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Det talas vitt och brett om ”kulturens internationa-
lisering”. Sveriges medlemskap i EU, globaliseringen 
och digitaliseringen har gjort att den svenska kultur-
politiken måste moderniseras. År 2002 tillsattes en 
särskild kulturutredning med uppdraget att komma 
med strukturella förändringsförslag på hur Sverige 
på ett effektivare sätt skulle kunna organisera sina 
statliga insatser för att delta i det internationella kul-
turutbytet, Internationella kulturutredningen, IKU. 
Landshövdingen Ingrid Dahlberg fick av dåvarande 
kulturministern Marita Ulvskog uppdraget att leda 
utredningen. 

Utgångspunkten för IKU var att den skulle komma över-
ens med de olika kulturaktörerna om en bättre och mer 
transparent ordning och att den skulle föreslå en tydligare 
arbetsfördelning. Genom att renodla de olika statliga in-
satserna hoppades man också kunna ge det internationella 
kulturarbetet ett rejält lyft. I egenskap av ordförande för 
KLYS, Konstnärliga och litterära yrkesutövares samar-
betsorganisation, kallades jag att medverka som expert i 
utredningen. Ett år senare lade utredningen fram sitt be-
tänkande, Internationella kulturutredningen 2003 (SOU 
2003:121).

Vad blev då resultatet? Det bidde en tumme, för att ci-
tera Hans Alfredsson.  

Utredningen föreslog att Statens kulturråd skulle få en 
helt annan och dominerande roll när det gällde det kul-
turpolitiska innehållet i de internationella förbindelserna 
mellan Sverige och omvärlden. Tanken var att man skull 
inrätta en särskild internationell kulturfond inom Kul-
turrådet, dit kulturutövare skulle kunna vända sig med 
ansökningar om stöd till internationell verksamhet. Man 
föreslog också ett särskilt litteraturcentrum. SIDA skulle 
i växande utsträckning överlåta kulturpolitiska medel till 
Kulturrådet. Svenska Institutet, SI, skulle framför allt 
vara en Sverigeportal och ägna sig åt Sverigeinformation, 
bistå de svenska ambassaderna och ansvara för svensk-
undervisningen utomlands. Men verkligheten är som 
bekant alltid trögare än fantasin. I just detta fall fanns 
kompetensen när det gällde t.ex. stödet till de utländska 
förlagen för utgivning av svensk skönlitteratur i över-
sättning inte på Kulturrådet utan på SI. Lösningen kom 
så småningom att bli att den tjänsteman, som höll i stödet 
på SI, överfördes till Kulturrådet. Av den internationella 
kulturfonden, där även de utövande konstnärerna skulle 
vara representerade, blev intet. Istället tjocknade och 
stelnade tjänstemannaväldet.  När det gällde lanseringen 
av svensk film ansåg sig naturligtvis Filminstitutet vara 
den naturliga aktören, fastän samma ambition fanns hos 

Svenska Institutet. Ledamöterna i utredningen drog åt 
olika håll.

Östersjöcentrum
En särskild diskussion gällde de nya kulturcentra som 
etablerades på Gotland som ett resultat av den historiska 
Östersjökryssningen 1992. Då genomförde Sveriges Förfat-
tarförbund tillsammans med Leningrads/Sankt Petersburgs 
författarförbund en kryssning med det ryska fartyget ”Kon-
stantin Simonov” med sammanlagt 300 författare, översät-
tare och bokhandlare ombord. Avsikten var att under den 
två veckor långa kryssningen lära känna varandra och lägga 
grunden till ett förnyat litterärt samarbete mellan Sveriges 
Författarförbund och de övriga författarförbunden runt 
Östersjön. Till Östersjöländerna räknade vi också Norge 
och Island. Under kryssningen gjorde vi strandhugg i olika 
städer och höll uppläsningar och diskuterade med publi-
ken. Att hitta en framtida gemensam mötesplats för fortsatta 
diskussioner och projekt var naturligtvis ett återkommande 
samtalsämne ombord. Men var skulle den förläggas? Ryssar-
nas förslag att Sankt Petersburg vore en lämplig plats mötte 
motstånd från balterna. Men var annars? Polen? Danmark? 
Och hur skulle den finansieras? Frågorna hopade sig.

När vi så småningom anlöpte Visby erbjöd sig dåva-
rande landshövdingen Thorsten Andersson entusiastiskt 
att verka för att ett internationellt författar- och översättar-
centrum skulle inrättas på Gotland. Gotland ligger ju mitt 
i Östersjön och har under historiens gång haft tät kontakt 
med de flesta Östersjöländerna, vilket gatunamnen i Visby 
alltjämt vittnar om. Gotland behövde också lyfta fram sin 
egen betydelse i det nya historiska skede som inleddes ef-
ter Berlinmurens fall 1989. Plötsligt var alla överens om att 
Gotland var den rätta platsen för oss och vi gav enhälligt 
landshövdingen vårt fulla stöd. Kontakt togs med det svens-
ka kulturdepartementet och kulturministern.

Idén om ett nytt Östersjöcentrum passade kulturminister 
Birgit Friggebo perfekt. Hon hade redan beslutat sig för att 
samla sina Östersjökollegor till ett första baltiskt minister-
möte i Saltsjöbaden och vad vore då smakligare än att kunna 
servera planerna på ett nytt kulturellt centrum på Gotland, 
öppet för alla Östersjöländer? Följaktligen kunde hon ett 
år senare inviga Sveriges första internationella centrum: 
Östersjöns författar- och översättarcentrum (Baltic Cen-
tre for Writers and Translators, BCWT). Medan den gamla 
domkyrkans klockor spelade sin trosvissa psalm blåste bå-
tarna i hamnen ikapp med sina olika skorstenspipor i en väl-
komstkonsert. En triumfens dag för Östersjöns författare 
och för en landshövding med ovanliga kulturambitioner! 
Kort därpå invigdes också Baltic Art Centre samt ett ton-
sättarcentrum, också med ambitionen att bli mötesplatser 

”Blott Sverige svenska krusbär har”
– om kulturens internationalisering och svenskheten 
av Peter Curman
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för konst- och musiklivet runt Östersjön. En ny kulturell 
infrastruktur började ta form. Gotland ville återigen bli den 
naturliga kulturella mötesplatsen i Östersjön.

Men det var inte bara en mötesplats, ett hus med plats 
för tio gästande författare, och en kontorsbyggnad, som 
invigdes den 13 maj 1993. Samtidigt bildades också ett 
nytt samarbetsorgan för Östersjöns olika författarförbund: 
Baltic Writers´ Council, BWC. Den organisationen skulle 
bli vår gemensamma plattform för frågor och aktioner av 
gemensamt intresse. Efter alla år av påtvingad politisk iso-
lering när Östersjön var en blå stängd dörr och inte ett hav 
som förenar, kändes det befriande att äntligen ha hittat nya 
kanaler till varandra. BWC har också inneburit att det fack-
liga kultursamarbetet stärkts mellan författar- och kultur-
förbunden i vår region, dit vi inte bara räknar EU-grannarna 
utan också Ryssland och Norge. En litterär mötesplats utan 
dessa två vore för oss lika otänkbar som en litteratur utan 
Dostojevskij och Hamsun!

”Flaggpolitik”
Ingrid Dahlberg menade i den diskussion, som fördes i 
hennes utredning, att dessa nybildningar på Gotland var 
exempel på svenska kulturinstitut, vars uppgifter var att 
marknadsföra den svenska kulturen. Därför borde de räk-
nas in bland de institut som Svenska Institutet hade ansvar 
för och som spred s.k. ”Sverigepropaganda”.  Ingenting 
kunde vara felaktigare och mer stötande för oss som varit 
med om skapelseprocessen. Dessutom stod Östersjöns för-
fattar- och översättarcentrum under UNESCO:s beskydd. 
Initiativtagarna till centret var författare och översättare 
från hela Östersjöområdet och det var just denna internatio-
nella bakgrund som gjorde och gör centret så unikt. Samma 
internationella dimension har också de senare tillkomna 
centrumbildningarna för konst och musik, även om de upp-
kommit på svenskt initiativ. Men för en utredare som ville 
ha ordning och reda i sina papper var det praktiskt att slå 
ihop dessa nybildningar under samma rubrik.

Ingrid Dahlbergs bristande förståelse för centrumbild-
ningarnas tillkomst och syften är dessvärre symptomatisk 
för svensk kulturbyråkrati. Man tycks ha svårt att förstå 
att kulturen som sådan kan ha ett egenvärde. Istället vill 
man ofta se den som ett instrument, som ett sätt att ”sälja” 
Sverige och svenska intressen, som en slags ”flaggpolitik”. 
Men med vilken legitimitet kan kulturbyråkratin pressa 
på kulturutövarna ett sådant uppdrag? Varför tillmäts inte 
kulturföreträdarna själva åtminstone samma auktoritet som 
tjänstemän och politiker? Finns det kanske en särskild stat-
lig kulturbyråkratisk sanning? Den är i så fall djupt kontra-
produktiv och har ingenting med kulturens egen livsnerv 
att göra.

Ingrid Dahlberg exponerade också sin bristande insikt 
om det internationella samarbetets speciella förutsättning-
ar. Genom att i sin argumentering framställa Östersjöns för-
fattar- och översättarcentrum som ett svenskt centrum med 
uppgift att sprida ”Sverigepropaganda” inte bara förmin-
skade hon centrets internationella betydelse utan ignorerade 
också dess UNESCO-identitet. UNESCO:s dåvarande ge-

neraldirektör Federico Mayor välkomnade nämligen varmt 
detta nya internationella tillskott för kulturverksamhet 
i Östersjön och lät förlägga en viktig konferens om skol-
böckerna på det krigshärjade Balkan till Gotland, just för att 
understryka det nya centrets betydelse för frågor som gäller 
freds- och konfliktlösning.

Som väl var lyckades inte Dahlberg driva igenom sin för-
enklade tes. Fortfarande ligger centret under Kulturrådets 
administrativa ansvarsområde. Det långsiktiga och meto-
diska arbete, som centret bedrivit i mer än 15 år, har väckt 
berättigad internationell uppmärksamhet och utgör idag en 
förebild för nya centrumbildningar såväl inom som utan-
för EU. Det är därför anmärkningsvärt att inte det statliga 
anslaget räknats upp med en enda krona under alla dessa 
år. Istället har centret i växande grad fått förlita sig på olika 
projektstöd från t.ex. Nordiska Kulturfonden och EU. Ef-
tersom centret är en viktig arbetsplats för översättare har 
det upptagits i olika översättarnätverk inom EU och har 
därmed beviljats stipendiemedel för gästande översättare. 
Även Gotlands kommun och länsstyrelse har engagerat sig 
i centrets verksamhet och har subventionerat hyror och fast-
ighetsskötsel, eftersom man inser vilken betydelse centret 
har för ön.

Waves of Three Seas 
Ett exempel på Östersjöcentrets historiska betydelse utgör 
tillkomsten av det internationella författar- och översättar-
centret på Rhodos, Waves of Three Seas. Rhodos är en ö 
som uppvisar stora likheter med Gotland såväl politiskt som 
historiskt. Det grekiska centrets förhistoria är också nära 
förknippad med Gotlandscentrets.

 Inspirerade av framgången med Östersjökryssningen 
1992 tog Sveriges Författarförbund i samarbete med det 
grekiska författarförbundet två år senare initiativet till en 
ny författarkryssning, nu i Svarta havet och Aegeiska ha-
vet. Tanken var att sammanföra författare från Östersjö-
området med författare kring dessa två hav. En drivande 
kraft i förberedelsearbetet var liksom när det gällde Öster-
sjökryssningen Ewa Kumlin. Hennes närvaro och betydelse 
för dessa projekts förverkliganden kan inte överdrivas. När 
allt kommer omkring handlar ju ofta stora avgörande hän-
delser till syvende och sist om vilka personer som deltagit 
och kunnat påverka händelseutvecklingen. Det är en både 
skrämmande och trösterik insikt.

Östersjökryssningen samlade omkring 300 företrädare 
från den litterära världen i vårt närområde. Svarta havs-
kryssningen samlade drygt 400 författare och översättare 
från 30 länder ombord på det grekiska kryssningsfartyget 
World Renaissance. Bland deltagarna fanns också företrä-
dare från såväl Mellanöstern som östra Asien. Syftet var 
att genom uppläsningar, seminarier och diskussioner ge de 
medverkande författarna och översättarna möjlighet att lära 
känna varandra och skapa förutsättningar för ett förnyat 
och kontinuerligt kulturutbyte. Den starka grekisk-turkiska 
uppslutningen kändes särskilt viktig. Projektet hade också 
välsignats av legendariska Melina Mercouri, vars bror Spy-
ros deltog i kryssningen.
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Svarta havskryssningen varade i åtta dagar och följdes 
upp med ett utvärderingsmöte i Thessaloniki, där företrä-
dare för Rhodos kommun infann sig och erbjöd sig att stå 
som värdar för ett nytt internationellt författar- och översät-
tarcentrum.  Rhodos borgmästare besökte Östersjöns för-
fattar- och översättarcentrum på Gotland för att få idéer om 
hur verksamheten på Rhodos skulle utformas. Att Rhodos 
kommun visade ett sådant stort intresse för detta kulturini-
tiativ berodde bland annat på att man ville återuppliva den 
kulturturism som fanns tidigare på ön, men som fått ge vika 
för en kommersiell massturism.

Två år senare, 1996, invigdes Rhodos Internationella för-
fattar- och översättarcentrum – Waves of Three Seas – i 
närvaro av Gotlands borgmästare och ett stort antal förfat-
tare och översättare från alla deltagande länder. Liksom 
på Gotland bildades också på Rhodos ett samarbetsorgan, 
TSWTC ,Three Seas Writers and Translators Council, en 
motsvarighet till BWC.

Waves of Three Seas utgörs av det renoverade gamla brit-
tiska amiralitetet och en f.d. ottomansk villa. Båda bygg-
naderna är belägna på sluttningen av berget Monte Smith, 
med utsikt över Medelhavet och de anatoliska bergen i 
Turkiet. Där finns plats för 12 gäster, bibliotek och hörsal 
samt sex kommunanställda. Centret leds av en president, 
som utses av kommunstyrelsen, samt av en särskild board 
of trustees, som är ansvarigt inför kommunfullmäktige. 
Därtill kommer en internationell kommitté, bestående av 
författarföreträdare från tio medlemsländer, däribland Sve-
rige, som för närvarande innehar ordförandeskapet. Själva 
verksamheten är mycket livlig eftersom centret driver en 
rad egna grekiska projekt parallellt med den internationella 
kommitténs. Under senare år har verksamheten dessutom 
utvidgats med ett barn- och ungdomscenter, där också lit-
terär verksamhet bedrivs.

Mötes- och arbetsplatser
Att tillkomsten av dessa centrumbildningar föregicks av 
spektakulära fartygskryssningar är ingen tillfällighet. Det 
finns inte en mer internationell och förutsättningslös plats 
att mötas på än en båt. Alla bärs av samma köl över samma 
hav. Dessutom förutsatte kryssningarna att ett väl funge-
rande samarbete kom till stånd mellan de deltagande län-
dernas författarförbund före kryssningarna. 

För Östersjökryssningarna var det faxen som gällde. 
Rysslands författarförbund saknade fax – alltså skaffade 
vi en åt dem. Svarta havskryssningen förbereddes på in-
ternet, ett snabbt språng i kommunikationen. Därtill kom 
det gemensamma sökandet efter sponsorer. Östersjökryss-
ningen skedde i en brytningstid, då man ännu kunde betala 
med rubler. Dessbättre hade vi starkt stöd från Leningrads 
dåvarande borgmästare Anatolij Sobtjak och villiga ryska 
sponsorer trädde till. Det säger något om tidsklimatet och 
ekonomin att hela charterhyran för två veckor kunde hålla 
sig kring en miljon kronor. Däremot var vår budget för åtta 
dagars Svarta havskryssning hela 700 000 dollar. I budgeten 
ingick inte bara båthyran (50 000 dollar/dygn) utan också 
de tillresandes flygbiljetter och hotell. Av dessa pengar kom 

endast en bråkdel från Sverige. Merparten stod olika grekis-
ka sponsorer och kulturfonder för. Det bör i sammanhanget 
nämnas att Ukraina överlät hela sitt Unesco-stöd på 25 000 
dollar direkt till projektet. Även Demirel foundation i Turkiet 
ställde upp. Men merparten kom alltså från grekiska banker, 
fonder och företag, som insåg det handelspolitiska värdet av 
utbyggda kulturella förbindelser i Svarta havsländerna.

Såväl Rhodoscentret som Gotlandscentret fungerar 
idag som mötes- och arbetsplatser för såväl svenska som 
andra europeiska och numera även utomeuropeiska förfat-
tare. Båda centrumbildningarna åtnjöt från början starkt 
och engagerat stöd från Unesco. Däremot har det svenska 
kulturpolitiska intresset för projekten varit förhållandevis 
förstrött, med undantag för Kulturrådets starka initiala in-
tresse under Göran Löfdahls tid. Det var tack vare Löfdahls 
energiska insatser i Ars Balticasamarbetet som grundplå-
ten till kryssningen kunde tas fram. Han förmådde flera av 
medlemsländerna att tända på idén. Mats Hellström var som 
Östersjöminister också en viktig tillskyndare av projektet.

Det är anmärkningsvärt att Östersjöcentret, som år efter 
år stabiliserat och utvidgat sin verksamhet och som årligen 
besöks av hundratals författare och översättare från hela 
Östersjöområdet, har haft oförändrat statsbidrag under alla 
sina 15 år, 1,5 miljoner kronor. Anslaget har inte ens räknats 
upp med index. Varför detta ointresse? Kanske beror det 
på att Kulturrådet från början inte hade något ansvar för 
innehållet i de internationella kulturförbindelserna, utan 
bara var en bidragsfördelande myndighet. Men med den 
nya internationella roll som nu tilldelats Kulturrådet finns 
det kanske hopp om en mer positiv värdering, även om det 
nog kommer att ta sin tid innan innebörden av detta ansvar 
går upp för rådets tjänstemän. Fortfarande finns ett drag av 
självrättfärdig skolöverstyrelse över Kulturrådet. 

När det gäller Rhodoscentret finns Sverige över huvud 
taget inte med i bilden eftersom detta internationella cen-
trum enligt svensk officiell ståndpunkt inte har med svensk 
kulturpolitik att göra. Däremot satsar Rhodos kommun utan 
statligt bidrag årligen drygt två miljoner kronor för att hålla 
verksamheten igång. Det är Rhodos kommun som står för 
den internationella kommitténs, också den svenska ledamo-
tens, resekostnader. Sveriges Författarförbund bidrar lik-
som de övriga medlemsförbunden med en medlemsavgift 
på 250 euro som går till den internationella kommitténs om-
kostnader. Det svenska Kulturrådet anser sig givetvis inte 
ha med saken att göra. Eller hur var det nu den egensinnige 
skalden Carl Jonas Love Almqvist uttryckte det?

”Vad bjuder oss uppriktigt Afrika?
Vad visa kan Amerika?
Vad Asien? Vad allt Europa?
Jag trotsar öppet alltihopa.
Men Skandinavien – det är alladar!
Blott Sverige svenska krusbär har”

Det kan onekligen förefalla egendomligt att de som har att 
besluta om den svenska kulturpolitikens internationalise-
ring är så likgiltiga och ointresserade av internationella ini-
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tiativ, som verkligen tas på allvar och som väckt desto större 
intresse utomlands. Det är betecknande att inte ens IKU-ut-
redningen med ett ord tog upp denna diskussion. Möjligtvis 
kan det bero på att de här beskrivna centrumbildningarna 
är just internationella, att ingen nation kan göra anspråk på 
äganderätt. Det finns helt enkelt inte plats för en svensk flag-
ga, i alla fall inte i ensamt majestät, på bordet. Dessbättre är 
detta en sanning med modifikation, eftersom Sverige ibland 
agerar i kulturpolitiska sammanhang på andra grunder är 
den svenska kulturpolitiken. Det senaste exemplet är stödet 
till ett nytt kulturcentrum i Nicosia, som i huvudsak finan-
sieras av Norge men där också Sverige genom UD gått in 
med 100 000 euro. Men detta viktiga beslut kan vare sig 
Kulturrådet eller Svenska Institutet tillskriva sig. 

Växande krav på statlig kontroll
Men kvar står frågan: Varför drar sig de svenska kultur-
myndigheterna ofta undan när det handlar om genuint inter-
nationellt samarbete kulturarbetare emellan? Varför öppnar 
man inte alla dörrar och fönster och välkomnar denna form 
av ”kulturens internationalisering”? För det är ju kulturen, 
inte nationaliteten, som ska stå i centrum när det gäller kul-
turellt samarbete. Ett glädjande undantag – återigen UD! 
– utgör det svenska konsulatet i Istanbul, som har inbju-
dit grek- och turkcypriotiska författare att på egen hand 
hålla ett översättarseminarium efter ett gemensamt besök 
på Gotland. Men utan den svenske konsuln Ingmar Karls-
sons vidsyn hade det aldrig kunnat ske. Varför finns det 
inte mer utrymme för sådan generös och mindre självinrik-
tad kultursyn i Sverige? EU-medlemskapet har visserligen 
medfört att tjänstemän och kulturpolitiker numera kan ta 
morgonflyget till Bryssel eller Lissabon, men det var väl 
inte riktigt bara det som var meningen med ”kulturens in-
ternationalisering”?

Jag har under mina år som ordförande i Sveriges Förfat-
tarförbund (1986–1995) och i KLYS (1995–2005) tyckt mig 
uppleva ett växande krav på statlig kontroll. Kulturen måste 
ligga still under den statliga luppen! Kulturinitiativen ska 
idag helst komma uppifrån.

Under några år i slutet på 1980-talet hade Författarför-
bundet och Svenska Institutet en överenskommelse om ett 
visst rambelopp för förbundets internationella verksamhet. 
Detta belopp fick förbundet självt besluta om men redovisa 
i efterhand. Det gav oss möjlighet att successivt och meto-
diskt bygga ut ett internationellt nätverk, som verkade inspi-
rerande för både de svenska författarna och deras utländska 
kolleger. Det ena projektet gav det andra, nya världar och 
litteraturer öppnades.

Men det var en kortvarig frihet. Idag krävs detaljredo-
visning och beviljning av varje enskilt projekt. Inte minst 
speglas förändringarna i den nordiska kulturpolitiken. Om-
vandlingen av Nordiska Ministerrådet i Köpenhamn inne-
bär att politikermakten skärpts och att lekmannainflytandet 
minskat. Det hjälper inte att de konstnärliga förbunden i 
hela Norden har protesterat. Kulturbyråkratin tar ändå all-
tid hem spelet till slut, även om det sker till priset av kul-
turell skadegörelse. Vad som ska hända med det nordiska 

översättningsstödet sedan ministerrådet skrotat Nordbok 
står nu skrivet i stjärnorna eller i konkurserna; Nordbok var 
en arbetsgrupp bestående av författare och kritiker från de 
nordiska länderna, som granskade och fördelade drygt två 
miljoner kronor till de nordiska förlagen. Detsamma gäl-
ler de bortrationaliserade specialistgrupperna för konst och 
musik. Det officiella argumentet för omstöpningen är att 
man vill skapa en plattare och mer praktisk organisation och 
att man inte vill låsa fast budgeten utan kunna vara flexibel. 
Alltså ut med kulturutövarna och in med tjänstemännen! 
Varningslamporna blinkar.

KLYS och de nordiska kulturförbunden har svarat med 
att försöka samordna sina motåtgärder. Våren 2007 hölls en 
stor nordisk konferens på Gotland dit även kulturförbunden 
i Baltikum och Ryssland var inbjudna. Förhoppningsvis var 
det bara början på en ny kulturrörelse, som i förlängningen 
kan lyfta fram kulturutövarna som en egen stark kraft för 
att påverka den kulturpolitiska utvecklingen i våra länder. 
I juni 2009 planeras en stor uppföljningskonferens i Sankt 
Petersburg. Kulturen låter sig alltså inte spärras in i poli-
tiska strukturer.

Framför allt har upphovsrätten blivit vår gemensamma 
symbolfråga i vilket land vi än lever. Nyligen avkunnade 
Högsta Domstolen i Sverige en dom, som kan få betydelse 
också utanför vårt lands gränser. Den handlade om regissö-
rens/upphovsmannens rätt att bestämma om reklamavbrott 
ska få förekomma i hans film eller inte när den visas i kom-
mersiella TV-kanaler. Innan domen föll ansåg sig TV4 ha all 
rätt i världen att bryta vilka filmer som helst. Nu måste man 
be om lov och eventuellt förhandla om saken. Upphovsrät-
ten gäller! Sedan dess har en uppmärksammad fildelnings-
dom utdömts för olaglig uppladdning och spridning av upp-
hovsrättsligt skyddat material på nätet. En förutsättning för 
att kunna hävda kulturens internationalisering är dock att vi 
alla, kulturutövare som kulturbyråkrater, kommer till insikt 
om att det inte bara är i Sverige, som vi har anledning att 
vårda oss om våra krusbär, utan att det faktiskt finns lika 
omistliga bär i alla länder, som vi påstår oss bry oss om! 
Men för att erövra denna insikt krävs att vi lyssnar bättre 
på varandra. 

Kulturpolitikerna måste lära sig att se sina egentliga 
uppdragsgivare – konstutövarna och upphovsmännen – i 
ögonen! ■
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