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Samtal kring biblioteket som metafor.

Åke Sellberg & Arja Mäntykangas

”Biblioteket” i digitaliseringens tidevarv

Arja Mäntykangas
Bibliotekarie/dokumentalist, doktorand i biblioteksvetenskap 1997-2002
Pågående avhandlingsprojekt med preliminär titel: Om biblioteksexpansion i tid och
rum

Biblioteket kan stå för många olika saker: det finns funktioner och biblioteksvardag
som bytt innehåll och form under tidens gång. Men det finns också andra aspekter
som kan stå för något mer, något som rör sig på en djupare, mer existentiell nivå. Vi
kan hitta sådana spår bl. a i en tämligen ny tyskspråkig avhandling som heter

Schrift, Wissen und Gedächtnis : das Motiv der Bibliothek als Spiegel des Medienwandels im
20. Jahrhundert , författad 1996 av Gunther Stocker.

Boken är skriven inom den litteraturvetenskapliga disciplinen. Disciplinen benämns
som ett annat, men det finns intressanta sammanflätningar med det biblioteks- och
informationsvetenskapliga området. Mångfalden av uppfattningar om bibliotek är
spännande och väcker nyfikenhet. Det torde vara värdefullt att även se biblioteket i
olika kontexter för att kunna identifiera dess gränser (om det finns sådana idag).

Avhandlingen har biblioteket som ett centralt tema redan i titeln. Författaren
motiverar valet av biblioteket utifrån dess långa historia inom skriftkulturen. Det har
inneburit en plats för litteraturen, det är en plats för skrivande och läsande.
Biblioteket har under årtusenden stått för lagring av centrala områden inom skrift,
vetande och minne.

Författaren (i likhet med många andra) menar att dessa områden förändras av de nya
medierna och därmed förändras även vår kultur: vi har tidigare till exempel fått
radiomediet och nu pågår en digitalisering. Biblioteket har dock även stått för något



annat: i den filosofiska och konstnärliga diskursen tjänar det som en världsbild, som
föreställning om världsalltet, oändlighet, gudomligt vetande och vishet, menar
Stocker. Detta belyser han med hjälp av studiet av vissa litterära texter.

I den sammanfattande diskussionen menar Stocker att vi kan se tidsmässiga
tyngdpunkter i de tolv utvalda texterna. En del är från 1930-talet och en annan från
1990-talet med några få undantag. Han menar att det finns ett samband mellan
biblioteksmotivets förekomst och de samhälleliga och kulturhistoriska
förändringarna vid dessa tidpunkter. Såväl 30-talet som 90-talet är tidpunkter som
följer efter sönderfallet av traditionell politisk ordning. Även den andliga ordningen
skall ha påverkats av detta. På 30-talet handlade det kulturellt och som
osäkerhetsökande faktor om att övergå till radiomediet och på 90-talet om
digitalisering, telekommunikation och om multiplicering av bilder.

Stocker konstaterar utifrån sin studie att bibliotekstematiseringen kan ses som
litteraturens reaktion på ökad osäkerhet och medieskiftet. När skrift, vetande eller
minne hamnar i kris, behandlar litteraturen detta i biblioteksmotivet.
Det finns även andra biblioteksteman som Stocker funnit i sin studie och dem
benämner han bl. a. som

- Biblioteket som ett krisfenomen
- Biblioteket som ordningens rum
- Biblioteket som tillflykt
- Biblioteket som vetandets tempel
- Biblioteket som "det världsfrämmande"
- Biblioteket som återspegling av den bortträngda kvinnan
- Biblioteket som sökande
- Biblioteket som urval och minne
- Biblioteket som f ullständighetens myt
- Biblioteket och brandmyten
- Biblioteket som skriftkulturens självreflektion
- Biblioteket och "distanseringens estetik"

Vi kan återfinna således "biblioteket" i ett flertal olika sammanhang i denna studie.
Biblioteket är även ett använt motiv i psykoterapin.
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Åke Sellberg

Läkedom för själen.
”Biblioteket” som motiv i psykoterapi.

Av

Åke Sellberg
F.d. överläkare
Psykiater och psykoterapeut
Handledare och lärare i symboldrama

Ett av de äldsta biblioteken vi känner till anlades av kung Osymandiasi i Memfis, och
över vars ingång han hade låtit skriva ”Läkedom för själen”. Biblioteket blir därmed
ett legitimt objekt för en psykiater.

Ordet bibliotek betyder egentligen rum för förvaring av böcker. Man kan också säga
bibliotek om en samling böcker med likartat innehåll, t ex ”Medicinska
centralbiblioteket” eller ”Barnbiblioteket Saga”. Ordet bibliotek är starkt symboliskt
mättat, då ofta relaterande till existentiella frågor.

Vid Bibliotekshögskolan i Borås har Arja Mäntykangas ägnat särskilt intresse åt
biblioteket som metafor. Eftersom jag själv i många år i psykoterapin arbetat med
bilder och metaforer har jag sett detta som en intressant och delvis ny infallsvinkel.
Av särskild betydelse är därvid att jag i psykoterapin ofta använt just ”biblioteket”
som motiv.

Incitamentet till denna studie var en bok av en tysk litteraturforskare som heter
Stocker. Hans bok handlar om biblioteket som motiv i skönlitteraturen (Stocker
1997). I vår västerländska kultur har skriftspråket sedan länge haft en dominerande
ställning. Göran Hägg menar att införandet av det fonetiska alfabetet några hundra
år före vår tidräknings början är och förblir den största informationsteknologiska
innovationen genom tiderna (Hägg 2000).

Under senare år har emellertid skriftkulturen hotats från flera håll. Audiovisuella
media tar allt större plats. Skriftspråkets dominerande digitala kod ersättes efter
hand med en analog audiovisuell kod grundad på tal och bilder. Detta kan upplevas
som ett hot mot skriftkulturen. Konsekvenserna av detta diskuteras numera i olika



sammanhang. Stocker antar att den pågående mediaväxlingen återspeglas i
skönlitteraturen där biblioteket förekommer som motiv.

Jag skulle vilja erbjuda mina erfarenheter till denna grupp genom att med modern
psykoterapeutisk metodik (imaginationer, symboldrama) låta Er själva uppleva vad
en mediaväxling kan innebära. Att vi använder den korta tid vi har till vårt
förfogande till att utforska vårt inre bibliotek!

Bilderna i denna presentation har målats av klienter som gått i symboldramaterapi,
och en session där ”biblioteket” var motivet. Instruktionen löd: ”Föreställ dig ett
bibliotek”.

Fig 1.
Ett vanligt tema när ”biblioteket” användes som motiv i symboldrama. Bland bibliotekets alla
böcker finns en, just en, som innehåller mänsklighetens samlade visdom. I ”Livets bok” finns
koden som talar om hur man skall uppföra sig i livets alla skeden.



Figur 2
”Biblioteket som motiv i symboldrama.” I en hylla hittar en man en bok som han förstår
innehåller mycket visdom och svaret på alla hans frågor. När han skall läsa den visar det sig
emellertid att texten består av för honom främmande bokstäver. Efter mycken möda lyckas
han tolka texten till ett meddelande som dock för honom är obegripligt.



Figur 3
Patienten gestaltar i sitt drama två sidor av sitt förhållande till bibliotek. Hon ser först en
liten flicka i 5-årsåldern som sitter på golvet och leker i lugn och ro. För henne är biblioteket
ett stort och lockande äventyr. Senare i dramat ser hon sig själv som en tanig tonåring,
bokhyllorna håller på att ramla över henne, hon pressas av kravet att vara duktig. Att inte
hinna följa med i facklitteraturen, böckerna har blivit ett hot.
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