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Inledning 
 
Detta paper är en förkortad och något omarbetad version av historiekapitlet i Bibliotek i Samhälles 
(BiS) jubileumsbok En ny förening är nödvändig (2009). Boken som har mer än trettio författare, 
ger en mångfacetterad bild av föreningen och tidskriften bis under de första fyrtio åren. 
 

Hur det hela började 
 
Den 27 april 1969 träffades 18 studerande på Skolöverstyrelsens biblioteksskola i Solna, för 
att diskutera bildandet av en ny biblioteksförening.  Den existerande Sveriges Allmänna 
Biblioteksförening (SAB), ansågs alltför stelbent och opåverkbar. Inte heller ett yngreförbund 
inom SACO-facket, Svenska Folkbibliotekarieförbundet (SFF), var en tänkbar arena. ”En ny 
förening är nödvändig.” står det i mötesanteckningarna. Några av de frågor som, enligt 
protokollet, var mest aktuella att driva och förhållanden angelägna att ändra var: att 
biblioteksdebatten fördes isolerad från samhällsdebatten i stort ”av bibliotekarier, för 
bibliotekarier”; att bibliotekarier hade svårt att agera gentemot chefer och styrelser, det måste 
till ett ”progressivt nätverk” för konfliktsituationer; att fackliga frågor borde diskuteras mer; 
att utbildningen och fortbildningen behövde bevakas och kritiseras; att skolbibliotekens 
(eländiga) situation borde uppmärksammas; att könsrollsfrågor måste beaktas; att 
indoktrineringen på biblioteken måste angripas. 
 
Söndagen den 18 maj 1969 samlades cirka 60 personer och bildade formellt föreningen 
Bibliotek i samhälle (BiS) och beslöt att ge ut tidskriften bis, som skulle vara enkel, billig, och 
utkomma oftare än SABs Biblioteksbladet (BBL), som då var en kvartalstidskrift. 
Många liknande radikala yrkesorganisationer startades vid ungefär samma tidpunkt, till 
exempel Socialistiska lärare (SOL) och Socialistiska jurister. I Danmark fanns en mycket 
livaktig radikal förening, Yngre Bibliotekar som samma vår, just när eleverna från den 
svenska biblioteksskolan var på besök, splittrades i en marxistisk och en flower-power-falang. 
Den senare vissnade ganska snabbt, medan den mindre flummiga marxistiska delen efter ett 
tag lade ner föreningen och dess tidskrift, eftersom man ansåg sig kunna påverka mer genom 
att jobba inom de etablerade organisationerna. Där fanns de länge i tidskriften Bibliotek 70, 
som sedan blev Bibliotekspress.  
 

Revolutionär kamporganisation eller diskussionsklubb 
 
Det tog några stormiga stormöten innan BiS formellt, med knapp majoritet, blev en socialistisk 
organisation våren 1970. Men redan i ledaren i tidskriften bis nr 1, 1969 heter det: 
 

 ...”i denna bis påpekar vi vikten av målinriktad biblioteksforskning och av att krossa 
kapitalismen. Det farliga i det överestetiska biblioteket, där en låntagare kan känna sig som en 
skamfläck, framhålls. Allaktivitetsbiblioteket prisas, en plats där man kan få existera utan att 
någon skall tjäna pengar på det, en sällsam favör i vårt genomkommersialiserade samhälle. 
Och likaså stöds det provocerande biblioteket, det som söker sprida kunskap, och bekämpa det 
slappa liberala biblioteket, det som bara är en storfinansens hjälpreda att omvandla folk till 
lätthanterliga konsumenter av dravel till överklassens lov... Och sist men inte minst stöder 
naturligtvis tidningen FNL.” 
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Den redaktion som gjorde de första bis-numren stod till vänster om föreningens dåvarande majoritet.  
Denna första ledarspalt fick därför en hel del intern kritik och ledde till debatt och förslag om att 
förening skulle skriva in socialismen i programmet. Sedan dess har det ”lilla ordet socialism”, lett till 
ständigt återkommande långbänkar, som genom åren har dominerat många oändliga möten. 
Resultatet av dessa ideologiska maratondebatter blev avhopp både åt höger och vänster och av ren 
trötthet.  
 

Kampen går vidare 
 
De första åren i föreningens historia var intensiva, inte bara vad gällde den interna debatten. 
Massmedia var intresserade och föreningens uttalanden och aktioner fick stor uppmärksamhet. 
Framförallt var det kraven på en vidgad målsättning för folkbiblioteken, kritiken av SAB och av 
förslaget till ny bibliotekarieutbildning, som kommenterades i massmedia, för det mesta i positiva 
ordalag.  
 
Så småningom blev föreningens verksamhet mer lågmäld och mindre aktionsinriktad. Kanske är BiS 
den enda fortfarande existerande av dessa socialistiska yrkesföreningar. Biblioteksanställda är ju 
vana att gneta på utan stora omedelbara framgångar eller mätbara succéer, så därför har BiS levt 
vidare och envist fortsatt att driva sin linje oberoende av vart det blåst och visst urholkar droppen 
stenen tillsist. Medlemsantalet har varit sakta sjunkande sedan mitten av 70-talet, många har ägnat 
några intensiva år åt föreningsarbete och sedan valt nya arenor medan andras engagemang fortsatt 
genom decennier. 
 

Mer bibliotek åt fler 

Det viktigaste för BiS både då och nu är att bredda bibliotekets sociala bas, att nå nya grupper med 
bibliotekets alltmer omfattande service, så att en ökad satsning, eller neddragning, på folkbibliotek 
inte leder till fördjupare kunskaps- och kulturklyftor. 
 
Redan i de första numren av tidskriften framträder de områden som genom åren varit de för BiS 
mest angelägna: barn- och ungdomskultur, biblioteksservice för invandrare, uppsökande, social 
biblioteksverksamhet på t.ex. fängelser och vårdinstitutioner, arbetsplatsbibliotek, biblioteket 
som lokalt kulturcentrum. Genomgående för alla diskussioner, uttalanden, remissvar och 
programskrivningar är betoningen av kvaliteten och allsidigheten i verksamheten och bibliotekets 
uppgift att bidra till människors möjlighet att bli aktiva och medvetna och på ett solidariskt sätt 
tillvarata och utnyttja sina medborgerliga rättigheter. Hörnstenarna i föreningens värdegrund har 
alltid varit antikommersialism, antiimperialism, internationell solidaritet och kvalité. 
 
I linje med tidigare deviser som ”mer bibliotek åt fler” eller ”bibliotek för alla men inte allt” 
myntade BiS i slutet av 90-talet begreppet Det rättvisa biblioteket. Sedan dess har det varit den 
övergripande rubriken på de seminarier som föreningen anordnar under bokmässan i Göteborg. 
Förslaget kom ursprungligen från Mats Myrstener, en av bis flitigaste skribenter och aktivaste 
medlemmar, som även, tillsammans med Lennart Wettmark, bis ständige redaktör, engagerat sig i 
det närbesläktade temat social utestängning. BiS tog upp frågan om utanförskap redan för tio år 
sedan, alltså långt innan alliansregeringen förvred begreppet.  
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Från allaktivitetshus till kulturhus 
 
De flesta av de frågor och ställningstaganden som kommer fram i de första numren av tidskriften har 
sedan fördjupats och vidareutvecklats genom åren. I de första numren av bis handlar det om 
allaktivitetshus, d.v.s. om en utvidgad roll för biblioteket för att nå nya grupper och bli ett självklart 
kulturellt centrum och forum för andra åsikter än etablissemangets. Allaktivitetshus var lösenordet i 
slutet av 60-talet och början av 70-talet. Vi som var med då minns Avenyn 18, Hagahuset och 
Sprängkullen i Göteborg och Gamla Bro i Stockholm. De främsta förespråkarna i BiS var Helena 
Sandblad och Alf Engström. När föreningen uppmärksammades i pressen i samband med aktioner 
vid SABs årsmöte 1969 så var det just kravet på att biblioteken skulle ge plats för nya 
otraditionella verksamheter som kommenterades. 
 
Vad man önskade var ändamålsenliga lokaler för både skapande och upplevelser av 
ickekommersiell kultur, hus där biblioteket skulle vara en självklar del, gärna i centrum. I väntan 
på dessa lämpliga lokaler försökte man på många ställen få filialbiblioteken att räcka till. De var ju 
ofta de enda offentliga lokalerna i rekordårens betongförorter. 
 
Idag heter det mötesplats och är det lite mer välförsett, så är det kulturhus och de ska präglas av 
mångfald, öppenhet och brukarmedverkan, moderna etiketter på gamla idéer. Idéer som ständigt 
måste fyllas med nytt innehåll av nya grupper för att de inte ska fastna i stelbenta organisationer och 
institutioner.  
 

Barn - och ungdomskultur 
 
Vad gäller barn- och ungdomskultur har enormt mycket hänt i de flesta kommuner, samtidigt som det 
kommersiella utbudet vuxit explosionsartat. Biblioteken har fått möjlighet att arbeta mer 
uppsökande. Samarbetet med skola, förskola och BVC är numera självklart. Teater, musik och annan 
programverksamhet är oftast en naturlig del av barnbiblioteksverksamheten. Det stora ansvar för 
barns fritid och tillgång till kultur, som man inom BiS på 70-talet ansåg att biblioteken borde ta, efter-
som ingen annan fanns till hands i de nya förorterna, delas nu med flera parter. Den tiden känns 
avlägsen nar vi på BiS möten i Göteborg diskuterade om vi skulle byta blöjor på nerkissade barn som 
placerats på biblioteket av desperata föräldrar i brist på daghemsplats.  Nu gäller det att försvara 
uppnådda positioner och inte låta det s.k. ITK-samhällets profeter muta in allt större del av 
bibliotekens magra budget. Dessutom behövs nu mer än någonsin att röster höjs för kvalitet och icke-
kommersiella alternativ oberoende av vilken institution som har ansvaret. Kloka och sansade huma-
nister kan inte nog ofta påpeka att en förutsättning för det nya s.k. informations- eller 
kunskapssamhället är allas tillgång till minst ett rikt och nyanserat språk. Annars blir det bara en 
tillbakagång till ett klassamhälle, där fundamentalister av alla de slag och andra som utnyttjar stora 
gruppers bristande kunskap, kan göra sig mäktiga.  
 

Det mångspråkiga biblioteket 
 
Olaf Berggrens första rapporter i bis om läget vad gällde litteraturförsörjningen för invandrare nr 
20-21, 1972 är skrämmande och avslöjande och kom att betyda oerhört mycket för utvecklingen av 
biblioteksverksamhet för de med annat modersmål än svenska. Flera senare bis-nummer har haft 
bibliotek och invandrare som tema, nr 66 (1982), nr 81-82 (1984) och enskilda artiklar med såväl 
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rapporter och exempel från vardagen som mer teoretiska debatterande artiklar är ofta återkommande 
genom åren och har blivit alltmer internationella.  

Många bissare har genom åren arbetat just på bibliotek i mångspråkiga storstadsförorter och betytt 
mycket för att bygga upp en lokalt anpassad biblioteksverksamhet, som ger invånarna möjligheter att 
såväl bibehålla och utveckla det egna språket och kulturen som att hitta vägar in i det svenska 
samhället. 

Arbetsplatsbibliotek 
 
I bis nr 3-4, 1969 kritiserar Karin Oscarsson förslaget till ny bibliotekarieutbildning (BU) 
för att den överhuvudtaget inte behandlar bibliotekets uppsökande verksamhet utan är helt 
fixerad vid den förväntade informationsteknologiska utvecklingen. Det är i princip samma 
kritik som BiS upprepat inför varje revidering av utbildningen. Karins pionjärinsats när det 
gällde uppbyggandet av arbetsplatsbibliotek i Malmö har omvittnats. Många andra bissare har 
slitit både andligen och kroppsligen med arbetsplatsbibliotek utan att det har lyckats bli någon 
väletablerad del av folkbiblioteksverksamheten. Redan innan de stora 
biblioteksnedskärningarnas tid på nittiotalet hade arbetsplatsbiblioteken prioriterats bort i 
många kommuner. Där de finns kvar ses de mer som en personalvårdande arbetsmiljöåtgärd 
än som en kulturpolitisk satsning och kommunens bibliotek är mer sällan engagerat i 
verksamheten. Den årliga författarkonferensen ”Boken på arbetsplatsen” på Brunnsviks 
folkhögskola brukar avrapporteras i bis. Senast 2003 gjorde BiS ett skapt uttalande om vikten 
av arbetsplatsbibliotek. Att de senaste SOM undersökningarna konstaterat att det är 
arbetarklassens män som minskat sina biblioteksbesök gör inte saken mindre angelägen. 
 

BiS och den nya tekniken 
 
I ovan nämnda frågor har BiS hela tiden haft en klart offensiv och uttalad linje, även om diskussion och 
ifrågasättande givetvis förekommit såväl i tidskriften som på möten och i internbulletinen. I 
uttalanden, remisser och artiklar har föreningen oftast krävt radikalare, mer långtgående 
förändringar och reformer än vad som blivit fallet. Sedan när nedskärningarna börjat har 
föreningen försvarat den tumme det ändå ”bidde”. 
 
År 1970 togs ”datafrågor och ADB” upp på ett föreningsmöte. När det gäller ny teknik och nya 
media har BiS i stort haft en kritisk och till en början avvaktande hållning. Man kan också ana ett visst 
ointresse. Kravet på att prioritera ”eftersatta grupper”, uppsökande verksamhet och filialer på stora 
huvudbiblioteks bekostnad ledde till att man i föreningen först inte insåg den nya teknikens 
revolutionerande möjligheter för även de allra minsta biblioteken att fungera som huvudbibliotek, att bli 
lokalglobala. 
 
Men föreningen har genom åren fått en alltmer positiv syn på teknikens möjligheter och insikt om att 
det är innehållet inte tekniken som ska vara avgörande för bibliotekens ställningstagande. I bis 1982 
manar Ulf Larson kamraterna att komma ut ur BUMS-träsket ”det  är den massiva totala 
datoriseringen av hela det västerländska samhället som är intressant”. Sedan har det följt en lång rad 
artiklar om konsten att lagra och söka information elektroniskt och dess ideologiska och 
bibliotekspolitiska implikationer. Gratisprincipen, Internetpolicy, urval och tillgänglighet vad gäller 
IT och nya media är alltsedan mitten av 80-talet ständigt återkommande ämnen i bis spalter och 
numera även på webbplatsen och i BiS-bloggen. Under senare år har det handlat allt mer om juridik, 
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internationella avtal och upphovsrätt. Siv Wold Karlsens undersökande journalistik i dessa frågor har 
lett till debatt långt utanför bis spalter. Thomas Hedman skrev flera utredande teoretiska artiklar och 
nu på 2000-talet guidar Kalle Laajalas bland nya digitala möjligheter. 
 

Bibliotek är urval 
 
Redan från början kritiserades tanken att det skulle vara demokrati "att ge folk vad folk vill ha" och 
BiS kvalitetslinje i mediaurvalet formulerades. Mediaurval har genom åren varit ett av de stora 
debattämnena inom föreningen. Mycket arbete har lagts ner i flera lokalgrupper på formuleringar, 
analyser och alternativa litteraturlistor. Diskussionerna har handlat om mycket mer än den eviga 
frågan om bibliotekens inköp av skönlitteratur. 
 
Tyvärr har utvecklingen i denna fråga inte gått enligt BiS linje. Visserligen står det i 1974 års 
kulturpolitiska mål, fastslaget även i 1997 års variant, att man ska ”Främja kulturell mångfald, 
konstnärlig förnyelse och kvalité och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar”, 
men i praktiken har ”att köpa på efterfråga” blivit den överordnade principen, en för biblioteken 
livsfarlig utveckling. Hur motivera gratisprincipen när Läckberg, Marklund och liknande lättgods 
toppar utlåningsstatistiken därför att massor av exemplar köps för skattepengar istället för exempelvis 
lexikon och språkkurser. Deckare, smarriga filmer och cd ger givetvis mer utlån än ett brett urval 
kulturtidskrifter. 
 

Lag och ordning 
 
Folkbiblioteksutredningen, SOU 1984:23 var i princip ett officiellt fastläggande av en del av BiS 
bibliotekspolitik, men tyvärr 15 år försent när rekordåren var över och högern fått vind i seglen. BiS 
har sedan starten krävt en bibliotekslag och skrivit flera förslag, även i samarbete med Vänsterpartiet. 
Föreningens krav på normerande bibliotekslag har ännu inte gått igenom, men som sista land i Norden 
fick Sverige en lag 1997. Men vad hjälper en lag, det blir mest tomma ord, när inga medel ställs till 
förfogande. Ett förstatligande av biblioteksväsendet har ett många gånger förslagits inom bis, men där 
har utvecklingen först gått åt motsatt håll med stadsdelsnämnder och entreprenad. Fast snart svänger 
nog pendeln åt bishållet. Nu kräver SB, Svensk Biblioteksförening, en nationell bibliotekspolitik i god 
bisanda. Inte minst den digitala utvecklingen gör det uppenbart för alltfler att en samordning landets 
biblioteksväsen är nödvändig. Risken är att det sker på folkbibliotekens bekostnad, att det blir KB och 
forskningsbiblioteken som bestämmer villkor och dagordning. BiS behövs fortsatt för att hävda 
folkbibliotekens särart och unika uppdrag.   
 

Bibliotek här, där, nu och då  
 
Tidskriften bis har genom åren innehållit åtskilliga biblioteksreportage från hela världen mellan 
Nicaragua och Tensta. De ger nu vid förnyad läsning en god tidsbild och stämmer till eftertanke, hur 
gick det sedan? 
 
Tidskriften har kommit att innehålla alltmer biblioteks- och folkbildningshistoria, framförallt signerat 
Mats Myrstener. Det har speglat ett sökande efter folkbibliotekens rötter bland arbetarbibliotek och 
studiecirkelbibliotek. Socialistisk kultursyn, folkbildning och samarbete med studieförbunden har 
dokumenterats och debatterats. En stor insats gjorde BiS-gruppen i Stockholm med Lasse Ljunggren, 
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Birger Karlsson, Wilhelm Wikbom som eldsjälar med utgivningen av "Boken åter i centrum" med 
studiehandledning av Erik Ransemar 1983. Ett gigantiskt projekt som frestade hårt på BiS 
lokalgrupp i Stockholm och föreningens ekonomi, men fått ett bestående värde, även om den blev 
kritiserad för att vara alltför socialdemokratisk. Folkbibliotek och folkbildning är ett ständigt 
återkommande tema i tidskriften och föreningens verksamhet, nu senast under 2008. 
 
Biblioteksrapporterna har blivit alltmer internationella. Bissare har varit på studieresor i exempelvis London, 
Berlin, och föreningen har drivit samarbetsprojekt med organisationer i Sydafrika och Palestina. Artiklar finns 
även från andra delar av Afrika, liksom från USA och Latinamerika. BiS växande internationella engagemang 
och kontaktnät avspeglas i tidskriftens allt världsvidare innehåll. 
 

Krossa hierarkierna! 
 
En viktig fråga för BiS under de första åren var arbetsplatsdemokrati, en nedbrytning av det hie-
rarkiska systemet inom biblioteken. Denna BiS kritik av den bristande arbetsplatsdemokratin var långt 
före MBL. Den fackliga medvetenheten på biblioteken var närmast noll. Både i Stockholm och 
Göteborg anordnade bissare allmänna personalmöten för att diskutera interna missförhållanden och 
bibliotekspolitiska frågor. Behovet av ett sådant forum var stort. Men i och med att fackklubbarna 
och MBL (1976) kom till har det arbetssättet med spontana anarkistiska manifestationer, typ öppna 
brev och alternativa förslag, förhandlats bort och inordnats i reglementsenliga former och 
lagparagrafer. Samförstånd, samverkan och individuella löner, har ersatt protester, aktioner och 
provokationer. Det är åter ganska tyst på biblioteken. 
 
Under första delen av 70-talet var artiklar om arbetslag, arbetsrotation, arbetsdelning, likalön 
dominerande i tidskriften. Biblioteksanställdas klasstillhörighet analyserades och diskuterades. Med 
exempel från Kina och Kuba försökte man konstruera modeller för arbetsplatsdemokrati, som idag kan 
förefalla både utopiska och smått naiva. Men nog kan det väl snart vara dags att damma av en del av 
dem nu när kraven på starka ledare och handlingskraftiga chefer länge varit obehagligt högljudda.  
Men inget var så enkelt som vi trodde, alla ville faktiskt inte vara med och bestämma, och vi som 
ville har väl vid det här laget skaffat oss den möjligheten.  
 
Vi är många som nu befolkar de hierarkier vi då ville krossa. Vi finns på Kulturrådet, i SBs 
styrelse, som lärare på BHS och på massor av chefstjänster. Har vi verkligen lyckats förändra 
något eller har vi övertagit förvaltandet av en oförändrad struktur och fyllt den med ett nytt språk 
och nya honnörsord? Är de stora förändringar vi upplevt bara en illusion? Var är i så fall de som 
kan slå hål på den vanföreställningen?  
 

Fackligt 

När MBL infördes blev det en självklarhet för bissare att engagera sig fackligt. Många var kritiska till 
SACO och därmed SFF, Svenska Folkbibliotekarie Förbundet och gick istället med i SKTF, 
Svenska Kommunaltjänstemanna förfundet. Det ställningstagandet väckte stor förvirring både 
inom SFF och SKTF och många hårda ord utväxlades framförallt under SACO-strejken 1971 
Den fackliga tillhörigheten diskuterades mycket under de första BiSåren och till sist enades man om 
att det går bra med vilket som, huvudsaken är att man är aktiv, vilket många varit genom åren. 
Självklart var och är ett flertal bissare syndikalister och med i SAC 

BIS startade tidigt debatten om lagarbete och lika lön och krävde utbildningsmöjligheter för 



 8

kontorister och större chanser för ”långvägare” att komma in på folkbibliotekarieutbildningen 
utan akademiska meriter. Ett krav som inte längre är aktuellt, nu när grundskolan är genomförd, 
gymnasieskolan utbyggd med resurser för alla, studiemedelssystemet infört och därmed 
akademiska studier inte längre är en stängd väg för det stora flertalet.  

Införandet av latitudlöner under 80-talet, med möjlighet till individuella morötter, och sedan det 
individuella lönesystemet var något som BiS var stark motståndare till. Dessvärre blev så 
småningom fack och arbetsgivare ense om att införa detta mer eller mindre godtyckliga 
instrument för att mobba och splittra. De vanliga medlemmarna kördes över och ställdes inför 
fullbordat faktum.  

 

SAB och BTJ 
 
Andra biblioteksinterna frågor som engagerade BiS i början var BTJ och SAB. Båda institutionerna 
kritiserades kraftigt och utan förbarmande. BTJ, som då ägdes av SAB och kommunförbundet, dvs 
av biblioteken, försökte försvara och förbättra sig. Det "organisatoriska virrvarret" SAB har nu gått 
samman med de vetenskapliga bibliotekens orgnisationer och heter  SB, Svensk Biblioteksförening. 
Bit för bit har man sålt ut BTJ, som numera ägs av ett riskkapitalbolag, vilket verkar äventyra 
företagets existens. Mot denna försäljning kämpade många förgäves, tapprast in i det sista var 
bissaren Lena Lundgren, som stod rätt ensam kvar på barrikaden då den sista aktieposten såldes på 
2000-talet. Kanske är det dags att börja från början igen, att starta ett för biblioteken gemensamt 
offentligägt serviceföretag, men det strider nog mot något EU-diktat. 
  
Kanske överskattade vi inom BiS SABs betydelse för svenskt biblioteksväsen och ödslade krut på en 
papperstiger. En tandlös tiger som dock på senare år blivit något mer på bettet. Som aktiva enskilda 
medlemmar i SABs, SBs styrelser och grupper har många bissare gjort betydande insatser genom åren.  
 

Mycket mer än bibliotek 
 
Förutom biblioteksfrågor är det vissa teman och ämnen som genom åren alltid funnits med i 
tidskriften och i mötesverksamheten. Presentationer av små bokförlag, antikvariat, bokkafeer och 
föreningar som ideologiskt står Bis nära har förekommit i stor mängd, speciellt under 70-talet, 
men de var väl fler då. En aldrig sinande ström av nya tidskrifter på vänsterkanten har introducerats i 
spalterna, somliga har blivit kortlivade; andra gnetar på fortfarande som t.ex. Folket i Bild. Många 
enskilda bissare och ibland hela lokalgrupper var i olika delar av landet engagerade i andra tidskrifter, 
festivaler, bokcaféer, kulturföreningar och kampanjer  vilket präglat tidskriften beroende på var i landet 
de olika numren gjorts. 
 
Utställningar omskrivs ofta i de första årgångarna, inte så sällan gäller det utställningar som 
stoppats av politiker eller höga tjänstemän. Det mest uppmärksammade fallet var FNL-utställningen 
på Solna stadsbibliotek som kulturnämnden där inte ville tillåta, vilket föranledde BiS hittills enda 
demonstrationståg. Bland bis många specialnummer finns Birger Hallingströms om  Arnold Ljungdal och om 
Lars Görling. Göteborgsgruppens temanummer om svensk och utländsk arbetarlitteratur, kan också 
nämnas. I dem medarbetade såväl författare, som Peter Birro och Lars-Åke Augustsson, som  
litteraturvetare. 
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Många författare har genom åren medverkat i bis, både med skönlitterära bidrag och med artiklar om 
bibliotek, bokmarknaden och skrivandets vedermödor. Så var t.ex. Siv Widerberg och Sven 
Wernström bland skribenterna redan i de allra första numren.  
 
 
Ut i vida världen 
 
Stöd FNL stod det i första numrets ledare. På biblioteksskolan i Solna under BiS första år samlade vi in 
pengar, inte bara till FNL utan även till stöd för LKABs strejkande gruvarbetare och Frelimo. 
Alltsedan dess finns det ett växande internationellt engagemang i föreningen. Föreningens första 
insamling för Palestina var 1976. Insamlingar och biståndsprojekt har haft biblioteksanknytning, 
såsom bibliotek i Nigaragua, på Kuba och framförallt i Sydafrika, med bokinsamling till Mapute. År 
2008 är det åter insamling till barnböcker till Palestina. 
 
BiS internationella egagemang har också handlat om EU, WTO, MAI, GATS, WIPO, PLR m fl organisationer 
och avtal som föreningen ser som hot mot demokratin, solidariteten, offentlig sektor, offentlighetsprincipen och 
informationsfriheten i stort och speciellt mot folkbibliotekens möjligheter att fortsatt vara en garant för 
informations- och yttrandefriheten. Under senare år har framförallt Siv Wold Karlsens och Lasse Karlssons 
artiklar benat ut  alla intrikata turer och försök till mörkläggning  av till synes evigt pågende förhandlingar  där  
kultur och information enbart ses som varor och tjänster som ska köpas och säljas på en marknad. Bis alldeles 
egna globalisering innebär att det internationella arbetet och  det på hemmaplan integreras mer och mer. Temat  
om socialt utanförskap  ledde exempelvis till en studieresa till London där Shiraz Durrani, såväl expert i ämnet 
som aktivist, ordnade möten och studiebesök.  
 

Föreningsliv 
 
BiS som organisation är numera av något modifierad 68-modell. Högsta beslutande organ är årsmötet. 
Från början fanns ingen styrelse utan bara ett arbetsutskott, ett uppdrag som cirkulerade mellan 
lokalgrupperna. Sedan 1983 har föreningen en styrelse och en redaktionsgrupp, numera sammanslagna, 
men ingen ordförande. Den tekniska utvecklingen har gjort att tidskriften nu har en redaktör, Lennart 
Wettmark. En kassör har givetvis alltid funnits, som i all tysthet gnetat på med det måste göras för att 
en förening ska fungera.  
 
Unikt för BiS från början var arbetet i ämnesgrupper. Vid starten fanns grupper för pr-frågor,  
arbetsplatsdemokrati, utbildning, barnkultur samt för invandrare och bibliotek. Precis som tanken var 
har ämnesgrupper uppstått och avsomnat alltefter behov. Numera är modellen med formellt inrättade 
ämnesgrupper övergiven, istället tillsätts tillfälliga arbetsgrupper när så behövs. 
 
Aktiva lokalgrupper fanns under hela 70-talet och en bit in på 90-talet på många platser. Den största 
fanns i Stockholm med över 100 medlemmar tidigt 70-tal, organiserad i olika grupper och länge med 
en egen lokal. Även i Malmö/Lund fanns en mycket aktiv lokalgrupp med bland andra Finn Hagberg 
och Karin Oskarsson som eldsjälar. Nybro, Värmland, Borås, Gävle, Östersund, Halmstad, Skellefteå, 
Umeå, Luleå, Eskilstuna/Örebro och Göteborg hade under olika perioder aktiva grupper som drev 
lokala frågor, gjorde bis-nummer och anordnade möten och studiecirklar. I flera fall finns de kvar 
som nätverk som fungerar när så behövs. År 1977 hade föreningen 500 medlemmar tio år senare var 
antalet halverat och har sedan fortsatt att sakta krypa neråt. Den prenumererade upplagan av 
tidskriften var i mitten av 80-talet 1200 ex. 
 
Förutom de årliga beslutande stormötena/årsmötena har det anordnats mellanmöten på olika teman.  
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För att så många som möjligt skulle kunna komma till mötena tillämpades ett system med solidarisk 
resutjämning. Systemet har ändrats genom åren och alltmer övergått till att föreningen betalar resor i 
viss utsträckning. Övriga praktiska arrangemang löses på billigaste sätt, man medtar, sovsäck, 
liggunderlägg, lakan eller vad som nu kan behövas för att sova på någons golv eller extrasäng, möten 
hålls oftast i helgstängda bibliotek eller andra ”gratislokaler”. 
 
Temamöten har anordnats om bland annat video, mediaurval, barnlitteratur, nedskärningar, 
folkbiblioteksutredningen, bibliotekslag, databaser, BUMS, entreprenad, bibliotek och näringsliv, 
läsfrämjande arbete, skolbibliotek, nyliberalism, kommundelsnämnder, socialistisk kulturpolitik, 
arbetsplatsbibliotek, tonåringar och skönlitteratur, uppsökande verksamhet, lönepolitik. Därtill 
kommer alla oändliga diskussioner om stadgar, handlingsprogram, uttalanden om allt från 
gruvarbetarstrejken till nedläggning av En bok för alla, och alla remissvar som föreningen skrivit 
antingen man var ombedd eller inte. 
 
I samband med mötena har många författare, politiker, debattörer, forskare medverkat, såsom Sven 
Grassman, Torgny Karnstedt, Karl Erik Lagerlöf, Per Wästberg, Aino Trosell, Göran Tunström, 
Bengt Nerman, Jan Ristarp (v), Bertil Jansson (LO), Lasse Karlsson (Attack), Per Sundgren (v), Nils 
Mohrs, Maria Nikolajeva och Pedagogiska gruppen i Lund. 
 
Som om inte alla dessa möten var nog så har en del bissare, med familjer, träffats även sommartid. 
Sommarläger har anordnats från Marsfjället och Höga kusten i norr till Österlen i söder, från Läsö i 
väster till Gotland och Finnhamn i öster, numera brukar ”BiS-lägren” inskränka sig till en intensiv 
långhelg på senvåren. 

Den interna informationen sköttes fram till början av 90-talet genom IB, Internbulletinen. Lagom när 
porto- och resekostnaderna hotade att knäcka ekonomin blev det möjligt att umgås, informera och 
fatta beslut digitalt. BiS är nog inte den enda fattiga förening som inte skulle ha överlevt utan Internet. 
Internet betyder också fantastiska möjligheter att integrera internt och globalt. Al Kagans direkt rapport 
från demonstartionerna i samband med WTO-förhandlingarna  i Seattle 1999 kunde vi följa på den 
internationella maillistan.   
 

Än sen då? 
 
Under dessa fyrtio år har det inte uppstått någon ny våg av unga radikala som vill något nytt som 
kritiserat oss!  Varför? Är det den så kallade tidsandan, eller en marxist skulle kalla det den 
materiella basen, som förändrats? I slutet av sextiotalet och en stor del av sjuttiotalet handlade det 
om att bygga ut välfärden, nya bibliotek, fler bibliotekarier, större verksamhet, allt var möjligt. 
Diskussion gällde hur resurserna skulle fördelas, vad till vem och varför. Sedan när rekordåren var 
över handlade det om att prioritera bland nedskärningarna, en betydligt svårare och mindre lockande 
uppgift, som föreningen också tog sig an. Vi hade många stormöten och mellanmöten med intensiva 
djupdykningar i ämnen som förhållandet mellan huvudbibliotek och filialer, arbetsplatsbibliotek, 
social biblioteksverksamhet och de hela tiden återkommande och reviderade mediaurvalsprinciperna, 
allteftersom nya media tillfördes marknaden. 
  
Samtidigt förlorade Bamse sitt grepp över den offentliga debatten. ”Tillsammans kan vi.” gällde inte 
längre utan det elfte budet tillkom: ”Sköt dig själv och skit i andra.” Den nya tidens bibliotekarier 
väntar väl bara på att vi ska lämna scenen så att det blir tjänster lediga. Men sedan kanske det händer 
något? Eller är det så att där finns en rörelse vi inte är lyhörda för eller känner igen?  Vi vill så gärna 
tro att den biblioteksideologi som BiS står för och som nu tycks få en allt större politisk förankring, 
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äntligen ska bli den efterlängtade nationella bibliotekspolitiken och att BiS som förening går vidare 
mot nya djärva mål som på sikt också förverkligas! 
 
BiS har fungerat som en så kallad tankesmedja, redan innan detta begrepp blev allmänt 
förekommande. Sammanfattningsvis kan man efter alla dessa år och återkommande debatter i frågan 
om ”det lilla ordet” konstatera att det är just den socialistiska grundtanken om än vag och 
odefinierad som hållit samman föreningen. En djupare analys av BiS betydelse för folkbiblioteken 
under de gånga fyrtio åren hoppas jag så småningom görs av någon forskare. Med jubileumsboken 
har vi som varit med berättat ur ett inifrånperspektiv, om än så objektivt som möjligt. 


