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att påstå att vi går mot mörkare tider är 
ingen överdrift. Meteorologiskt sett är 
det dessutom ett ovedersägligt faktum, 
eftersom det talas om nya bottenrekord 
i antalet soltimmar över hela landet. Och 
får man tro numrets gästredaktör, kul-
turjournalisten Ulrika Knutson, är inte 
solen att vänta än på ett tag heller för 
landets kultursidor. Saliga i åminnelse, 
höll jag på att fylla i ...

Men hon har ju rätt. Kulturredaktio-
ner knoppar av som löv om hösten, för 
att göra bruk av en besvärande sliten 
analogi. Ett besvär jag gärna bjuder 
på eftersom kultursidornas, och med 
dem litteraturkritikens, tynande till-
varo varken bör eller kan upplevas som 
något annat än just djupt besvärande. 
»Presspesten drar genom riket och 
blixtrar med lien«, skriver Knutson och 
fortsätter: »180 tjänster bort på Syd-
svenskan/Helsingborgs Dagblad, 100 
tjänster bort inom Stampen i Västsve-
rige. 70 tjänster bort på Expressen.«

Och värre blir det om liesvepen över 
de svenska kulturredaktionerna tillåts 
fortsätta. Och inte bara här. I Norge 
meddelade exempelvis landets näst 
största dagstidning, anrika VG, nyligen 

att man drar ner litteraturkritiken 
till en enda text i veckan. 

Ja, ni läser rätt: en.
Det hör väl något till yrket att låta 

dyster. Men läget är prekärt. Något som 
paradoxalt nog inte i första hand går 
ut över skribenterna själva. Med viss 
utgångspunkt i den på sina håll starkt 
missriktade debatten kring Lena Anders-
sons Egenmäktigt förfarande varnade 
Daniel Sandström häromsistens för att 
en successivt utplånad litteraturkritik 
även riskerar att få vittgående konse-
kvenser för vad han kallar läsningens 
kompetens. »En professionell litteratur-
kritik«, menade han, »skyddar [...] också 
läsning och tolkning som en nödvändig 
samhällelig verksamhet« (SvD, den 13/11). 
Därigenom är det »också en politisk 
fråga, en fråga för en kulturminister 
med demokratifrågor på sitt bord«.

Vi närmar oss vägs ände. 
Från alla håll. 
Det går fort. 
Det är ännu inte för sent att agera.

HenrIk C. enboHm
redaktör

Vi är Jeff Bezos mardröm

Höjd biblioteksersättning. Men vad hände 
med regeringspartiernas vallöften?

Pris – men inte till vilket pris som helst

»Presspesten framställs ofta som 
journalisternas huvudvärk. Det är inte 
sant. Journalistikens kris påverkar hela 
samhällskroppen: politiken, kulturen, kon-
sten, skolan och den högre utbildningen.« 
(Ulrika knutson) 

Torbjörn elensky: Fighten på flotten 

»Trots att dagstidningarna är i kris 
upplever journalistiken på många vis en 
guldålder, där läsarnas möjligheter att 
fördjupa sig i sina egna intressen är större 
än någonsin.« (Johan norberg)

»Min farhåga är att den mer avancerade 
kritiken och den fördjupade essäkonsten 
drivs bort från arenan.« (Gunilla kind-
strand är en av tolv författare, journalister 
och redaktörer som svarar på frågan hur 
de påverkas av det förändrade medieland-
skapet.) 

»Länge var ›överskrida‹ ett av mina 
hemliga ord: ett privat begrepp för vad 
jag försökte ägna mig åt och för vad jag 
letade efter när jag letade och letade och 
letade i allt konstigare böcker på allt fler 
språk.« (John Swedenmark i sitt tacktal vid 
mottagandet av Sorescu-priset.)
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i våras tecknade världens näst största 
e-handelsföretag Amazon ett avtal med 
Bokrondellen. Det är sedan dess i prakti-
ken fritt fram för nätgiganten att etablera 
sig i Sverige. När och hur det kommer att 
ske är fortfarande oklart. 

Det finns starka skäl för oss förfat-
tare och översättare att vara på vår vakt. 
Amazon är ett företag som använder 
sig av sin storlek och sitt informa-
tionsövertag på ett mycket tveksamt 
vis. 2009 rensade de exempelvis sina 
söklistor på böcker skrivna av hbtq-
författare. Anställda lagerarbetare på 
distributionscentraler både i USA och 
Tyskland behandlas som boskap och 
jobbar för svältlöner. Man använder ofta 
författare som gisslan för att få igenom 
sina krav på prisdumpning gentemot 
förlagen. Amazons syn på boken som 
kulturbärare och författarnas rättig-
heter och möjligheter till att försörja 
sig på sitt skapande är katastrofal.

under den pågående dispyten med den 
franska förlagsjätten Hachette har det 
också blivit uppenbart att Amazon stuck-
it in ett bräckjärn i en känslig spricka i 
författarkollektivet. I USA har en konflikt 
blossat upp mellan de etablerade förfat-
tarna med ett traditionellt förlag i ryggen 
och de självpublicerande författarna som 
har en betydligt positivare syn på Ama-
zon. Tusentals författare har genom att 
underteckna öppna protestbrev ställt sig 
i varsin skyttegrav grävda av respektive 
konglomerat. Egenutgivarna varnar för 

en bojkott av Amazon. De anser att det 
rör sig om propaganda från författare 
som badar i pengar och säger vidare att 
ingen sedan Gutenbergs dagar gjort mer 
än Amazon för att frigöra författarna. 

Av detta kan man dra några slutsatser 
inför Amazons etablering i Sverige:  Vi 
professionella författare och översättare 
bör stå enade, oavsett hur vår utgivning 
ser ut. Vi ska inte agera marionetter åt 
storföretag. Vi behöver en oberoende, 
fri och intellektuell väg som värnar kul-
turen och vårt svenska språkområde. Vi 
bör än mer energiskt stå upp för bokens 
värde. Böcker är inte vilken vara som 
helst. Böcker ska vara dyrbara! I alla fall 
så pass att professionella författare och 
översättare har råd att skriva dem. Vi 
bör ytterligare stärka författarnätver-
ken världen över. Framöver har vi flera 
globala giganter att göra upp med. Vi 
behöver en internationell tyngd i juri-
diska frågor gällande upphovsrätt och 
yttrandefrihet som vi inte är i närheten 
av att uppnå ensamma. I januari träffar 
vi Authors Guild´s ledning i New York 

för att lära oss mer om hur de har gått till 
väga för att ta upp kampen mot Amazon 
och Google. I början av november var vi 
i Bryssel på European Writers’ Councils 
årsmöte, där Amazons framfart var en 
av huvudfrågorna. Läget skiljer sig åt i de 
olika länderna, men den gemensamma 
nämnaren är att samtliga europeiska 
författarförbund är oroliga och förban-
nade. Skillnaden för Sverige gentemot 
länder som England, där Amazon har 
tagit över i princip hela marknaden, 
och länder som Tyskland, där man har 
fasta bokpriser, är att vi fortfarande har 
möjlighet att vara en aning proaktiva. 
Amazon är ännu inte på plats. Oavsett 
om man välkomnar Amazons intåg eller 
ej så kommer många frågor att behöva 
diskuteras från grunden. Vad är en förfat-
tare? Vad är en bok och vad är den värd? 
Hur ska en digital bokmarknad formas 
där det fortfarande är möjligt att vara en 
yrkesverksam författare som har tid och 
råd att skriva böcker av hög kvalitet?

det är viktigt att vi har en central roll 
i denna diskussion. Den amerikanske 
författaren Douglas Preston är övertygad 
om att Amazons grundare skulle bäva 
inför en samlad författarkår: »If I were 
Jeff Bezos, the one thing I would fear 
most is if authors organized themselves 
and took broad, concerted, sustained, and 
dignified public action.«

Vi är Jeff Bezos mardröm

ordföranden

GUnnar arDelIUS
förbundsordförande

Hur ska en digital bok-
marknad formas där det 
fortfarande är möjligt 
att vara en yrkesverksam 
författare som har tid och 
råd att skriva böcker av hög 
kvalitet? 

»
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nyheter»Det har hänt att organisationer bett oss att hitta 
någon annan koordinator.« EU:s litteraturpris, EUPL, 
kommenterar kritiken om arvodesdumpning, s. 7. 

erbey tilldelas 
tucholsky-priset  

priser | svenska pen har tillde-
lat 2014 års tucholskypris till den 
kurdiske författaren och juristen 
Muharrem erbey »som genom 
sitt språkliga och sociala enga-
gemang med fredliga medel för-
svarat sitt språk och minoriteters 
kulturella rättigheter«. prisutdel-
ningen ägde rum på aBF i stock-
holm under högtidlighållandet 
av Fängslade författares dag den 
15 november.

HCe

foto: martina huber / regeringskansliet
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t nya e-boksavtal 
för biblioteken

e-böcker |  sveriges Kommu-
ner och Landsting (sKL) och bok-
förlaget natur & Kultur har nått 
en unik överenskommelse för 
att främja utlåning av e-böcker 
på biblioteken. enligt överens-
kommelsen kommer natur & 
Kultur att tillgängliggöra samt-
liga allmänlitterära titlar från 
och med utgivningsdagen. där-
med frångår man den karantän 
som förlagsbranschen tidigare 
tillämpat. den ökade tillgänglig-
heten kompenseras av att priset 
per utlån kommer att variera 
med en titels ålder, istället för 
att som i tidigare modell vara 
detsamma. 

tidigare har även stockholms 
stadsbibliotek och Ordfront för-
lag träffat en överenskommelse 
gällande tillgängliggörande av 
e-böcker. 

HCe

upphovsmännen har anledning att 
vara nöjda. Istället för den förutskicka-
de höjningen av biblioteksersättning-
en på två öre (se Författaren nr 3, 2014) 
lyckades parternas medlare i oktober 
enas om en ökning motsvarande fyra 
öre per hemlån. En fördubbling sett 
till den förra regeringens maxbud, 
men bara knappt hälften av de nio öre 
som upphovsmannasidan först krävt. 

Samtidigt manar beskedet till efter-
tanke. Inte minst då kulturministerns 
eget parti, (MP), länge varit det parti 
som velat höja biblioteksersättningen 
allra mest. Senast i den valenkät som 
Författaren kunde publicera i septem-
ber framhöll partiet att man ansla-
git pengar i sin budgetmotion för att 
kunna infria löftet om två kronor per 
hemlån. Ett löfte som alltså inte infria-
des under höstens förhandlingar. 

Någon dramatisk höjning är heller 

inte att vänta om man får tro den bud-
getproposition (Prop. 2014/15:1) för det 
kommande året som regeringen pre-
senterade för en knapp månad sedan. 
Detta även om en förnyad överens-
kommelse om »grundbeloppets stor-
lek« dock utlovas. 

Mer oroande är propositionens for-
mulering om behovet av en översyn av 
själva förhandlingsordningen. Exakt 
vad det är i den rådande förordningen 
regeringen nu vill se över är oklart. Värt 
att notera är däremot att man därmed 
även avviker från det tidigare beskedet 
att man inte ser någon »anledning att 
ändra på ett välfungerande system« 
(Författaren nr 4/5, 2014). 

Författaren har sökt kulturminister 
Alice Bah Kuhnke för förtydliganden 
av regeringens avsikter, men utan 
resultat.   Riksdagen väntas besluta om 
budgetpropositionen den 3 december.

Men regeringspartiernas vallöften lyser ännu med sin frånvaro

höjd biblioteksersättning

       »vi vill att den 
ska uppgå till två 
kronor per hemlån 
och vi har därför i 
vår budgetmotion 
anslagit pengar för 
att det ska möjlig-
göras.« (Mp) om 
biblioteksersätt-
ningen i Författa-
rens valenkät i 
nr 4/5, 2014. 

Kulturminister alice Bah Kuhnke 
(Mp) infriar inga vallöften om 
biblioteksersättningen i budget-
propositionen för 2015.
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c/o Författaren

Tidningskrisen är akut, och värst drabbas kulturredaktionerna. Alla sparar, 
och likriktningen går snabbt. Litteraturkritik törs ingen satsa på längre. 
Tappra redaktörer försöker göra bättre blad med sämre resurser, men 
ingen törs säga hur illa det är. Samtidigt finns det de som har mage att 
påstå att journalistiken aldrig varit bättre än nu!

UIrika Knutson
gästredaktör
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N är började alltsammans? Fem år 
sedan? Det var i alla fall då jag 
mötte en ledsen kollega på gatan, 
som sa att han nästan inte kunde 
försörja sina barn längre.

   – Du skojar, sa jag, för vad ska 
man annars säga till en lärd och lättskrivande kultur-
historiker i sina bästa år, som mänskligt att döma har 
mycket kvar att ge.

Han skojade inte alls, utan beskrev sakligt vilka 
redaktioner som dragit ner och stramat åt, hur arvo-
dena låg stilla om de inte rentav hade sjunkit, och hur 
beställningar på längre och roligare jobb så gott som 
försvunnit.

Eftersom han inte är vem som helst utan en duktig 
karl blev jag skakad. Hans bekymmer hovrade i min 
omedelbara närhet.

En tid senare beskrev den goda romanförfattaren 
hur hans/hennes förläggare försökt bjuda ut författa-
ren till lägstbjudande på kulturredaktionerna. En liten 
förhandsintervju, någon? Nej, det var inte att tänka 
på. Författaren slokade. Och detta var ändå innan Det 
Stora Förlaget lät sekatören gå och talade om vilka 
plantor som skulle satsas på, och vilka som fick klara 
sig bäst de kunde.

I samma veva fick jag höra att tre av min genera-
tions bästa litteraturkritiker numera försörjer sig – om 
man ens kan använda det verbet – som översättare. De 
har inte utrymme på sina gamla sidor längre, om det 
alls finns några sidor kvar.

kultursidorna i pressen har alltid levt farligt. Många 
har velat lägga ner dem innan de ens startats. 1896 
erkände DN-medarbetaren Albert Seberg med en rys-
ning att han var »rädd som f-n för kultur, konst och 
bokanmälningar«. Högaktuellt i dessa dagar, då GT:s 
(Göteborgs-Tidningen) chefredaktör Frida Boisen nyss 
förklarat att kulturen »inte får tillräckligt många klick«
Just den här passagen om Albert Seberg – som jag 
knyckt ur Åke Lundqvists bok Kultursidan – har jag 
haft glädje av i många krönikor på sistone, om  föränd-
ringarna i det mediala landskapet. 

Även Lars Johan Hierta är tydlig och bra. Det var han 
som startade Aftonbladet 1830, och han var dessutom 
entusiastisk entreprenör; i gjuteri, gas och sjöfart, och 
framgångsrik förläggare av romaner.  

Som det fria ordets förkämpe visste Hierta att det 
fria ordet behövde finansiering. Lösningen hette Lilje-
holmens stearinfabrik. De materiella stearinljusen fick 
bekosta det inre, liberala ljuset i Aftonbladet. Folket 
läste Hiertas tidning och Hiertas romaner i skenet av 
Hiertas ljus! Det var genialt.

För tjugonde gången frågar jag: Vem vill bekosta 
framtidens tidningar? Var finns framtidens Hierta, och 
framtidens stearinljus?

Presspesten drar genom riket och blixtrar med lien: 
180 tjänster bort på Sydsvenskan/Helsingborgs Dag-
blad, 100 tjänster bort inom Stampen i Västsverige. 70 
tjänster bort på Expressen. Tappra redaktörer försäkrar 
att de ska göra bättre tidningar med sämre resurser. 
Halva styrkan – med halverad frilansbudget – är kvar, 
lyfter sig i håret och trollar med knäna. Ingen av redak-
törerna vågar berätta riktigt hur illa det är. Vi som fort-
farande läser svenska tidningar önskar dem bävande 
lycka till.

Medielandskapet som vi känner det sedan sjut-
tonhundratalet genomgår en eruptiv förändring. Här 
samverkar lågkonjunktur, teknikskifte, och affärsmo-
dellens krasch. Det förtjänar att påpekas om och om 
igen – presskrisen är inte framförallt en läsarkris, utan 
ett sammanbrott för affärsmodellerna. Annonsörerna 
väljer andra kanaler, nätets sökmotorer främst, som 
Google och andra. Alla tidningar måste därför spara.
Av nöd sker en snabb likriktning och standardisering 
av lokaltidningar i hela landet, inte minst när det gäl-
ler kulturen. Den här utvecklingen har redan pågått 
länge i landsorten, särskilt inom Stampen och Mitt-
Media. Även stora, viktiga lokaltidningar som Nerikes 
Allehanda och Vestmanlands Läns Tidning har dragit 
ner och slimmat sina  stolta kultursidor.

Sydsvenskan tar över Helsingborgs Dagblads kultur-
redaktion, och Expressen skrotar de självständiga kul-
turredaktionerna i Göteborg och Malmö. Som påbröd 
släckte TV4 nyss hela sitt lokala nät. Redaktionella kul-
turer dör, som små bruk försvinner. Per Svensson sörjer 
i sitt enkätsvar att journalistiskt hantverk, den stora 
kreativa redaktionen, försvinner. Anna-Karin Palm var-

nar för den ensidighet i tonfall, val och värderingar som 
redan märks.  Att något värdefullt går förlorat med den 
redaktionella mångfalden kan vi vara säkra på, men 
den totala effekten är okänd.

c/o Författaren

Ovan den florentinske målaren Luigi Sabatellis 
(1772-1850) version av pestens härjningar i 
Florens 1348.

»Presspesten drar genom 
        riket och blixtrar med lien.«
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