa till. Vi har kunnat få en klar bild för oss hur 
arbetet framskridit. Andra fördelar har också varit att vi på så vis kunnat få med 
primärkällor, och ytterligare information som inte framkommit på annat sätt. 
 
Att alla mål och visioner, drygt tre år efter uppförandet av Bibliotheca Alexandrina som 
för många människor symboliserar antikens forna Alexandriabibliotek, ännu inte är 
uppnådda, torde de lärda inte tvista om.  Möjligheterna att åstadkomma dessa mål och 
visioner tycks å ena sidan ha funnits sedan starten, å andra sidan tycks de tillfälligtvis ha 
spolierats på grund av politiska konflikter. Det må vara myt eller inte, men antikens  
Alexandriabibliotek har en efterträdare i Alexandria. Även om det är ovisst om när BA, 
genom att uppfylla alla de krav som ett sådant mytomspunnet bibliotek som 
Alexandriabiblioteket må ha varit, är det emellertid helt naturligt att det kan dröja innan 
kraven är uppfyllda, i synnerhet vid eftertanken att det krävdes tre generationer för att 
åstadkomma en applicering av ett förtjänstfullt och ärbart rykte på antikens 
Alexandriabibliotek.  
 
Tanken att Alexandria återigen skall fungera som en världskosmopol för kulturellt 
utbyte är emellertid på väg att nå de mål och visioner som har blivit satta för BA:s 
existens. Som informationssystem har Bucklands roller att bevara, tillgängliggöra och 
identifiera ett naturligt företräde. Men för BA:s tillblivelse står det bortom allt tvivel att 
den symboliska aspekten har varit överordnad de övriga tre.  
 
Den symboliska rollen menar vi är i två delar, den första är myten. Att myterna om 
antikens Alexandriabibliotek har varit den mest avgörande faktorn i återuppbyggandet 
av biblioteket i Alexandria, understryks framförallt av att antikens Alexandriabibliotek 
har kommit att framstå som en symbol för all världens kunskap. Vi anser att det har haft 
en oerhörd stark påverkan på människor över hela världen och inte enbart egyptier. Det 
lär vara ytterst få som inte har läst om att antikens lärdomssäte existerade i Alexandria. 
Därför menar vi att den symboliska rollen har varit en slags stöttepelare för alla som har 
varit inblandande i projektet för BA.  
 
Den symboliska rollen är också den politiska. Den egyptiska regeringen har länge 
arbetat för att vara det ledande arablandet. Genom att upprätthålla ett forskningscenter 
via myten om antikens Alexandriabibliotek, finns det förhoppningar om att återfå staden 
Alexandria som en kulturell smältdegel på världskartan. Detta vittnar sålunda om den 
egyptiska regeringens strävan efter prestige.  
 
Det finns dock en sträcka kvar att gå eller bestiga på vägen eller berget, beroende på hur 
betraktaren uppfattar det. Exempelvis kan de summor pengar, som har satsats på det nya 
biblioteket, inte kunna jämföras med de förmögenheter de första Ptolemaierna satsade 
på det första biblioteket. Det återstår således att se hur utvecklingen framskrider efter 
den första generationens uppbyggnad av BA. När tre generationer har passerat kan 
tyvärr inte uppsatsförfattarna återuppta forskningen kring detta, men förhoppningsvis 
kommer det att finnas de som kan. Symboliken om huruvida BA kan ses som ett 
underverk eller som en begravningsplats känns idag för tidigt att besvara. Det är långt 
ifrån en död dröm som är begravd här, men det är inte heller ett underverk ännu. Med 
litet tillförsikt kanske man kan kalla det ett underverk i vardande. 
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