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Vad är en bok? Den frågan ställs på 
sin spets för den som råkar komma 
över ett verk av författaren Frederic 
P. Miller. En sökning på nätbokhan-
deln Adlibris ger Miller över 500 tit-
lar och det tycks inte finnas ett äm-
ne som han inte behärskar, vare sig 
det handlar om mongoler i Taiwan 
eller biofysisk kemi.

Med de meriterna är det knap-
past förvånande att böcker av Mil-
ler finns att låna både på Helsing-
fors stadsbibliotek och på Helsing-
fors universitetsbibliotek. Men den 
som hämtar ut en av böckerna kan 
bli besviken. En av Millers titlar som 
finns i två exemplar på Helsingfors 
stadsbibliotek, Analog Recording vs. 
Digital Recording, innehåller nämli-
gen endast en drös med artiklar di-
rekt utskrivna från Wikipedia. Och 
universalgeniets andra verk följer 
samma mönster.

Den svenska bloggaren Rasmus 
Fleischer rapporterade i december 
om ”robotförlag” som specialiserat 
sig på att ge ut Wikipedia-artiklar 
tillskrivna olika påhittade författa-
re. Förlagen utnyttjar print-on-de-
mandteknik som låter dem ge ut tu-
sentals titlar men vänta till varje en-
skilt köptillfälle innan de verkligen 
trycker en bok. För att fylla sidorna 
i sina trycksaker sammanställer för-
lagen Wikipedia-artiklar under en 
hel kategori, så som till exempel Det 
vitryska språket som finns att låna 
ut på nationalbiblioteket.

Svåra val
Priset på robotförlagens böcker är 
utan undantag högt. Frederic P. Mil-
lers böcker kostar tiotals euro och 
förlaget Books LLC säljer häften på 
drygt 20 sidor för 15 euro och mera. 
Ifall man på biblioteken beslutar att 
offentliga medel inte skall ödslas på 
sådana uppköp är frågan hur man 
skall gå till väga.

Både biblioteken och nätbokhand-
larna grundar sina inköp på databa-
ser som sammanställs av stora euro-
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”Wikiböcker”  
utmanar bokbranschen
Bokmarknaden 
översvämmas av 
inbundna Wiki-
pedia-artiklar ut-
givna under på-
hittade namn. En 
handfull förlag 
har specialiserat 
sig på verksam-
heten och deras 
böcker återfinns 
hos alla stora nät-
bokhandlar. Även 
Helsingfors stads- 
och universitets-
bibliotek har köpt 
in titlar.

Wikipedia 10 år

 firade nyligen sitt tioårsjubileum. Det 
digitala uppslagsverket lanserades den !" januari #$$! av 
amerikanerna Jimmy Wales och Larry Sanger.

 den icke vinstinriktade stiftelsen Wi-
kimedia Foundation med stöd av privata donatorer. Vem 
som helst kan donera pengar till Wikipedia. Vem som 
helst kan också redigera materialet på sajten, vilket gjort 
att dess tillförlitlighet ständigt debatteras.

 själv att sajten har över !% miljoner 
artiklar. Bara den svenska upplagan motsvarar i dag %$ 
inbundna uppslagsböcker, enligt DN. Wikipedia hör till de 
tio mest besökta sidorna på internet med &$$ miljoner 
användare per månad.

peiska och amerikanska grossister 
på basis av nationellt sammansatta 
bokkataloger. De finska bokhandlar-
na, leverantörerna och biblioteken 
har alltså föga inflytande över vad 
för utländskt utgivna böcker som 
finns i katalogerna.

– Största delen av våra böcker skaf-
far vi på förslag från forskare och an-
vändare. De flesta förslagen är väl-
grundade och det är omöjligt för oss 
att granska dem alla, berättar infor-
mationsspecialisten Maria Forsman 
som ansvarar för införskaffningar 
inom samhälls- och beteendeveten-
skaplig litteratur på Helsingfors uni-
versitetsbibliotek.

Forsman är upprörd men handfal-
len inför robotförlagens verksam-
het. Fenomenet är obekant för hen-
ne från förut och hon är inte ensam 
om det.

Företeelsen med robotförlag är ny. 
Helsingfors stadsbibliotek och Hel-
singfors universitetsbibliotek har 
köpt in en handfull titlar var, alla 
utgivna 2009 eller senare. För re-

presentanter som Hbl talat med på 
respektive bibliotek är fenomenet 
okänt.

– Jag kan inte säga på rak arm hur 
vi förhåller oss till företeelsen, berät-
tar Virva Nousiainen-Hiiri, ansva-
rig för införskaffningar och katalo-
gisering på Helsingfors stadsbiblio-
tek. Hon berättar också att bibliote-
ken använder ett rätt öppet system 
för att göra sina bokurval.

– För dem som ansvarar för in-
förskaffning och katalogisering av 
böcker på stadsbiblioteket ingår 
censur inte i uppgifterna. Vi skick-
ar de listor vi får från Kirjavälitys 
(den finska grossisten) till bibliote-
ken som sedan gör sina urval. Om 
de saknar sakkunskap i ett visst fält 
kan sådana här böcker förstås slin-
ka med.

Nousiainen-Hiiri vill inte helt ore-
serverat se robotförlagen som ett 
problem. 

– Var går gränsen för censur? För 
någon kan Wikipedia-boken vara 
nyttig av någon orsak.

Ja, bägge exemplaren av Millers 
ovannämnda bok om analoga och di-
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gitala medier är faktiskt utlånade.
Även på nätbokhandeln Adlibris 

svävar man mellan olika förhåll-
ningssätt. Ännu i december medde-
lade vd Pär Svärdsson i Sydsvenskan 
att alla titlar från robotförlagen skul-
le ner. Men när Hbl ringer upp ho-
nom har han bytt åsikt.

– Först trodde vi att böckerna var 
gjorda på upphovsrättsskyddat ma-
terial och då ville vi naturligtvis ta 
ner dem. Men eftersom materialet 
är från Wikipedia är det inget felak-
tigt i hanteringen av det. Det är ing-
et nytt med att ta gratismaterial och 
sammanställa det, så gör man ju till 
exempel i lagböcker och receptsam-
lingar, säger Svärdsson.

Enligt Svärdsson får Adlibris en del 
klagomål på att böckerna varit av låg 

kvalitet, men inte väldigt mycket. I 
Sydsvenskans artikel anger Svärds-
son en 5 procents returandel mot 
0,5 procent för alla produkter i ge-
nomsnitt.

– För oss är den avgörande frå-
gan ifall kunderna uppfattar boken 
som en kvalitetsprodukt eller ifall de 
uppfattar sig som lurade. Eftersom 
vi också har flera kunder som varit 
nöjda bestämde vi oss i stället för att 
vi ska märka böckerna och ange att 
de i huvudsak är från Wikipedia.

Både Bokus och Adlibris märker 
titlar från förlaget Books LLC – som 
inte ens låtsas ha författare på sina 
böcker – med en varningstext. Fre-
deric P. Millers förlag Alphascript 
och Betascript samt moderförlaget 
VDM saknar ännu varningar på de 
hundra- eller tusentals böcker de 
har till salu på Bokus, men medan 
den här artikeln skrevs tillförde Ad-
libris varningstexter på böckerna i 
fråga. På Akademiska bokhandelns 
nätaffär går alla förlagen utan var-
ningstexter.

Mikael  Brunila
kultur@hbl.fi

En sen fredagskväll i januari sit- 
ter jag på ett knökfullt Andorra un-
der DocPoint-festivalen. Det är pre-
miär på Janne Kuusis dokumentär 
om skådespelaren Matti Pellonpää.

Platsen är naturligtvis given – 
det var trots allt i bröderna Kauris-
mäkis filmer Pellonpää firade sina 
största triumfer, innan ett medfött 
hjärtfel skördade hans liv vid bara 
44 års ålder. Höjdpunkten var som 
bekant den europeiska filmakade-
mins Felix-pris för bäste manlige 
skådespelare, som den mustasch-
prydde aktören tilldelades för sin 
roll i Bohemernas liv (1992).

Som filmskådespelare var när- 
bilderna Pellonpääs styrka, intygar 
bröderna Kaurismäki unisont. Re-
gianvisningarna från Akis sida in-
skränkte sig inte sällan till: ”Försök 
att se ut som en melankolisk råt-
ta.” Eller: ”Tänk dig att du spelar 
en ledbruten byracka som linkar 
över gatan.” Klassisk är förstås sce-
nen ur Skuggor i paradiset (1986), 
där Pellonpääs karaktär, Uolevi Ni-
kander, står och slevar i sig färdig-
mat i sin anspråkslösa lya vid Spar-
banksstranden medan han med 
sin karaktäristiska ”hundblick” tit-
tar ut genom persiennerna mot 
Helsingforsgatan därutanför. En 
scen som sedermera även kom att 
förevigas på ett frimärke.

Föga anade europeiska filmkon-
nässörer hur sällsynt lämpad just 
Pellonpää var att spela bohem på 
vita duken. Under tio års tid bodde 
han nämligen på en madrass i brö-
derna Kaurismäkis kontor i Krono-
hagen, och det var även i övrigt li-
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FACKBOK? Virva Nousiainen-
Hiiri på Böle bibliotek visar 
en typisk bok av ”författaren” 
Frederic P. Miller, där materialet 
har kopierats från Wikipe-
dia. TOR WENNSTRÖM

Impuls

Mårten Westö

Till  
bohemens lov

GROVKORNIG ROMANTIK. Matti Pellonpää Evelyne Didi i Aki 
Kaurismäkis Bohemernas liv från !""#.

Sportlovsvecka. Kunde kan-
ske också få heta ”roman-
läsningsvecka”. Speciellt nu 
när vädret ser ut att bli kallt. 
Passa på att gå till bibliote-
ket och låna Bo Carpelans 
romaner och diktsamlingar, 
som nu ligger framme på pa-
radplats. Eller läs Sven-Er-
ic Liedmans nyutkomna och 
kritiska bok Hets! som hand-
lar om det svenska skolsys-
temet - ett passande ämne 
att fundera på medan skole-
leverna är hemma.

Britter som snackar. Regis-
sören Mike Leigh är tillbaka 
med filmen Another Year, en 
film om att åldras, där skå-
despelarna enligt ryktet fått 
improvisera fram sina repli-
ker. Mycket snack utlovas. 
Premiär på fredag.

Wikileaks som bok. Wiki-
leaks är ”världens farligas-
te webbsida” och kan in-
te skydda sina källor, me-
nar sajtens avhoppade med-
arbetare Daniel Domscheit-
Berg i sin nya bok som ges 
ut den här veckan. Vi recen-
serar boken.

Kulturveckan !"–!#.!.

DIALOGTÄTT. 
Den brittiska 
regissören Mike 
Leighs Another 
year är en av 
den här veck-
ans premiärer. 

te si och så med livets praktikali-
teter. Det är nästan så man förstår 
att modern oroligt ringde runt till 
sonens kompiskrets ännu när han 
var i trettioårsåldern för att kolla 
upp att han verkligen fick i sig ett 
varmt mål mat om dan och klädde 
sig ändamålsenligt i vinterkölden.

Under diskussionen efteråt mel- 
lan barndomskompisen Kuusi och 
skådiskollegan Jukka-Pekka Palo 
duggade förstås anekdoterna från 
krogsvängen tätt. Under långa pe-
rioder ägnade sig Pellonpää åt ett 
växelrytteri snarlikt Gunnar Björ-
lings i trettiotalets Helsingfors. Där 
en Pentti Saarikoski redigerade tid-
skrifter och hade sitt kontor på den 
anrika krogen Hansa, bestod Pel-
lonpääs Bermudatriangel av Bule-
vardia, Kosmos och Elite – på det 
sistnämnda vattenhålet har han 
som bekant i dag, precis som Tau-
no Palo, en minnesplakett vid sitt 
stambord, till höger om ingången. 

Spriten var en integrerad del av 
Mattis liv och personlighet, in-

tygade de bägge vännerna Pa-
lo och Kuusi, men när hälsopro-
blem tvingade Pellonpää att spo-
la kröken genomgick han något av 
en personlighetsförvandling. Un-
der sina sista år ägnade skådisen i 
stället nätterna åt att knattra ner 
en hel drös av filmmanuskript, en 
produktion som knappast ännu bli-
vit föremål för någon noggranna-
re analys.

Mika Kaurismäkis redogörelse 
för skådespelarens frånfälle är ka-
raktäristisk för det ömsinta tonfal-
let i dokumentären. När Pellonpää 
avled i en plötsligt sjukdomsattack 
en högsommardag i Vasa för fem-
ton år sedan, kördes han ner till 
Helsingfors av sina vänner. På vä-
gen gjorde bilen ett stopp utanför 
teaterkrogen Tillikka i Tammer-
fors, bara för att polare som Jui-
ce Leskinen och Anssi Tikanmäki 
skulle kunna ta ett sista farväl.

Det låter som en schyst sista resa.
Boheemi elää visas på Yle Teema !".#  

kl. !$.%%

Hotakainen på scen. Imorgon 
är det premiär på Helsing-
fors stadsteater för drama-
tiseringen av Kari Hotakai-
nens Runebergsprisade ro-
man Ihmisen osa. Regin och 
dramatiseringen är gjord av 
Raila Leppäkoski och i rol-
lerna ses bland andra Ritva 
Valkama, Markku Huhtamo, 
Sanna-Kaisa Palo och Teemu 
Palosaari.

Skånsk skrammelrock. För-
ra veckan meddelade ban-
det bob hund via Twitter att 
de släpper den första sing-
eln från sitt kommande al-
bum i dag, måndag. Låten 
heter Popsång (mot min vil-
ja) och skivan ska heta Det 
överexponerade gömstället. 
Bob hund landar på Tavastia 
i Helsingfors den !" mars.

Philip Teir
philip.teir@hbl.fi 


