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Inledning 
Jag vill med denna essä utforska min egen praktiska kunskap. Genom att identifiera ett 
upplevt avgörande dilemma och vilka erfarenheter det för med sig, vill jag i berättelsens form 
undersöka hur jag med hjälp av denna erhållna kompetens kan utveckla mitt sinne för 
problemlösning särskilt vad gäller prestation och att göra rätt val. I min berättelse återkommer 
kunskapen från dilemmat på flera plan. Dels vid själva skrivarprocessen och dels i det som 
processen att skriva ska utmynna i en berättelse om. Kravet på prestation leder till svårigheter 
att skriva men får sin lösning i skrivandets förlösande praktik. Problemet att välja rätt väg får 
inte sin lösning men väl sin förklaring genom dilemmats starka påverkan, där rätt väg kan 
beskrivas som att inte vara feg och att samtidigt tvångsmässigt rättfärdiga det val jag gör. 
Utkomsten av detta dilemma bildar sålunda den kunskap jag har med mig varthän jag går. Om 
denna kunskap används på rätt sätt låter jag vara osagt, men den är en viktig del vid valet av 
åtgärd, där jag står med viljan att gör rätt samtidigt som jag gör upp med det förflutna. Vad 
kan det då vara som är av sådan art att det präglar och påverkar en person så mycket? Ja det 
får läsaren se i det följande. 
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Ett tomt ark papper 
 
- Ditt val att fly kommer du att få ångra resten av ditt liv! 
Samtidigt som han säger detta ser Rektorn på mig med uttråkad min. Han agerar överlägset. 
Han vill att jag ska anpassa mig. Jag vill följa min intuition. Jag känner mig villrådig men 
ändå stridslysten. Jag tror honom inte. Han ska inte få rätt, jag måste besegra honom och 
bevisa att mitt val är övertänkt och strategiskt och inte en flykt. Det kommer att bli en ständig 
kamp… 

Denna kamp visar sig i form av - vilken väg ska jag välja?... och som prestationsångest. Att 
jag måste bevisa att jag med stöd av min intuition valt rätt, annars får istället Rektorn rätt. Det 
stora problemet är att jag inte vill att han ska få rätt - inte ens om han har rätt. Jag vidhåller att 
min intuition är tillräcklig kunskapsgrund för att anse att jag har rätt. Jag gör det med stöd av 
filosoferna. Hans Larsson skriver om comprehensio aestetica att: 

/…/ föreställningarna, som i det abstrakta tänkandet endast indirekt äro med i 
räkningen, förmedels den allmänna formel, hvari deras summa är uttryckt, här 
däremot äro framdragna och samtliga närvarande och till hands, så att ögat 
liksom skådar ut öfver dem och omedelbart ser det sammanhang mellan dem 
som förståndet annars räknar sig fram till. (Larsson s. 25f) 

Rektorn har säkert inte läst om intuition och tillerkänner det säkert inte det värde det bör ha. 
Han tror att jag är lat och vill att jag ska anpassa mig, allt annat ser han som en flykt för att 
slippa något jag tycker är ”jobbigt”. Men det är knappast en flykt – det är snarare att välja just 
den ”jobbiga” vägen och att stå upp för det jag tycker är rätt trots det motstånd som finns. 
Som nu, med anledning av den här uppgiften – jag vill fly denna men det går inte för då 
påminns jag av Rektorn. Jag måste därför tvångsmässigt bevisa att jag kan skriva och inte 
komma med ursäkter för att slippa, vilket hade varit enklare. … Fast om jag flyr eller struntar 
i uppgiften – vad spelar det egentligen för roll? Jag har ju goda skäl om man betänker 
arbetssituationen. Inget ont skulle komma av det.  

- Men – näe du! Det där sista var flykt igen och fel tänkt. Erkänn att du vill skriva och föda en 
massa nya resonemang som du får grotta ner dig i och visa hur duktig du kan vara. Det är väl 
bättre att ta tjuren vid hornen och sätta igång med skrivandet. Frågan är om inte Rektorn har 
rätt eftersom du annars tar det han tycker är den lätta vägen. Ge Rektorn rätt och anta 
utmaningen.  
- Men då får ju som sagt Rektorn som han vill och inte jag som jag vill. Jag vill faktiskt inte 
göra denna uppgift, för jag hinner inte med allt annat jag måste göra. Jag flyr inte, jag gör ett 
strategiskt val. 
- Det är visserligen sant men bara för att Rektorn sa det där för en jävla massa år sedan 
behöver du väl inte se det som att han får rätt. Att fly är bra om det är ett strategiskt val, men 
erkänn att det kittlar lite att prestera en essä i praktisk kunskap och att det rätta valet snarare är 
att visa att du visst kan skriva. På samma sätt som du hade kunnat välja Rektorns väg den 
gången bara du velat. Men eftersom den större utmaningen var att gå emot hans vilja var den 
prestationen större och därmed för dig en av anledningarna till ditt val och som du 
karaktärsmässigt kunde växa med. Så sätt igång och skriv nu! 
- Men tänk om jag inte kan och det visar sig att valet att anta utmaningen istället resulterar i 
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att jag bevisligen inte kan skriva. Då hade det ju varit bättre att fly och aldrig fått veta att jag 
inte kunde.  
- Fast försöka kan du kanske. Ingen behöver ju får veta. 
- Jaså! Men alla i gruppen som väntar på text då? Och Ingela och Niklas. De fattar ju att jag 
inte kan skriva om det blir dåligt och jag får skämmas. Jag är ju för faan bibliotekarie och ska 
kunna något om texter. 
- Ja, om andras texter ja. Inte om dina egna väl. Ingen kräver väl att bibliotekarien också ska 
skriva böckerna som lånas ut. Nu får du väl ändå ge dig! 
- Ok. Fram med ett ark papper då. Digitalt eller analogt – skit samma. Jag orkar inre 
argumentera längre. Nu blir jag lite trött på tjafset så nu struntar jag i hur det blir.  

Hjärnspöket som jag diskuterar med drar sig undan och berättelsen kan så äntligen ta form 
men prestationsångesten och självkritiken att bevisa att jag väljer rätt lägger sig som en tung 
blyfilt över tangenterna och inget kommer ut. Vad ska jag skriva om? Fast, nu är jag dum - 
det vet jag ju. Meningen är att jag ska skriva en sann berättelse från livet om hur den tysta 
eller dolda kunskap jag förfogar över på ett avgörande sätt kommer till användning. Så jag 
försöker göra just detta, men hur jag än beter mig finns inget som vill komma ut. Mitt ark 
papper är tomt. I huvudet snurrar tankar och texter som inte vill komma på plats….. 
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…. Men hallå, - fokusera nu - jag tror läsaren fattar vad ett tomt ark är utan att det behöver 
illustreras. Tomrummet ovanför var lite onödig. 

-Ok jag försöker igen.  

Jag ämnar alltså försöka belysa hur jag, genom att praktisera färdigheter som till synes är 
utanför min kontroll, får insikter om att jag ingår i sammanhang där mitt liv utan denna 
kunskap antagligen skulle ta en annan vändning. Intentionen är således klar men berättelsen 
infinner sig dessvärre inte.  

Mitt ark papper förblir därför tomt och den vita sidan lyser som en irriterande strålkastare mot 
mig. Så mycket att berätta, men inget som duger att lyfta fram. Arket utmanar mig och det 
innehållslösa pappret visar skoningslöst att jag ännu inte funnit något värdigt att fylla det med. 
Den vita sidan ber i kraft av sin tomhet att få slippa vara tom - för som sådan är den … 
ingenting... Arket liksom talar till mig trånande efter några enkla svarta tecken som en början 
på något - en berättelse. Men istället för att anta utmaningen och åstadkomma dessa tecken 
börjar jag i mina tankar en flykt där jag ifrågasätter att pappret faktiskt är tomt. Ungefär som 
att det i så fall inte är lika akut att fylla det med något och att jag därmed vinner lite tid. Eller 
som om jag lurar mig själv att jag nästan börjat skriva ifall det är så att pappret trots allt är 
fyllt med något enda litet. Arkets existentiella förutsättningar tar nu form i min hjärna och jag 
skyndar till dess försvar. Jag tänker - ingenting kan vara bara tomt, för ett innehållslöst 
innehåll existerar inte. Man kan inte prata om något som inte är. Vad skulle det i så fall vara 
och skulle det ens gå att tänka? Är det en form av kunskap som ännu inte formulerats och som 
därför inte går att omfatta?  

I skriften ”Jag skriver alltså är jag” frågar sig författaren om det går att skriva om ingenting. 
Svaret är nej. En tanke eller ett stycke kunskap måste vara lösenord för att slippa genom 
porten till skrivlandskapet. Så man kan inte skriva om ingenting. Författaren menar att språket 
föds ur kunskap och erfarenhet och erfarenhet kan inte vara ingenting. (Bech-Karlsen s. 49) 

Av dessa tankar om tomhetens varande blir jag allt mer provocerad, och i mitt tillstånd av 
skrivkramp söker jag desperat efter en förmåga - en kunskap som jag just nu uppenbarligen 
inte har. Förmågan att skriva är för mig en praktisk kunskap som inte infinner sig. Om det går 
att skaffa sig denna kunskap anpassad till mig behöver den finnas formulerad i teoretiska 
modeller och metoder, men då skulle den inte längre vara tyst eller dold utan uttalad och 
gripbar. Då hade jag kunnat studera denna kunskap för att lära mig hur, i det här fallet mitt 
eget jag, kan skapa ord och mening till en uppgift av det slag jag här står inför. Tekniker och 
teorier finns, det vet jag, men är just tekniker och inget jag i detta nu har hjälp av utifrån ett 
självbiografiskt och berättelsesökande perspektiv. I sin bok ”Läkarens yrkeskunnande” 
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skriver författaren om s.k. tysta yrkeskunskaper som ”/…/ inte kunde göras rättvisa i formella 
beskrivningar /…/” (Josefson s. 14), och det ungefär så det känns just nu. 

I vilket fall, i rådande situation, för att trösta mig själv och för att jag just nu inte kan annat, 
försöker jag rädda situationen genom att i mina tankar envist framhärda att mitt ark papper 
inte kan sägas vara tomt. Jag vet – det blir tjatigt, men är för mig en nödvändig process. Min 
intention nu är att jag måste försöka hitta en lösning på denna kvävande situation och komma 
fram till ett avgörande. Mitt avslutande lite utmattande försök till resonemang bygger därmed 
på att det blir en självmotsägelse att påstå att tomhet är innehållslöst när tomheten visst 
existerar just därför att den innebär avsaknad av innehåll. Eller uttryckt på ett annat sätt - vad 
är det som är beskaffat på ett sådant sätt att det kan innehålla något som inte finns? Är inte 
själva tomheten i så fall innehållet? Strider det inte annars mot naturlagarna? Svaret är kanske 
att det i så fall är precis som för siffran noll som existerar men inte representerar annat än 
frånvaron av antal. I så fall är ju inte pappret tomt utan kan beskrivas med just siffran noll.  

Efter denna kulminerande utläggning börjar så rädslan för tomheten sakta att klinga av, och 
när jag tänker efter lite till är ju pappret faktiskt fyllt, av visserligen annat än text men ändå av 
vit färg, och det har struktur av korslagda cellulosafibrer och ett och annat veck. - Fast … ska 
jag vara ärlig … inte för mig just nu, för jag ämnar ju skriva i en datafil eller ett elektroniskt 
dokument och ett sådant har ingen fysisk struktur som jag kan uppfatta. Ingen synbar 
information finns om något annat än så som den visar sig på skärmen, dvs. som en rektangel 
föreställande ett papper som är vitt. Men när jag tänker efter - i biblioteksvärlden är 
definitionen av ett elektroniskt dokument att det är digitalt och behöver en programvara och 
en skärm för att läsas. Filen i sig räcker inte så skärmen är med andra ord en förutsättning för 
dokumentet och därmed har detta liksom pappret fysiska egenskaper. I enlighet med det och 
att min skärm är lite smutsig kan inte heller det elektroniska arket sägas vara tomt för visst 
finns det något att se på detta fiktiva papper förutom att det är vitt.  

Jag tittar återigen på min ”tomma” sida och är nu säker på att med detta övertygande 
resonemang är sidan verkligen inte tom, och därmed utmanas heller inte naturlagarna. Det 
känns ju fint! Jag kan slappna av och ser nu en lösning. Därmed kan jag kanske om inte 
fullgöra min uppgift så dock få bort ångesten över att inte ha presterat genom att som här fylla 
ut pappret med tecken som handlar om ett tomt ark papper istället för den berättelse som 
vägrar infinna sig. Sålunda besegras tomhetens låsning och jag kan börja fylla det digitala 
arket med tecken och innehåll. I detta nu när jag skriver de ord ni just nu läser och som hittills 
blivit en och en halv A4 sida, formerar sig äntligen de svårfunna tecknen till betydelsebärande 
ord och meningar som tillsammans blir den process som får berättelsen att till slut strömma ut 
till tangenterna. Färdigheten att berätta infinner sig. Det är den tysta kunskapen som äntligen 
tränger sig på.  
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En berättelse tar form 
Det ovanstående inledande skrivförsöket har rent tekniskt och med hjälp av en märklig tyst 
kunskap öppnat skrivarporten hos mig. Prestationsångesten är övervunnen och valet att skriva 
var rätt val. Jag valde den svåra vägen och gjorde en ”homerun”.  Berättelserna kommer nu 
äntligen fram och pockar på uppmärksamhet. De pratar i munnen på varandra och istället blir 
nu valet av berättelse ett stort problem. Vilken är bäst, intressantast, lärorikast? I mumlet hör 
jag emellertid några ord och fraser som är gemensamma för de flesta och det är ”Jante” och 
”vem är du att tycka?”.  

Och nu vet jag, det får bli en berättelse där flera berättelser tillsammans hålls ihop av det 
gemensamma dvs. en tidigare händelse i gymnasiet. Kanske blir detta ett sätt att skapa 
förståelse tänker jag. I boken ”Sanning och metod” skriver författaren att ”Förståelsen måste 
tänkas som en del av det meningsskeende, i vilket alla påståenden bildar och fulländar mening 
/…/” (Gadamer s.115). Då handlar det kanske om ett hermeneutiskt tillvägagångssätt där 
delar tillsammans bildar en helhet men i mitt fall där denna helhets delar är påverkade av en 
särskild del som är själva anledningen till att de andra delarna skapades och att helheten blev 
till. Denna särskilda del är en händelse som är uppkomsten av mitt dilemma och påverkar mig 
i några valda situationer. Jag kommer fram till fyra berättelser vilka alla har sina 
utgångspunkter i olika valsituationer där jag kan sägas utöva praktisk kunskap erhållen genom 
erfarenheten av ett dilemma. Denna händelse får utgöra grunden för min forskarfråga eller 
forskarpåstående. Jag kommer att åskådliggöra denna dels med en berättelse från lumpen och 
dels med tre andra från min tidigare arbetsplats på Kungliga biblioteket. KB är Sveriges 
nationalbibliotek och tillika myndigheten som är tänkt att garantera yttrandefriheten. Här har 
jag under 24 år på olika sätt upplevt en stark jantelag nästan som ett politiskt 
ställningstagande att hålla personalen i schack. Här finns berättelsen om George som fick ett 
tragiskt slut. Skandalen i bibliotekssocieteten om hur jag själv utsattes för orättvis medial 
behandling, samt rädslan från ledningshåll att ta striden mot en uppenbar konfliktsökande 
chef. 

Ur ett stålbad blir man stark tänker jag, men som allt annat är det förstås inte hela sanningen. 
Allt under min tid på KB har inte varit skuggboxning mot icke fungerande 
myndighetsstrukturer. Dessa är utbytbara tack och lov, utan där finns också 
nationalbibliotekets mer än 350 åriga betydelse vad gäller demokrati och yttrandefrihet. Att ha 
varit en del av detta är stort, och de största minnena är när man fått någon typ av erkänsla - att 
ha betytt något i förmedlandet av kulturarvets innehåll. Insikten om betydelsen av kunskap 
ger sig tillkänna när vad som helst ur bibliotekets gigantiska samlingar kan vara betydelsefull 
information i ett pussel där olika bitar gemensamt ger bilden av vår historia. Den enskilde 
ambitiösa bibliotekarien kan i detta vara nyckeln till hur allmänheten kan ta del, och i en 
samling av 13 hyllmil trycksaker behövs det en guide i informationsutbytet.  (Kungl. 
biblioteket, www.kb.se 2014-08-20)  

Nu är KB:s offentliga uppgift emellertid inte denna berättelses fokus, men den behövs som 
bakgrund. Istället är fokus det arbetsklimat som många med mig menar ”sitter i 
nationalbibliotekets väggar” och som i mitt fall kommit att bli danande med ständiga 
valsituationer och krav på prestation med en Rektor som sitter på axeln och stör. Ett 
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arbetsklimat som beklagligt nog ibland skymmer sikten för det som denna myndighet annars 
skulle kunna vara, nämligen en attraktiv arbetsplats och ett ledande förvaltare av vårt 
kulturella arv. 

De berättelser från KB som följer baseras på händelser som gjort starkt intryck på mig och där 
dilemmat ständigt är närvarande och påverkar mig på gott och ont men som också gör mig 
mer medveten såtillvida att jag hädanefter lättare ser den rätta vägen och kanske mindre bryr 
mig om krav på prestation. Detta har gjort mig mer självständig och jag vågar mer än tidigare 
stå upp för det jag tycker. En kunskap som man kan kalla tyst och praktisk har byggts upp där 
jag nu är mer ifrågasättande, konstruktivt kritisk och förmögen till självständiga beslut på ett 
sätt som jag nog annars inte skulle ha varit. Jag har fått bättre förmåga att läsa situationer, att 
navigera i olika intrikata konflikter och att göra strategiska val. Jag har ett större bagage av 
erfarenheter att ösa ur vilka poppar upp när helst det behövs - en intuitiv förmåga - som kan 
användas konstruktivt, om jag bara själv vet vad jag vill. Och det är kanske det viktigast - att 
veta vad jag själv vill, vilket jag menar inte går utan en fungerande intuition. Min praktiska 
kunskap gör sig påmind och kan användas genom bland annat egenskaper som intuition 
vilken många gånger tycks fri från en medveten kunskap där den förra är det främsta 
redskapet när jag vill veta vad jag vill. I det dolda säger den till oss vad jag bör göra, tänka 
eller handla. I boken ”Intuition några ord om diktning och vetenskap” skriver författaren om 
hur det går till att ”få en fingervisning af instinkten”.  

Förmodligen det, att vi då lyckas draga fram alla de faktorer vi hafva att räkna 
med, hålla dem tillihopa samtidigt, så att vi kunna väga den ena mot den 
andra, pröfva huru var och en af dem verkar samman med de öfvriga, och 
hvilket mått af energi den själf kan bibehålla vid reaktionen från alla de 
andra, hinna känna samtliga faktorernas totalverkan och den resultant som 
framgår af deras inbördes spänning. I våra flesta ögonblick är det icke möjligt 
att operera med annat än ett fåtal, ytterst ringa fåtal, förhållanden.” (Larsson 
s. 56) 

 
 

Förankrad kunskap 
Efter att ha redogjort för skrivarprocessens våndor och börjat identifiera forskarfrågan för 
mina berättelser rör sig nu tangenterna som ett självspelande piano. Jag har känslan av att 
texterna kommer utan att jag hinner trycka. När texten nu rullar på behöver jag emellertid 
hejda mig och reda ut några saker. -Vad är det egentligen uppgiften går ut på? Vad är det jag 
ska göra?  
- Jo, formulera forskarfrågan mer koncist och relatera den till mina berättelser och även till 
kurslitteraturen. Det senare kräver emellertid en del och har inte varit det sätt på vilket jag 
skrivit denna essä. För jag har velat koppla min berättelse och mina reflektioner till min egen 
intuitiva kunskap och den berättelse som pockar på att få bli skriven och inte initialt till den 
kurslitteratur vi har. Kanske därför att jag gått igång på detta med praktisk kunskap förvärvad 
genom att ”göra”. Jag ville alltså skenbart utan påverkan från litteraturen och filosoferna inta 
mitt sent omsider uppkomna spår att se mina vägval och strider i ljuset av ett 



8 
 

karaktärsdanande möte med Rektorn i gymnasiet.  
 
Jag vill med andra ord inte få syn på mig själv på ett annat sätt än så som jag planerat. Det 
innebär att den inre rösten får prata fritt, eller i varje fall så fritt det går och kommer att 
återspegla den jag är just nu. Mina lagrade och förvaltade erfarenheter kommer således att 
uttrycka den praktiska kunskap som jag besitter idag och som jag genom detta 
ställningstagande låter vara så opåverkad som möjligt. Kanske gör jag fel, men jag vet hur lätt 
jag låter mig påverkas av filosofiska resonemang sedan min tid på universitetet och har 
fördjupat mig i både den teoretiska och praktiska filosofin där jag kom ut som en annan 
människa efter att ha studerat utilitarismen och frågan om den fria viljan. Filosoferna riskerar 
alltså att störa de intuitiva berättelser som pockar på att få komma ut. Jag tänker att dessa 
berättelser låter sig påverkas och kanske blir de då inte som jag tänkt utan måste inrymmas i 
en modell som ger en annan bild av händelserna och således andra berättelser. Därför 
förankrar jag min text i den mån jag kan först i efterhand med förhoppning om att jag och 
filosoferna har en gemensam förståelse. De litteraturhänvisningar som finns i denna essä är 
med andra ord efterkonstruktioner men säger något om att författarens tankevärld tydligen går 
att härleda till verkligheten – vilket läsaren kanske anser tryggt.  

Läsaren märker säkert också att jag fortfarande har svårt att inte komma in på 
skrivarprocessens våndor och förutsättningar. Men jag anser att det är av vikt att lyfta sig själv 
från den text jag just nu skriver för att ge sig själv perspektiv, dock utan att fördenskull koppla 
bort berättelsen från processen att framställa densamma. För den praktiska kunskap jag här är 
satt att formulera något om är, som jag även inledningsvis försöker beskriva, förknippad med 
både processen att skriva och den handling eller berättelse som blir beskriven. Jag kan och vill 
inte separera dessa. Så om vi för ett tag lämnar detta skrivandets väsen. Vad var det som 
hände hos denne Rektor som är stort nog för att kallas dilemma och som lämpar sig för en 
uppgift som denna? 

 
 

Rektorns ord 
Jag tar oss nu längre tillbaks i tiden, till en berättelse med ett av de mest danande ögonblicken 
i min uppväxt. Mötet med den fruktade Walter Mann – lektor och lärare i Hersby gymnasium 
på Lidingö. Jag befinner mig nu i läsåret 1979/80 och jag har honom i filosofi och 
religionskunskap. Han är vida känd som en tyrann, men på vilket sätt får jag reda på genom 
egen erfarenhet. Tekniken är att vid läxförhör alltid ställa frågor om det som man trott varit 
oviktigt – som en bildtext eller liknande. Det andra självklara, det vill säga det som läxboken 
egentligen handlar om, kan inte särskilja de duktiga från de mindre begåvade, så därför består 
svårighetsgraden i att lära sig vad Walter Mann själv anser vara viktigt, och inte vad som är 
viktigt i egentlig mening.  

Walter Mann är en auktoritet och framhåller gärna sin egen förträfflighet, och att han är släkt 
med Thomas och Heinrich Mann. Han bryter dessutom omisskännligt på tyska trots att han 
bott i Sverige i en herrans massa år. Den gängse meningen är att han låter mer auktoritär om 
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han lite så där ”snobb-bryter” på tysk dialekt. Det får oss elever att härma honom på rasterna 
och uttrycka oss på samma sätt och med samma brytning, men kanske mest för att 
avdramatisera den skräck som de flesta känner inför honom.  

Läxförhören kunde gå till så att han ställer en oviktig fråga till den som inte räcker upp 
handen. De andra vet han ju kan och då är det bättre att plåga någon som inte kan. Att räcka 
upp handen när man inte vet är därför ett utmärkt sätt att slippa frågan. När man emellertid 
under stark press försöker formulera ett svar kan man bli avbruten med kommentaren: ”Olof 
vet uppenbarligen inte – Olof har läst sin läxa dåligt. Finns någon som kan berätta för honom 
det rätta svaret?” Eller ännu värre – man kan redogöra för ett längre svar av berättande 
karaktär och som man tror är rätt, och Walter Mann står då med sidan vänd mot klassen, 
lyssnande men tittande ut genom fönstret, och efter att ha varit tyst ett dramatiskt lång tag 
säger han med tysk brytning – ”Olof är en idiot. Olof vet inte vad han pratar om.” Och så ger 
han frågan till någon annan som inte heller kan. Slutligen får förstås de som suttit och viftat 
provocerande med sina händer svara och får sedvanligt beröm. Varje lektion är som ett 
stålbad och till slut ger jag upp. Jag tar ett utilitaristiskt beslut att inte gå på lektionerna med 
Walter Mann. Naturligtvis får man inte göra så, och för denna typ av handling får man 
underkänt och icke fullgången gymnasieexamen.  

Självklart förstod jag inte vad utilitarism var vid detta tillfälle men jag har senare insett att det 
måste vara denne princip jag handlat efter, men att utilitarismen även har lite olika uttolkning 
i västerlandets filosofi. Det finns förutom att välja den handling som maximerar lycka även ett 
inslag av plikt som hämmar det fria valet och som jag känner igen mig i - som känslan av att 
behöva anpassa sig. Kanske är det ingen motsättning men på ett övergripande plan orsakar det 
mig en del grubblerier. Roger Fjellström skriver i en artikel för Umeå Universitet att: 

Motsättningen mellan utilitarism och kantianism är överdriven. Hos båda finns  
tanken att plikt bör göras för att det är plikt, liksom en koppling mellan  
pliktuppfyllelse och ett gott liv. För utilitaristen är den handling plikt som  
åstadkommer mesta möjliga av det goda livet för alla. Kantianen, å andra sidan,  
räknar ut vad plikten bjuder genom att fundera över om allmän efterlevnad av  
hans handlingsprincip är förenlig med en värld som i alla avseenden vore den  
bästa, ett ”ändamålens rike”. Där tänks naturligtvis människorna också vara  
lyckliga. Kant (Immanuel) betonar individens frihet, autonomi, men det är en frihet som 
innebär att hennes förnuft underkastar sig allmängiltiga morallagar. Att den 
handlandade fritt kan välja sin handling är för utilitarister förutsättningen för allt 
värdeskapande, och kan därigenom sägas utgöra ett fundamentalt värde för dem.  
(Roger Fjellström s. 67) 

 

Rektorn ord är fyllda med just plikt så kan jag sägas ha handlat fritt? Jag vill gärna tro det och 
att det handlar om ett val som ger bästa positiva resultat. Men situationen är pressad. 

Jag är 17 år och har hela skolan utom kuratorn mot mig när jag väljer att utmana Walter Mann 
och inte gå på den undermålige pedagogens lektioner. Kamraterna är förbryllade och ger mig 
inget stöd i sak, kanske eftersom de då behöver rannsaka sig själva vad som är bäst för dem. 
Tiden går och så småningom får jag mina föräldrar på min sida och jag vågar nu utmana 
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systemet. Jag blir uppkallad till Rektorn för samtal och har då i mitt privata krig mobiliserat 
allt jag kan uppbringa i stöd. Jag har kuratorn som allierad och eftersom studierektorns dotter 
går i samma klass som jag, kan jag räkna med ett visst stöd även av denne. Mina föräldrar tar 
kontakt med Skolöverstyrelsen som ger mig argument att försvara valet att inte längre gå på 
lektionerna. Så när jag står inför Hans Forsberg som är rektor och allsmäktig på Hersby skola 
är jag beredd och mötet kommer att dana mig för framtiden.  

Jag går på alla andra lektioner vilket innebar ett tydligt ställningstagande. Jag inser att jag 
behöver reda ut alltihop efteråt, men det bekymrar mig inte.  När jag blir kallad till Rektorn 
går jag på skakiga ben tillsammans med studierektorn för att förklara mig. Det första Rektorn 
säger är - Så här kan man inte göra - man får inte göra så här. Du skolkar ju och kommer inte 
att få gymnasiekompetens och examen. 

Jag svarade i kraft av beskedet från Skolöverstyrelsen att det får man visst. - Det finns något 
som heter förminskad studiekurs enligt SÖ.  

Rektorns svar blev:  
- Ja… SÖ säger så mycket - skulle jag fråga samma sak skulle de ge ett annat svar.  
-Jaha, sa jag, men så svarade de i alla fall min pappa - du kan ringa honom och fråga.  

Studierektorn griper då in och medger att denna lösning finns. Men frågar samtidigt: -Varför 
tar du den här striden? Är det verkligen värt det? Du kan gå tillbaks till lektionerna med Mann 
efter att vi talat med honom om saken.  
-Nej svarade jag. Jag litar inte på Walter Mann och ni har aldrig varit utsatta för honom så 
som jag och andra har. Skulle jag återgå till lektionerna skulle jag få sämsta betyget och hellre 
läser jag då in filosofi och religion i efterhand. Varför skulle jag tveka om det?  

I det läget ger sig rektorn men levererar det som sedan kommit att dana mig - att detta ”mitt 
fega val att fly kommer jag att få ångra resten av mitt liv”. Som om det ens funnits en 
möjlighet att stanna kvar och reda ut sakerna med Walter Mann. För mig finns inget val bara 
en utstakad väg och den har jag redan börjat vandra.  

Jag vet inte riktigt vad som sedan hände men ett par månader senare blir Walter Mann 
hjärtsjuk. Om han fått en reprimand eller blivit skakad av att en elev satt sig upp mot honom 
vet jag inte, men jag vet på omvägar att han förändrades. Han blev ersatt av en vikarie som 
alla gillade och jag tillfrågas på nytt om jag nu inte skulle gå tillbaks till lektionerna men jag 
vägrar. Jag inser att jag kommit för mycket efter och att betyget ändå skulle bli lidande. Så jag 
går ut gymnasiet med förminskad kurs och kompletterar i efterhand. Det gör jag två år senare 
med högsta betyg och min revansch är fullständig. Vid det laget har Walter Mann avlidit och 
jag gläds inte så mycket åt det som att inga fler elever kommer att behöva utsättas för hans 
offentliga förnedring. 
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Forskarfrågan 
Det som händer vid detta tillfälle är att jag får syn på något som jag både starkt ogillar men 
som också danar mig och därmed påverkar mig i de flesta situationer när jag behöver välja 
väg. Som i det här fallet att skriva eller inte skriva om ett dilemma, vilket jag just nu valt att 
göra. Som forskarfråga betraktat skulle det kunna beskrivas som ett påstående: ”Tanken på att 
fly får mig att vilja fäkta”. För visst är första tanken hos mig vid problem och motstånd att fly, 
men viss om vad Rektorn sagt att ”detta val kommer du att få ångra resten av ditt liv” och ”du 
skulle inte ha givit upp”, betyder att han tycker att jag flyr och tar den enkla vägen och inte tar 
upp kampen. Men han förstår inte att det är just det jag gör och att jag sedan nästan 
tvångsmässigt tar tjuren vid hornen även om jag ibland istället bör gå runt hindren. Det är till 
och med så att jag blir stärkt av att genomföra och slutföra sådant jag helst velat slippa, men 
jag frågar mig ofta hur det skulle vara att ge upp eller undvika hindret. Hade det verkligen 
inneburit en negativ erfarenhet? 

I boken ”Sanning och metod” skriver författaren om omdömesförmågan och att det sunda 
förnuftet karakteriseras av omdömesförmågan. ”Dumhuvudet skiljer sig från den förståndige 
genom att han saknar omdömesförmåga, dvs. han kan inte dra slutsatser på rätt sätt och är 
därför inte i stånd att rätt använda det han lärt och vet.” Men skriver författaren. 

I själva verket kan omdömesförmågans verksamhet – att sluta sig till det 
enskilda ur det allmänna, att uppfatta något som exempel på en regel – inte 
demonstreras logiskt. I brist på styrande bevis befinner sig därför 
omdömesförmågan i ett grundläggande bryderi. Det skulle behövas ytterligare 
en omdömesförmåga för att kunna följa en princip. 

Den är med andra ord mer att betarakta som ett sinne än en färdighet menar författaren. 
(Gadamer s.47) Nå, jag nöjer mig med att veta att jag har ett sinne som har färdigheten att 
fatta beslut. Jag skulle kalla detta praktisk kunskap och det är det jag försöker formulera här. 

Forskarfrågan är för mig alltså förknippad med Rektorns ord och om jag därmed utifrån denna 
låter förklara mina strategiska val blir många av mina olika valsituationer mer begripliga. För 
jag är där jag är idag eftersom jag tar strid och detta har format mig. Tanken på att fly har 
efter denna händelse verkligen fått mig att vilja fäkta, men det är som om jag inte vågar välja 
annat. Ändå är det ju så att jag faktiskt inte flydde. Jag tog striden och vann, men jag är sedan 
dess rädd att rektorn ska få rätt, och att det därmed är rätt att inte ta strid för det man tycker, 
och som i detta fall blir att kallas feg. Det svåra är att veta vad som i olika sammanhang kan 
betraktas som en feg flykt och vad som är ett strategiskt vägval eftersom flykten ibland är det 
bästa alternativet. Att ta strid för stridens skull blir bara dumt, men med Rektorn i bakhuvudet 
uppstår hela tiden denna känsla. Och om jag väljer striden ger detta på något sätt kraft därför 
att jag står pall - även om sakfrågan inte hade blivit annorlunda om jag flytt.  

Jag erkänner gärna att jag krånglar till det men låt oss reda ut det hela. Jag tror det är så här: 
Oavsett vad jag väljer kommer det alternativ jag inte valt att representera Rektorns ord, för det 
är för mig fel väg, och det sätter press på mig att han inte ska få rätt. Därför utmanar jag 
svårigheter som att inte gå på Walter Manns lektioner vilket blivit som ett personlighetsdrag.  
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Hm… När jag läser det jag just skrev undrar jag om någon verkligen kan stå ut med en sådan 
person. Kan man inte bara vara pragmatisk? Det är mycket lättare.  
- Jo, fast nu var det ju ett dilemma som den här uppgiften handlar om och sådana är per 
definition krångliga. 

 
 

Lumpen 
Rektorns ord fortsätter att påminna mig i olika valsituationer av mer existentiell art att stå upp 
för vad jag tycker och att inte ge vika när jag upplever att livet tar en felaktig riktning. Efter 
gymnasiet är det så dags för lumpen. Alla killar jag känner gör lumpen mer eller mindre 
motvilligt. Jag vet inte riktigt vad den kan innebära men är beredd på att ge det hela en chans 
om inte annat för att bättre förstå denna del av kulturhistorien som handlar om unga mäns 
värnplikt. Jag resonerar på så sätt att utan den erfarenheten förstår jag mindre av det som 
halva svenska folket varit mer eller mindre tvingade att gå igenom. Jag är nyfiken men 
skräckslagen över vad jag ska få reda på.  

Redan första eftermiddagen på Ing 1 i Södertälje börjar jag emellertid inse att jag aldrig 
kommer klara 10 månader i lumpen. Kamraterna är schyssta och vi har massor av kul ihop 
men det överskuggas av det absolut meningslösa i att inordna sig efter regler som är galna. Ja, 
man kan skratta åt att vi tvingas lära oss gå i takt och att robotmässigt göra helt om medels en 
vridning på klacken samtidigt som en fänrik bedömer kvaliteten på koreografin. Är 
vändningen dålig får den göras om inför allas åsyn. Jag vet inte om jag medvetet gör dåligt 
ifrån mig men vissa övningar klarar jag inte av. Första dagen ska man kunna gå i takt och 
namnge olika delar på en AK4, rabbla vad en ryggsäck ska innehålla samt leverera rapport 
med ett innehåll uppbyggt på rubriker som ska sägas i rätt följd och absolut inte får byta plats. 
Det där sista fixar jag inte, som jag tror för att ett trots börjar växa inom mig. Jag kan inte 
förstå vitsen med det hela om det inte handlar om att brytas ned för att sedan byggas upp efter 
militära principer. Kalla det hjärntvätt – ja, - jag ser det så och blir rejält skrämd.  

Jag klarar en månad i lumpen på detta sätt men det som får mig att besluta mig om en egen 
revolution är återigen Rektorns ord.  

 

Med en beslutsam min tittar Rektorn upp från sina papper när vi kommer in.  
– Jaha där är du. Vad handlar det här om? Så här får man ju inte göra.  
Han ser inte så skrämmande ut utan snarare patetisk med tunt bakåtslickat hår och små 
pliriga ögon bakom de lite för stora glasögonen. Ändå utstrålar han känslan av makt och att 
han inte är van att bli motsagd. Men jag gör det. Jag ger min bild av filosofilektionerna och 
håller inte med Rektorn om Walter Manns förträfflighet. 
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Om jag finner mig i denna militärtjänst gör jag som Rektorn vill men om jag står upp för min 
egen vilja och övertygelse fattar jag ett beslut för att ändra på den riktning livet tagit. Och 
beslutet jag tar är rationellt och till grund är följande. 

John Synnergren är en oerhört begåvad ung man. Han är samtidigt verbalt slagkraftig, trevlig 
och någon som man vill vara med. De flesta ser upp till John. Vid uppställningen en morgon 
börjar John, efter att ha blivit tilltalad av ett befäl, att påpeka det dumma i att behöva svara på 
frågor om skäggstubb och oknäppta knappar. För detta trots blir han straffad och befälet 
påpekar att han med efternamnet Synnergren borde veta bättre. För de som inte vet det var 
Stig Synnergren vid den här tiden Sveriges Överbefälhavare och tillika far till John, så man 
förväntade sig annat än trots av sonen till en ÖB. Mig ger händelsen i vilket fall mod och jag 
finner att jag har en likasinnad som dessutom vet bättre än de flesta vad han pratar om. Han 
börjar prata om att söka vapenfri tjänst och i detta ser även jag en utväg. Jag känner en sorts 
trygghet i att inte vara ensam motvalls, men en morgon är han borta. Det visar sig att han just 
sökt vapenfri tjänst och krävt att få bli hemskickad. Plötsligt står jag ensam. Jag försöker prata 
med de andra men de menar att de kan lika gärna vara kvar tills det är över för de har ändå 
inget annat planerat. Ingen känner sig kränkt av militärtjänsten som jag gör och även om man 
håller med mig om många saker är steget att göra något åt det för stort.  

Dagarna går och snart ska vi prövas för att bli gruppbefäl. Vi tilldelas då mindre grupper där 
vi får turas om att föra befäl. Jag märker då hur enkelt det är att förändra en människas 
karaktär. Själv har jag svårt att ge order om att man ska stanna eller vända på kommando men 
andra får livsluft av det. Två av mina bästa vänner beter sig som om de smittats av en 
fascistisk bakterie och de bevisar hur pytteliten makt kan få en människa att bli 
personlighetsförändrad. Det värsta är att de dumheter vi utsätter våra kamrater för gengäldas 
när det är ens egen tur att föra befäl. Även jag själv rycks med och det skrämmer mig så till 
den grad att jag nu vet att även jag måste söka mig härifrån. Men jag tar inte beslutet 
tillräckligt snabbt och jag får varken föräldrar, syskon eller vänner med mig 

Vi ska ut tre dagar i fält. Det är i mitten av november och vi ska prova att sova i tält och i 
vindskydd. Första natten i tält fryser jag som en hund eftersom den som haft en av eldvakterna 
somnat och därför heller inte kunnat väcka nästa vilket medförde stark nedkylning. Efter att 
ha värmt oss övar vi sedan ålning medels hasning. Därefter ska vi jaga uppför en kulle och 
låtsas att vi ser ryssar. Jag påpekar att det är lite märkligt att vi alltid exemplifierar att hotet 
kommer från öst vilket resulterar i att fienden snart benämns som norrmän. Kanske är den 
ändrade synen mitt bestående bidrag till krigsmakten, vad vet jag? Senare på kvällen börjar 
det snöa och vi reser ett vindskydd som vi ska sova under. Det är emellertid helt omöjligt och 
jag fryser och är blöt och jag låtsas mer påverkad av nedkyldhet än vad jag är för att få 
favörer. I min utsatthet får jag en uppmuntrande kommentar från ett befäl och jag blir glad. 
Varför då kan man undra – ja antagligen för att jag blivit nedbruten och nu skulle byggas upp 
och det fungerar på mig i denna stund. Senare, dagen efter inser jag dock spelet och 
bestämmer mig för att begära vapenfri tjänst. Rektorn säger inuti huvudet att ”detta kommer 
du att få ångra resten av ditt liv” vilket gör mig än mer övertygad att jag valt rätt. Kanske är 
jag feg som flyr men jag är inte feg som tar denna strid där jag väljer den svåra vägen.  
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Jag stegar fram till mitt befäl och levererar detta krav och han säger att vi får ta det efter 
fältövningen. Jag tänker att – ok – beslutet är ändå taget att låta livet ta en annan väg. Jag 
inser dock inte att detta retat befälen. Ingen nämner saken utan istället utses jag till befäl över 
en mindre grupp som ska ta sig till en viss punkt på en karta. När jag kallats inför befälet för 
att få mina order tror jag att det är min vapenfria tjänst som ska diskuteras. Det är det inte och 
jag kan inte förstå det. Jag faller i tankar och hör inte vad befälet säger, och jag vågar inte 
avslöja att jag inte förstått. Jag går ut till min grupp utan att kunna ge de instruktioner som de 
förväntar sig. Jag är helt svart i huvudet och inser att detta spel måste jag spela med i för att 
vinna. Jag går därför tillbaka och ber att få mina order igen, vilket synnerligen förvånar 
befälet men visar ändå på vilken ansvarskännande person jag är.  

Under tiden detta utspelar sig har de andra fått något att äta. Dock inte jag som behövt skaffa 
information om nattens planer. Den natten leder jag därför utsvulten en grupp genom ett 
novembermörkt skogslandskap. Granarna reser sig som giganter och omger oss som murar 
utan att vi någonstans ser horisonten. Världen ter sig annorlunda i mörker och inbillningarna 
kommer som ett strömmande media till medvetandet. Men utan alla sinnen börjar hjärnan 
fylla på det som fattas och hade vi inte varit flera hade jag varit säker på att det finns både 
varg och troll i Södertäljetrakten. I kölden och fukten börjar vi också hallucinera om nybakade 
bullar och sköna sängar samtidigt som vi för att överleva nynnar på de senaste ska-hitsen. Jag 
känner att hungern får mig att tänka oklart och vi rastar mer än går. En av kamraterna ger mig 
ett äpple och jag ger honom beröm för sin kamratanda. Jag är ju ändå gruppbefäl och en 
auktoritet, så beröm från mig måste väl betyda något. Nå – psyket är förvirrat, kylan och 
fukten påträngande och mörkret totalt. När vi irrat runt i granmörkret längre än alla andra 
kommer vi till en uppsamlingsplats dit de andra redan kommit sedan länge. Jag tror vi 
kommer dit tack vare att jag läst fel på kartan. Om jag läst kartan rätt hade vi nämligen 
kommit fel eftersom jag trodde vi var på  en annan plats på kartan. Men hur det nu är kan fel 
beslut ändå bli rätt om man istället vänder på kartan. Jag tänker något om att om det varit krig 
hade jag av misstag lett oss åt rätt håll och kanske fått medalj.   

Från denna uppsamlingsplats kallas de som varit gruppbefäl en och en ut på ett fält till ett stort 
upplyst tält några hundra meter bort i mörkret. När det är min tur går jag stelfrusen in genom 
tältöppningen och ser hur man ställt massvis med levande ljus på tältgolvet och jag får 
känslan av något varmt välkomnande. Scenen är nästan religiös och påminner om en ortodox 
kyrka under påsken. Tältet lyses upp av stearinljusen och där inne står tre befäl och hälsar mig 
välkommen. De ler och berättar hur duktig jag varit och det ena befälet tar en blå halsduk som 
han ger till sin överordnade vilken placerar den kring min hals som ett tecken på plutonens 
samhörighet och att jag nu är gruppbefäl. Jag hör mig själv säga att jag är glad över denna 
gåva och över att vi lyckats ta oss hit.  

Efteråt är jag alldeles matt och förstår än mer hur hjärntvätt fungerar. Jag påminner ett av 
befälen att jag faktiskt sökt vapenfri tjänst och att jag bör få åka hem. Det får jag inte men jag 
slipper fler umbäranden av det fysiska slaget och istället får jag vakta ammunitionsförrådet. 
Så efter att ha begärt vapenfri tjänst tvingas jag alltså att med AK4:an i hand vakta andra 
vapen. Jag biter ihop men efter ett tag blir jag körd till kasernen och under resan, där jag får 
sitta bredvid i framsätet, försöker befälet sätta dit mig genom att fråga – vad skulle du göra 



15 
 

om det kom in en fiende och hotar din familj och du kan försvara den med ditt vapen. Till 
hans förvåning svarar jag att jag skulle använda vapnet, men att jag troligtvis inte skulle haft 
något om jag känner mig själv rätt. Detta roar befälet som menar att då kan jag inte mena 
allvar med min påstådda passivism. Är det inte så att jag i själva verket vill slippa göra 
jobbiga saker som att kräla i leran och att jag helt enkelt är lat och bekväm. Jag svarar att vad 
tror han gagnar mänskligheten bäst – att alla har vapen eller att ingen har det. Jag väljer det 
senare och hoppas att fler tycker som jag istället för tvärt om. På det muttrar han att det nog 
ändå är bra att det finns lösningar för sådana som mig även om man knappast vinner ett krig 
eller kan försvara sig på det sättet. Jag svarar att jag tror att det är bättre att som vapenfri ta 
hand om ungar ifall ryssen invaderar än att tjänstgöra som kanonmat. Befälet skulle bara vetat 
att jag något år senare efter att ha tillbringat 9 månader som vapenfri på ett fritidshem i 
Gubbängen blivit mästare i att spela de militärstrategiska spelen Risk och Stratego. Ingen 
unge klarade att besegra mig varken i detta eller i pingis. Om ryssen kommer kan jag således 
ställa upp som strateg eller pingismotståndare. 

När jag slutligen skrivit på vapenfrihandlingarna lämnar jag lättad området för hemresa. 
Dagen efter måste jag dock tillbaks för att packa mina saker och lämna in utrustningen. Innan 
jag går frågar mig befälet om min halsduk. Jag säger att den har jag behållit eftersom jag trott 
det varit en ärligt menad gåva. Men det är den tydligen inte så han får halsduken tillbaka 
vilket är lite synd för den hade kunnat bli ett betydelsefullt minne från en situation då jag för 
första gången utövat ett stycke praktisk kunskap påverkat av Rektorn. Jag har uppenbarligen 
givit akt på Rektorns ord att jag ska få ångra att jag inte anpassar mig, för just det får mig att 
besluta om en annan väg som jag känner är rätt för mig. 

 
 

Historien om George 
Efter lumpen börjar en tid av studier av olika slag med många valsituationer. Val som bör 
handla om att bli något och att staka ut en framtid och kunna försörja sig. Men jag har svårt 
att se det så. Jag vill inte kasta bort tid på studier som enbart syftar till ett jobb. Jag har svårt 
att lära mig sådant som jag upplever ointressant. Studierna måste innehålla något som berikar 
mitt intellekt och som gör att livet blir mer begripligt. Så jag lägger ned en del kurser som jag 
inte kommer överens med och Rektorn står hela tiden bakom hörnet och tycker att jag inte ska 
ge upp. Men det gör jag gång på gång viss om att det måste finnas något för mig och att 
Rektorn inte ska få rätt.  

Min karriär startar med enstaka kurser av olika slag bestående av musikvetenskap, litteratur 
och filosofi. Hade jag haft råd skulle jag lagt till religionsvetenskap och idéhistoria. Men vad 
blir man på det – möjligen någon som kan lösa korsord och orientera sig i ett bibliotek. Jag 
siktar på det senare och söker jobb på Kungliga biblioteket vilket jag får och skaffar mig 
bibliotekarieutbildning på distans. Där jobbar jag mig upp från grunden. Den svenska 
samlingen är nationens minne och representerar allt som tryckts sedan 1661. Att lära sig hitta 
i den är att göra sig oumbärlig. Den skola jag går i med KB:s erfarna äldre personal utnyttjar 
jag och lär mig massor. Jag tror jag är rätt läraktig för mitt intresse uppskattas och jag känner 
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mig som fisken i vattnet. Men det finns dolda faror och starka hierarkier. Jantelagen är norm. 
Den finns i väggarna men har ännu inte nått mig och än så länge får jag ingen anledning att 
hamna i valsituationer där Rektorns ord betvingar mina handlingar.  

Men snart händer emellertid något som får mig att gå mot strömmen. Jag tvingas välja sida i 
en konflikt på högsta nivå och jag väljer att inte anpassa mig.  

 

Rektorn lyfter blicken och undrar varför jag inte hoppar av skolan helt och läser senare på 
komvux.  
– Jag kan läsa in filosofi och religion på komvux men de andra ämnena är inget problem, 
svarar jag. Det är Walter Mann som är problemet. 
– Du kommer att få ångra att du flyr och du får ingen studentexamen.  
Men för mig är det inte viktigt, det går ju att komplettera och få examen senare.  

 

Det viktiga är om jag gör rätt val, och att jag i min situation på KB gör rätt som stöder en 
orättvist behandlad kamrat. Jag är säker på att Rektorn hade tyckt att jag skulle släppa den 
striden och låta mig ledas i en väg som jag inte varit bekväm med. Konflikten på KB handlar 
om George och detta är min berättelse. 

George är en av de genomkunniga som arbetade med samlingarna i KB. Han kan ordningen 
på sina fem fingrar och han kan navigera i samlingarna tack vare sin stora allmänbildning. 
Han är ursprungligen från Kanada och har deltagit i stridigheter vid försöken att frigöra 
Quebec. Han har efter det behövt fly landet och skaffar sig så småningom en fristad i Sverige. 
Han har svårt att få jobb men KB är ett ställe som genom åren samlat många udda människor i 
form av arbetsmarknadstekniska stöd. George kommer till KB på det sättet och hans 
kunskaper kommer väl tillpass. Han talar flytande franska och hjälper ofta till både i 
språkfrågor och med forskarnas ibland utsvävande frågeställningar. Men han har en sak mot 
sig och det är ett yttre som många upplever störande. Andedräkten är dålig och hans syn 
kräver starka glasögon vilket gör att han ofta kommer väldigt nära i samtalen.  

Så en dag anställs en kvinnlig chef över det som kallas Bokvården och som bland annat 
omfattar uppmärkning och vård av samlingarna. Till en början inser hon George’s potential 
och han blir uppmuntrad. Då hon också talar franska blir detta något som George gärna 
utnyttjar. Han finner anledningar att inleda samtal med sin chef men han gör det lite för 
många gånger. När hon fyller år köper han blommor. Chefen känner sig nu illa till mods och 
drar sig undan och vill inte ha mer med honom att göra vilket sårar George djupt och han vill 
ha en förklaring vilket gör att han fortsätter försöka få kontakt. För att få stöd vänder sig 
chefen till högsta ledningen vilka backar upp henne. När George inte förstår att han ska lägga 
ned sina inviter kallas han inför ett möte med ledningen som han senare beskriver som att han 
ställs inför en tribunal och ska dömas utan rättegång. Minnena från sin bakgrund i Quebec 
kommer åter till honom. Man säger åt honom att han bör förtidspensionera sig. Men han är 
inte sjuk och finner detta förslag kränkande. Tribunalen påpekar att han har dålig syn och 
måste i så fall få andra arbetsuppgifter.  
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Han får uppdraget att skriva etiketter på olika kapslar med trycksaker vilket för honom känns 
förnedrande. Men han gör det och smider i tysthet sina planer. Vi andra får reda på vad som 
händer via hans egenhändigt skrivna brev som vid första läsningen verkar smått oregerliga 
och utan sammanhang. Breven skickas till de som han ser som sina vänner och eftersom det 
hela är svårt att förstå ställer vi frågor vad som ligger bakom. När jag så får veta hur han anser 
sig ha blivit behandlad blir jag ganska bestört och väljer att inte gå på ledningens linje vilket 
innebär att jag står på en sida av två läger, men där det är svårt att veta vem som sagt vad. 
Men hans chef är även på andra sätt en person vars ledarstil förbryllar mig varför det är lätt att 
se att det antagligen ligger mycket i vad George berättar. Det smidigaste för mig är emellertid 
att ställa mig utanför och göra som Rektorn vill och anpassa mig, men det gör jag alltså inte 
utan jag markerar stöd för George vilket många anser förvånande.  

Det hela eskalerar och George skriver fler brev där han anser sig dömd till sjukpensionering 
av en tribunal som agerat mot alla arbetsrättsliga regler. Men få orkar föra samma intensiva 
retorik som George och han blir allt mer isolerad. Jag är van att se honom mellan hyllorna i 
magasinen, så även denna dag, men den här gången möter han inte blicken utan går förbi som 
i andra tankar. Jag förstår senare att han planerar sina handlingar i den stunden och är 
knappast kontaktbar. Jag förstår också att han denna dag stannar kvar sist och undviker både 
larm och väktare. Han skriver ett till brev om händelsernas utveckling och hur han ser på 
hanteringen av hans person och vad han avser göra. Detta skickar han till några utvalda med 
internposten. George skrider sedan till planerna och gör en lånebeställning av en jultidskrift 
som finns i en avlägsen del av magasinen. Han lägger den till de övriga beställningarna som 
samlas vid lånedisken och beger sig sedan till det avlägsna stället med signum ”Tidskrift 
helg”. Han fäster ett rep i översta hyllans bärande stomme. KB:s gamla magasin är som en 
gigantisk bokhylla byggt i tidens stil på 1870-talet där konsoler och pelare av metall bildar ett 
nätverk av balkar och stöttor. I en sådan fäster George ett rep och lägger om sin hals. Därefter 
tar han på sig en svart huva för att få det att likna den avrättning han anser att det är. Hans 
händer har han lyckats låsa för att inte hindra sig i sista stund och sedan knuffar han bort 
stolen. 

Dagen efter arbetar alla som vanligt och ingen saknar George för han är baktalad och 
betraktad som en kuf som gör sina egna grejor. Men bland alla lånebeställningar ligger även 
en till en jultidskrift och framtagarna av böcker behöver ta sig till det lite avlägsna stället. Det 
som händer sedan kan jag aldrig förlåta George. Att han utsätter en av sina kollegor för den 
syn som måste förfölja vederbörande livet ut.  

Följden av händelsen blir förstås en polissak och KB prickas av yrkesinspektionen för, visar 
det sig, inte sista gången. Chocken är stor och delar av ledningen väljer självmant att avgå. 
Jag är glad att jag stod upp för George och i efterhand betyder det mycket att ha god intuition 
och att handla efter någon sorts kompass som inte styrs av den numer så bekanta Rektorn. 
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Artiklar och intriger 
Året är 1996 och jag arbetar som vikarierande chef över den avdelning på Kungliga 
biblioteket som heter Okatalogiserat tryck. Detta är en av världens största samlingar av 
efemärt material eller trycksaker som har en mer dagslände- och vardaglig karaktär. Det kan 
handla om tidtabeller, reklamtryck, verksamhetsberättelser, instruktionsböcker, kataloger, 
vykort, affischer m.m. Det är nationalbibliotekets största samling till antalet enheter räknat. Vi 
är 12 personal som handhar 150 000 inkomna trycksaker per år. Det innebär att ordna och 
klassificera varje enskild trycksak så att den går att återfinna. Vi ligger hela tiden efter. 
Resurserna räcker inte till och jag arbetar efter principen att försöka rationalisera. Jag tänker 
att vi måste ligga i fas med den inkomna tryckmängden för att slippa restantier - eller 
ouppklarade högar med trycksaker - men för att klara det måste vi dämpa ambitionerna i 
uppordningen vilket dessvärre medför att det blir svårare att återfinna den enskilda 
trycksaken. Men hellre trycksakerna grovt uppordnade än inte ordnade alls. I det senare fallet 
faller hela principen med ett nationalbibliotek som en bastion för demokratin om inte spåren 
av yttrandefriheten görs tillgänglig. Samtidigt smyger sig ny teknik på och jag ser potentialen 
i att synliggöra detta dolda material med hjälp av digitalisering. Ekvationen är dock omöjlig 
men måste ändå utföras på ett balanserat sätt. 

Mitt expertområde är affischsamlingen som består av över 600 000 affischer där den äldsta är 
från 1680-talet. Den är en ofattbar konstskatt som ligger i träda och där jag börjar arbeta med 
att marknadsföra den svenska affischens kvaliteter som bildobjekt. (Halldin, 2000. 
Nationalencyklopedin. [Bd] 25, S. 232-235) 

Affischer är stora, sköra, iögonfallande, i efterhand avslöjande, ofta konstnärliga men 
samtidigt vardagliga publikationer och som utmärkt lämpar sig för digitalisering. Jag lär mig 
tekniken och är först ut på KB att kunna erbjuda denna teknik via webb. Jag startar sedan 
digitaliseringsarbetet och ledningen är nöjd. Genom att i ett samarbete förena kompetens på 
det digitala området med kunskaper om den nationella samkatalogen LIBRIS kan vi 
synliggöra affischer via digitala kopior vilka gör materialet omedelbart och visuellt 
tillgängligt. Detta har många fördelar mot traditionella textbaserad beskrivningar och man 
slipper slita på originalen som då kan bevaras för framtiden. Det är helt i linje med 
nationalbibliotekets uppdrag som evig förvaltare av det tryckta kulturarvet. (LIBRIS, 
http://libris.kb.se, 2014-08-20) 

Kombinationen katalogisering och digital visning visar sig fungera så bra att man i ett 
tillstånd av eufori, i samband med personalens årliga och sedvanliga hedersbetygelser, passar 
på att tilldela mig den numer lite ovanliga titeln Förste bibliotekarie. Jag vet ännu inte vad det 
innebär men blygs över händelsen men jag inser snart att detta kanske är det finaste en 
bibliotekarie kan bli. Många förvånas eftersom titeln brukar tilldelas betydligt äldre 
medarbetare och jag förstår efter ett tag att det svider i skinnet hos andra som är lika unga som 
jag, men kanske ännu mer hos dem som jobbat länge men inte fått något erkännande alls. 
Denna titel gav mig onda ögat och jag drabbas av KB:s enorma jantelag, något som sedan på 
olika sätt förföljer mig i alla år. 
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Samtidigt med denna händelse sker en omorganisation och ledningen petar den dåvarande 
chefen för Kart- och bildsamlingarna. Man vill satsa på den digitala tekniken och 
bildsamlingarna med sitt högtstående konstnärliga värde behöver lyftas fram. Min dåvarande 
chef ser mig som en kandidat för tjänsten som chef för denna nya avdelning och jag 
uppmanas att söka. Det är internrekrytering vilket gör att inte så många kan söka tjänsten men 
min kollega från Kart- och bildsamlingarna gör det och ser sig själv som en vinnare bland 
annat därför att hen har disputerat. Kollegan anses inte vara jättelätt att ha och göra med och 
även om jag inte haft annat än gott samarbete uppstår en konkurrenssituation som jag 
emellertid är för naiv för att förstå. Och nu händer något märkligt.  

Det börjar med att vi går ut och firar att det ska bli en ny avdelning för bildsamlingen och där 
vi båda kommer att arbeta. Allt är trevligt och vi skiljs åt för att sedan efter någon vecka 
återigen ses i trappan till en av övervåningarna. Vi ser varandra och jag säger hej men jag 
möts av tystnad, blicken är isande kall och ansiktet blekt. Jag tror hen inte hört så jag hälsar 
en gång till men får inget svar. Jag stannar konfunderad mitt i trappan och efter kommer en 
annan kollega som säger ”hälsar man inte på dig längre”? – Nej, tydligen inte svarar jag 
ganska chockad. Jag förstår att något måste hänt och får av min chef reda på att ledningen har 
utsett mig till sin kandidat och då förstår jag att detta tydligen inte var något som kollegan 
väntat sig. Jag såg vår gemensamma kompetens som det avgörande. Inte att dessa 
konkurrerade, men kompetens i digitalisering och efemärt material står sig kanske slätt mot 
att ha doktorerat i grafiska tekniker, men sedan kommer det i mitt tycke kanske väsentligaste 
att man har goda ledaregenskaper och kan hantera personalansvar. Detta kan man knappast 
doktorera i. 

Nu dröjer emellertid beskedet från riksbibliotekarien om tillsättandet av den nya tjänsten. 
Först efteråt förstår jag varför. Protester hörs från olika håll och man sätter upp en lista i 
entrén där man menar att min kollega blivit åldersmässigt och meritmässigt och tillika 
akademiskt förbigången. Meningen är att man ska skriva på listan och några gör det. Jag får 
ett brev från Anders Burius som är handskriftschef där han skriver att han inte har något emot 
mig men att detta med chefskapet är en principsak och att chefer ska ha disputerat, vilket är en 
fråga som han tänker driva men jag anar inte hur. Nu är saken den att bland cheferna är endast 
Anders, kollegan och Riksbibliotekarien disputerade i KB vid denna tid, så det stämmer inte, 
men är i ärlighetens namn mer vanligt internationellt. I vilket fall - jag ligger lågt under denna 
tid men med en dålig smak i munnen. Det dröjer ännu ett tag men sedan en söndagsmorgon 
ringer min pappa till mig och säger att det står om tillsättandet i Svenska dagbladet – ”men det 
är inget du ska läsa”. (Järv, SvD s.4 15/2 1997) 

Jag skyndar mig därför att skaffa tidningen och på debattsidan ser jag en tecknad nidbild som 
ska föreställa mig med spetsiga armbågar med vilka jag tar mig fram i karriären. Kollegan har 
doktorerat i grafiska tekniker och jag förstår att med den kunnigheten på området har hen 
lyckats hitta ett grafiskt tryck som återger en karriärist. Rubriken på artikeln är Skandal i 
bibliotekssocieteten och är skriven av författaren och kulturskribenten Harry Järv. Artikeln är 
publicerad av Anders Björnsson. Järv är före detta tillförordnad riksbibliotekarie och en relik 
som aldrig kunnat lämna samlingarna efter pensionering. Han är en god skribent och aktad för 
sina stora kunskaper på många områden. Han är också en gammal krigshjälte från finska 
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kriget där han slogs mot den ryska björnen och förlorade ett ben på slagfältet. Senare gjordes 
en film om honom och hans oerhörda mod. Jag träffar honom en gång i hissen när jag har 
påhälsning av en kamrats labrador. Järv haltar omisskännligt in i hissen och tittar 
misstänksamt och nästan morrande på hunden. Jag tänker att nu blir jag uppläxad för att ha 
tagit in en hund i KB. Här finns ju allergiker. Kanske är Harry Järv allergisk och kommer att 
rapportera mig. Men plötsligt sticker han istället fram sitt träben och säger: ”Varsågod och 
hugg”. Jag vet inte vad jag ska svara eftersom jag inte vet om han vill sätta dit mig eller 
faktiskt försöka vara rolig. När så hissdörren öppnar sig låter jag Harry Järv linka ut på sitt 
träben oviss om att vi kommer att ha en del med varandra att göra framöver.  För mig blir 
detta bisarra uppträdande enda tillfället som jag träffar honom, men han är en av kollegans 
goda vänner.  

Han skriver i sin artikel att jag har ett oförtjänt gott rykte och klena akademiska meriter som 
inte kan mäta sig med en som disputerat och att det finns krafter i ledningen som genom sitt 
val kommer att utarma kvaliteten på denna anrika institution. Han passar således på att ge 
ledningen också en känga. Han nämner andra goda exempel på meriterade kollegor som till 
exempel Anders Burius handskriftschefen vars kunskaper överstiger de flestas. Och så håller 
texten på. Förutom det förvånande stilistiska haveriet, som är väldigt olikt Harry Järv, 
innehåller texten rena sakfel och är obegripligt hämndlysten och överdriven och saknar det 
allmänintresse som skulle varit anledningen till att SvD tar in sådant på Debatt.  

Artikeln knäcker mig. Jag kontaktar Anders Björnsson och frågar vad han menar med att 
publicera en artikel som sågar en enkel tjänsteman utan att jag har blivit hörd. Borde inte båda 
sidor prövas för att undvika sakfel? Han menar att man inte tackar nej till en artikel av Harry 
Järv och som f.d. KB- anställd har han god insyn. Jag svarar att - men mig känner inte Harry 
Järv. Vi har aldrig pratats vid, han går på hörsägen och företräder någon som har intresse av 
att smutskasta och som anser sig förbigången vid en tjänstetillsättning. Björnsson håller inte 
med och det är som att prata med en vägg. 

Riksbibliotekarien ger veckan efter ett svar i samma tidning, men det är ett ganska lamt inlägg 
och jag känner att jag behöver försvara mig själv när ingen annan gör det. (Lidman, SvD s.4 
23/2 1997) 

Långsamt börjar jag återfå fattningen. Jag är kränkt och alla tycker att jag bör lägga ned 
argumentationen eftersom jag aldrig kan vinna mot Harry Järv. Så tycker förstås även min 
Rektor från gymnasiet men som vanligt får han mig att istället vilja ta strid.  

 
Rektorn råder mig att foga mig och undvika konflikt men jag blir istället beslutsam om 
motsatsen och bortsett från att Rektorns ord triggar till strid kan jag egentligen inget annat. 
Så efter en lång tystnad tar Rektorn åter till orda. Han verkar uttråkad och vill inte erkänna 
att Skolöverstyrelsen har en annan åsikt än han själv. Så han ska vara snäll. Du får 
förminskad studiekurs men du kommer att få ångra att du flydde hela ditt liv. 

 
Jag sätter mig i ett av KB:s magasin för att få vara ifred. Det är inte kul att känna allas blickar 
och behöva försvara sig eftersom KB:s jantelag säger att det ändå måste ligga något i allt detta 
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eftersom en så känd person som Harry Järv påstår det. Och som gammal chef månar han ju 
om KB. Det är bara det att Järv är hämndlysten på den ledning som tagit över arvet efter 
honom själv och gjort det på ett sätt som han inte gillar. Och så är det ju ofta att en ny ledning 
arbetar efter mottot att förnya och då vill man inte ha så mycket med de som avgått att göra. 
Dels för att nyheterna troligtvis är utanför den avgångnes kompetensområde men dels även 
för att det är känsligt att förändra något som föregångaren tycker var fulländat. 

Jag tar nu strid och den förut nämnda omdömesförmågan sätts på prov. Jag skriver nu mitt 
eget svar till SvD. Jag ringer upp chefredaktören Mats Svegfors och Anders Björnsson för att 
kräva ett genmäle vilket de först nekar men sedan ger efter för men där de vill styra det jag 
skriver. De vill inte ge mig mer än 2000 tecken varpå jag svarar att Järv fick ju detta och 
minst tre gånger till. De råder mig att inte kritisera Järv för hårt för de menar att jag kan få ont 
av det efteråt. Jag ser det istället som att de är rädda om sitt eget skinn och vill inte bli 
kritiserade för att ha publicerat något utan journalistisk objektivitet och utan allmänintresse.   

I artikeln text lyckas jag emellertid formulera mig väl, vilket leder till att KB:s personal nu ger 
mig sina sympatier. Jag lyckas ge Harry Järv en känga och fick de flesta att förstå hur osaklig 
han varit och att han i sitt nedlåtande resonemang om akademiska meriter går på en mina 
eftersom han själv, visar det sig, bara är hedersdoktor och alltså inte själv disputerat – vilket 
måste anses oerhört anmärkningsvärt för en f.d. riksbibliotekarie även om han bara varit t.f. 
(Halldin, SvD s.4 7/3 1997) 

Även om sympatierna gick till mig vågar aldrig ledningen ge mig tjänsten. Man formulerar 
istället om den och kräver sådana meriter att bara de som doktorerat och lite till kan söka 
vilket innebär att man nu öppnar för extern rekrytering fast den här gången utan krav på 
kunskaper i digitalisering. Med det är Harry Järv nöjd men kollegan, som alla nu förstår ligger 
bakom det hela, kan inte längre vara kvar utan säger upp sig. Anders Burius är också nöjd och 
låtsas sedan i alla år att han inte haft sitt finger med i spelet. Men jag förstår nu vilken falsk 
typ han är. Ytterligt begåvad och oerhört välartikulerad men samtidigt föraktfull för lägre 
presterande. Han är syrlig, elak och akademiskt rolig oftast på andras bekostnad. Men han 
lider av att han blev nekad en professur som han tidigare sökt i Göteborg för att istället bli 
chef över avdelningen handskrifter på KB. I den akademiska världen är han välkänd efter att 
vildsint ha protesterat mot denna professorstillsättning. Han såg därför sin roll på KB som 
något tillfälligt men som ändå visade det sig lukrativt eftersom den öppnade alla dörrar till 
magasinen. 

Som vikarierande chef för det Okatalogiserade trycket möts vi inom chefsgruppen. Mötena 
innehåller mycket tramsprat och ofta hörs stora skrattsalvor levererade efter Anders 
sarkastiska skämt, men som man sätter i halsen strax efter då man inser att de handlar om 
personangrepp. Vid fler tillfällen värmer vi upp på hans rum för att sedan gå ut efter jobbet 
och han serverar alltid dålig kanadensisk whiskey. Vid dessa tillfällen gillar han att markera 
och han tycker inte att jag skall ha så mycket, men häller gärna upp mer åt de andra. Jag har ju 
inte som Anders disputerat men jag kan bedöma en dålig whiskey och i den saken står han sig 
slätt, så på detta att jag inte får påfyllning svarar jag att jag hade blivit sur om det varit skotsk 
maltwhisky. Scenen speglar den han var. Egentligen platsade jag inte då min examen var 
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under ribban för antagning till hans kollegiala chefsgrupp, men eftersom jag var vikarierande 
chef måste han bjuda in även mig. Till saken hör också att Anders ofta är berusad på jobbet 
och struntar i att andra märker det. Isen som han behöver till sina drinkar hämtar han glatt i 
frysen när alla ser. Han sover över bakfull i sitt rum märkligt nog utan att larmet går, - vilket 
man kan fundera över.  

Men en dag går han för långt. Han kommer in en morgon på kontoret och sätter sig mitt emot 
en ung kvinnlig arbetskamrat och säger att – ja…, du är ju inte så ful – egentligen! 
Arbetskamraten blir högröd och tystnar. Jag sitter nära och hör hela denna sexistiska smädelse 
men gör ingenting just då, vilket jag bittert ångrar. Men jag anmäler saken senare till min chef 
som emellertid inte följer upp saken. Anders och min chef är nyfunna vänner och kommer 
båda från Eskilstuna och har samma akademiska bakgrund och humor. 

Jag skäms för att inte ha tagit strid den gången och undrar varför jag ens tvekade. Kanske är 
det så att Rektorn vann den gången. Han ville inte att jag skulle ta strid utan anpassa mig för 
annars skulle jag få ångra mig, men sanningen är att jag var feg. Jag skulle kastat ut Anders 
genom fönstret. Jag ber senare på dagen min kvinnliga kollega om ursäkt för mitt 
tillkortakommande. Hon är förvånansvärt förlåtande men vet också att Anders har den makten 
och påverkan på sin omgivning, och så alltså även på mig.  

Han blir alltmer en paria skyddad av endast två personer varav den ene är min egen chef och 
jag går efter denna händelse igång på att gå emot honom i olika sammanhang.  

Jag känner att Rektorn ord kommer att påverka mig framöver. Men han ska inte få rätt och på 
något sätt triggar det mig att utmana honom och inte visa mig svag eller att jag haft fel. 
Känslan är otäck dels eftersom jag emotsätter mig det hotfulla som jag kan spåra i det han 
sagt, och dels för att det blev det slutord som avslutade mötet.  

 
På något sätt vill jag ta igen att jag inte stod upp för en kollega den gången och därför blir jag 
en av de få som vågar trotsa honom. På min avdelning har jag emellertid en till som vågar. 
Det är en äldre ganska korpulent dam som man inte flyttar på i första taget och som också tar 
strid. När Anders en dag vill komma in i våra magasin ställer hon sig i vägen och frågar om 
hon kan hjälpa honom med något, eftersom han knappast hittar i våra speciella samlingar. 
Han surnar till men vänder på klacken och går ut. Jag har sedan dess undrat hur han fått koden 
till vårt magasin. Min arrogans tilltar och Rektorn har nu givit upp. Han får mig inte att välja 
att undvika Anders och hans pliriga blick undrar hur jag vågar. Anders utmanar 
riksbibliotekarien vid olika tillfällen och förlöjligar honom offentligt, men han får hållas 
eftersom otrevlighet inte är ett tjänstefel. 

Vid ett tillfälle åker vi alla som chefar till Föremålsvården i Kiruna för ett studiebesök. Vi 
åker tåg och resan kantas av kanadensisk whiskey. Resans syfte är att utreda om KB kan få 
hjälp med digitalisering vilket är mitt ämne och där jag får glänsa. En del av det vi diskuterar 
är skyddsdigitalisering av sköra värdefulla affischer av bland andra Wilhelm Kåge, Einar 
Nerman och Einar Forseth. Handskriftschefen är trevlig och intresserad av dessa kulturskatter 
och han verkar nu gilla mig, antagligen tänker jag därför att jag antas hjälpa honom att förstå 
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hur tekniken kan användas även för hans egna samlingar. Eller finns det en annan dold 
agenda? Vi har kul och jag dras med i hans bisarra humor och det hela varar tills vi kommer 
hem då återigen de akademiska hierarkierna får honom att hålla på sin distans. 

Anders blir efterhand mer och mer isolerad. Han står ofta och röker sina dyra cigariller 
nedanför Riksbibliotekariens fönster om inte annat för att retas. Han vill vara utanför 
uppfattar jag, och när vi gruppvis åker gemensamt någonstans tar han sin egen nyköpta 
porsche för att markera avstånd. Han fortsätter att se ned på mig och när jag svarar på e-
postfrågor som angår många lägger han sig i diskussionen och förlöjligar mig och alla andra 
som tycker något. Jag vet nu att han muckar gräl och jag svarar honom i ett brev till hela 
organisationen där jag för att skydda mig själv och de samlingar som jag hanterar sakligt 
emotsäger hans raljerande, nedlåtande och smädande inlägg. Efter detta hatar han mig och jag 
honom, men jag måste på något sätt ta strid för jag tål inte att känna mig feg. Jag har i vilket 
fall Rektorn att skylla på att det blivit så, men i fallet med Harry Järv och Anders Burius är 
jag glad att jag orkar slåss.  

På en fest hos min chef beter sig handskriftschefen återigen högst otrevligt och gör ned en 
kollega genom att håna dennes försök till resonemang, och en annan gäst som spiller ett glas 
vin på den vita duken får höra att hans degenererade halvadliga gener visserligen har gett 
honom ett fint efternamn men knappast ett bordsskick. Mitt i festen försvinner han flera 
timmar för att sedan dyka upp glad och speedad. Det visar sig att han troligtvis varit nästgårds 
i sin då okända lägenhet på Surbrunnsgatan vilken senare visar sig innehålla delar av KB:s 
unika samlingar och jag är säker på att han under festen förberedde en av sina affärer. För 
sådan var han – det kittlade att på sin egen chefs fest förnedra allt som denne högaktade 
genom att slakta historiska dokument och rariteter och därmed hämnas på den akademiska elit 
som han tillhörde, men som han samtidigt föraktade eftersom de inte accepterat honom som 
en av de högsta. Han fick aldrig den professur han sökte utan blev bara chef över en liten 
avdelning på KB. (Wikipedia, Burius, 2014-08-20) 

Att han senare genom en bibliotekaries pusselarbete blev konfronterad med sina förehavanden 
och erkände, gjorde att han häktades för grov stöld. Att han sedan exploderade innan 
rättegången vid sitt eget självmord i den hemliga våningen på Surbrunnsgatan och blev 
riksbekant som KB-mannen, känner de flesta till. (Anders Johansson och Mattias Lundell, 
Aftonbladet 2004-12-13) Denna senare händelse är dock inte något jag kan begråta men jag 
kan lida av att inte ha sett vartåt det barkade. Mina egna samlingar var hotade av honom och 
alla kände sig dragna vid näsan. Bibliotekarieyrket fick en skamkänsla och nationalbiblioteket 
misslyckades som nationens minne eftersom man inte kunnat hindra svinnet av oersättliga 
dokument. Han stal dock inget svenskt vad man vet, vilket är en klen tröst, men det är illa nog 
ändå eftersom världsarvet blev lite mindre när han slaktade grafiska verk och skar ut 
illustrationer ur illuminerade 1500 och 1600-talstryck.  
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Slutord 
Nå, Rektorns ord den gången i gymnasiet åstadkom att jag nästan tvångsmässigt ägnar mig åt 
ställningstaganden där jag väljer med baktanken att inte låta Rektorn få rätt när han menar att 
eftersom jag inte anpassar mig kommer jag att få ångra det i hela mitt liv. Han tycker jag var 
feg som smet från lektionerna. Själv tycker jag att jag tar strid för min sak och lyckas hantera 
min omdömesförmåga och att jag växer med det, men det är lite jobbigt att inte få vara lite feg 
ibland för då kommer han fram den där Rektorn, som gubben i lådan, med sin sura min och 
överlägsna attityd. Kanske bör jag träna på att fly och vara lite feg. För ett tag sedan ställde 
jag in tre möten som jag skulle hålla i och som jag varken orkar eller vill vara med om. Det 
gick bra men Rektorn ser så opassande glad ut och det gillar jag inte, men det är kanske något 
som jag behöver lära mig att leva med… 

Jag har med denna essä velat undersöka praktisk kunskap så som den ter sig för mig, och jag 
har genom att identifiera ett dilemma använt detta som en forskarfråga och applicerat denna 
på några situationer för att studera hur min egen tysta praktiska kunskap hanterar dilemmat i 
fråga. I min berättelse finns dilemmat på flera plan. Dels att inte kunna skriva får sin lösning i 
just skrivandets förlösande praktik. Jag har velat åskådliggöra detta genom den egna 
skrivarprocessen och vad den behöver i form av näring för att tankegods ska transporteras 
från hjärna till händer och fingrar för att sedan landa på ett stycke papper. Dels i den tysta 
kunskap som processen att skriva ska utmynna i en berättelse om. Eller annorlunda uttryckt – 
processen att skriva blir en tyst kunskap och grunden för den berättelse den är resultatet av.  
Dilemmat att välja rätt väg får inte sin lösning men väl sin förklaring genom en händelses 
starka påverkan där rätt väg speglas i ljuset av att inte vilja vara feg och att rättfärdiga det val 
jag gjort för att gå stärkt ur denna händelse. Utkomsten av detta dilemma har bildat en 
kunskap som jag har med mig varthän jag går. Om denna kunskap används på rätt sätt låter 
jag vara osagt men den är en viktig del vid valet av åtgärd och där jag står med viljan att göra 
rätt och att göra upp med ett gammalt dilemma.   
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