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Svensk titel:  Biblioteket i Alexandria: arv från den Grekiska världen eller 

Österlandet? – en diskursanalytisk studie 

Engelsk titel: The Library of Alexandria: Greek or Eastern Heritage?  – a 

Discourse Analytical Study 

Författare: Lawe Christoffersson 

Färdigställt: 2015 

Abstract: The aim of this study is to examine the scientific discourse 

surrounding the founding of the ancient Library in 

Alexandria. For this I have used a discourse analytical 

method and I have limited the investigation by only looking 

at scholarly books from the period 1952 to 2009. In the initial 

reading it became obvious that authors exclusively cite 

influences from three different contexts: a Greek influence, a 

Hellenistic influence, and a native Egyptian/near eastern 

influence. This seemed to be an interesting and relevant area 

of study, especially since it could pertain to the modern 

library context and how we today handle cultural influences. 

By applying certain theoretical analysis terms such as node, 

element and floating signifier to the texts I have examined the 

different books and have tried go get an idea of what 

important elements the authors focus on, what sources they 

base this on, and then I have tried to analyze the arguments 

they use. I identified a number of tendencies in the source 

material which are discussed at length in the essay. For 

instance, some of them relate to the author’s problematic 

usage of primary sources, others have to do with what seems 

to be arguments stemming from a historical bias against 

certain cultures. I also looked at how the scholarship has 

seemingly changed over time and what possible reasons there 

could be for this.     

Nyckelord: antiken, Alexandria, bibliotek, Ptolemaios, hellenismen, 

historia, diskursanalys  
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Personer, platser och begrepp 

 

Alexander den store Makedonsk kung och härförare som levde 356-323 f.Kr. Han 

besegrade det persiska imperiet och styrde över ett rike som 

vid sin höjdpunkt sträckte sig från Grekland i väst till 

Indusdalen i öst.   

Alexandria Kuststad i norra Egypten, strax väster om Nilens mynning. 

Staden grundades av Alexander den Store 331 f.Kr. och blev 

huvudstad i Egypten några år därefter.  

Antiochia En stad i nuvarande södra Turkiet som grundades av 

Seleukos I, en av Alexanders arvtagare. Här fanns under 

antiken bland annat ett stort bibliotek.  

Aristoteles Grekisk filosof och inflytelserik vetenskapsman som levde i 

Grekland 384-322 f.Kr. 

Hellenismen  En period mellan Alexander den stores död och det romerska 

rikets uppgång då grekisk kultur och vetenskap blomstrade 

och spriddes över stora delar av den kända världen. 

Kallimachos Upprättade på 200-talet f.Kr. en katalog vid biblioteket i 

Alexandria som vi bara har fragment kvar av idag, men som 

länge fungerade som rättesnöre för upprättandet av 

bibliografiska förteckningar. 

Mouseion Byggnad och akademi i Alexandria vari biblioteket ingick. 

Institutionen upprättades under sent 300-tal f.Kr. Enligt flera 

författare utformades det med den grekiska akademin som 

förebild. 

Peisistratos Atensk tyrann (diktator) som regerade mellan 561-527 f.Kr. 

Enligt sägnen ska han ha grundat ett allmänt bibliotek i Aten. 

Pergamon En antik stad vid nuvarande Turkiets västkust som 

Lysimachos, en av Alexander den stores generaler 

expanderade. Här lät han utöver ett storslaget palats även 

grunda ett bibliotek som när det gäller samlingarnas storlek 

bara överträffades av biblioteket i Alexandria. 

Ptolemaios I Soter En av Alexanders generaler och diadochi (arvtagare) efter 

dennes död. Runt år 305 f.Kr. skapade han i Egypten den 

ptolemeiska dynastin och strax därefter grundade han 

biblioteket i Alexandria.  

Serapeum Religiöst tempel och institution som grundades i Alexandria 

av Ptolemaios. Här dyrkades guden Serapis som var en 

kombination av den heliga Apistjuren och Osiris. 
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1. Inledning 

Eftersom jag är historieintresserad och tidigare har läst olika kurser kring ämnet antiken 

bestämde jag mig tidigt i utbildningen för att skriva något om bibliotekshistoria. Jag har 

valt att undersöka forskningen kring biblioteket i Alexandria och rikta diskursanalysen 

mot ett specifikt problem inom denna: bibliotekets grundande.  

Detta skedde ungefär 295 f.Kr. när Ptolemaios I Soter, en av Alexander den stores 

generaler och nybliven kung över det egyptiska riket lät bygga en skola (Mouseion) 

med tillhörande bibliotek i Alexandria. Biblioteket har alltsedan dess väckt människors 

undran; de fragmentariska källor som finns bevarade beskriver storslagna byggnader 

med enorma samlingar (c:a 200 000-700 000 papyrusrullar vid sin höjdpunkt) av allt 

från vetenskapliga skrifter till storslagna diktverk. Det berättas också om de lysande 

poeter och forskare som verkade där. Som exempel kan nämnas Eratosthenes, forskare 

och föreståndare för biblioteket, som på 200-talet f.Kr. på ett enkelt men genialiskt sätt 

lyckades beräkna jordens omkrets med förvånande hög precision (Fraser 1972, s. 414 

f.). I allmänhetens medvetande har biblioteket kommit att representera en idealbild av 

den hellenistiska upplysningen där man tog till vara och vårdade de tidigare grekiska 

filosofernas tankegångar samtidigt som man, i alla fall till en början, gynnade 

vetenskapligt arbete och konstnärlig frihet. Biblioteket har alltså i allmänhetens ögon, 

men även för bibliotekarier och biblioteksforskningen kommit att representera en 

idealbild av biblioteket som institution och den verksamhet som bedrivs där (Lerner 

2009, s. 199). Det finns alltså flera värden som knyts till biblioteket i Alexandria men 

som även associeras till moderna bibliotek, bland annat strävan att finnas till som en 

resurs i samhället och viljan att samla så mycket och så varierat material som möjligt. 

Det kan därför vara intressant att undersöka hur vetenskapen ser på hur denna 

verksamhet kunde uppstå.  

När jag gick djupare in på litteraturen uppenbarade sig intressanta problem kring 

bibliotekets grundande. Man kan skönja hur uppfattningarna ofta går isär hos de olika 

författarna när det rör vilka kulturella kontexter man tror huvudsakligen influerade 

skapandet av biblioteket. Dessa har jag grovt delat in i tre olika kategorier: grekiska, 

hellenistiska samt egyptiska/österländska influenser. Den traditionella synen har som så 

mycket annat inom forskningen i hög utsträckning präglats av västerländskt tänkande, 

och därför har man historiskt gärna velat se bibliotekets rötter i det klassiska Grekland 

(c:a 508-322 f.Kr.). De senaste femtio åren har dock en mer nyanserad bild börjat växa 

fram där vissa författare menar att ett visst österländskt eller inhemskt inflytande kan ha 

spelat in, och man har börjat ifrågasätta de traditionella tolkningarna av de skriftliga 

källorna. Jag tyckte direkt att dessa frågor verkade intressanta att titta närmare på. Dels 

kan det säga något om biblioteket i sig och dess natur, men även om hur kulturella 

influenser påverkar bibliotek i allmänhet, information som man även skulle kunna ha 

nytta av i dagens biblioteksforskning. Biblioteket i Alexandria befann sig alltså i en 

unik kontext och den moderna staden fungerar fortfarande i stor utsträckning som ett 

nav mellan väst, öst och syd, en roll som det nya Bibliotheca Alexandrina har anammat. 

Denna position har även gjort att staden sedan antiken kommit att bli en smältdegel där 

folkgrupper, kulturer och världsuppfattningar möts (Hilding & Unge Sörling red. 1997, 

s. 7). 

Diskussionen som analyseras i detta arbete kan knappast ses som någon omfattande 

historisk kontrovers, men den knyter an till en större debatt kring i vilken utsträckning 
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Alexanders rike och hellenismen interagerade med österländska seder och kulturer, och 

hur mycket de egentligen influerade varandra. Det är fascinerande att tänka sig att just 

dessa influenser kan ha möjliggjort något som inte annars kunnat uppstå och 

förhoppningsvis kan detta arbete leda till att bringa lite klarhet i hur åsikterna kring 

detta ser ut.  

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med arbetet är att skapa en översiktlig bild av hur de olika influenserna på 

bibliotekets grundande beskrivs i den vetenskapliga litteraturen och hur debatten ter sig, 

det vill säga att skildra relationerna mellan de olika ståndpunkterna. Dessutom vill jag 

titta närmare på vilka argument som används och vilka källor författarna har för sina 

teorier. Kan man genom att jämföra de olika uppfattningarna se likheter och skillnader, 

och kan man i så fall säga något om vad som kan ha influerat dessa? 

Fördjupad kunskap kring frågan kan även leda till en ökad förståelse för bibliotekets roll 

i det antika samhället och hur det påverkade och påverkades av kulturella strömningar. 

Dessutom kan biblioteket ses som en representant för mötet mellan hellenismen och de 

inhemska såväl som österländska kulturerna i stort, vilket kanske kan vara till hjälp när 

man tittar på liknande frågor i en modern bibliotekskontext. Stephen E. Bales pekar i sin 

artikel, Tracing the Archetypal Academic Librarian (2009) på hur 

bibliotekarieprofessionen har varit förhållandevis ointresserad av sin historia, vilket han 

ser som ett stort problem: 

The unreflective librarian knows not from whence she came. This lack of 

historical awareness results in a dearth of professional identity and theoretical 

grounding. […] The unreflective librarian, then, is a clerk. 

 (Bales 2009, s. 1)      

Området är alltså intressant att titta närmare på då man på olika sätt kan sammankoppla 

det antika biblioteket med det moderna när det gäller de värden och ideal som appliceras 

på verksamheten både internt och externt. Biblioteket är sedan länge borta, men det 

finns ändå kopplingar till dagens verksamhet som kan göra arbetet relevant utifrån den 

moderna biblioteksforskningen och som gör det nyttigt att titta närmare på detaljerna 

kring bibliotekets historia. Mycket har också givetvis skett under de två årtusenden som 

gått sedan bibliotekets storhetstid. Har bibliotekets roll eller synen på denna kommit att 

helt förändras, eller är det i själva verket så att vissa värden lever kvar och att 

bibliotekets rötter därför även kan säga något om dagens verksamhet? Harry Järv 

beskriver i en essä i Alexandria, musernas stad (1997) kontinuiteten i 

bibliotekarierollen på följande vis: 

Endast de yttre inslagen i arbetet har förskjutits under de tvåtusen åren, vid 

övergången från handskrift till tryck och genom breddningen av det 

vetenskapliga mönstret. På det hela taget har den stora horisontlinjen förblivit 

densamma och med den också bibliotekariens konturskarpa lärdomstyp med 

sitt intellektuellt vittfamnande kunskapsbehov. 

 (Järv 1997, s. 74)  

Bales beskriver mer detaljerat hur den ”akademiska” bibliotekarien genom historien 

ända sedan de första arkivbiblioteken i Mesopotamien via biblioteket i Alexandria 
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kommit att ha vissa uppgifter som kan ses som gemensamma genom historien, dessa är 

identifiering, urval, införskaffning, organisering, återhämtning samt bevarande av 

material (Bales 2009, s. 6 f.). Även om den politiska kontexten är annorlunda så är 

målen och idealen för verksamheten i mångt och mycket alltså desamma.     

I de sökningar jag gjort har det visat sig att någon sammanfattande undersökning av 

detta slag inte genomförts på senare tid och här finns det alltså en informationslucka att 

fylla. Dessutom är svensk forskning om Alexandria nästintill obefintlig och min 

undersökning kan kanske utgöra ett litet bidrag till denna. De uppsatser på kandidat- 

och master-nivå som finns börjar dessutom bli föråldrade, framförallt med tanke på att 

mycket av forskningen bygger på arkeologiska utgrävningar. Alltsedan planerna kring 

det nya biblioteket, Bibliotheca Alexandrina, inleddes på 80-talet har intresset för det 

antika biblioteket ökat, med följd att forskning med nya perspektiv har publicerats, 

vilket borde leda till en intressant undersökning. 

2.1 Forskningsfrågor 

 Vilka huvudsakliga diskurser kan man identifiera kring vilka influenser som låg 

bakom bibliotekets tillkomst?  

 Vilka argument använder förespråkarna för dessa olika teorier och vilka källor 

stödjer de sig på? 

 Kan man säga något om hur debatten förändrats över tid, framförallt med 

avseende på kulturella och vetenskapliga strömningar? 

2.2 Avgränsningar 

Ämnet för böckerna som valts ut är i regel biblioteket i sig eller den sociokulturella 

miljön i Alexandria eller det egyptiska riket under Ptoleméerna (305-31 f.Kr.) Böckerna 

som används väljs dessutom ut beroende på om de är väl citerade eller om verket kan 

anses vara särskilt relevant eller ovanligt. På grund av tidsbegränsningen har jag varit 

tvungen att välja bort en del böcker som annars hade kunnat passa för undersökningen, 

såsom The Vanished Library av Luciano Canfora (1989) och Justin Pollards The Rise 

and Fall of Alexandria: Birthplace of the Modern World (2007).  

Jag har valt att endast titta översiktligt på författarens bakgrund och yrkesroll. Att gå 

djupare och undersöka författarnas kulturella eller politiska bakgrund hade varit 

intressant, men är svårt att genomföra då detta kräver en tids- och utrymmeskrävande 

analys, vilket inte lämpar sig för ett översiktligt arbete på denna nivå.  

3. Tidigare forskning och empiriskt material 

3.1 Tidigare forskning 

Eftersom undersökningen inte gäller att fastställa omständigheterna kring bibliotekets 

grundande i sig utan hur diskursen kring detta ser ut är den tidigare forskning som blir 

aktuell inte i huvudsak forskning kring biblioteket eller dess uppkomst. På grund av 

undersökningens något ovanliga upplägg menar jag att delar av det empiriska 

materialet, exempelvis Mustafa el-Abbadis (1991), Roy MacLeods (red. 2000) och Fred 

Lerners (2009) böcker kan anses ingå i den tidigare forskningen då dessa verk tar upp 

frågan om varför vissa diskurser förekommit under vissa perioder. MacLeod nämner 

exempelvis hur den historiska forskningen ofta utgått från renodlat grekiska eller 

orientaliska teorier kring bibliotekets rötter. Denna bild har kommit att ersättas av en där 
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man betonar mångfalden i det hellenistiska samhället, och ser grundandet som en 

kombination av en rad influenser (MacLeod red. 2000, s. 2). Andra författare, såsom 

Peter Fraser (1972) och Harry Järv (1997), kan också vara intressanta i sammanhanget 

eftersom de har synpunkter på det historiska användandet av källorna eller kommenterar 

hur tidigare författare använt sig av dem. 

Jag har även utgått ifrån artikel av Stephen J. Bales: Tracing the Archetypal Academic 

Librarian (2009) där denne analyserar bibliotekariens roll genom historien. Han lyfter 

särskilt fram vikten av att professionen ser till sina rötter och menar att de 

grundläggande verksamheter man ägnar sig åt på bibliotek i princip varit desamma 

sedan antiken. Det enda som egentligen skiljer dem åt i detta avseende är att man i de 

första biblioteken även ägnade sig åt redigering av texter, vilket man inte längre gör 

idag (s. 6 f.).   

Som hjälp för att analysera diskurserna har jag också läst och hämtat inspiration från 

Orientalism av Edward Said (1979), ett klassiskt verk som länge varit tongivande för 

analyser av hur kulturer avbildar varandra. I denna bok tittar den Foucaultinspirerade 

författaren på synen på orienten och österländska folkslag och beskriver hur begrepp 

kring detta skapats och formats som ett sätt att definiera väst som det överlägsna och 

orienten och människorna som bor där som främmande och underlägsna (Said 1979, s. 1 

f.). Anledningen till att jag valde att använda mig av denna bok var att det snabbt blev 

tydligt i läsningen att framförallt den äldre forskningen om biblioteket i Alexandria och 

om antiken i allmänhet är tydligt färgad av ålderdomliga begrepp samt västerländska 

idéer och normer. Dessutom beskrivs i diskurserna vissa maktförhållanden mellan 

Ptoleméerna och den inhemska befolkningen som påminner om de Said tar upp i en 

modernare kontext. Jag har alltså använt texten dels för att analysera diskurserna i sig 

för att se om de kan tänkas vara färgade av orientalistiskt tänkande, men även då jag 

analyserar beskrivningen av relationerna mellan de olika folkgrupperna i antikens 

Alexandria.  

Vidare har jag via databasen för uppsatser i Borås, BADA, hittat två uppsatser på 

magisternivå som kan vara intressanta. Den ena, Biblioteket i Alexandria – historien om 

ett bibliotek av Vibecke Scheel Melin (2004) behandlar bibliotekets uppkomst och är en 

studie som använder sig av en källkritisk forskningsmetod för att analysera 

primärkällorna, vilka i huvudsak är antika texter. Författaren har noggrant läst källorna 

och värderat dem utifrån en rad kriterier: äkthetskriteriet, tidskriteriet etc. för att avgöra 

vilka slutsatser man kan dra av dem. Utöver detta går hon på slutet även in på debatten 

kring vilka kulturella kontexter som influerat grundandet och listar de främsta 

förespråkarna och deras argument. Detta avsnitt är dock inte en del av hennes 

frågeställning och täcks inte av forskningsfrågorna. När det gäller hennes uppsats i 

övrigt har sektionen för tidigare forskning kommit till stor användning eftersom den är 

väldigt uttömmande.  

Den andra uppsatsen, Organisering av bibliotekssamlingar i Medelhavsområdet ca 

2500 f.Kr. – 400 e.Kr. är skriven av Maria Mikaelsdotter (2003). Den undersöker 

katalogiseringsmetoder i olika antika bibliotek och även hon använder sig av en 

källkritisk metod för att analysera primärkällorna. Det som gjorde denna undersökning 

intressant för mig var förutom hennes val av källor i allmänhet även hur hon beskriver 

tidigare forskares användande av de skriftliga och arkeologiska källorna och 

problematiken kring detta. Dessutom diskuterar hon i analysavsnittet hur bibliotek i 
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olika delar av världen påverkats av yttre influenser vilket knyter an till min diskussion 

kring bibliotekets roll som kulturell mötesplats. 

Avslutningsvis så förekommer i litteraturen en del uttryck på engelska som saknar 

någon bra motsvarighet på svenska. En av dessa termer är ”scholar” som brukar 

översättas med ”lärda”, ”vetenskapsman” eller ”forskare”. Eftersom de ”scholars” som 

avses inte enbart är regelrätta forskare utan även poeter, lyriker och andra konstnärer har 

jag valt att använda mig av begreppet ”lärda” i denna uppsats i de fall deras roll inte är 

specificerad, även om uttrycket knappast känns särskilt modernt. Vidare går uppgifterna 

ibland isär kring vem som grundade biblioteket; Ptolemaios I Soter eller hans son 

Ptolemaios II Philadelphus. I mitt material verkar alla författarna dock vara överens om 

att det var Soter som grundade det medan Philadelphus endast expanderade 

verksamheten, och jag har därför valt att utgå från detta.      

3.2 Material 

Förvånande många av författarna är inte renodlade historiker eller ens specialiserade 

inom detta historiska område. Bland de utvalda verken finns bland annat The 

Alexandrian library (1952) vars författare, Edward Parsons, var amatörhistoriker och 

huvudsakligen inriktad på det amerikanska slaveriets historia. Det har visat sig att 

många av verken i sin tur hänvisar inbördes till varandra, vilket tyder på att de ingår i 

den övergripande diskursen och därav borde ge en bra bild av denna. Ett mål är som 

sagt att få ett varierat empiriskt material, och syftet med detta har varit att fånga så 

mycket som möjligt av vad som är ett brett och spretigt forskningsfält. Just eftersom 

forskningsområdet är så pass ofokuserat kan variationen i materialet kanske leda till att 

man bättre fångar de olika argumenten och synvinklarna.  

Nyare böcker citerar ofta två ”standardverk”. Det första av dessa är The Alexandrian 

library: glory of the hellenic world av Edward Alexander Parsons (1952). Som Vibecke 

Scheel Melin nämner i sin uppsats var hans bok länge det enda översiktliga verket kring 

biblioteket i Alexandria som fanns att tillgå, och andra texter kring biblioteket i sig 

förekom ofta endast som delkapitel i verk om övrig antik historia (2004, s. 10 f.). 

Parsons beskriver framförallt biblioteket utifrån tre huvudpunkter: han utgår från den 

grekiska kontexten i sitt inledande kapitel där bland annat Aristoteles och verksamheten 

i Pergamon beskrivs. Huvuddelen av verket består sedan av åtta kapitel där grundandet 

av staden samt biblioteket gås igenom och författaren redogör detaljerat för hur 

verksamheten gick till och vad som ingick i samlingarna. Avslutningsvis beskriver 

Parsons grundligt vad man vid hans tid kände till om bibliotekets förstörelse utifrån de 

olika teorier som cirkulerade på detta område. Jag valde detta verk eftersom det är unikt 

när det gäller sitt fokus samt ofta citeras i uppsatser och annan nyare forskning. 

Dessutom har flera av de andra verken i listan använt sig av Parsons som källa. 

Författaren är amatörhistoriker och det märks att han har stor entusiasm för det han 

skriver om. Vid en sökning via cited reference search i Web of Science på sökorden 

parsons* och alexandria* får man upp 49 referenser varav 35 av dem är vetenskapliga 

artiklar. Verket används som sagt dessutom flitigt som referens av andra författare i 

undersökningen; av de åtta böcker jag valt ut citeras boken i sju.      

Ptolemaic Alexandria av Peter Fraser (1972) är kanske den mest kända boken i 

samlingen. Verket består av tre band varav det första är huvudtexten medan de andra två 

volymerna utgör noter och källförteckning. Fraser försöker här skapa en översiktlig bild 

av Alexandria under ptoleméerna utifrån de vetenskapliga och kulturella strömningar 
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som förekom under denna tidsperiod. Liksom Parsons bok är Ptolemaic Alexandria ett 

försök att sammanfatta forskningsområdet genom att studera ursprungskällorna och 

sammanställa den forskning som fanns när boken skrevs, men eftersom boken täcker in 

hela den ptolemeiska perioden skriver han även en hel del om Alexandria under 

romarna. Jämfört med Parsons är boken mer vetenskaplig, framförallt i sin mer 

skeptiska hållning till de skriftliga källorna och det faktum att många grekiska begrepp 

anges utan översättning. Även denna bok citeras av nästan alla efterföljande forskare 

och det är tydligt att verket kommit att bli en slags måttstock för hur vetenskapliga 

arbeten på området utformas. I en sökning via Web of Science på sökorden fraser p* i 

author-fältet samt ptolemaic* i work-fältet får man 537 träffar, varav 412 är 

vetenskapliga artiklar. Med tanke på mängden citeringar samt hur ofta författarna till 

alla böcker som ingår i undersökningen hänvisar till Fraser får han anses vara något av 

en auktoritet inom den äldre forskningen och tillsammans med Parsons antagligen en av 

dem som stod bakom framväxandet av den moderna forskningen. 

Ett intressant verk är den tyske forskaren Rudolf Blums bok Kallimachos (1991). Boken 

utgavs ursprungligen på tyska 1977 men kom i engelsk översättning först 1991. 

Personen i titeln var huvudbibliotekarie vid biblioteket i Alexandria under 200-talets 

första hälft och framställde ”Pinakes”, en berömd katalog och bibliografi över 

litteraturen vid biblioteket. Boken går detaljerat igenom hur arbetet med denna kan 

antas ha gått till och beskriver utförligt kontexten kring den bakomliggande grekiska 

litteraturvärlden. Verket skiljer sig från de övriga i och med att den inte är ett 

översiktsverk över biblioteket eller Alexandria i sig, utan fokuserar på en viss del av 

verksamheten. Dessutom är den skriven av en icke engelskspråkig person. Verket är 

dock relevant eftersom det fokuserar på de kulturella influenser som påverkade 

Kallimachos i hans arbete, vilket kan säga en del om bibliotekets funktion som 

kulturellt nav mellan öst och väst. Boken används dessutom flitigt som källa i de 

uppsatser jag läst eftersom den är en av få undersökningar som går på djupet när det 

gäller detaljerna kring den praktiska verksamheten vid biblioteket. När man gör en 

referenssökning på detta verk med termerna blum* och kallimachos* hittar man 45 

referenser och av dessa är 27 vetenskapliga artiklar.  

Mustafa el-Abbadis bok Alexandrias antika bibliotek (1991) valdes ut dels eftersom den 

är skriven av någon som är född och har verkat större delen av sin karriär i 

mellanöstern. Boken är särskilt relevant eftersom författaren när boken skrevs var 

professor vid universitetet i Alexandria och därför inblandad och tongivande i de 

förändringar inom forskningen som skedde i och med planerandet av det nya 

biblioteket. I inledningen beskrivs arbetet med boken som ett led i att stödja projektet att 

planera och bygga det nya biblioteket (el-Abbadi 1991, s. 12). Här handlar det återigen 

om en översiktlig bild av biblioteket och dess verksamhet, men fokus ligger kanske lite 

förvånande på bibliotekets förstörelse och debatten om vad som kan ha legat bakom 

detta, snarare än bibliotekets uppkomst. El-Abbadi tittar dock även närmare på 

grundandet av biblioteket och bakgrunden till detta. Det kan vara intressant att analysera 

texten eftersom man då kan försöka se om och i så fall hur projektet kring det nya 

biblioteket påverkat debatten och författaren. Vid en sökning i Web of Science på 

abbadi* och alexandria* hittas sju hänvisningar, men boken är flitigt citerad av andra 

verk i denna undersökning och får därför anses vara en viktig del i diskursen.    

Svensk forskning på området är som tidigare nämnts bristfällig och jag hittade bara en 

bok som kunde tänkas passa för undersökningen: Alexandria, musernas stad (Hilding & 
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Unge Sörling red. 1997). Verket består av sju essäer om antikens Alexandria där man 

utifrån den kultur som uppstod i staden försöker skapa en bild av dess karaktär. Här 

ansåg jag fyra essäer vara relevanta för undersökningen. Pontus Hellström skriver i 

kapitlet Alexandria: en hellenistisk metropol framförallt om stadens och 

tempelområdets utformning. Jerker Blomqvist tar i Alexandrinsk vetenskap: exemplet 

Eratosthenes upp den vetenskapliga verksamheten som bedrevs vid biblioteket. I 

antologin ingår två kvinnliga författare, men tyvärr rör bara Karin Blomqvists, På 

promenad i Alexandria med Gorgo och Praxinoa, den antika kontexten och detta under 

en tidsperiod som inte riktigt anknyter till bibliotekets grundande. Slutligen har jag även 

granskat en text av Harry Järv: Biblioteket i Alexandria: världens viktigaste 

kulturinstitution där författaren tar upp en rad aspekter kring de kulturella strömningar 

som han menar påverkade bibliotekets grundande och utformning. Sammanfattningsvis 

är boken ett verk där man tittar på stadens roll som kulturell metropol utifrån olika 

synvinklar och framställer den som en smältdegel av olika kulturella och vetenskapliga 

influenser. Boken får anses ligga lite särskiljd från de andra eftersom den på grund av 

språket och upplägget inte kommit att direkt influera annan forskning, och en sökning i 

Web of Science ger inte heller några citatträffar. Författarna har dock använt sig av 

andra verk som ingår i denna undersökning och bland annat finns Parsons och Frasers 

böcker med i källförteckningen. 

The Library of Alexandria – centre of learning in the ancient world av Roy MacLeod 

(2000) är ännu ett verk som försöker ge en översiktlig bild av biblioteket. Även här är 

upplägget lite annorlunda eftersom boken visserligen tar upp de sedvanliga frågorna 

kring bibliotekets grundande och verksamheten som bedrevs, men alla kapitel är skrivna 

av olika forskare (totalt tio stycken) med bakgrund inom historia och arkeologi. Av 

dessa har jag sedan valt ut tre kapitel. Det första, Before Alexandria: Libraries of the 

Ancient Near East är skrivet av D.T. Potts och beskriver kopplingen med österländska 

bibliotek som antyds i titeln. Det andra kapitlet jag analyserat är skrivet av Robert 

Barnes och heter Cloistered bookworms in the Chicken-Coop of the muses: The Ancient 

Library of Alexandria. Här beskriver författaren bibliotekets uppkomst och slutliga 

förstörelse. Det sista kapitlet, Aristotle’s Works: The possible Origins of the Alexandria 

Collection, är skrivet av R.G. Tanner och författaren tittar i texten på Aristoteles 

inflytande över verksamheten. Boken hänvisar till alla andra tidigare verk utöver det 

svenska. En sökning på macleod* och librar* ger endast en referensträff.   

Libraries in the ancient world (2001) är skriven av Lionel Casson och är en av de två 

böcker som inte enbart tittar på den egyptiska kontexten utan på en rad olika bibliotek 

under antiken. Författaren beskriver själv verket som den första heltäckande studien 

som försökte beskriva alla de olika antika biblioteken (Casson 2001, s. 9).  Boken är 

relevant eftersom den ger en tydlig bild av hur författaren ser på hur de olika 

bibliotekskontexterna influerat varandra. Detta är en kortare bok (177 sidor), men den är 

ändå förvånansvärt välciterad; av de 46 referenser man hittar i Web of Science med 

sökorden casson* och librar* kommer 35 från artiklar eller papers.  

Jag har till sist valt att granska The story of Libraries av Fred Lerner (2009). Detta är en 

kursbok som använts under några kurser i bibliotekarieutbildningen och även här tittar 

författaren på en rad olika kontexter och ur flera olika aspekter. Den är framförallt 

intressant eftersom den undersöker problematiken utifrån en biblioteksvetenskaplig 

vinkel snarare än en historisk (författaren är bibliotekarie). Den har dock en mer 

populärvetenskaplig framtoning än andra böcker i undersökningen och författaren 
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menar själv att boken inte bör ses som en vetenskaplig undersökning då han inte 

använder sig av sidhänvisningar (Lerner 2009, s. x), men Lerner visar i 

bibliografiavsnittet ändå att han använder sig av alla andra böcker i undersökningen 

förutom den svenska, vilket tyder på att verket är en del i diskursen. Vid en sökning på 

lerner* och story* i referenssökningen får man 17 träffar varav 13 är artiklar.  

Jag anser att mina källor täcker in området som undersöks väl då jag har fått en ganska 

stor spridning, både när det gäller typ av material och författarnas olika härstamning och 

vetenskapliga bakgrund. Att få med kvinnliga författare visade sig dock vara svårt 

eftersom väldigt få verk i ämnet är författade av kvinnor, vilket är ett resultat av att 

historieforskningen i allmänhet är extremt mansdominerad. De två som ändå finns med i 

undersökningen har skrivit ett kapitel var i MacLeods (2000) respektive Hilding och 

Unge Sörlings (1997) samlingsverk.  

4. Teori och metod 

Jag har valt att använda mig av en diskursanalytisk metod vilket innebär att man tittar 

på olika uppfattningar och jämför dem med varandra utifrån ett antal teoretiska begrepp. 

Bland annat har jag valt denna metod eftersom den lämpar sig väl för kvalitativa 

analyser av större mängder text av olika slag (Bergström & Boréus 2012, s. 355). I 

övrigt var det den stora friheten och flexibiliteten i både tillvägagångssätt och analys 

som lockade mig i valet av forskningsmetod och gjorde att jag valde denna istället för 

någon form av kvalitativ textanalys, vilket annars hade varit tänkbart.  

I följande text anges för tydlighets skull viktiga teoretiska begrepp i fortsättningen 

kursiverade då de används för första gången.   

4.1 Diskursbegreppet 

Diskursanalysen är ett förhållandevis nytt tillvägagångssätt då den har växt fram under 

1900-talets senare hälft som ett resultat av postmodernismen och först kommit att bli 

populär sedan 2000-talets början (Bergström & Boréus 2012, s. 353). Detta innebär att 

metoden fortfarande befinner sig i stor förändring och att det råder viss oenighet kring 

vilka begrepp som är applicerbara och hur dessa bäst ska definieras. Exempelvis är 

själva grundbegreppet diskurs något som ofta betyder olika saker i olika kontexter. I 

vardagligt språk tolkas ibland begreppet som att det bara innebära ”synsätt”. I andra fall 

är det den ursprungliga lingvistiska definitionen som används, där diskurs enbart ses 

som språkliga uttryck i form av textstycken eller grupper av ord.  

Det finns enligt Bergström & Boréus tre olika ”generationer” huvudtolkningar av 

diskursbegreppet där varje steg i sin tur åskådliggör hur begreppet utvecklats över tid. 

Den första generationen utgörs av det lingvistiska synsättet vilket ligger närmast tidigare 

nämnda språkliga uttryck. Sedan har synen vidgats till först ett utvidgat begrepp där 

man inte bara ser till tecknen utan även tar hänsyn till den bakomliggande sociala 

praktiken som ger texten mening. Denna tolkning representeras främst av Norman 

Fairclough och hans kritiska diskursanalys (CDA) samt av Michel Foucault och hans 

arkeologiska angreppssätt. Fairclough beskriver hur diskursen och de som deltar i den 

interagerar för att skapa tidigare nämnda sociala praktik där diskurserna formar, men 

också formas av, ett visst socialt system (Bergström & Boréus 2012, s. 356). Den sista 

tolkningen benämns diskursteori och är ännu vidare; här ser man fortfarande till den 

språkliga praktiken, men diskursen omfattar inte ett visst socialt system utan samspelar 
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med alla andra sociala system. All mening skapas därför ur samhälleliga diskurser 

(Bryman 2012, s. 474). Hit hör förutom Foucaults genealogiska angreppssätt även 

Ernest Laclau och Chantal Mouffes olika begrepp och metoder. 

Jag har valt att i huvudsak använda mig av det utvidgade diskursbegreppet där enbart 

det som sägs och skrivs inom en viss fråga samt det som sker i den närmast liggande 

sociala praktiken ingår i diskursen. Alltså kommer jag lägga mindre fokus på det 

underförstådda eller antydda i texterna samt endast möjligtvis undersöka vad som kan 

sägas om de närmast liggande praktikerna.  

4.2 Diskursanalys 

Det finns i sin tur även tre huvudfåror när det gäller diskursanalysen som metod. 

Gemensamt är dock att man ser språket som det som överbryggar gapet mellan tanke 

och verklighet (Bergström & Boréus 2012, s. 354). Diskursen utgör här ett uttryck för 

den sociala verkligheten såsom den uppfattas av personen som framför den (Bryman 

2012, s. 476). De utgår även alla från ett socialkonstruktivistiskt synsätt där en viss 

uppfattning i sin tur ger upphov till vissa sociala handlingar (ibid. s. 475). Jag har i detta 

arbete valt att inte alltför mycket begränsa mig till en viss metod utan istället använda 

begrepp och tillvägagångssätt från de olika metoderna i de fall jag ansett dessa vara 

lämpliga och applicerbara.  

4.2.1 Foucault 

Michel Foucault är en av de mer framträdande figurerna inom diskursanalysen och han 

har i huvudsak arbetat med två olika varianter där han till viss del går ifrån fokusen på 

textanalys och istället koncentrerar sig på de sociala praktikerna. Det rör sig som nämnts 

om två centrala begrepp; det arkeologiska respektive genealogiska angreppssättet. I det 

förstnämnda koncentrerar man sig på en viss kontext under en specifik period och 

individen som skriver om den ligger inte i fokus. Inom den andra metoden utgår man 

från det senaste inom diskursen och tittar på hur olika diskurser samverkar och influerar 

varandra inom det diskursiva fältet (Bergström & Boréus 2012, s. 359 ff.). Foucault 

fokuserar dessutom i stor utsträckning på utestängningsmekanismer och på hur 

maktförhållanden spelar in, men det är något jag valt att till stor del lägga åt sidan när 

det gäller interdiskursiva förhållanden.  

Något som kan bli aktuellt i detta sammanhang är begreppet externt bestämda 

beroendeförhållanden vilket rör de kringliggande sociala förhållandena diskursen 

befinner sig i. Utifrån frågeställningarna har jag valt att koncentrera mig på synen på 

österlandet och hur den förändrade debatten och forskningen kring detta kan ha påverkat 

bilden av biblioteket ur ett historiskt perspektiv. Ett mål utifrån detta är alltså att skapa 

en uppfattning om hur diskursen ser ut och om man kan se några tendenser kring hur 

diskursen förändrats över tid. 

4.2.2 Fairclough 

En annan metod som kommit att bli väldigt populär är kritisk diskursanalys, med 

Norman Fairclough som dess främsta förespråkare. Metoden ligger nära 

samhällskritiken och fokuserar även denna i stor utsträckning på maktstrukturer. Ett 

begrepp som används inom denna metod är intertextualitet vilket innebär hur texter 

inom en diskurs ”lånar” koncept och text från varandra vilket skapar relationer mellan 

dem (Bergström & Boréus 2012, s. 376). I mitt fall kan man tänka sig att mycket av 
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diskursen bygger på tidigare forskning och innehåller citat från denna. Man kan då 

undersöka hur och i vilken utsträckning dessa används, samt om det finns några 

”centraltexter” som kan anses vara särskilt viktiga.  

4.2.3 Laclau & Mouffe 

Den sista metoden jag tagit inspiration från har utvecklats av Ernest Laclau och Chantal 

Mouffe. Den skiljer sig från Foucaults såtillvida att man använder sig av ett väldigt brett 

diskursbegrepp där all praktik tolkas som en del i en diskurs och en diskurs alltså inte 

kan ses som påverkad av yttre, icke-diskursiva, företeelser. Eftersom författarna utgår 

från den lingvistiska nivån i diskursen förekommer i deras texter en rad termer kring 

textanalys av vilka vissa kommit till användning för mig i analysen. Det rör sig om 

tecken och element som betecknar ett begrepp som används inom en viss diskurs, 

respektive ett mångtydigt begrepp som det råder stor oenighet kring (Bergström & 

Boréus 2012, s. 365 f.). I mitt fall kan detta vara personer eller begrepp som ”Alexander 

den store”, ”bokkultur” eller liknande. En nod är ett begrepp inom en viss diskurs som 

har en unik roll och som kopplas till alla andra element i diskursen (ibid. s. 367). Ett 

exempel på detta är ”Aristoteles” inom den grekiska diskursen. I förlängningen hör 

detta samman med flytande signifikant vilket betecknar ett begrepp som är särskilt 

omtvistat men samtidigt har en central del i utformandet av en viss diskurs.  

4.3 Tillvägagångssätt 

Mycket av det som skrivits i frågan rör sig om debatter i dagspressen eller via forum 

och bloggar på internet och är en del av en större diskussion kring kulturellt inflytande i 

medelhavsområdet och mellanöstern. På grund av omfattningen på arbetet och 

tidsbegränsningen har jag därför valt att analysera böcker på engelska eller svenska med 

vetenskapligt innehåll. Detta dels för att fokusera arbetet och få en för uppgiften 

hanterbar mängd material som ska behandlas, men också eftersom böckerna inom ämnet 

kan täckas in ganska väl. Lägger man till vetenskapliga artiklar blir arbetet betydligt 

mindre koncentrerat eftersom dessa behandlar fler forskningsfält och området blir 

svårare att överblicka. Vetenskapliga böcker kan dessutom anses sammanfatta rådande 

teorier på området vid tidpunkten de skrevs, vilket underlättar arbetet och undviker 

influenser från irrelevanta diskursområden. 

4.3.1 Insamling 

Diskursanalysen har förhållandevis stor frihet när det gäller arbetsmetoder. Dock måste 

man tydligt avgränsa vilken diskurs man ska hålla sig till och vilket det empiriska 

materialet är. I detta fall rör det sig om diskursen kring skapandet av biblioteket i 

Alexandria och det gäller alltså att inte låta arbetet flyta över till den större debatten 

kring hellenism eller öst kontra väst-frågor, även om delar av detta kan tas upp i 

diskussionen. I praktiken innebär detta att det jag analyserar och diskuterar bara är 

böcker som kan tänkas ta upp sådant som rör bibliotekets grundande eller den kulturella 

och historiska kontexten bakom. Studien omfattar böcker skrivna från 1952 till 2009. 

Huvuddelen av denna forskning kommer inte från biblioteksvetenskapen utan från det 

historiska och arkeologiska området. En av riskerna med diskursanalysen är att den som 

gör undersökningen formas av en viss diskurs och blir en del av denna (Bergström & 

Boréus 2012, s. 402). Man bör alltså undvika att plocka in kringliggande forskning från 

relaterat håll för att ”bekräfta” eller ”motsäga” författarnas ståndpunkter eftersom den 

huvudsakliga uppgiften är att analysera hur diskursen tagit form och ser ut, inte att 

kritisera den.  
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Att välja källmaterial är förhållandevis enkelt i detta fall eftersom det uteslutande rör sig 

om böcker med vetenskapligt innehåll. Genom att studera forskningen som gjorts och 

de sammanställningar som skrivits i frågan och vilka källor de i sin tur har använt sig av 

har jag fått en ganska bra inledande bild av hur fältet ser ut och vilka de viktigaste 

aktörerna är. Inledningsvis utgick jag bland annat från Vibecke Scheel Melins uppsats 

Biblioteket i Alexandria – historien om ett bibliotek (2004) eftersom den är omfattande i 

sin redovisning av källor och material av olika slag. Jag kunde på detta vis snabbt skaffa 

mig en god överblick över de böcker som berör biblioteket i Alexandria eller den 

kringliggande kontexten eftersom de är så pass få. Här fortsatte jag sedan med en rad 

sökningar på internet och i vetenskapliga databaser. Jag tittade på vilka titlar som 

verkade populära och vilka som angavs i litteraturlistan i artiklar, andra böcker och på 

populärvetenskapliga webbsidor. Sedan jämförde jag detta med de källor som det 

refereras till i uppsatserna jag tittat närmare på.  

Utöver detta har jag dessutom tittat på citeringsstatistik via databasen Web of Sciences 

analysverktyg samt recensioner av böckerna i vetenskapliga tidskrifter då sådana funnits 

tillgängliga. Ett urvalskriterium har alltså varit referenser, men flera av böckerna har 

också valts ut då deras vinkel eller utformning var intressant, detta för att försöka skapa 

en variation i materialet vilket förhoppningsvis gör att man kan fånga fler synvinklar. 

Jag har även tittat på författarna individuellt för att försöka se om deras forskning i 

övrigt är väl mottagen och citerad. I de fall där citatanalys och andra bibliometriska 

metoder har varit tillämpbart har jag i huvudsak använt mig av Web of Science via 

högskolans webbtjänster. Med funktionen ”cited reference search” och avgränsat till 

”core collection” (vilket undviker träffar i databaser som saknar relevant 

citeringsinformation) har jag för de böcker där det varit relevant och möjligt försökt få 

fram i vilken utsträckning och i vilka slags texter verken är citerade. En sådan sökning 

kan säga en del om hur ofta ett verk refererats och därför hur stor vetenskapligt 

genomslag det fått, men det är viktigt att komma ihåg att det som täcks in av Web of 

Science är begränsat och att citat i andra böcker inte finns med alls.  

På detta vis har jag alltså försökt skapa mig en övergripande bild av materialet för att 

kunna välja ut det som var mest typiskt eller intressant inom diskurserna. Utifrån det har 

jag sedan valt ut åtta böcker baserat först och främst på vilka som jag ansåg mest 

relevanta när det gäller vilket område boken täcker och hur materialet framställs, 

samtidigt som jag tog hänsyn till vad som gick att få tag på inom en rimlig tid. Till viss 

del rör det sig om ett bekvämlighetsurval eftersom fem av böckerna var sådana som 

fanns tillgängliga fysiskt på biblioteket. Två fick fjärrlånas och en hade jag redan då den 

används som kursbok i utbildningen. Några verk har fått väljas bort eftersom de är 

omöjliga att få tag på eller då det skulle ta för lång tid att få hem dem. I några fall beror 

detta på att böckerna är gamla och inte längre trycks eller på att de är så pass nya att de 

ännu inte finns tillgängliga i Sverige.   

4.3.2 Analys 

Ett viktigt steg är att tidigt i arbetet genom översiktlig läsning definiera och avgränsa de 

centrala begrepp som figurerar i diskursen. Detta underlättar sedan i närläsningen när 

man försöker identifiera gemensamma nämnare och skiljepunkter.  

Efterhand som jag får in texter behandlar jag dem genom att först försöka skaffa mig en 

uppfattning om de är lämpliga och sållar då bort sådant som är uppenbart irrelevant. Jag 

försöker sedan hitta de textstycken som kan tänkas ta upp det undersökningen gäller, 
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men även övrig text läses översiktligt för att inte missa något viktigt. I denna inledande 

läsning försöker jag också skapa mig en bild av hur de olika argumenten ser ut, vilka 

författarna anser att de bakomliggande processerna är och hur argumentationen skiljer 

sig åt från författare till författare.  

Man hade här kunnat tänka sig att man placerar de olika författarna i kategorier 

beroende på vilken synvinkel de kan anses stödja, men detta låter sig inte alltid lätt 

göras eftersom nästan alla verkar ha åsikter som faller inom flera fack. Bland annat 

tycker sig Mustafa el-Abbadi (1991) och Rudolf Blum (1991) se influenser både från 

hellenismen och Orienten/Egypten och därför får man istället centrera analysen kring de 

tre huvudteman jag identifierat och sedan sorteras deras argument in under passande 

rubriker där de kontrasteras mot varandra.  

Det finns enligt Bergström och Boréus tre olika steg i analysprocessen inom 

diskursanalys. Steg ett är att överföra materialet till text, vilket faller sig naturligt 

eftersom allt material i denna undersökning består av böcker. Steg två är att koppla 

teorin till det som analyseras och steg tre är slutligen att tillämpa de diskursanalytiska 

metoderna (2012, s. 403). I steg två och tre gäller det alltså att hela tiden se tillbaka på 

de teoretiska begrepp och modeller jag valt att utgå ifrån och utifrån dessa försöka 

besvara forskningsfrågorna. Metoden kräver att man ”närläser” materialet noggrant och 

jag har fått läsa om en hel del i takt med att nya frågor och mönster i undersökningen 

uppenbarat sig. Det finns flera saker man bör ha i åtanke under närläsningen: dels gäller 

det att finna gemensamma ”identiteter” för att kunna urskilja olika diskurser som man 

sedan kan lyfta fram de viktiga punkterna hos.  

Det finns i regel flera olika diskursnivåer när man tittar på ett visst diskursivt fält. I den 

övergripande diskursen kring biblioteket i Alexandria är just biblioteket den flytande 

signifikanten, alltså det omtvistade begrepp som de olika underdiskurserna försöker 

tolka och ge olika mening. Det finns en mängd underdiskurser och en av dessa rör 

bibliotekets grundande. Här finns i sin tur de tre uppfattningar jag identifierat kring 

varifrån de kulturella influenserna till bibliotekets grundande anses komma. I 

undersökningen har jag dock som en avgränsning undvikit att gå in i detalj på de 

övergripande diskurserna och de tecken, noder osv. som används där eftersom de inte är 

nödvändiga annat än för att ge kontext åt undersökningen.  

Viktiga tecken som jag identifierat inom underdiskurserna kring bibliotekets grundande 

klassificeras alltså under analysens gång dessutom med andra lämpliga begrepp; nod för 

den viktigaste huvudterm som alla tecken i diskursen förhåller sig till och element för 

de tecken jag ansett vara särskilt omtvistade eller som tydligt influerat andra aspekter av 

diskursen. Att hitta dessa begrepp kan dock vara svårt då de ofta är otydligt formulerade 

eftersom författare tenderar att fokusera på olika saker eller använda skilda begrepp för 

samma företeelse. Det gäller alltså att vara noggrann och uttömmande i tolkningarna. 

Ett steg i läsningen är också att försöka se hur förhållandet ser ut mellan diskursen och 

tidsaspekten. Kan man se förändringar i diskursen över tid och i så fall vilka?  

Själva presentationen inleds så av ett resultat-/analysavsnitt (”5. Analys av diskurserna 

kring bibliotekets grundande”). I början av detta går jag igenom och redogör för 

begreppen och hur dessa hänger samman. Sedan övergår detta till en mer detaljerad 

framställning där de olika ståndpunkterna listas och de respektive författarnas texter och 

argument gås igenom. Här har jag valt att till viss del hålla mig till en kronologisk 

ordning när det gäller de företeelser som lyfts fram i anslutning till det grekiska 
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inflytandet och hellenismen. Någon kronologi för den egyptiska/österländska vinkeln är 

betydligt svårare att skapa eftersom de argument som används centreras kring vitt skilda 

företeelser och bibliotekskontexter, och därför har jag placerat detta stycke sist. Nästa 

steg är diskussionen (”6. Diskussion”) och här sammanfattas argumenten och jag 

försöker konkretisera de tre underdiskurserna och vad som utmärker dessa. Dessutom 

försöker jag knyta samman detta med en diskussion kring källorna, tidsaspekt etc. Här 

sammanfattar jag också de viktiga centralbegreppen och försöker fastställa hur 

begreppen relaterar till diskursen i sig.  

5. Analys av diskurserna kring bibliotekets grundande  

I slutet av sin uppsats Biblioteket i Alexandria- historien om ett bibliotek (2004) har 

Vibecke Scheel Melin med ett kapitel där hon kortfattat diskuterar bibliotekets 

grundande och det var detta avsnitt som först väckte min nyfikenhet kring frågan. Hon 

har kategoriserat diskursen utifrån tre ”huvudteorier”: den grekiska, den orientaliska 

samt den egyptiska teorin. I min undersökning har jag dock fått modifiera denna 

uppdelning något eftersom argumenten för ett österländskt inflytande är alltför få för att 

utgöra en egen tydlig diskurs. Sådana argument nämns också i anslutning till 

diskussioner kring inhemska egyptiska influenser och jag har därför valt att slå ihop 

dem i detta analysavsnitt. Dessutom finns det i materialet en tydlig skillnad mellan de 

argument som stödjer en klassisk grekisk bakgrund och de som pekar på vad som måste 

anses vara distinkta hellenistiska influenser och dessa får därför i min uppsats 

representera två separata diskurser. Jag har alltså modifierat detta till tre 

huvudriktningar när det gäller författarnas syn på vilka influenser som spelade in när 

biblioteket grundades. Efter noggrann läsning har jag valt att benämna dessa som 

influenser från det klassiska Grekland, den tidiga hellenismen samt från Egypten och 

Främre Orienten. 

Innan vi går vidare med de olika diskurserna vill jag först nämna de centralbegrepp som 

är viktiga för den övergripande forskningen kring biblioteket, men som inte är unika för 

någon enskild diskurs i denna undersökning. Först av dessa begrepp är givetvis 

”biblioteket i Alexandria” som jag anser är flytande signifikant för hela diskursen. Alla 

författare förhåller sig till detta begrepp och det finns en stor beundran för biblioteket 

som institution. Här råder också enighet kring flera aspekter, bland annat hur 

samlingarna såg ut och vilken verksamhet som bedrevs av de som verkade där. 

Åsikterna går främst isär när man kommer till syftet med bibliotekets grundande, 

framförallt inom den hellenistiska diskursen när det gäller Ptolemaios motiv bakom, 

vilket varierar från en ren idealistisk strävan efter upplysning och lärdom till att 

biblioteket var tänkt att fungera som ett politiskt kontrollmedel. Två viktiga termer som 

används av flera av författarna och som därför får anses vara tecken i den övergripande 

diskursen kring biblioteket är ”böcker” och ”bibliotek”. När man talar om böcker 

använder sig de flesta författare av en ganska lös definition där allt som är nedskrivet på 

papyrus eller pergament anses vara en bok. Vissa menar också att lertavlor ska räknas 

hit. För begreppet ”bibliotek” är det lite mer komplicerat på grund av att de tidiga 

biblioteken ofta var arkivbibliotek eller låg i anslutning till palats eller tempel. Det 

verkar dock råda en viss enighet om att ett bibliotek till skillnad från ett arkiv bevarar 

olika slags litteratur och inte bara administrativa dokument. Tolkningen av 

”katalogiserings-”begreppet och hur man använder sig av det skiljer sig också åt mellan 

de olika diskurserna, främst när det gäller varifrån de influenser kom som gjorde att 

man började katalogisera vid biblioteket i Alexandria.      
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I resten av kapitlet går jag igenom resultaten i undersökningen och här utgör 

underrubrikerna de viktiga noder och element i varje underdiskurs som jag valt att rikta 

analysen mot.  

5.1 Det klassiska Grekland 

Det är tydligt att många av de tidiga författarna tycker sig se en kontinuitet mellan den 

kulturella verksamheten i Grekland på 300- och 400 talen f.Kr. och skapandet av 

biblioteket i Alexandria. Som ett tidigt exempel på ett grekiskt bibliotek nämns ofta 

tyrannen Peisistratos som enligt berättelsen ska ha grundat ett ”allmänt” bibliotek i Aten 

på 500-talet f.Kr. (Parsons 1952, s. 5). Merparten av författarna nämner detta arv, vilket 

gör att Peisistratos får anses vara ett ”tecken” i diskursen. Flera av forskarna tonar dock 

ner inflytandet, däribland några som bara ytterst kortfattat nämner honom för att skapa 

en historisk kontext (el-Abbadi 1991, s. 53). 

5.1.1 Bokkulturen   

Ett ”element” inom den grekiska diskursen är ”bokkulturen”; ett begrepp som Edward 

Parsons (1952) ofta lyfter fram. Denna kultur anser han var allmänt spridd i den 

grekiska världen, och kännetecknades av en hög grad av läskunnighet och ett flitigt 

nedtecknande och läsande (Casson 2001, s. 17 ff.; Lerner 2009, s. 13) Parsons m.fl. 

menar att lärda måste ha haft stora boksamlingar och bibliotek som de i vissa fall också 

delade med och lånade ut till andra. Flera författare tittar i anslutning till Aristoteles 

närmare på Lykeion, akademin som Aristoteles grundade i Aten, och de bokrullar som 

en del menar skulle ha funnits där. Andra bekräftar till viss del denna bild och tar också 

upp Peisistratos bibliotek, men menar att bevisen kring det sistnämnda är väldigt tunna 

(Järv 1997, s. 79). Det verkar råda stor oenighet inom den grekiska diskursen kring vad 

”bibliotek” i en grekisk kontext egentligen innebär och dessa utgör därför ett element-

begrepp. Järv menar att Aristoteles visserligen haft ett visst inflytande på biblioteket i 

Alexandria via en av sina elever, Demetrios, men samtidigt ser han inga tecken på att de 

grekiska biblioteken en del nämner var annat än ”små boksamlingar” som var 

”hopbragta på privat initiativ” (Järv 1997, s. 88). Parsons hänvisar senare till några 

bibliotek i Aten som det finns påtagliga belägg för, men då rör det sig om sengrekisk 

eller romersk tid (200-talet f.Kr. och framåt).  

5.1.2 Grekisk litteratur och utbildning 

Den grekiska kulturen får i min mening anses vara ett element-begrepp inom diskursen 

då det råder oenighet kring på vilket sätt den inspirerade biblioteket i Alexandria. 

Rudolf Blum gör en koppling mellan de båda kontexterna när han tar upp en aspekt av 

den litterära verksamheten vid biblioteket: filologin. Detta är en aktivitet som ibland 

även kallas grammatik och som Blum definierar som läsning och analys av text samt 

korrigering av de misstag man hittar där. Enligt flera var detta en tradition som gick 

tillbaka till det klassiska Grekland där Homeros skrifter var mycket högt aktade och 

noggrant analyserades (Blum 1991, s. 14). Där hade Aristoteles och andra länge 

debatterat vilka texter som verkligen var skrivna av Homeros och vilka som var 

felaktigt attribuerade till honom, samt om det som gudarna beskrivs göra i berättelserna 

verkligen var förenligt med den grekiska religionen (ibid. s. 16 f.). Enligt Blum var det 

dock först i Alexandria som detta kom att omvandlas till en systematisk vetenskap 

eftersom behovet av en litterär kanon snabbt blev överhängande, vilket utmynnade i 

Kallimachos bibliotekskatalog ”Pinakes” (ibid. s. 98).  
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Dessa argument kan tolkas som ett uttryck för en stor beundran av den grekiska 

kulturen då många av författarna är tydligt färgade av sådant språk i sina beskrivningar. 

En del författare går ganska långt och menar att skolor var vanliga även på landsbygden 

och att läskunnigheten var mycket högre än man traditionellt trott (Casson 2001, s. 17 

f.). Lionel Casson lyfter i samband med detta också fram en lag som antogs i Aten på 

300-talet som förbjöd förvanskning av vissa författares verk. Framställningarna 

jämfördes sedan med verk som fanns i statens ägo (ibid. s. 29 f.) och detta menar han 

var en direkt inspiration till företeelsen i Alexandria att framställa en korrigerad version 

av berömda verk som låg så nära författarens original som möjligt.    

Peter Fraser menar vidare att Mouseion, akademin i Alexandria, hade rötter som gick 

tillbaka till det klassiska Grekland, framförallt Lykeion, och som namnet antyder 

ägnade man sig vid Museion precis som där åt att tillbe muserna (Fraser 1972, s. 313 f.). 

Ytterligare en parallell är att man vid Lykeion i Aristoteles anda ägnade sig åt insamling 

och jämförelse av material av olika slag. Mustafa el-Abbadi utvecklar detta och påpekar 

att det finns flera likheter både i organisationen och i den fysiska utformningen av 

skolorna (el-Abbadi 1991, s. 58 ff.).  

5.1.3 Aristoteles 

Den viktigaste figuren inom den grekiska diskursen är utan tvekan Aristoteles, som är 

ett ”nodbegrepp” då alla andra tecken inom den grekiska diskursen relateras till honom. 

Att han nämns i diskursen är inte förvånande; Aristoteles är en central figur inom 

vetenskapen i stort och uppfattas av många som dess fader. Att utgå ifrån att han på 

något vis var inblandad i bibliotekets grundande faller sig därför naturligt för vissa. 

Parsons verkar vara en av de som lägger störst vikt vid Aristoteles inflytande över lag 

och beskriver honom på följande vis: ”[Aristotle was] the first to collect, to preserve and 

to use the culture of the past. He was really a collector and laid the foundation of literary 

history.” (Parsons 1952, s. 12). Att han hade ett stort inflytande över bibliotekets 

utformning verkar ha fastslagits redan under antiken (se nedan), men exakt vad 

Aristoteles inblandning var är de antika författarna dock otydliga med och hur de 

kopplar honom till biblioteket i Alexandria är därför något som varierar mellan olika 

nutida författare.  

Fraser menar att det faktum att Aristoteles varit lärare åt Alexander i dennes barndom 

indirekt påverkat bibliotekets grundande (Fraser 1972, s. 306).  Andra går ett steg längre 

och påpekar att den berömde filosofen dessutom troligtvis var lärare åt Ptolemaios I 

Soter själv, som ju växte upp tillsammans med Alexander och att han därför antagligen 

hade direkt inflytande över Ptolemaios litterära intressen (el-Abbadi 1991, s. 58). Det 

finns även andra indikationer på att Aristoteles var inblandad i bibliotekets grundande 

som lyfts fram. En av huvudkällorna för detta är en text av Strabon som ofta citeras. I en 

kortare passage påstår denne att ”Aristoteles lärde de egyptiska kungarna att grunda 

bibliotek” (Casson 2001, s. 28 f.), vilket har gett upphov till en rad olika tolkningar. 

Fraser ser citatet som en bekräftelse på att hans teori om kopplingen mellan Alexander 

och biblioteket stämmer (Fraser 1972, s. 320). Även om el-Abbadi ser andra influenser 

som viktigare menar han ändå att det faktum att Aristoteles nämns på detta vis måste ses 

som ett bevis på att han vid denna tid i alla fall av grekerna själva betraktades som 

bibliotekets andlige fader. Detta ser han i sin tur som ett tecken på en koppling mellan 

biblioteket och den peripatetiska skolan, den filosofiska verksamhet Aristoteles 

grundade i Aten (el-Abbadi 1991, s. 71). Denna diskussion är kanske det främsta 

exemplet på hur man så ofta i forskningen kring biblioteket i Alexandria gärna tar fasta 
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på enstaka citat som man sedan gör långtgående tolkningar av. Parsons knyter på 

ytterligare ett intressant sätt ihop Aristoteles och biblioteket via en av centralgestalterna 

i grundandet av biblioteket i Alexandria: Demetrios av Faleron (se ”5.1.4 Demetrios” 

nedan).   

El-Abbadi nämner vidare Aristoteles eget bibliotek och hur det till slut hamnade i 

Alexandria och blev en viktig del av samlingen där (el-Abbadi 1991, s. 71). Blum för ett 

långt och detaljerat resonemang om hur detta gick till och beskriver hur Neleus, som i 

sin tur var elev till Theophrastos, Aristoteles efterträdare vid Lykeion, sålde böckerna 

till kung Ptolemaios (Blum 1991, s. 61). Det faktum att biblioteket hamnade här menar 

han underlättade Kallimachos arbete och gjorde att han kunde skapa den första 

omfattande bibliografiska katalogen genom att utgå från Aristoteles grundläggande 

katalogiseringsprinciper (Tanner 2000, s. 89). Detta stora fokus på Aristoteles bibliotek 

och var det till slut hamnade är kanske lite förbryllande, men verkar vara ytterligare ett 

uttryck för den stora viljan att koppla samman den klassiska grekiska världen, och i 

synnerhet Aristoteles, med den hellenistiska kontexten.  

Det finns en del som till stor del bortser från arvet från Aristoteles då de menar att 

dennes värderingar inte alls var kompatibla med filosofin bakom staden och biblioteket: 

”Aristoteles kan ha haft en ambition att samla hela den grekiska litteraturen, men hans 

intressen var inte internationella; han föraktade utlänningar.” (Järv 1997, s. 88).    

Intressant är att inga av författarna verkar göra några direkta kopplingar till Sokrates, 

Platon eller Platons akademi. Tvärtom menar el-Abbadi att man i Alexandria gick ifrån 

fokusen på filosofin som huvudgren inom vetenskapen och talekonsten som det främsta 

sättet att lära ut (el-Abbadi 1991, s. 79 f.). Kanske, menar han, är detta också ett uttryck 

för att både Platon och Sokrates hade stor förkärlek för samtalet som ett sätt att uppnå 

kunskap och nästintill föraktade det skrivna ordet och boksamlande över lag.    

5.1.4  Demetrios 

Den idealism en del tycker sig se bakom grundandet av biblioteket menar Parsons att 

Demetrios från Faleron och inte Ptolemaios stod för. Demetrios är en särskilt intressant 

figur då han är kanske den enda direkta kopplingen mellan den grekiska kulturella 

kontexten och bibliotekets grundande som vi har ordentliga belägg för. Hans inflytande 

över Ptolemaios är något som har kommit att debatteras flitigt och han är därför ett 

element-begrepp inom diskursen. Demetrios var enligt vissa källor en före detta student 

till Aristoteles som enligt Parsons fick stort inflytande över bibliotekets utformning och 

uppbyggandet av samlingarna i det inledande skedet. Demetrios hade dessutom varit 

talare och politiker i Aten, men efter att han blivit förvisad därifrån inbjöds han av 

Ptolemaios att bli dennes rådgivare (Parsons 1952, s. 124). Trots förvisningen beskriver 

Parsons honom som ”trogen Atens kulturella institutioner” och Demetrios inspirerade 

enligt författaren Ptolemaios att skapa ett ”andra Aten” som skulle locka lärda män från 

den vördade staden till Alexandria (ibid. s. 89). Enligt el-Abbadi gavs han av kungen i 

uppdrag att ”samla alla böcker i världen” och fick stora resurser för detta. Han 

poängterar också att detta inte bara betydde grekisk litteratur utan verk från alla länder 

(el-Abbadi 1991, s. 69 f.). Författaren ser alltså Demetrios som en viktig karaktär och 

inspirationskälla för Ptolemaios, vilket även Fraser håller med om (Fraser 1972, s. 315), 

men båda författarna tonar ned hans roll något och fokuserar istället på andra aspekter. 

Även Blum ser Demetrios inblandning i grundandet som trolig, men har en tudelad 

inställning till hans insats. Å ena sidan menar han att Demetrios var central i det tidiga 
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insamlingsarbetet vid biblioteket, men samtidigt tror han inte att denne fungerade som 

inspirationskälla för Ptolemaios och att syftet med biblioteket från kungens sida aldrig 

handlade om idealism, utan att det från början var tänkt att fungera som en samhällelig 

kontrollmekanism (se ”5.3.3 Kontroll eller integrering?” nedan).  

5.2 Den tidiga hellenismen 

Intressant med den hellenistiska diskursen är att den till viss del kan anses ligga i 

”mitten” i diskursfältet då den har tydliga kopplingar till de båda andra. Oftast 

tydliggörs detta antingen då hellenismen ses som något ”nytt” eller annorlunda jämfört 

med hur det har varit tidigare eller då den ses som en mångkulturell kraft som anammar 

aspekter från eller förtrycker andra kulturer, något jag redovisar exempel på senare. 

Diskursen kring hellenismen är vidare den mest komplexa och innehåller förutom 

nodbegreppet ”Ptolemaios” en rad element och tecken. Det viktigaste av dessa är alltså 

kungen själv, som alla andra begrepp relateras till. På honom appliceras sedan en rad 

element av flera av författarna, men det finns delade meningar om hur dessa ska tolkas. 

Det främsta exemplet på detta är kanske ”integrering” och här råder det oenighet om 

vad kungen och andra egentligen hade för avsikter. Samma problematik återfinns i 

diskussionen kring ”Alexander den store”, som jag anser vara ett element inom 

diskursen, och ”hellenismen”, som är ett teckenbegrepp.  

5.2.1 Alexander den store 

El-Abbadi är en av författarna som lägger en betydande vikt vid personen Alexander 

och dennes inflytande över bibliotekets grundande. Andra beskriver hur Alexander och 

hellenismen som han låg bakom var den avgörande faktorn för att biblioteket skulle ha 

kunnat uppstå (Casson 2001, s. 31 f; MacLeod red. 2000, s. 1). Vidare menar el-Abbadi 

att Alexanders personlighet och tydliga törst efter kunskap under sina härtåg inspirerade 

hans efterföljare (el-Abbadi 1991, s. 17 f.) och knyter sedan an till en vidare diskurs 

kring Alexanders eventuella kosmopolitiska motiv i sina förehavanden. Han skriver att 

även om kungen var död så hade hans gärningar skapat en värld fylld av nya 

möjligheter: ”Det var liksom en ny anda i luften, en pånyttfödelse av den mänskliga 

kulturen. Det var i den atmosfären som biblioteket och Mouseion såg dagens ljus i 

Alexandria.” (el-Abbadi 1991, s. 21). Det är tydligt att Alexander idealiseras av flera 

författare och ses som något av en renässansmänniska. Han verkar även uppfattas som 

en visionär som var före sin tid i flera avseenden. Bland annat påpekar man hur han lät 

grunda städer i hela sitt rike, att han anammade österländska seder och att han 

uppmanade sina män att gifta sig med persiska kvinnor (Järv 1997, s. 79).  

5.2.2 Hellenistisk kultur 

Den hellenistiska kulturexplosionen efter Alexanders död medförde ett kulturellt utbyte 

som inte varit möjligt tidigare. Bland annat pekar el-Abbadi på hur man utväxlade 

sändebud med kung Ashoka i Indien och hur det i olika kungliga processioner i 

Alexandria ingick indiska människor och djur. Staden kom enligt författaren att bli inte 

bara ett nav i medelhavet utan i hela världshandeln (el-Abbadi 1991, s. 32 f.). Parsons 

verkar dock inte se biblioteket som symbol för någon slags multikulturell hellenism, och 

inte heller nämner han några tänkbara sådana motiv till att grunda biblioteket. Tvärtom 

ser han biblioteket som ett ”University of Hellas” och beskriver hur verksamheten där 

liksom i biblioteken i Pergamon och Antiokia var tydligt inriktad på att bevara och 

förmedla strikt hellenistisk kultur och vetenskap (Parsons 1952, s. 134).  
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5.2.3 Ptolemaios, politik och makt 

Begrepp som ofta dyker upp i den hellenistiska diskursen handlar om styret och 

administrationen som bedrevs av de ptolemeiska kungarna, och här används ofta uttryck 

som ”politik”, ”integrering” och ”makt” vilka jag anser vara viktiga element-begrepp 

inom diskursen. Mycket av detta rör sig kring Ptolemaios I Soter och dennes ättlingar, 

framförallt Ptolemaios II Philadelphus. Dessa är båda figurer som liksom Alexander den 

store kommit att idealiseras av sentida författare. När det gäller Ptolemaios I Soter har 

diskussionen främst att göra med vilka avsikter han hade med sin kulturella och 

religiösa politik och på vilket sätt han försökte ena eller dela upp befolkningen. Denna 

del av diskursen är kanske också den med mest moderna anknytningar eftersom man 

inte behöver särskilt mycket fantasi för att dra paralleller med dagens konflikts- och 

integrationsforskning eller hur stater bedriver integrationspolitik.      

För tidsperioden efter Alexander den stores död som ledde fram till bibliotekets 

grundande målar Parsons upp en bild av en politiskt splittrad men samtidigt kulturellt 

enad grekisk värld. Han beskriver hur de rivaliserande städerna Pergamon och 

Antiochia grundades med samma storslagna ambitioner om att bli ett kulturellt nav i 

Medelhavsvärlden och där biblioteken i dessa städer kom att spela en liknande roll som 

det i Alexandria (Parsons 1952, s. 49). Förhållandet städerna emellan var dock tidvis 

extremt konkurrensbetonat (Blomqvist, J 1997, s. 39; el-Abbadi 1991 s. 54), en rivalitet 

mellan bibliotek som antagligen saknar motstycke i historien. Bland annat redogör 

Fraser för hur de lärda tidvis helt förbjöds att flytta till Pergamon och till och med sattes 

i husarrest om de försökte (Fraser 1972, s. 309). Även här präglas diskursen av en 

fascination inför hur ”modern” den hellenistiska kulturen var i vissa avseenden, då 

rivaliteten målas upp som att likna det politiska spelet mellan två moderna stater eller 

företag. Bland annat beskriver Harry Järv m.fl. hur man försökte strypa verksamheten i 

de andra biblioteken genom att stoppa exporten av papyrus, vilket tvingade skrivarna att 

använda sig av andra skrivmaterial, i det här fallet pergament, vilket i sin tur kom att få 

sitt namn efter staden då det var här det populariserades (Järv 1997, s. 91).  

En del författare nämner aspekter kring stadens befolkning, både då den grundades och 

under de följande århundradena. Bland annat skriver Fraser att det finns belägg för att 

en del perser, som var stadens forna herrar, bodde kvar i Alexandria (Fraser 1972, s. 

58). Ingen av dem gör dock några direkta kopplingar mellan befolkningen och 

biblioteket. Istället lägger de vikt vid stadens strategiskt viktiga position när det gällde 

handel och industri i medelhavsområdet för att förklara stadens grundande (Fraser 1972, 

s. 133 f; Hilding et al. 1997, s. 9).  

Grundandet av biblioteket skedde mot slutet av Ptolemaios regeringstid och Parsons 

menar att detta tyder på att det var ett fredligt projekt ämnat att öka legitimiteten hos 

hans ätt (Parsons 1952, s. 91). Författaren skriver vidare att beslutet att grunda 

biblioteket bör ses som ett pragmatiskt sätt att befästa sin makt från Ptolemaios sida 

snarare än som motiverat av genuina kulturella intressen eller som en jakt efter kunskap. 

Flera andra för ett liknande resonemang och menar att den huvudsakliga motivationen 

bakom upprättandet av de olika institutionerna i Alexandria var att de skulle fungera 

som politiska instrument och ge kulturell och vetenskaplig prestige åt kungens regim 

(Järv 1997, s. 82 f.). MacLeod resonerar på ett liknande vis och beskriver biblioteket 

som det första exemplet på ”kulturell imperialism” (MacLeod red. 2000, s. 3). Enligt 

Jerker Blomqvist diskuterade grekerna själva sällan nyttan med vetenskapen i sig, men 
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de få källor vi har pekar mot att man i huvudsak såg det som ett sätt för regenten att öka 

sin ära och sitt anseende (Blomqvist 1997, s. 48 f.).    

5.2.4 Mecenatism 

Några författare, däribland el-Abbadi och Fraser lyfter fram en företeelse som Fraser 

benämner ”literary patronage”, vilket kanske bäst kan översättas som ”mecenatism”. 

Det var alltså en tradition som Fraser ser som i huvudsak grekisk, där härskare eller 

staten avlönade och betalade uppehället för författare och poeter av olika slag, vilka i 

sin tur betalade igen med lyrik, pjäser eller annan konst. En av de första att använda sig 

av detta system i Grekland var Peisistratos, men traditionen blev impopulär under den 

klassiska perioden i Aten. Dock anammades den av Alexander den stores förfäder i 

Makedonien som ett sätt att locka lärda män från övriga Grekland till hovet i 

Makedonien (el-Abbadi 1991, s. 16). I Alexandria kom detta att bli ett mer långsiktigt 

projekt där de lärda uppehöll sig permanent och betalade igen genom att undervisa vid 

Mouseion. Detta var något som flyttade tonvikten från ett tydligt beroendeförhållande 

mellan en konstnär och en rik person till en verksamhet där man ägnade sig åt mer 

långsiktigt ”lärande för lärandets skull”. Detta system hade inte varit möjligt utan 

mycket stora investeringar från kungens sida och kom att få långsiktiga konsekvenser 

för den övriga medelhavsvärlden:  

Migrationen av högt kvalificerade intellektuella från övriga delar av den 

grekiska världen till Alexandria har sådana proportioner att man utan vidare 

kan tala om en brain drain-effekt. I Athen blir den peripatetiska filosofskolan 

[…] på några årtionden förvandlad till ett bakvatten för steril polemik och 

lärostrider.  

 (Blomqvist, J. 1997, s. 37) 

Nu var man inte heller bara ute efter poeter utan män från en rad olika vetenskapliga 

grenar och de som bjöds in kom enligt Fraser uteslutande från den grekiska världen 

(Fraser 1972, s. 305 ff.). Inte heller var den sociala statusen längre lika viktig, 

Blomqvist pekar på att man nu kunde göra karriär utifrån sina intellektuella talanger 

snarare än att man var tvungen att vara född inom en viss samhällsklass eller ha 

särskilda kontakter (Blomqvist, J. 1997, s. 40). Det som lockade alla dessa lärda var 

förutom skattelättnader just bibliotekets resurser, men också andra förmåner som 

bostäder, undervisningslokaler och till och med ett zoo (Blomqvist, J. 1997, s. 38). 

Dessa resonemang är återigen typiska för synen på hellenismen som en pragmatisk 

kulturell yttring där lärdom och fri spridning av idéer uppmuntrades från de styrandes 

håll. Utifrån detta försöker man ofta också säga något om motiven bakom och även här 

sträcker sig resonemangen från att det rör sig om kalla politiska beräkningar där man är 

ute efter prestige, till ett genuint intresse för konst och kultur och därför menar jag att 

mecenatism får anses vara ett element-begrepp inom den hellenistiska diskursen. När 

det gäller kulturintresse så påpekar författarna ofta hur det är känt att flera av 

Ptoleméerna själva ägnade sig åt historieskrivning, pjäsförfattande etc. (Casson 2001, s. 

32 f.).  

Flera av argumenten påminner också om de som användes i diskussionen kring de 

hellenistiska städerna (se ”5.2.3 Ptolemaios, politik och makt”, ovan). Om inte annat 

kan användandet av uttryck som ”brain drain” vara en indikation på detta. Även om 

vissa författare lägger mindre fokus vid just denna aspekt kan det vara intressant att 
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notera att det inte är någon i min undersökning som direkt försöker motsäga denna bild. 

Fraser beskriver vidare mecenatismen som en övergång från ett grekiskt till ett 

hellenistiskt system (Fraser 1972, s. 306) och resultatet av detta blev enligt Jerker 

Blomqvist att den grekiska världen i sin tur övergick från en litterär till en vetenskaplig 

kulturell epok (Blomqvist, J. 1997, s. 33). Man kan tolka hans resonemang som att det 

som skedde i Alexandria var ett uttryck för ovan nämnda genuina vilja att skapa en ny 

form av lärdomsinstans.  

En del författare lyfter även fram Mouseion (akademin) i Alexandria och dess roll. Det 

verkar dock råda en viss oenighet om hur tätt sammanknutna Mouseion och biblioteket 

var. Vissa, framförallt Fraser, menar att de i princip var en och samma institution, 

medan Blum pekar på att kungen utsåg en huvudbibliotekarie som endast ägnade sig åt 

bibliotekets verksamhet, och att verksamheten därför ansågs så pass viktig att 

biblioteket måste räknas som en fristående institution (Blum 1991, s. 98).  

5.3 Egypten och Främre Orienten 

I flera fall beskriver författarna i inledningen översiktligt de influenser som de ser som 

viktiga för det alexandrinska bibliotekets grundande. Det kan vara intressant att här 

lägga märke till vad som nämns och på vad som utelämnas. En del tar exempelvis inte 

alls upp biblioteken i det gamla Mesopotamien och Sumer och nämner bara i 

förbigående Assurbanipals bibliotek i Assyrien och de tidiga egyptiska religiösa 

boksamlingarna (Parsons 1952, s. 8 ff.; Blum 1991, s. 14-23). En del författare som helt 

ignorerar den egyptisk-orientaliska vinkeln skulle kanske själva säga att deras verk inte 

alls handlar om orienten. Dock måste enligt Edward Said alla som skriver inom en 

diskurs där orienten förekommer (eftersom ämnet rör Egypten handlar det per definition 

om orienten) ha en ståndpunkt gentemot denna (Said 1979, s. 20). Även författarens 

tystnad kan därför säga något om hans uppfattning i frågan.  

I mycket av den nyare litteraturen gör man tvärt om och inleder istället detaljerat med 

historien bakom de österländska biblioteken (Casson 2001, s. 1-16; MacLeod red. 2000, 

s. 19-30). Detta kan kanske tolkas som ett tecken på att forskningen nyanserats de 

senaste årtiondena. Ett visst mått av ökad medvetenhet kring andra kulturers inflytande 

börjar alltså bli tydligt när man tittar på forskningen ur ett tidsperspektiv. De äldre 

uppfattningarna ligger dock även här kvar i stor utsträckning, och det antagligen av 

goda skäl eftersom mycket av forskningen faktiskt pekar på en viss kontinuitet mellan 

den grekiska kontexten och biblioteket i Alexandria.  

Inom diskursen kring Egypten och Främre Orienten finns det framförallt ett nod-

begrepp som återkommer och som de andra termerna relateras till: ”tempelbibliotek”. 

Dessa beskrivs som en unikt egyptisk tradition som hängde samman med en kultur där 

skrivkunnighet och bevarande högaktades (el-Abbadi 1991, s. 51 f.). Till diskussionen 

kring tempelbiblioteken hör även två relaterade tecken: ”palatsbibliotek” och ”arkiv” 

som ibland används för att benämna samma sak. Palatsbibliotek beskrivs i litteraturen 

som något som fanns i Egypten men är inte exklusivt egyptiskt då även arkiven i 

Mesopotamien och Sumer i vissa verk beskrivs som ”palatsbibliotek” (Lerner 2008, s. 

4). Ett tecken som i huvudsak förekommer inom den inhemska/orientaliska diskursen är 

”katalogisering”, vilket inom denna diskurs används för att visa på hur arkiv- och 

tempelbiblioteken i öst var mer avancerade i sin verksamhet än man tidigare trott. 

Begreppet nämns även i den grekiska diskursen, men då bara kortfattat för att påvisa 

kopplingen mellan Aristoteles organisering av sina boksamlingar och biblioteket i 
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Alexandria (se ”5.1.3 Aristoteles”, ovan). Ett element-begrepp som används av en del är 

den egyptiska religionen som flera författare menar ska ha influerat kulturen kring 

skrivande och läsande i landet, något som i förlängningen hör samman med ytterligare 

ett element-begrepp: den ”bibliotekskultur” vissa författare tycker sig se som en 

föregångare till biblioteket i Alexandria.  

När det gäller förhållandet till den inhemska och österländska befolkningen finns det två 

huvudsakliga synsätt. Inom den hellenistiska diskursen ser man politiken gentemot dem 

som ett försök att integrera olika folkgrupper och med hjälp av framförallt religion och 

tvistelösning skapa samförstånd mellan dem (el-Abbadi 1991, s. 36). Här tar biblioteket 

rollen som insamlare, behandlare/översättare och spridare av skrifter från olika kulturer. 

Det andra synsättet verkar ha fått mer genomslag de senaste årtiondena och här 

centreras diskussionen kring element-begreppet ”kontroll”. Flera författare menar att på 

grund av en ständigt överhängande risk för konflikter och uppror såväl som rasistiska 

föreställningar hos de som styrde använde de därför olika politiska, religiösa och 

kulturella maktmedel som stod till buds (såsom biblioteket) för att kontrollera den 

inhemska befolkningen (Blum 1991, s. 96 ff; Blomqvist 1997, s. 62 ff.).       

5.3.1 Arvet från öster och katalogisering 

Av författarna är det bara två, Harry Järv (1997) och Lionel Casson (2001) som 

demonstrativt gör en koppling mellan Alexandria och vad Järv beskriver som 

”bibliotek” i Främre Orienten. I detta fall rör det sig om arkivsamlingen i staden Ebla i 

Syrien. Baserat på arkeologiska utgrävningar som utfördes på 1960-talet menar han att 

man där ägnade sig åt en rad avancerade katalogiseringsrelaterade verksamheter som 

tidigare författare antog att man var först med i Alexandria; bland annat översättningar, 

redigering, märkning av lertavlor samt användandet av hyllsystem för att kunna 

återfinna dem (Järv 1997, s. 75 ff.). Författaren är dock otydlig med vari den egentliga 

kopplingen mellan denna verksamhet och biblioteket i Alexandria ligger. Det enda han 

beskriver kring detta är hur Ptolemaios imponerades av ”barbarernas högtstående 

kultur” och därför senare ”skulle [komma att] kopiera det främre-orientaliska 

biblioteksväsendet” (Järv 1997, s. 82 f.). Även Casson beskriver i detalj verksamheten 

vid arkivbiblioteken i Ebla och Nippur och nämner hur man gav verken titlar och 

indelade dem i serier (Casson 2001, s. 15). Detta baserar han på nyare utgrävningar 

under 80-talet som först när boken skrevs hade analyserats utförligt (Casson 2001, s. 4 

f.). Båda författarna lyfter alltså fram den avancerade klassificeringen vid dessa 

bibliotek och verkar dra slutsatsen att det inte som man tidigare trott var i Alexandria 

som detta först utfördes, och dessa influenser skulle alltså då ha kunnat komma från 

verksamheten vid bibliotek i Främre Orienten. Vi ser här ett konkret exempel på hur nya 

arkeologiska rön kommit att påverka diskursen i en viss riktning. D.T. Potts poängterar 

att det inte bara var bibliotek i Mesopotamien som ägnade sig åt avancerad verksamhet 

utan försöker nyansera bilden något genom att lyfta fram bibliotek i Assyrien och 

nuvarande Turkiet (Potts 2000, s. 29).    

5.3.2 Religiösa institutioner 

El-Abbadi slår tidigt fast att rötterna till biblioteket står att finna i Egypten. Som bevis 

på detta ser han framförallt de egyptiska templen som länge fungerat som centrum för 

olika slags utbildning och där man bland annat lärde ut skrivkonst och matematik (el-

Abbadi 1991, s. 51). Dessutom pekar han på den egyptiska astronomin och hur man 

länge hade nedtecknat planeternas och stjärnornas positioner. Här ska man dessutom ha 
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samlat böcker i vad en del författare kallar ett ”livets hus” (house of life), vilket också 

fungerade som skola för blivande präster och ämbetsmän (Barnes 2000, s. 61). Även el-

Abbadi är otydlig när det gäller på vilket sätt detta ska ha påverkat biblioteket i 

Alexandria, men antagligen menar han att det kan ses som en föregångare till det 

nedtecknande och bevarande man ägnade sig åt i Alexandria. Han menar även att det i 

anslutning till många tempel fanns ett bibliotek där religiösa texter bevarades och som 

huvudexempel på detta nämner han ”det heliga biblioteket” som ska ha funnits i 

anslutning till det vid den här tiden redan tusenåriga templet Ramesseum (el-Abbadi 

1991, s. 52 f.), en verksamhet som Fred Lerner även kopplar till tidigare nämnda livets 

hus (Lerner 2009, s. 13). Vidare beskriver el-Abbadi hur en liknande tradition fanns 

kring palats i Egypten, Assyrien och Mesopotamien där lertavlor ofta hittats i arkiv som 

befann sig inom tempelområdet. Sammanfattningsvis menar han att denna tradition av 

att upprätta bibliotek i anslutning till tempel och palats väldigt mycket liknar 

bibliotekets nära anknytning till templet Serapeum och Mouseion i Alexandria och att 

detta arrangemang knappast var en slump (el-Abbadi 1991, s. 51 ff.). Allt detta ser han 

alltså som tecken på vad man skulle kunna kalla en ”bibliotekskultur” med rötter som 

går tusentals år tillbaka i tiden. Alla håller dock inte med om denna bild. Casson tar 

visserligen upp Ramesseum men i övrigt menar han att detta är det enda belägg för att 

någon biblioteksverksamhet bedrevs i Egypten och att om någon sådan fanns så har den 

inte lämnat några spår (Casson 2001, s. 16). 

Den enda kopplingen Parsons (1952) gör med någon annan kultur än den grekiska rör 

en av de byggnader den nyblivne egyptiske kungen Ptolemaios lät uppföra: Serapeum. 

Kungen såg den potentiella kulturella och religiösa splittring som kunde uppstå i riket, 

och skapade därför denna religiösa helgedom som var centrerad kring den heliga 

Apistjuren (el-Abbadi 1991, s. 37). Denna var en kultsymbol som senare kom att 

associeras med flera olika religioner och enligt vissa författare spelade en viktig roll i 

den ptolemeiska propagandan (Barnes 2000, s. 63). Här samsades de grekiska och 

egyptiska religionerna då gudastatyer från de båda fanns att tillbe (Parsons 1952, s. 60). 

Målet med detta projekt var enligt el-Abbadi, Parsons m.fl. att skapa en ny egyptisk-

grekisk kult. Inför byggandet av Serapeum anlitade Ptolemaios greken Timotheus som 

var kunnig i grekiska religiösa riter och egyptiern Eumolped som var expert på 

egyptiska traditioner för att genomföra detta (Parsons 1952, s. 86).  

5.3.3 Kontroll eller integrering? 

I litteraturen pekar vissa författare också på relationen mellan den styrande grekiska 

eliten och det egyptiska prästerskapet och hur denna kan ha påverkat bibliotekets 

grundande. Efter Alexander den stores erövring av riket upprättades ett administrativt 

system där grekiska kungar och ståthållare skötte administrationen och etniska egyptier 

agerade präster och skötte religiösa ärenden (Scheel Melin, 2004, s. 26).  

Flera författare nämner hur staden redan i den tidiga planeringsfasen var uppdelad i 

olika stadsdelar (som benämndes ”alfa”-”epsilon”) och som var avsedda för olika 

folkgrupper. Pontus Hellström beskriver dessa grupper som makedonier, greker, judar, 

egyptier och orientaler (Hellström 1997, s. 20). Karin Blomqvist pekar på vissa 

slitningar inom befolkningsskikten och hur detta kunde ge upphov till frustration och 

våld samtidigt som det är tydligt att de styrande försökte medla i sådana konflikter 

(Blomqvist, K. 1997, s. 63 f.).  Blum utvecklar resonemanget kring institutionerna som 

maktmedel och verkar se biblioteket som en del av detta, där de styrandes kontroll över 

litteraturen och i förlängningen kulturen användes för att legitimera styret över 
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”barbarerna” (Blum 1991, s. 96). Blum går sedan ännu ett steg längre i dessa 

resonemang och beskriver hur biblioteket som ett led i detta arbete kom att bli ett sätt 

för den grekiska eliten att befästa sin makt då man medvetet exkluderade den inhemska 

befolkningen från verksamheten vid Mouseion: 

[…] the superiority of Greek culture, intended to justify the Macedonian-Greek 

rule over Egypt, could not be better demonstrated than by the flowering of arts 

and sciences in Alexandria. This flowering proves also that Greek culture was 

alive and well, while the old Egyptian culture which had been admired by 

many educated Greeks had long since been dead. The Greeks did not care 

much for their Egyptian contemporaries. Seen from this perspective, the 

foundation and support of the Alexandrian Mouseion was an act of cultural 

policy in the true sense of the word.   

 (Blum 1991, s. 98)  

Även el-Abbadi ser tecken på en hög grad av politisk slughet hos Ptolemaios, men 

intressant att notera är att han istället tolkar detta som ett drag av dennes 

”egyptenvänliga” politik (el-Abbadi 1991, s. 48) som ”uppmuntrade ömsesidig 

förståelse och tolerans mellan befolkningens båda huvudelement, grekerna och 

egyptierna.” (el-Abbadi 1991, s. 36). Blum, som tar upp den tidigare nämnda 

”bokkulturen” i Grekland lägger också till att han menar att en liknande tradition fanns i 

Egypten vid denna tid. Enligt honom ägde privatpersoner i Egypten under perioden 

böcker i större utsträckning än vad man kan tro, och utbildning var vanligare än på 

många andra håll (Blum 1991, s. 97). 

6. Diskussion 

Jag har i undersökningen identifierat tre huvuddiskurser och har sedan försökt peka ut 

de viktigaste argumenten för dessa samt vilka källor författarna använder sig av. Under 

arbetets gång har även flera intressanta mönster och tendenser kring de olika 

diskurserna uppenbarat sig, bland annat vad gäller förändringen över tid och problem 

kring användandet av olika källor. I detta kapitel har jag tänkt gå närmare in på dessa 

samtidigt som jag försöker skapa en sammanfattande bild av det diskursiva fältet. 

6.1 Analys av diskurserna 

Synen inom den grekiska diskursen är intressant. För hundra år sedan hade bilden varit 

betydligt mer enhetlig än idag; konsensus var då i princip att biblioteket var ett 

hellenistiskt projekt med Alexander den store som galjonsfigur och starkt influerat av 

Aristoteles och diverse grekiska kulturella strömningar. Alltsedan dess har denna bild 

kommit att urholkas och skälen till detta är flera. Bland annat har man tvingats att 

omvärdera många av de skriftliga källorna. Tidigare var man betydligt mer benägen att 

acceptera de antika historikernas redovisningar utan större ifrågasättande, men med 

tiden har det blivit tydligt att deras syn på tillförlitlighet knappast är förenligt med 

dagens hårda vetenskapliga krav. Dessutom har nya arkeologiska utgrävningar gjort att 

man fått revidera synen på de tidiga biblioteken i Främre Orienten och deras 

verksamhet. En egenhet i diskursen är även att man gärna hänger upp sina resonemang 

på vissa nyckelfigurer. Skillnaden inom diskurserna ligger då i hur man sedan knyter an 

denna person till grundandet av biblioteket. I Aristoteles fall finns det minst lika många 

teorier kring exakt hur inflytandet såg ut som det finns författare i denna undersökning. 
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En person som ofta nämns i dessa sammanhang och som skulle kunna utgöra denna 

länk är atenaren Demetrios från Faleron som beskrivs av flera som Ptolemaios 

rådgivare.           

Biblioteket i Alexandria beskrivs av Harry Järv som ”världens förnämsta 

kulturinstitution” (Järv 1991, s. 87) och det märks att författarna beundrar biblioteket. 

Även om delar av denna beundran kanske är en kvarleva från forna tiders romanticism 

då alla aspekter av den grekiska och hellenistiska kulturen förhärligades, verkar det 

ändå finnas en genuin uppskattning av de värderingar och ideal man menar att 

biblioteket grundades utifrån. Framförallt är man imponerad av bredden i den konst och 

vetenskap som tilläts utövas i biblioteket och Mouseion. Den unika form av mecenatism 

som bedrevs här beskrivs av flera författare som en modifikation av ett grekiskt koncept 

och skulle då alltså vara ett exempel på hur hellenismen tar en rådande företeelse och 

gör den till något nytt och eget. Den som gjorde allt detta möjligt menar författarna var 

kung Ptolemaios. Hur han inspirerades till att grunda biblioteket och huruvida hans 

motiv verkligen var idealistiska eller enbart politiskt beräknande verkar vara något som 

inga av författarna är riktigt eniga kring, men överens är man i alla fall om att utan 

honom och hellenismen hade biblioteket aldrig blivit till.   

Om vi så tittar på diskursen kring Egypten och den Främre Orienten är det mest 

förvånande kanske det faktum att äldre forskning i flera fall helt bortser från sådana 

aspekter. En tänkbar anledning till detta, kulturella fördomar, tar jag upp i kapitel ”6.3 

Orientalism” nedan. Det är intressant att notera att så pass mycket av den 

egyptiska/orientaliska diskursen handlar om makt och förtryck, men detta har antagligen 

influerats av den ökade sociala och kulturella medvetenhet som växt fram under de 

senaste årtiondena. Kanske har en del av författarna här även tagit intryck av debatten 

kring orientalism-begreppet. Något annat som spelat in kan tänkas vara vår förbättrade 

kunskap kring de tidiga biblioteken i Mesopotamien och Syrien och man har tidigare 

debatterat huruvida dessa palatsarkiv borde räknas som bibliotek eller inte 

(Mikaelsdotter 2003, s. 9 f.). Man antog att de bara fungerade som förvaringsplats för 

lertavlor med administrativ text, men i bland annat Ebla och Nineve har man hittat bevis 

på att man inte bara samlade material av olika slag utan också bl.a. katalogiserade, 

namngav och redigerade verken, vilket alltså innebär att man inte var först med denna 

verksamhet i Alexandria.      

Om man ställer den grekiska respektive egyptiska/orientaliska diskursen mot varandra 

kan man se att det finns två olika synsätt representerade inom dem när det gäller 

bevarandet av skrifter och främjandet av lärdom, något som i sin tur på ett intressant sätt 

belyser viktiga skillnader mellan de båda kulturerna och hur dessa beskrivs av 

författarna. Inom den grekiska kontexten pekar flera författare på en förhållandevis 

sekulär bokkultur. Här är det inte i första hand religiösa skrifter utan pjäser, lyrik och 

politiska dokument man köper, lånar ut och samlar på. Variationen är alltså stor, vilket 

återspeglar de kraftigt varierande filosofiska och vetenskapliga strömningar som fanns i 

den grekiska världen vid denna tid. I kontrast till detta betonar man inom den egyptiska 

diskursen istället en utpräglad bibliotekskultur med religiöst ursprung och rötter i den 

Främre Orienten. Biblioteken är här sammanknutna med det religiösa livet vid templen 

och det som samlas är skrifter av praktiskt eller religiöst slag. Vissa menar att hela den 

egyptiska kulturen var beroende av det skrivna ordet då man nedtecknade information 

om ägandeskap, skatter, Nilens översvämningar eller kunglig propaganda (Lerner 2009, 



28 

 

s. 4 f.). Detta återspeglar i sin tur det egyptiska samhället som var betydligt mer 

konservativt och där man var måna om att bevara sina kulturella rötter: 

The Egyptians revered tradition. The educated Egyptian saw himself as a link 

in the maintenance of tradition through the ages, and hoped to continue this 

work in the afterlife. He held in awe the power of the written word. 

  (Lerner 2009, s. 5)  

En annan viktig skillnad rör tidsaspekten. Den egyptiska bibliotekskulturen kan redan 

vid den här tiden precis som samhället den befinner sig i spåras tusentals år tillbaka i 

tiden medan bokkulturen i Grekland, liksom det grekiska systemet med självständiga 

och demokratiska stadsstater, som mest kan anses ha existerat sedan några hundra år 

tillbaka.  

Värt att notera är också att de olika diskurserna använder sig av olika typer av källor. 

Inom den egyptisk/orientaliska diskursen förlitar man sig exempelvis på förhållandevis 

uttömmande arkeologiska källor eftersom man har hittat resterna från flertalet 

arkivbibliotek i Främre Orienten. De lertavlor som man där skrev på istället för papyrus 

håller av uppenbara skäl bättre och brinner inte heller upp om byggnaden de förvaras i 

sticks i brand, utan ”bakas” snarare och blir hårda när de utsätts för eld (Casson 2001, s. 

1). Dock är dessa arkeologiska rön ofta av det nyare slaget vilket delvis förklarar varför 

dessa aspekter inte lyfts fram i den äldre forskningen. I motsats till detta präglas den 

grekiska samt i mindre utsträckning den hellenistiska diskursen av att man mestadels 

förlitar sig på skriftliga urkunder vilket kan vara problematiskt (se ”6.2 

Källproblematik” nedan). 

Om man tittar på diskursernas inbördes relationer uppenbarar sig flera intressanta 

tendenser. Som nämnts tidigare får den hellenistiska diskursen antas ha en ”centrerad” 

plats eftersom båda de andra diskurserna relaterar till den, då de antingen ersätts av eller 

införlivas i den i vissa avseenden. Nedan följer en enkel skiss över nyckelorden, alltså 

de noder, element och tecken jag identifierat för de olika diskurserna, och 

förhoppningsvis ger den en tydligare bild över hur dessa olika förhållanden ser ut. 

Under namnet på diskursen finns de viktigaste nodbegreppen angivna med understruken 

text, därefter listas resterande element med fetstil och viktiga tecken med vanlig text för 

varje diskurs. De streckade pilarna anger i sin tur de främsta exemplen på hur en viss 

företeelse inom diskursen kan anses ha påverkat eller påverkats av en annan och i vilken 

riktning dessa influenser går. De heldragna linjerna illustrerar intertextualiteten mellan 

vissa diskurser.  
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Figur 1.  

 Grekiska Hellenistiska Egyptiska/Fr. Orient. 

Aristoteles Ptolemaios Tempelbibliotek 

Demetrios Alexander den store Bibliotekskultur 

Grekisk kultur Politik Kontroll 

 Bokkultur Integrering Den egyptiska religionen 

Grekiska bibliotek Makt Palatsbibliotek 

Peisistratos Mecenatism Arkiv 

 Hellenism Katalogisering 

6.2 Källproblematik 

Om än inte unikt, så i alla fall ovanligt för hela diskursen är hur förvånansvärt få 

primärkällor kring biblioteket i Alexandria som finns att tillgå. När man börjar titta på 

forskningen blir det snabbt uppenbart att författarna använder sig av samma källor i 

mycket hög utsträckning och att dessa inom den äldre forskningen nästan enbart består 

av citat från ett fåtal antika och medeltida författare.  

Som den äldsta boken i undersökningen kan det vara intressant att undersöka vilka 

källor Parsons använder sig av och hur resonemangen kring dessa ser ut. Nästan alla 

sina argument kring de tidiga biblioteken i Grekland grundar Parsons på en rad 

skriftliga källor, men det rör sig uteslutande om enskilda citat från antika eller medeltida 

författare som nämner böcker, bokinköp eller boksamlingar av olika slag. När boken 

skrevs var de skriftliga och arkeologiska källorna än mer bristfälliga än de är idag och 

författaren tar flera gånger till argument av slaget att bibliotek ”måste ha funnits” eller 

att en viss historisk person ”borde” ha haft stora boksamlingar som denne delat med 

allmänheten (Parsons 1952, s. 15 ff.). När det exempelvis gäller Aristoteles ser 

resonemanget bl.a. ut på följande vis: 

These extensive collections must have included manuscripts, at least Greek 

scripts from the cultured Hellenic cities of Asia Minor, and some oriental 

manuscripts from conquered cities, if only as rarities, which Aristotle must 

have had in his library like  any modern collector […]  

 (Parsons 1952, s. 12) 

Parsons är dock medveten om problemet med bristen på pålitliga källor och erkänner att 

han inte har några konkreta bevis för sina antaganden (Parsons 1952, s. 3). Fraser 

använder sig också av en del spekulationer i sina resonemang, men han är betydligt mer 

försiktig och undviker i regel att dra lika långtgående slutsatser som sin föregångare. 

Det antika verket Alexanderromanen som citeras flitigt av Parsons beskriver han 

exempelvis som en ”Baron Münchhausen-liknande utsaga” (Fraser 1972, s. 4). Från 

Alexandrias storhetstid finns alltså få källor bevarade, och el-Abbadi beskriver hur 

forskningen kommit att förändras utifrån vilka källor som anses pålitliga och hur 

innehållet varierar mellan olika översättningar. Exempelvis har man gått ifrån att förlita 

sig på Arrianos och istället omvärderat Kallistenes som källa (el-Abbadi 1991, s. 24). 
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Antika författare är ibland egendomligt tystlåtna och utelämnar grundläggande fakta om 

biblioteket. Detta kan dock röra sig om sådant som inte nämns eftersom författaren 

trodde att det var alltför allmänt känt för att beskrivas. Ett exempel på detta är 

Athenaeos som skrev bland annat följande: ”Vad gäller antalet böcker och Mouseion-

samlingens inrättningar behöver jag inte säga något, eftersom alla redan känner till 

detta.” (Scheel Melin 2004, s. 43).  

Fler författare, däribland el-Abbadi, tar upp de bristfälliga källorna och kommenterar 

faran med att dra förhastade slutsatser baserade på tunt källmaterial. El-Abbadi 

beskriver också hur ämnet kommit att präglas av ”sannolikhetsbedömningar” och att det 

därför bör finnas stort utrymme för olika tolkningar (el-Abbadi 1991, s. 55). Även 

Vibecke Scheel Melin resonerar kring detta i sin uppsats och försöker förklara varför 

forskningen ser ut på detta vis: 

[forskaren] väljer en mer pragmatisk praxis, och problematiserar inte gärna. 

Om man skulle vara lika hård i den källkritiska analysen med texter från 

antiken som man är med texter från t.ex. 1800-talet, så skulle det inte bli 

många kvar. Man skulle inte kunna säga något om hur det var under antiken 

och man skulle inte kunna dra några slutsatser.  

 (Scheel Melin 2004, s. 56) 

Jämfört med andra vetenskapsgrenar kan detta lätt ses som problematiskt eftersom man 

kan tycka att forskningen då i större utsträckning riskerar att hänga på forskarens fantasi 

och skriftliga färdigheter i att föra fram sin hypotes, snarare än på de empiriska källorna. 

Dessutom finns det en tendens att åberopa ”sunt förnuft” och att dra ganska långtgående 

slutsatser av det begränsade materialet.  

En författare beskriver vidare hur forskningen nästan uteslutande bygger på 

”textarkeologi” eftersom det av de ursprungliga byggnaderna ”inte finns kvar en sten”, 

och vanlig arkeologi därför kan säga väldigt lite om bibliotekets utformning eller 

utveckling (el-Abbadi 1991, s. 8). Pontus Hellström och Harry Järv är några av de få 

som i sina texter direkt hänvisar till arkeologiska undersökningar, men i Hellströms fall 

gäller det resultat som ännu inte behandlats färdigt och därför ännu inte går att säga 

särskilt mycket om (1997, s. 30 f.). I texterna verkar det även finnas förvånansvärt lite 

om den katalogisering och övrig verksamhet som Harry Järv menar bedrevs i den gamla 

staden Ebla. En orsak kan kanske vara att denna information på samma vis ännu inte 

analyserats eller fått genomslag när flera av böckerna skrevs. Utöver detta nämner han 

bland annat en papyrus som hittades 1979 vilken gett insikter i hur Pinakes var 

utformad (Järv 1997, s. 89 f.).  

6.3 Orientalism 

Edward Said menar att orientalismen går att spåra till de antika grekernas syn på 

österlandet och medeltidens framställningar av den muslimska världen, och sådant 

tänkande har i hans mening alltsedan dess använts för att ”tämja” orienten (Said 1979, s. 

60). I dagens diskurser präglas orientalistiska begrepp framförallt av kolonialt tänkande 

som härstammar från propaganda i kolonialtidens (framförallt 1800-och 1900-talets) 

England och Frankrike.  

Som nämnts tidigare kan man använda orientalismbegreppet när det gäller två aspekter 

av undersökningen. När man tittar på historieforskning i allmänhet är det uppenbart att 
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ju längre tillbaka man går i den historiska forskningen, desto mer romantisk blir bilden 

av det förflutna. Man tenderar att vara mindre källkritisk och accepterar de skriftliga 

antika källorna i högre grad utan kommentarer eller problematisering. Detta yttrar sig på 

flera intressanta vis, bland annat verkar de äldre författarna se mindre problem med 

grekernas policy gentemot egyptierna.  

Man måste givetvis vara försiktig med att peka ut motiven hos specifika författare då 

dessa är omöjliga att avgöra i de flesta fall, i alla fall i denna undersökning där jag valt 

att inte djupare gå in på forskarnas bakgrund. Ingen av författarna har heller någon 

tydlig agenda, men av de författare jag behandlat är det utan tvekan Edward Parsons 

som har det mest ålderdomliga förhållningssättet, bland annat eftersom han uttryckligen 

förkastar multikulturella aspekter hos den hellenistiska politiken, eller då han tonar ned 

inblandningen av egyptisk kultur och litteratur. Said beskriver hur annars välmenande 

författare (i hans exempel Karl Marx) omedvetet påverkas av orientalistiskt tänkande då 

de utgår ifrån källor som använder sådana argument (Said 1979, s. 155). 

När det gäller den andra aspekten, förhållandet mellan det hellenistiska styret och den 

egyptiska befolkningen och hur det behandlas i diskurserna är det flera författare, 

framförallt Blum, som beskriver detta som ett närmast kolonialt maktförhållande. Det är 

därför inte olämpligt att dra paralleller till när Said beskriver hur Englands kolonialstyre 

över Egypten under det tidiga 1900-talet legitimerades i diskursen kring detta. Här 

upprättade man ett starkt motsatsförhållande där västerlänningar kontrasterades mot 

orientaler och där den ena framställs som dominant och den andra som dominerad (Said 

1979, s. 36). Ett liknande system målas alltså upp av flera författare i diskurserna kring 

hellenismen och det egyptiska/orientaliska inflytandet. Blum talar om hur det fanns en 

tydlig uppdelning i det ptolemeiska samhället där det hellenistiska styret antogs veta 

vad som är ”bäst” för den inhemska befolkningen. Grekerna framställde sig på flera sätt 

som ett herrefolk som på grund av sin överlägsenhet förtjänade att dominera över alla 

andra folkslag. Detta legitimerade man genom att peka på ”Paideia”, den grekiska 

fostran och utbildningen som syftade till att skapa den idealiske medborgaren (Blum 

1991, s. 96). De koloniala makterna försökte på ett liknande vis alltså långt senare 

motivera sitt styre genom att skapa och sprida en bild av att de hade en rätt att härska 

baserat på vad man menade var överlägsenhet i nästan alla avseenden (Said 1979, s. 

201).  

Om man tittar på hur de olika kulturerna beskrivs i diskursen så finns det en enorm 

respekt för hellenismens idé, och man knyter den ofta samman med främjandet av 

vetenskap och kultur. Dessutom beskrivs Alexander den store närmast som en gud. 

Även Ptolemaios högaktas av de flesta författare, men här är bilden lite mer nyanserad. 

Dock beskriver man ofta målande hur han lyckades ena ett kulturellt splittrat rike och 

genom slugt politiskt manövrerande lyckades skapa en stark regim som kom att bestå i 

tre århundraden. I kontrast till detta nämns förutom prästen Eumolped inga egyptier som 

var inblandade i verksamheten vid biblioteket eller de andra institutionerna inom 

palatsområdet över huvud taget vid namn. Said beskriver relaterat till detta hur man 

gärna fokuserar på den styrande regimens projekt och framgångar och indirekt antar att 

den inhemska befolkningen inte är kapabel till något sådant (Said 1979, s. 88 f.). El-

Abbadi är den som mest går emot denna bild när han istället i ett tydligt försök att skapa 

motvikt försöker lyfta fram egyptiernas långa tradition kring läsande, skrivande och 

religiösa institutioner.  
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Av de texter och författare jag tittat på är kanske el-Abbadi och Lerner de som målar 

upp den mest mångfacetterade bilden. El-Abbadis ansats är jämfört med sina 

föregångares mer varierad i bakgrundsbeskrivningen av biblioteket och liksom de 

ptolemeiska kungarna han så entusiastiskt beskriver är det tydligt att han i sin 

redogörelse försöker ena olika kulturella strömningar och skapa bilden av en unik 

kulturell kontext vari biblioteket kunde uppstå. I motsats till detta fokuserar flera av de 

tidigare författarna istället mycket på en enskild aspekt av det historiska förloppet, 

vilken oftast bara stöds av ett fåtal källor.  

6.4 Sammanfattning 

Det har visat sig att man kan urskilja tre huvuddiskurser som alla ser olika på 

bibliotekets grundande. Diskursen centreras i sin tur kring en företeelse som de flesta 

resonemang förhåller sig till. För den grekiska diskursen rör detta sig om Aristoteles 

som enligt författarna påverkat biblioteket direkt eller indirekt via olika kanaler. Inom 

den hellenistiska diskursen centreras diskussionen kring Ptolemaios, kungen som 

grundade biblioteket. Man är här överens om hans inflytande men det råder delade 

meningar kring motiven och vilken hans attityd och relation till den inhemska 

befolkningen var. I den österländska diskursen är man eniga kring att en slags inhemsk 

”bibliotekskultur” fanns där läsande och skrivande uppmuntrades av olika kulturella och 

pragmatiska skäl. Här diskuterar man ofta även maktfrågor som rör hur den inhemska 

befolkningen kontrollerades av sina Ptolemeiska herrar.   

Det finns två aspekter som knyter an till hur diskurserna förändrats över tid: dels har 

hanteringen av källorna förändrats vilket märks tydligt när man jämför äldre forskning 

med nyare. De vetenskapliga kraven är nu hårdare och texter som tidigare använts 

okritiskt kritiseras nuförtiden flitigt. Över tid kan man också se en förändring i attityden 

till den inhemska befolkningen och deras kultur samt deras tänkbara inflytande över 

bibliotekets grundande. Detta har jag knutit an till den större debatten kring 

orientalismbegreppet och hur sådant tänkande, färgat av historiska uppfattningar av 

olika folkslag och platser, kan tänkas ha spelat in i utformandet och förändringen av 

diskurserna.        

7. Avslutning 

I undersökningen anser jag att jag har funnit ganska bra svar på mina forskningsfrågor 

och att jag har uppnått syftet med denna uppsats: nämligen att skapa en översiktlig bild 

över vilka de olika diskurserna är och vilka argument som används samt att analysera 

hur dessa förändrats utifrån en tidsaspekt.  

I en del fall har det varit svårt att ta fasta på vissa spår eftersom antalet källor i 

undersökningen är så pass litet. För flera företeelser finns det därför bara en källa, och 

då är det svårt att avgöra om den kan tänkas vara ett viktigt element i diskursen. För att 

få ett bättre grepp om diskursfältet skulle man kunna göra en magisteruppsats eller 

avhandling där man tittar på ett större antal verk, som helst även täcker fler 

vetenskapliga grenar såsom arkeologi. Då kan man även bredda det empiriska materialet 

genom att ta med vetenskapliga artiklar i undersökningen vilket förhoppningsvis ger 

större möjligheter att se trender i analysen. Det hade också varit intressant att göra en 

kvalitativ textanalytisk studie, eller en undersökning med källkritisk metod där man går 

tillbaka till primärkällorna för att via dessa försöka se vad de har att säga om 

bibliotekets uppkomst.    
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Jag anser att diskursanalysen som metod har fungerat bra i detta fall. Användandet av de 

teoretiska begreppen ”nod”, ”element” och ”tecken” visade sig vara hjälpsamt, 

framförallt i analysen då det gjorde det lätt att kategorisera viktiga begrepp och se 

sambanden dem emellan i de olika diskurserna. Detta tydliggjorde också hur 

diskurserna på förvånansvärt många punkter överlappar och lånar begrepp från 

varandra.  

Ett intressant resultat av undersökningen var att jag inte helt kunde bekräfta Scheel 

Melins bild av tre diskurser centrerade kring Grekland, Egypten och Österlandet. Våra 

resultat är inte helt olika, utan det är huvudsakligen hur vi valt att separera diskurserna 

som skiljer sig. I hennes fall var analysen närmast en bisats till hennes undersökning 

kring biblioteket i stort och utgjorde endast ett kort delkapitel. Hon behövde därför inte 

ta hänsyn till att det finns förhållandevis få argument för ett främre orientaliskt 

inflytande i litteraturen.  

Arbetet har kanske kunnat kasta lite ljus över ett område som det finns väldigt lite 

specifik forskning kring. Jag hoppas även att det kan bidra något till 

biblioteksforskningen eftersom bibliotekets roll i en mångkulturell kontext ju är en fråga 

som många bibliotek försöker handskas med idag. Förhoppningsvis har de som läst 

arbetet även fått en fördjupad syn på bibliotekarieprofessionen då det visar sig att 

verksamheten ställdes inför likartade problem då som nu. 
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