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INA-MARIA JANSSON1, ISTO HUVILA2 

Förord 

Den mänskliga hjärnan är byggd på så vis, att den gärna söker 
mönster och sammanhang, även där sådana inte är självklara 
eller kanske menade från början. Utan att därför ha något på 
förhand bestämt tema kan man föreställa sig tillgång till kun-
skap, kultur och minne som en gemensam beröringspunkt 
för bidragen i föreliggande nummer av Tidskrift för ABM.  

 
Den digitala informationsålder som innebär nya möjligheter 
för tillgång och spridning av kunskap föder nya utmaningar. 
Det diskuteras i detta nummer av Ekström, som identifierar 
tendenser för open access utifrån policys i Sverige och Stor-
britannien. Ämnet är aktuellt för forskare inom alla fält och 
ämnesområden men kanske särskilt för bibliotekarier och 
andra ABM-verksamma. Digital publicering har inneburit 
nya villkor för forskare och förlagsbranch som i sin tur fått 
effekter på tillgängligheten till information och där jakten på 
ekonomisk vinning påverkar tillgången till kunskap som an-
nars hade varit tillgänglig för alla. 

Tillgång till kunskap, men kanske främst förståelsen för 
det förflutna är centralt i Bysell, Verster och Magnussons ar-
tikel om två sydafrikanska museer, District Six Museum och 
Red Location Museum. Vart och ett av museerna har på olika 
sätt tolkat och gjort upp med arvet efter apartheid genom ar-
kitektonisk utformning men också genom olika förhåll-
ningssätt till samhället runt ikring. Genom att bjuda in och 
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involvera samhällsinvånarna till att forma bilden av sin egen 
historia menar artikelförfattarna att man kommer närmare 
en förlikning av ett komplext och smärtsamt historiskt ske-
ende. 

I reseberättelsen av Evasdotter Birath får vi möta Rom 
och dess konst- och kulturarvsskatter. Läsaren får ta del av 
hur konst och arkitektur i Rom speglar idéer som genom ti-
derna har kommit att prägla hela den västerländska kulturen 
men som samtidigt också visar på ekonomisk ojämlikhet och 
ett hierarkiskt samhälle som på sin tid begränsade och ute-
slöt många grupper, bland annat genom reglerad tillgång till 
kultur. 

Bäckersten har bidragit med en notis om de mörka spå-
ren av militärdiktaturen i Buenos Aires i Argentina. Bland 
annat får vi ta del av hur anhöriga till de som bortfördes och 
avrättades av diktaturen sörjer och bearbetar sina förluster 
av närstående genom att åskådliggöra och placera in sina 
minnen och erfarenheter i det offentliga rummet, i form av 
så kallade micro-memories. Ett exempel är hur ”baldosas”, 
kakelplattor, placeras utanför husen där de försvunna bodde, 
för att uppmärksamma vidden av diktaturens övergrepp. 
Detta inslag i staden blir tecken på hur gatuaktivism kan vara 
en väg till att tillgå det kollektiva minnet och historieskriv-
ningen.  

 
 

En läsning av texterna i detta nummer föder också insikten 
om vad tillgång till rumsliga arenor för kollektiva minnen 
och kultur betyder för ett samhälle. Både texterna av Bäck-
ersten och Bysell, Verster och Magnusson illustrerar behovet 
hos människor på två olika kontinenter att bearbeta upple-
velser och minnen från förtryckande regimer. I Kapstaden 
har gapande tomrum i stadsbilden, som District Six, fått 
symbolisera de mentala såren efter apartheidregimen. Ge-
nom museets omförhandling av District Six från en plats för 
förtryck till en plats för gemenskap förändras platsens sym-
boliska betydelse – ibland i strid med befolkningens erfaren-
heter. Detta kan tolkas dels som en läkningsprocess men 
kanske framförallt som ett bevis på hur mångbottnade nar-
rativen kring sådana laddade platser är.  

I Buenos Aires har det publika rummet på ett annat sätt 
fått agera samlingspunkt för en offentlig bearbetning av det 
förflutna, en arena för massterapi och ett verktyg för att 
smälta kollektiva smärtsamma minnen. I form av gatukonst 
och gemensamma samlingar återerövras rummet och blir 
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arena för vittnesmål som går emot den argentinska statens 
historietolkning. 

Genom Evasdotter Biraths reseberättelse påminns läsa-
ren om hur platser och stadsytor alltid haft en viktigt sym-
bolisk roll i historien och hur samma plats kan ha omformats 
många gånger genom skiftande arkitektur, minnesmärken 
och formspråk. Medan förhandlingarna rörande plats och 
minne i Buenos Aires och Kapstaden är pågående mot-
ståndsrörelser och manifestationer mot den politiska makt 
som varit, kan man kanske i exemplet Rom se en maktkamp 
som ebbat ut. Här strosar turister runt mellan monument 
och konstföremål som en gång var starka manifestationer av 
dominans och makt men där tidens gång har minskat ladd-
ningen i dessa föremål väsentligt. Eller har den? Minnen av 
svunna tiders politiska strider lever upp i en pågående kon-
flikt mellan det historiska och nutida. Här finns hela tiden 
spänningar kring vad som premieras, när och varför. 

 
I diskussionen kring tillgång till minne och offentliga rum 
som arenor för uppgörelser med historiska händelser och 
auktoritär maktutövning, kan kopplingen till en artikel om 
open access tyckas avlägsen. Blir kopplingen tydligare om vi 
ser på internet som en publik plats där maktförhållanden 
kring kunskapstillgång och minne kan förhandlas på samma 
sätt som på torgen i Buenos Aires eller Rom? Kanske kan vi 
på ett liknande sätt förstå nuvarande maktförhållanden runt 
digital publicering i den akademiska och vetenskapliga sfä-
ren. 

Vem har makt att besluta om begränsad tillgång till 
forskningsresultat och information som med anledning av 
finansiering med offentliga medel borde vara lika öppna och 
tillgängliga som offentliga platser i en stad? Fenomen som 
fildelare och anti-copyright förespråkare kan i detta avse-
ende ses som del i en bredare öppenhetsrörelse som inte 
bara vill uppmärksamma utan även bekämpa de, ur deras 
synvinkel, orättvisa maktförhållandena kring tillgänglig-
heten till intellektuellt och konstnärligt informationsinne-
håll. Samtidigt kan man i sin tur fråga vilka det är som styr 
och utövar makt över open access och öppenhetsrörelsen. Är 
det fråga om en inkluderande tillgänglighet till intellektuella 
resurser eller resulterar det bara i att andra grupper blir ute-
slutna? 
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I viss mån kan en parallell dras mellan open access-rörelsen 
och den argentinska minnesrörelsen. Även här sker en kun-
skapsspridning rörande omfattningen av diktaturens brott 
och även här kommer trycket underifrån, som ett motstånd 
mot de officiella maktaktörerna. Omvänt kan man leka med 
att implementera konceptet open access på motståndsrörel-
serna i Argentina och Sydafrika som en del i förståelsen 
kring hur samhällen kan läka genom att just ge access, till-
gång och inflytande över det som tidigare varit förbehållet 
förtryckarna. Detta för med sig positiva effekter inte bara för 
enskilda individer utan för hela samhällen. 
 
Vi vill avsluta dessa reflektioner med att tacka redaktionen, 
som i detta nummer har bestått av redaktör Ina-Maria Jans-
son, redaktionssekreterare Amalia Juneström samt lärarre-
presentanterna Isto Huvila och Tobias Berglund. Ett särskilt 
varmt tack riktar vi till studentrepresentanterna Hanna Mag-
nusson och Tore Andersson Hjulman. Vi vill också tacka de 
anonyma reviewers som har ställt upp och granskat texterna 
till detta nummer av Tidskrift för ABM.  
 
 
Ina-Maria Jansson och Isto Huvila 
Uppsala i december 2017  
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