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Bok og 
Bibliotek

Vi har en stortingsmelding om 
bibliotek og en evaluering av 
ABM-u foran oss. Forventningene 

er store, kanskje særlig fordi Trond Giske i 
flere saker har vist uvanlig styringsvilje til 
kulturminister å være. 
 Samtidig slikker fortsatt mange sårene 
etter de siste årenes omlegginger i sekto-
ren, hvor blant annet sammenslåingen 
av Statens bibliotektilsyn og Riksbiblio-
tektjenesten, etableringen av ABM-u og 
Nasjonalbibliotekets nye rolle er sentrale 
milepæler.
 Men nå er det viktig å se framover.  
Bibliotekvesenet står overfor store opp-
gaver, både nasjonalt og lokalt.
 Det trengs en avklaring av arbeidsdel-
ingen på det nasjonale nivået, med ABM-
utvikling på den ene siden og Nasjonal- 
biblioteket på den andre.
 Lokalt og regionalt spiller bibliotekene 
en unik rolle i befolkningen, som viktige 
kunnskaps- og kultursentra. Men det må 
villes fra sentralt hold.

Myndighetene må også skjønne at et  
godt skole- og utdanningstilbud i Norge, 
blant annet forutsetter at man har gode 
bibliotek.
 Staten må ta ansvar for å få utviklet 
Norgesbiblioteket.
 Det må satses på utvikling av bibliotek-
utdanningen og bibliotekforskningen i tråd 
med de faglige utfordringene som en møter 
i dagens og morgendagens bibliotek.
 Det må legges bedre til rette for  
kompetanseheving og kunnskapsutvikling 
ute i distriktsbibliotekene, ved samarbeid 
mellom fylkesbibliotekene og utdannings-
institusjonene.
 Ønskelista kunne fylle mange sider  
(se temaartikkelen s. 31).
 Uansett – en vellykket utvikling krever 
at duoen på Solli plass i Oslo, ABM-u og 
Nasjonalbiblioteket, får anledning til å 
ta skikkelige grep om prosessen. Det bør 
stortingsmeldingen gjenspeile.

Tid for handling

I Buskerud finnes det i dag to bok-
busser med stopp i 16 av de 21 
kommunene i fylket. I Halling-

dølen kan vi 18. mars lese at bokbussens 
skjebne skal til behandling i fylket, med 
endelig vedtak 11.–12. juni. Nå frykter 
folk nedskjæringer i tilbudet; det snakkes 
blant annet om å kjøpe en mindre buss, 
som da vil gi et dårligere tilbud til bruk-
erne. Dette er dessverre ikke en enestå-
ende sak i distriktene.
 Biblioteklokaler og bokbusser faller 
inn under en tilskuddsordning for lokale 

og regionale kulturbygg. Dette har  
ingen praktiske konsekvenser, så lenge 
ordningen ikke blir tilført friske midler.
 Lær av Finland. Til forskjell fra i 
Norge gis det statlig subsidier (25–50%) 
til bokbusser og bibliotekbygninger, noe 
som helt klart har medvirket til det høye 
tallet av biblioteker og bokbusser.  
 Myndighetene bør nå vurdere om det 
er på tide å gjeninnføre enkelte statlige 
øremerkinger til bibliotekformål.

Statlige øremerkninger

  Red.
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Open Access i medvind
Det var høy stemning på seminaret om Open Ac-
cess under Det 71. norske bibliotekmøtet i Bergen. 

En full sal var klinkende enig om at dette er veien å gå 
for å få forskningslitteraturen ut i offentligheten. Det er 
forståelig. Open Access er en god sak, og Open Access-
bevegelsen seiler i kraftig medvind, hvor stadig flere og 
viktige forskningsfinansiører stiller krav om åpen tilgang 
til resultatene fra forskningen de finansierer.
 Samtidig ble det vist til en undersøkelse som viser at 
bare en uhyre liten del av alle vitenskapelige publikasjoner 
faktisk blir publisert i åpne arkiver. Det er ikke å overdrive 
å si at bevegelsen fortsatt baler med sterke motkrefter, alt 
fra forskernes drøm om prestisjepublisering i internasjo-
nale tidsskrifter, til ren latskap blant dem som har ført 
verket i tastaturet. Det siste er i og for seg det enkleste å 
hanskes med. Det burde la seg gjøre å lage registrerings- 
og publiseringssystemer som er så enkle at det ikke opple-
ves som noe merarbeid å bruke dem.
 Verre er det å få folk til å glemme de store og prestisje-
tunge tidsskriftene og i stedet publisere i åpent institusjo-
nelt arkiv. Enda verre er det at mange forskere gir fra seg 
rettighetene til stoffet ved å publisere i de vitenskapelige 
tidsskriftene. Vi skal ikke lenger enn til Tidsskrift for den 
norske legeforening før vi får denne praksisen demon-
strert. På lederplass i nr 18/2007 kan vi lese: ”De aller 
fleste vitenskapelige tidsskrifter – inkludert Tidsskriftet 
– ønsker selv å ha opphavsretten til de artiklene de velger 
å publisere.”
 Det er kanskje ikke noe mål at Open Access-bevegelsen 
skal ta mål av seg å nedkjempe de kommersielle aktørene 
på feltet. Kanskje er det mer realistisk å etablere en alter-
nativ kanal for publisering av forskningsresultater som 
lever ved siden av den tradisjonelle.
 I dette arbeidet finnes det en instans i Norge som har 
makt til å flytte fjell – Forskningsrådet. Vi vet at Forsk-
ningsrådet for tiden jobber med et forslag til strategi og 
policy innenfor Open Access. Forskningsrådet har penger, 
Forskningsrådet kan – og bør – stille krav om at Open 
Access-publisering er nødvendig for å få tildelt  
forskningsmidler.

ABM-utvikling ønsker å videreføre 
prosjektet BOKTRAS, hvor målet 

var å gi barn i barnehagen bedre språk 
gjennom leseaktiviteter. Det nye pro-
sjektet har blitt døpt Lesefrø, og ABM-u 
oppfordrer interesserte bibliotek til å søke 
om å delta. Hovedmålet med Lesefrø er 
å få erfaringer med hvordan litteratur og 
leseaktiviteter kan brukes til å styrke mi-
noritetsspråklige barns språkferdigheter.
 Prosjektet skal gjennomføres ved at to 
folkebibliotek oppretter barnehagebiblio-
tek i to barnehager. Bibliotek og bar-
nehage vil sammen søke å stimulere de 
minoritetsspråklige barnas norskspråklige 
utvikling gjennom litteraturformidling 
og ulike leseaktiviteter for alle barna i 
barnehagen. Samarbeid mellom hjem og 
barnehage skal styrkes blant annet ved 
å la familier låne litteratur med seg fra 
barnehagebiblioteket.
 Dette er et spennende prosjekt, ikke 
bare fordi det passer som hånd i hanske 
med Mangfoldsåret, men også fordi det 
er helt i tråd med de positive erfaringene 
man har høstet fra lesing i småbarnsta-
diet, gjennom blant annet Bookstart- 
prosjektet i England (se artikkel s. 56).

Mann med Open Access-
nøkkel, Arvid Hallén, 

adm.dir. i Forskningsrådet. 
(Foto: Forskningsrådet)

Stjerne til Fritt Ord som ønsker 
å styrke formidlingen av fag- og 

skjønnlitteratur i folkebibliotekene, og  
utlyser tilskudd à kr 50 000 til prosjekter.
Nå er det bare å hive seg rundt – og 
klekke ut ideer før søknadfristen 15. mai.

Stjerne



Bok og Bibliotek           2 / 2008           7

Spill og Bibliotek
Hvor mye skjermliv tåler 
et barn? Når blir et 

virtuelt liv et risikabelt liv? 
Kan voldsspill stimulere til 
en voldelig atferd? Hvor-
dan påvirker tv, tv-spill og 
dataspill utviklingen av 
strukturen av nerveceller i 
hjernen? Finnes det spill som 
fremmer kreativitet og kritisk 
sans? Spørsmålene står i kø 
og forskerne blir ikke enige om 
svarene. Noen applauderer barn 
og ungdoms nye omgang med 
elektroniske medier, andre adva-
rer mot ”teknologisk autisme”.
 Det finnes selvsagt spill 
som er problematiske, som 
for eksempel har et overdi-
mensjonert fokus på vold, 
såkalte ”Killerspill”, og 
bibliotekene bør holde et 
våkent blikk på den utvik-
lingen som skjer innenfor 
denne delene av ungdoms-
kulturen. For alt er helt 
klart ikke like bra. Det 
finnes også sterke kapital- og 
markedsføringskrefter som 
bruker stadig mer spissfindige 
metoder for å fange brukerne.
 Men det finnes utrolig mange 
gode spill som beriker og utfyl-
ler andre kulturformer. Det finnes 
også spill som krever rådsnarhet og 
strategisk tenkning, beslutningsdyk-
tighet og som krever at man vet eller 
må lære hva reglene for sosialt sam-
spill handler om.

 La oss heller ikke bli über-pedagogiske – et 
godt spill trenger ikke å ha noen annen funksjon 
enn å være spennende der og da. Når vi spiller 

Ludo og Kinasjakk, er det ikke 
for å bli moralsk bedre men-

nesker. De samme må også 
gjelde harmløse Wii-dueller 
i tennis eller å følge Mario 
på jakt etter prinsessen.
 Vi lanserer i dette num-
meret spalten Spill og 
Bibliotek, som vil dukke 

opp med jevne mellomrom 
framover. I dette nummeret 

presenterer Drammens-
biblioteket sin ”5 på 
topp”-liste over de 
mest utlånte spillene, 
som også - får vi tro 
- holder den kvalite-
ten bibliotekene skal 

stå som garantist for 
(se s. 64).

Norges første demotek
Demotekbølgen har rullet over Sverige i  
flere år. Den kom til Norge via Ung 3.0-konfe-

ransen i Sandefjord i høst, og 5. mars ble Norges 

første demotek åpnet i Bergen. Bok og Bibliotek 
gratulerer med prosjektet og håper mange andre 
biblioteker vil følge etter. Se artikkel s. 8.

Vi kan ikke kreve at Mario skal gi 
svar på livets store gåter.
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Norges første  
demotek

God stemning mellom reolene da Bergen 
Offentlige Bibliotek holdt åpent hus 
under Det 71. norske bibliotekmøte.

Tekst og foto:  
Odd Letnes
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Demotek-ideen kommer 
fra Sverige. Den ble for 
alvor lansert i Norge på 

et seminar på konferansen ”Ung 
3.0” i Sandefjord i september 
2007. Flere av tilhørerne viste 
tydelig interesse for temaet. De 
snakket sammen etterpå, de ble 
enige om å holde kontakt, ja, 
de dannet en liten gruppe. Nå 
skulle Demoteket også komme 
til Norge!
 I tiden etter konferansen gikk 
det mailer mellom deltakerne 

Brukere med forfattere, musikere  

og kunstnere i magen har nå fått sitt 

forum i Bergen Offentlige Bibliotek.  

Her åpnet nylig Norges første demotek.
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i gruppa. Det var stor enighet 
om at dette var spennende. Men 
hvem ville bli først? Svaret ble 
avslørt under Det 71. norske 
bibliotekmøte i Bergen. Og 
første bibliotek ut var selvsagt 
– Bergen!
 Jeg syntes umiddelbart 
at dette var noe som fenget 
på 3.0-konferansen, forteller 
Karen Marie Loge ved Bergen 
Offentlige Bibliotek. ”Dette var 
noe jeg ville gå videre med.” 
Etter en modningsfase før 
jul, satte hun i gang et stykke 
ut i januar. Målet var å ha 
Demoteket ferdig til det store 
bibliotekmøtet i mars. ”Og  
det klarte vi akkurat!”
 Vi sitter i musikkavdelingen 
om ettermiddagen 5. mars. 
Stemningen er hektisk, det 
ryddes og ordnes. Om fire timer 
skal det være fest her. Hele 400 
har meldt seg på til mottakelsen, 
som først og fremst er et 
gjestebud i forbindelse med det 
store bibliotekmøtet, men som 
samtidig markerer den offisielle 
åpningen av Demoteket. Selveste 
ordføreren, Gunnar Bakke (FrP), 
kommer for å ”klippe snora”.
 Loge er veldig fornøyd 
med påmeldingen til kveldens 
arrangement. Men, sier hun og 
kikker ut, dette været er ikke 
bra. ”Kanskje folk heller vil sitte 
på hotellet?” Jeg skjønner hva 
hun mener. For oss som ikke er 
fra Bergen, er dette et skikkelig 
pytonvær.

Brukernes kunst
Demotek er kort fortalt en 
egen seksjon i et bibliotek 
hvor brukerne kan gi fra seg 
sine egenproduserte verker 
– ”demoer” innenfor musikk, 
litteratur, bilder, film, grafikk 
osv. Mange unge sender inn 
verker til for eksempel forlag 
og musikkselskap, og de fleste 
av disse får cd’en eller manuset 
tilbake i retur med et vennlig 

avslag og lykke til videre.
 Ved Bergen offentlige 
bibliotek blir man ikke refusert, 
så lenge ytringene holder seg 
innenfor lovens rammer. Men 

det betyr ikke at kvaliteten er 
lav. ”Tvert imot, det materialet 
vi har mottatt hittil, holder 
imponerende kvalitet,” sier 
Loge. ”Vi er sikre på at dette 
tiltaket vil trekke helt nye 
brukere til biblioteket.”
 Men Demoteket er heller 
ikke et sted hvor alle kan levere 
fra seg det de måtte ha samlet 
i skrivebordsskuffen. Det er 
satt en nedre grense på 14 år og 
en øvre på 30+. Det siste for å 
hindre at halvgamle og gamle 
”forsmedde kunstnere” skal 

storme trappene. Demoteket er 
et sted for unge talenter.
 Jeg kan ikke dy meg og 
spør om Demoteket ikke 
bare er en slags gammeldags 
formidlingstanke som YouTube 
for lengst har gjort overflødig.
 ”Man skulle kanskje tro det,” 
svarer Loge. ”Men selv om alle 
i dag kan sende filer i hytt og 
pine og legge ut hele livet sitt 
på nettet, ser det ut til at det 
er noe spesielt gjevt ved å bli 
tilgjengelig på biblioteket. En 
datafil er noe abstrakt. En cd, 
bok eller en tegnserie er noe 
håndgripelig. Alt tyder på at den 
fysiske tingen fortsatt er viktig.”

Venter ras
Loge tror ikke det er vanskelig  
å få inn bidrag fra brukerne. 
”Når denne tjenesten blir 
mer kjent, ikke minst via 
jungeltelegrafen, regner vi med 
at det vil rase inn med demoer.”

Jeg syntes 
umiddelbart 
at dette fenget!

Demotek-gjengen: Audun Håvåg (f.v.), Karen Marie Loge,  
Sverre Helge Bolstad, Trond Blom.
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De siste dagene har hun vært 
omkring i Bergen og hengt opp 
plakater om Demoteket. Da hun 
var på en av kafeene i sentrum, 
ville den ene servitøren gi henne 
to cd’er med hjemmelaget musikk 
rett over disken. ”Men jeg hadde 
dessverre ikke med kontrakten, så 
jeg kunne ikke ta dem imot.”
 For kontrakt må til, dette 
handler jo om åndsverk. 
Gjennom kontrakten gis 
biblioteket rett til å låne ut 
verket etter gjeldende regler for 
utlån, mens opphavspersonen 
garanterer at verket ikke 
er i konflikt med loven om 
opphavsrett. ”Brukes bilder, 
tekst eller musikk laget av andre 
i eget verk, må man ha tillatelse 
for å bruke dette,” står det i 
kontrakten. Siden opphavsrett 
ikke er noe enkelt tema, gis det 
en lenke i kontrakten til www.
clara.no, hvor man kan finne mer 
informasjon på en enkel måte.

Råd til andre
I Sverige har i dag 80 bibliotek 
et demotek. Alt tyder på at dette 
vil vokse også i Norge. Hva bør 
så bibliotek som snuser på ideen 
være obs på?
 ”Det er egentlig bare å 
starte,” mener Loge. Men det 
kan være en fordel å sjekke   
hvilken ”kreativ underskog” 
som finnes i nærmiljøet. I 
Bergen vrimler det av klubber 
og miljøer for musikk, litteratur, 
foto, kunst, film og liknende.
 
 

”Men jeg ville tro at de aller 
fleste bibliotek i Norge har et 
kreativt miljø rundt seg som 
kunne bidra til et demotek.”

 Fire timer senere.
 Folk tramper av seg 
regnet og folder sammen 
paraplyene. Det er mørkt og 
surt ute, varmt og trygt inne. 
I Bergen Offentlige Bibliotek, 
et lite monumentalbygg i 
granitt, som for tiden halter 
da bare den ene nye fløyen 
i utbyggingsprosjektet er på 
plass. Men i løpet av 2009 
skal biblioteket være i likevekt, 
dersom utbyggingsplanene holder.
 Heldigvis, tenker sannsynlig-
vis Karen Marie Loge og de 
andre som har jobbet med 
Demoteket, heldigvis trosset 
folk bergensværet. Jeg ser dem 
av og til i mylderet av besøkende 
som vandrer omkring med 
vinglass og fingermat. Her 
knyttes nettverk mellom reolene, 
her mingles det, her flørtes det 
diskret, her spres ideer.
 Skal vi tippe at vi i Norge 
har 15 demoteker om et år?

Demoteket 
er et sted for 
unge talenter

Demoteket er en reol på hjul som kan flyttes rundt.
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Av Anita Thor-
olvsen Munch, 
frilansjournalist
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”Nypult og solbrent,” sier 
D.J., musikkreporter 
og poet, Guttorm 

Andreasen, og pauser. Han 
leser den første strofen i eget 
dikt. Det er onsdag kveld, 
og det er Åpen mikrofon på 
Litteraturhuset i Oslo. Et 
titalls skribenter, poeter og 
historiefortellere skal dele det  
de har på hjertet med publikum 
i ti tilmålte minutter. Andreasen 
er en av dem.
 Stemningen er avventende 
og litt anspent. Forfatter Ellisiv 
Lindkvist er konferansier, men 
det er publikum og oppleserne 
som styrer showet. Lindkvist 
innrømmer at hun vet lite om 
hva som skal framføres, men 
lover at ingen terningkast skal 
gis og at ingen skal stemmes 
ut. ”Det skal lyttes og det skal 
klappes,” sier hun. Og etter 
hvert som sangtekster, poesi, 
kåseri, noveller, eventyr og 
utdrag fra en påbegynt bok 
avløser hverandre, skjer det 
noe. Tilhørerne lener seg litt 
lenger fram på stolen, rommet 
fylles med litt høyere latter 
og det lyttes og applauderes. 
Innimellom slagene spiller 
Guttorm Andreasen musikk.

Siden åpningen i oktober -07 
har det vært fullt hus hver dag i 
Norges første – og et av Europas 
største litteraturhus. Det er 
første gang det arrangeres Åpen 
mikrofon her, men det blir 
antakeligvis ikke den siste.

Schizofren identitet
En dag tidligere: Litteraturhuset, 
som har bolig i Oslos gamle 
lærerskole i Wergelandsveien 29, 
ruver med skilt i rødt og hvitt 
mot grå tirsdags formiddag. Ute 
regner det, inne summer det. 
Monica Helvig har banet seg 
vei mellom ammende mødre 
og pratsomme kafégjester, og 
funnet seg en ledig plass. Hun er 
daglig leder, mens den egentlige 
sjefen, Aslak Sira Myhre, er ute 
i pappapermisjon.
 – Det har vært full rulle her 
siden åpningen 5. oktober, 
forteller Helvig.
 På Litteraturhusets program 
er alt fra foredrag og debatter, 
film, konsert, teater og 
utstillinger til smalere kvelder 
viet til for eksempel sakprosa  
eller forskerkvelder.
«Det er i schizofrenien vi må 
finne identiteten til huset. Vi har 
rom for både fine frøkner fra 

Et hus for bokfolket 

– ikke bokfiffen - var 

gjennomgangstonen 

da Norges første, og 

et av Europas største, 

litteraturhus åpnet 

i oktober -07. Siden 

da har Litteratur- 

huset trukket fulle 

hus nesten hver dag.

for bokfolket
Rom
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Frogner og sånne svartkledde, 
langhårede stavangergutter 
med palestinaskjerf, som meg,»  
sa Sira Myhre til tidsskriftet 
Bøygen da han fikk jobben som 
daglig leder.
 – Noe av nøkkelen til at det 
går bra, er det store spennet i 
arrangementene, tror Helvig. 
– Vi spenner smalt og bredt, 
høyt og lavt. Hun tror mange 
har tatt huset til hjertet fordi 
stemningen i Litteraturhuset er 
upretensiøs.
 – Du trenger ikke invitasjon 
eller være en del av et spesielt 
miljø for å gå inn her. Flere 
påpekte før vi var oppe og gikk, 
at dette kom til å bli et sted 
for kulturfiffen. Slik har det 
ikke blitt. Det virker som om 
veldig mange finner veien hit. 
Ikke bare den innerste kretsen i 
bokmenigheten.

Ikke først, men nesten størst
Verdens første moderne litteratur-
hus ble åpnet i Tyskland i 1986. 

Målet var å formidle og vekke 
interesse for litteratur og lesing. 
Siden den gang har enhver 
tysk by med respekt for seg selv, 
fått et litteraturhus. Berlin har 
hittil åpnet fire. Fenomenet 
spredde seg, og i dag finnes det 
Litteraturhus i Tyskland, Sveits, 

Østerrike, Belgia, Nederland, 
Danmark og Sverige. Det første 
litteraturhuset i Skandinavia 
åpnet i en nedlagt kirke på 
Nørrebro i København i 2005, 
og fikk navnet LiteraturHaus.
 – Vi var kanskje ikke de 
første, men vi er faktisk blant  
de største, skyter Helvig inn.
Det var Fritt Ord som tok 
initiativet til etableringen av et 
norsk Litteraturhus. Da det viste 
seg at den gamle lærerskolen rett 
borti gata fra Fritt Ords lokaler 
stod tom, var saken avgjort. 
Stiftelsen Litteraturhuset, som 
driver Litteraturhuset, ble 
opprettet av Fritt Ord i 2006.
 – Stiftelsen er uavhengig og 
ikke-kommersiell, understreker 
Helvig. Fritt Ord omtaler huset 
som «det største prosjektet de 
noensinne har tatt i», og har 
sikret driftsmidler de neste 7 
årene.  For å få budsjettet til å gå 
opp baserer Litteraturhuset seg 
også på leieinntekter fra andre 
organisasjoner som skal holde 

Litteraturhuset for store og små.

Fungerende daglig leder, 
Mona Helvig
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tilstelninger i huset. Også  
organisasjoner med kontorer i  
bygningen bidrar med leieinntekter.

Fire etasjer litteratur
”Veien inn skal være kort, 
terskelen lav,” sa Aslak Sira 
Myhre til Aftenbladet rundt 
åpningen i oktober. Huset har 
fire etasjer pluss kjeller, og er 
på hele 3500 kvadratmeter. 
Ingenting er tilfeldig plassert, 
ifølge Helvig. Huset er åpent 
nederst og lukker seg gradvis 
oppover i etasjene. Det første 
som møter deg når du går inn, 
er Kafé Oslo og en velutstyrt 
bokhandel. Videre opp i etasjene 
ligger det seks ulike scener og rom  
for samtale, debatt og formidling.
 På toppen må du ha 
nøkkelkort for å komme inn. 
Her er det innredet en egen 
del for forfattere som trenger 
et arbeidssted (Skriveloftet). 
Litteraturhuset rommer også 
Norges første forfatterleilighet 
for utenlandske forfattere 

og intellektuelle. I tillegg 
huser bygningen utvalgte 
organisasjoner som Norsk 
Forfattersentrum, Norsk 
Shakespeare- og teatertidsskrift 
og Leser søker bok som har fått 
leie kontorer i bygningen.
 – Vi var spesielt spent på 
skriveloftet. Responsen har vært 
utrolig. Alle kontorplassene er 
hittil besatt, og i første runde 
hadde vi opp mot 40 søkere som 
ønsket å sitte her. Blant søkerne 
var også erfarne forfattere, 
forteller Helvig.
 – Skriveloftet er viktig for at 
også det litterære miljøet skal 
føle tilhørighet her. Håpet er jo 
å skape et miljø også for dem 
som har en svært ensom jobb 
– nemlig forfatterne selv. Det er 
helt tydelig at mange har ventet 
på et slikt sted. 

Barn ingen hindring
Men Litteraturhuset er ikke bare 
for voksne. Det satses på barn 
og unge, og spesielt ungdom 
med minoritetsbakgrunn. I 
tredje etasje har barna fått to 
egne rom å boltre seg i.
 – Også når det gjelder barn 
og unge kan det se ut til at vi 
har truffet et savn hos folk, 
sier Helvig. En rask kikk rundt 
i lokalet kan bekrefte det. Ca. 
20 prosent av gjestene denne 
tirsdagsformiddagen er rundt  
en meter høy.
 – Vi har programmer for 
barn hver uke. Store og små 
strømmer på. Skal man ha 
plass, må man være ute i god 
tid. Dessuten samarbeider 
vi tett med skoler og diverse 
ungdomsorganisasjoner, og har 
spesielle events og utflukter hit 
for skoleklasser. Innimellom 
brukes alternative måter for å 
være tilgjengelig for flere.
 – Akkurat nå skal vi for 
eksempel arrangere den store 
Wergelandsdagen i samarbeid 
med Deichmanske bibliotek 

på Holmlia og Wergeland-
akademiet. Blant annet skal 
Wergeland leses på flere språk. 
Da har vi satt opp gratis 
busser som går fra Holmlia til 
Litteraturhuset.

Søstre i solen
Onde tunger vil ha det til at det 
er rivalisering ute og går mellom 
Litteraturhuset og Deichmanske 
bibliotek. Det vil ikke Helvig 
være med på.
 – Dette er en konstruert 
konflikt, syns jeg. Vi har et 
veldig godt samarbeid med 
Deichmanske, og drar masse 
både på deres kompetanse og 
nettverk. I bunn og grunn er vi 
jo ute i samme ærend – å bringe 
litteraturen ut til folket.
Cecilie Bergh ved Deichmanske 
bibliotek er enig. Hun jobber 
tett opp mot Litteraturhuset.
 – Jeg velger å se på 
Litteraturhuset som bibliotekets 
søster. Med Litteraturhusets 
flotte lokaler får vi markedsført 
Deichman på en annen arena, og 
ikke minst til andre åpnings-
tider, sier hun.
 På Deichmanske, filial 
Holmlia, er også Mette Helland 
Jahr enig.
 – Litteraturhuset har rett og 
slett utvidet litteraturtilbudet 
og gitt synergieffekter for 
litteraturformidlingen.

Forfatter Ellisiv 
Lindkvist er 
konferansier 
under ”Åpen 
mikrofon”.
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Forskere og amatører 
sammen om lokalhistorisk 
nettleksikon
Et nytt nettleksikon om norsk lokalhistorie produseres 
av fagfolk og amatørhistorikere i tett samarbeid.  
Wikipedia er en viktig inspirasjonskilde.

Det statlige Norsk 
lokalhistorisk institutt 
(NLI) står bak det wiki-

baserte nettleksikonet. Leksi-
konet vil bli publisert på nettet 
i betaversjon (foreløpig versjon) 
i løpet av våren, og er etter alt 
å dømme det første organiserte 
samarbeidet av sitt slag mellom 
forskere og amatører i Norge. 
At akkurat faget lokalhistorie er 
først ut med et nettleksikon der 
amatører bidrar, reflekterer at 
lokale ildsjeler og bygdebokfor-
fattere lenge har spilt en viktig 
rolle i faget. Lokalhistoriske 
årbøker er ofte produsert av  
fagfolk og amatører i fellesskap.
 – Samarbeidet er fruktbart, 
for amatører sitter på lokal 
spisskompetanse og kan utfylle 
arbeidet fagfolk gjør, sier rådgi-
ver og prosjektleder for wikien 
Marianne Wiig ved NLI. Hun 
forteller om positive tilbake-
meldinger på prosjektet fra det 
faghistoriske miljøet.

Fortløpende oppdatering
Wiki-formatet er best kjent fra 
Wikipedia, men internasjonalt 
finnes det et stort antall wikier 
om små og store temaer. Også 
på norsk eksisterer egne wikier 
med faglig innhold, som kunst-
historie.com. NLI-prosjektet  
blir den første norske fagwikien 
der en forskningsinstitusjon  
står bak.
 Nettleksikonet vil ha to 
deler. Hoveddelen vil som Wiki-
pedia oppdateres fortløpende 
og bli produsert av faghisto-
rikere og amatører i felles-
skap. Dette blir supplert med 
artiklene fra bokverket Norsk 
historisk leksikon. Denne delen 
av prosjektet vil ikke være åpen 
for videre redigering. Artiklene 
fra bokverket vil bli lagt ut etter 
avtale med Cappelen Akademisk 
Forlag.
 I den «levende» hoveddelen 
vil nettbrukerne finne både 
typiske leksikonartikler, men 

også for eksempel primærkilde-
informasjon, der folk har gjort 
intervjuer eller samlet kilde- 
materiale.
 Ved starten er det allerede på 
plass rundt 400 lokalhistoriske 
artikler i tillegg til det eldre  
materialet fra Norsk historisk 

Tekst og foto:  
Olav Anders 
Øvrebø,  
frilansjournalist

Rågiver og prosjektleder,  
Marianne Wiig (Foto: Stian Green)
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leksikon. Det nyskrevne mate-
rialet inkluderer både rene leksi-
konartikler og artikler av typen 
man finner i allmenne bygde-
bøker og gårds- og slektshist-
orier, opplyser Marianne Wiig. 
NLI har siden i fjor engasjert 
faghistorikere, studenter med 
mastergrad og skribenter fra 
Wikipedia-miljøet i Norge til å 
produsere disse artiklene.
 – Vi har finansiert skriving 
av artikler i starten. Slik får vi 
mønsterartikler som vi kan vise 
til når leksikonet åpner, sier Wiig.
 Også stilmanualer og guider 
til historiefaglig arbeid vil være 
tilgjengelig for brukerne.

Fagnettverk 
Sammen med ABM-utvikling 
har NLI etablert et lokalhisto-
risk nettverk. Det har nå rundt 
300 medlemmer fra forsknings- 
og undervisningsinstitusjoner, 
arkiver, biblioteker, museer 
og andre som arbeider med 

dokumentasjon, forskning og 
formidling i forbindelse med 
lokalhistorie.
 Det er fra blant annet dette 
nettverket NLI vil hente admi-
nistratorene – de som skal stå 
for kvalitetssikringen av artikler 
og bidrag amatører og entusi-
aster legger inn i det nye nett-
leksikonet. I tillegg vil erfarne 
wikipedianere – svært aktive 
bidragsytere til Wikipedia – trå 
til som administratorer.
 NLIs wiki blir ikke fullt så 
fri som Wikipedia, der også ure-
gistrerte brukere kan redigere 
artikler. Bare registrerte brukere 
vil kunne skrive lokalhistoriske 
artikler. Å unngå vandalisme og 
feilinformasjon ses naturligvis 
som særlig viktig i et prosjekt 
igangsatt av et statlig forsk-
ningsinstitutt. Redaktørgjer-
ningen kan ikke utøves på helt 
samme måte i en wiki, der det 
er avgjørende at brukerne får 
redigere hverandres artikler.

– Vi kan ikke stå ansvarlig for 
hver enkelt artikkel. De som 
skriver en artikkel blir stående 
som ansvarlig. Administratorene 
vil kunne gå inn og gjøre opp-
merksom på slikt som manglende 
kildebelegg, sier Wiig.

Samarbeid i praksis
Lokalhistorie som fag har lang 
tradisjon for amatørbidrag. 
Etter hvert som arbeidet med 
nettleksikonet har utviklet seg, 
har initiativtakernes ambisjoner 
om samarbeid mellom fag- 
historikere og amatører økt.
 – Vi er mer og mer kommet 
til at det vil bli en vekselvirk-
ning mellom fagfolk og amatø-
rer i hoveddelen. De vil utfylle 
hverandre i samme artikkel,  
sier Wiig.
 I arbeidet med leksikon- 
prosjektet har NLI samarbeidet 
med flere av de mest aktive 
skikkelsene i det norske Wiki-
pedia-miljøet. En medvirkende 

Din lokale bokbuss er verdt et kapittel i lokalhistoriewikien. 
Hvem tar utfordringen og skriver de første linjene? Foto: Scanpix
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årsak til at prosjektet ble satt i gang, 
var henvendelser fra disse wikipedia-
nerne. De så at det ble lagt inn svært 
mye lokalhistorisk informasjon i 
Wikipedia, ofte materiale som var for 
spesialisert for et nasjonalt leksikon.
 Wikipedias pressekontakt Chris 
Nyborg har vært engasjert av NLI for 
å arbeide med lokalhistoriewikien. 
Han peker på en side ved wiki-formatet 
som fremmer deltakelse:
 – En av styrkene er at du kan 
lenke til sider som ikke finnes ennå. 
Det gjør det tydelig for folk hva som 
mangler; de blir entusiastiske og legger 
inn ny informasjon, sier Nyborg.
 Et vellykket wiki-prosjekt utnytter 
dynamikken som forskeren Yochai 
Benkler i sin innflytelesrike bok «The 
Wealth of Networks» har pekt på 
som sentral for Wikipedia. Wiki-for-
matet gjør det mulig for interesserte 
å bidra på mange ulike måter – fra å 
rette kommafeil og fylle inn mang-
lende referanser til å skrive grundige 
artikler fra bunnen av. Det åpner for 
at mennesker med helt ulik interesse 
og kompetanse kan delta i samme 
wiki-prosjekt.
 Det lokalhistoriske nettleksikonet 
vil bruke samme programvare som 
Wikipedia.

Samler lokalwikier
NLIs nettleksikon faller sammen i tid 
med flere andre lokale wiki-prosjek-
ter rundt om i landet. Bygda Kodal i 
Vestfold har allerede sitt eget wiki-
baserte leksikon. I Stavanger har det 
kommunale biblioteket fått støtte fra 
ABM-utvikling til å lage en lokalhis-
torisk wiki for byen. Biblioteket har 
nå inngått samarbeid med Stavanger 
Aftenblad, som gikk med tilsvarende 
planer.
 Også Fredrikstad museum og 
Skedsmo kommune arbeider med 
lokalhistoriske wiki-prosjekter. 
Fredrikstad-prosjektet vil bli en del 
av NLIs nettleksikon, mens Skedsmo 
ennå vurderer deltakelse.
 – Etter hvert som det blir publisitet 
om vårt prosjekt, håper vi flere vil ønske 
å la sine prosjekter inngå i det, sier Wiig.

Abonner på ABM
Abonnementet er gratis og kan teiknast ved å sende ein 
e-post til abm-blad@abm-utvikling.no. ABM-utvikling 
står som utgjevar og magasinet kjem ut 3-4 gonger i 
året. ABM-utvikling, postboks 8145 Dep, 0033 Oslo
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21. februar ble første ut-
kast til den norskspråk-
lige lisensen godkjent 

av Creative Commons Internat-
ional, og samtidig ble det åpnet 
for offentlig høring. Planen er å 
ha innarbeidet høringssvarene 
innen 22. mars, med offisiell 
lansering i midten av april. Når 
det skjer, vil norske brukere av 
lisensen for første gang ha til-
gang til en Creative Commons-
lisens tilpasset norsk språk og 
norsk opphavsrettslovgiving.
 Creative Commons (CC) er 
en verdensomspennende bevegelse 
med tilstedeværelse i 53 land. 
Den ble grunnlagt i USA i 2001, 
og har som formål å fremme 
en delingskultur der skapende 
mennesker (dvs. opphavspersoner 
og brukere) lett kan finne fram til 
hverandre og til hverandres verk.
 CC arbeider blant annet 
med å forenkle prosessene rundt 
lovlig og regulert spredning og 
gjenbruk, med å hjelpe publi-
kum og remixere med å finne 
verk de på lovlig vis kan benytte 
seg av, med å utvikle dataverk-
tøy som støtter opp om nettba-
sert kuratorvirksomhet, med å 
utvikle normer for etisk remi-
xing, og ikke minst med å spre 

folkeopplysning om alt dette.
 Siden CC er en verdens-
omspennende bevegelse, er det 
viktig at de friheter og de vilkår 
som er knyttet til bruken av det 
enkelte verk formidles til publi-
kum på en måte som er forståe-
lig for alle, på tvers av kultur- 
og språkbarrierer. I CC gjøres 
dette ved hjelp av en lisens som 
følger verket, og som på forhånd 
på ubyråkratisk vis gir tillatelse 
til bruk og gjenbruk dersom visse 
rettigheter respekteres (som for 
eksempel opphavspersonens 
ideelle rettigheter). Selv om det 
norske CC-prosjektet deltar i 
mange av CCs aktiviteter, så 
har vår viktigste aktivitet vært å 
oversette og tilrettelegge de seks 
CC-lisensene til norsk språk og 
norsk lovgiving.

Slik virker lisensene
Når et CC-lisensiert verk legges 
ut på Internett, utstyres det med 
en opphavsrettsnotis som opp-
lyser om hvem som er rettighets-
haver og at verket er tilgjengelig 
under en CC-lisens. Klikker 
man på denne notisen, kommer 
det opp en plakat som ved hjelp 
av enkle grafiske symboler og en 
kort forklarende tekst beskriver 

hvilke vilkår rettighetshaver har 
satt for bruk av verket. Symbol-
ene er ganske selvforklarende 
(i alle fall når man har støtt på 
dem før). Men dersom man er i 
tvil om hva det grafiske symbol-
et betyr, så er det forklart i den 
ledsagende teksten.
 Arbeidet med å tilpasse  
CC-lisensene til norsk språk-
drakt og norsk lovgiving har 
vært utfordrende, og til tider 
også frustrerende. Flere ganger 
har vi trodd at vi er i mål, bare 
for å oppdage enda en juridisk 
snubletråd i det villniset som 
internasjonal opphavsrettslovgi-
ving er. Både norske avtalelisen-
ser og vårt sterke vern av ideelle 
rettighetene har det ikke vært 
lett å finne plass til i en avtale 
som i prinsippet skal gjelde over 
hele verden. Men med mindre 
høringsrunden avslører alvor-
lige feil, er den juridiske biten av 
arbeidet nå ferdig.
 Det arbeidet som nå gjenstår, 
er av mer teknisk karakter. Det 
skal lages norsk utgave av lisens-
plakatene, og en del teknisk 
infrastruktur må på plass. Men 
vi er i rute for lansering av en 
norsk CC-lisens medio april!

Av Gisle Hanne-
myr, prosjektleder 
Creative Commons 
Norge

Klart for norske  
Creative Commons-lisenser

Arbeidet med en norsk versjon av 

Creative Commons-lisensene er 

nå inne i sluttfasen. Lisensene vil 

”ligge på bordet” i midten av april.

CC Norge  
– arbeidsgruppe 
2007: Thomas 
Gramstad (topp 
f.v.), Peter Lenda, 
Gisle Hannemyr, 
Haakon Flage 
Bratsberg (bunn 
f.v.), Vebjørn 
Søndersrød.
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Det er en helt vanlig 
onsdag ved Deichman-
ske bibliotek, filial 

Holmlia. Foran et av de store 
vinduene som vender ut mot 
Holmlia senter sitter to tenår-
ingsgutter dypt konsentrert og 
spiller sjakk. Ved datamaskinen 
fniser to hijab-kledte jenter, 
og nede i etasjen under, i en 
sofakrok, sitter en middelald-
rende mann og leser avisen 

En historie å fortelle

I bydel Søndre Nordstrand i Oslo bor det folk 
fra mer enn �24 land, og det snakkes ca 58 
språk. Men ingen av historiene deres finnes  
i norske arkiver. Fram til nå har den lokale 
norgeshistorien oversett innvandrerne.  
Det skal det bli en slutt på.

Av Anita Thorolv-
sen Munch,  
frilansjournalist
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– på arabisk. Det er rett etter at 
storinrykket av barnehager er 
over – og rett før storinnrykket 
av skoleungdom begynner.
 Bydel Søndre Nordstrand er 
den bydelen i Oslo med størst 
minoritetsbefolkning i forhold 
til folketallet. 34 000 mennesker 
fordelt på mer enn 124 forskjel-
lige nasjonaliteter bor her. Det 
snakkes ca 58 språk i tillegg til 
norsk, og et ukjent antall norske 
dialekter. Av disse bor ca 12000 
på Holmlia. Dette er bydelen med 
de mange fortellingene, og nå skal 
de samles og dokumenteres.

 Lokalhistorisk institutt, 
Norsk Folkeminnelag og Land-
slaget for lokalhistorielag har 
nemlig gått sammen med bl.a. 
folkebibliotekene i en nasjo-
nal storsatsing for å samle og 
bevare innvandrernes historiske 
avtrykk i Norge. Prosjektet er en 
del av Mangfoldsåret, støttet av 
Fritt Ord og Kulturrådet, og bærer 
navnet Mangfoldige minner.
 – For framtidens historikere 
er det lite å finne i arkivene om 
de nye innvandrernes egne histo-
rier. Hvis vi ikke gjør noe nå, vil 
en viktig del av vår historie være 
tapt for ettertiden, sier prosjekt-
leder Ida Vedeld. 

Mangfoldige minner
– De første innvandrerne som 
flyttet til Norge etter krigen, er 
i ferd med å bli borte, enten på 
grunn av alder eller fordi mange 
flytter hjem til fødelandet i 
alderdommen. Når de blir borte, 
blir også historiene deres borte. 
Da blir også en viktig del av 
Norges kulturhistorie borte, sier 
Ida Vedeld. – Vi ønsker å enga-
sjere folk til å samle inn migra-

sjonshistoriene og folkeminnene 
fra innvandringsmiljøer over 
hele landet, sier hun.
 Lokalhistorielag, innvan-
drerorganisasjoner, skoleklasser 
og bibliotek er invitert med i 
prosjektet. De involverte skal 
intervjue og samle historier både 
i lyd og skrift. Vedeld jobber tett 
med bl.a. biblioteket og voksen-
opplæringen på Holmlia.
 – Eventyr, dikt, sanger, 
voggeviser, vitser, sagn, ord-
tak, vandrehistorier… Alt er av 
interesse, sier Vedeld – Jeg vil 
også ha historiene om folk som 
har flyttet til Norge etter krigen. 
Hvorfor kom de til Norge? 
Hvordan kom de? Hordan opp-
levde de møtet med Norge?
 Det som blir samlet inn, skal 
arkiveres for framtiden, komme 
i bokform og forhåpentligvis 
også bli til utstillinger.
 – Sist, men ikke minst skal 
vi ha oppe og stå en nettside 
der deltakerne kan legge ut sine 
egne bidrag – egne historier 
eller intervjuer de gjør med sine 
venner, få tips og råd og dele 
erfaringer gjennom et forum.

Lokalhistorien
– Lokalhistorie bør inneholde 
mer enn gamle tufter og veier, 
sier Mette Helland Jahr på 
Deichmanske bibliotek-Holm-
lia, hvor hun er ansvarlig for 
prosjektet. De har lenge jobbet 
med å samle inn den alternative 
lokalhistorien. Men innsamlin-
gen av innvandrerhistorier og 
personlige minner har vist seg å 
være komplisert.
 – Alle har vært veldig posi-
tive til idéen, mange har meldt 
sin interesse, men det er generelt 
vanskelig å få folk til å skrive 
ned egne fortellinger og erfarin-
ger, sier Jahr. Delvis på grunn av 
språkbarrierer, men også fordi 
det ikke er bare å sette seg ned 
med penn i hånd og produsere 
minner på et papir.

 – Derfor kom dette prosjek-
tet som bestilt, sier hun.
 – Vi er egentlig ganske over-
veldet over interessen rundt om 
i landet. Etter at vi satte i gang  
har flere kommet til oss og sagt: 
”Jammen, dette har vi også 
tenkt på.” Vi er veldig glade 
for at vi nå kan samle en del av 
disse mindre, lokale prosjektene 
på et mer nasjonalt nivå, legger 
Vedeld til. Hun tror mange kan 
ha nytte av å se at det finnes 
folk som driver med liknende 
ting over hele landet nå.

Mangfoldsår hvert år
– På Holmlia er det kulturelt 
mangfoldsår hvert eneste år, 
bemerker Helland Jahr. 
 Biblioteket har fått flere 
priser for sitt arbeid for fler- 

På Holmlia er 
det kulturelt 
mangfoldsår 
hvert eneste år

Biblioteket på Holmlia i Oslo både 
samler og formidler historier.
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kulturelt samhold og som pådri-
ver i det antirasistiske arbeidet i  
bydelen. Filialen har også Nor-
ges største spesialsamling av 
bøker, tegneserier og filmer for 
barn og ungdom på flere språk 
(ARI), og er tidligere kåret til 
årets bibliotek.
 Konseptet mangfoldsår blir 
kanskje lett en floskel på Holm-
lia, men både Vedeld og Helland 
Jahr er enige om at for mange av 
landets lokalhistorie- og folke-
minnelag kan det være en god 
påminner og inspirasjon. Lokal-
historieskrivingen og samtids-
dokumenteringen har tradisjo-
nelt vært ganske «kritthvit». Og 
innvandrerorganisasjonene har 
kanskje heller ikke sett viktig-
heten av selv å bevare disse viktige 
avtrykkene i norsk historie.
 – Det er ofte slik at først når 
noe er i ferd med å forsvinne, 

så forstår man viktigheten av 
å bevare det. Det vi gjør nå, er 
faktisk å fylle igjen et hull i den 
norske samtidsdokumentasjonen. 
Det er bra at mangfoldsåret 
er i 2008 og ikke i 2028, sier 
Vedeld. – Da hadde det vært  
for sent.

Snø på solvant panne
Hvordan kjennes det første 
snøfnugget på en solvant panne? 
Hva slags lyder lager suset over 
furua i et øre som alltid har lyt-
tet til hektisk storbystøy? Hva 
tenkte den norske sauebonden 
første gang han så en turban i 
køen på Rema 1000? Mang-
foldige minner består av to helt 
konkrete innsamlinger: En av 
ny-innvandredes (første) møte 
med det norske lokalsamfunnet, 
og en innsamling av de munt-
lige tradisjonene i flerkulturelle 

miljøer – fra voggesanger via 
eventyr og sagn til vitser og 
liknende.
 – Å dokumentere folks første 
møte med det lokale stedet er 
en liten utfordring, fordi sekun-
dærflyttingen blant innvandrer-
grupper generelt er ganske stor. 
Mange ankommer steder de 
kanskje bare er i en kort periode 
før de flytter videre til en annen 
kant av landet. Jeg har for eksem-
pel møtt flere ”klimaflyktninger”. 
Altså innvandrere som har 
emigrert fra f.eks. Finnmark til 
Halden på grunn av dårlig vær, 
ler Vedeld.  
 Om noen uker kommer hun 
tilbake til Holmlia med bånd-
opptaker og spørreskjema i 
hånd for å intervjue. Der det er 
språkbarrierer, kommer hun til 
å bruke tolk. Og hvis ingen stil-
ler på Biblioteket, så går hun ut 

I denne bydelen bor det folk fra mer enn 124 land.
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på senteret og finner intervjuobjekter 
 – Alle mennesker med språk har en rikdom 
i språket de kanskje ikke klar over. Det er 
denne rikdommen vi vil fange opp, sier hun.
 
Mangfold er så mangt
Ida Vedeld blir antakeligvis ikke nødt til å gå 
utenfor bibliotekets vegger for å jakte på fler-
kulturelle hun kan intervjue. Her til lands er 
det nettopp flerkulturelle grupper som bruker 
folkebibliotekene aller mest.
 – Det er ikke hvite menn med Dagens Nær-
ingsliv som først og fremst frekventerer dette 
biblioteket, sier Jahr. – For mange er biblio- 
tekene det første møtet med landet. Bibliotekene 
er både verdinøytrale og et lavterskeltilbud, og 
spiller sånn sett en viktig rolle som møteplass 
og inngangsbillett inn i et nytt samfunn.
 – På Holmlia jobber vi ikke spesifikt med 
”mangfold”. Her er mangfold en integrert  
del av hverdagen, sier hun. Vi deler ikke inn i 
”oss og dem”. – Vi jobber først og fremst for at 
biblioteket skal være et godt tilbud, avslutter 
Jahr. – For alle. 

 

Prosjektansvarlig Mette Halland Jahr, Deichmanske bibliotek 
(t.v) og prosjektleder Ida Vedeld, Norsk lokalhistorisk institutt.
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Samtidshistorie 2.0
Nyhetsmagasinet Der Spiegels nettutgave gjør samtidshistorien 
tilgjengelig for et stort publikum. Tyske kulturinstitusjoner og nett-
brukerne selv har nøkkelroller i det ferske prosjektet einestages.

Tekst og foto: 
Av Olav Anders 
Øvrebø 
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Historien om den tyske 
etterkrigstiden kan ikke 
fortelles uten å ha med 

et kapittel om Der Spiegel. Ny-
hetsmagasinet som ble etablert 
i 1947, dannet skole med en 
journalistikk som var avslørende 
og hardtslående og ble formid-
let i en fengende, personifisert 
fortellerstil.
 Det var ikke bare dagsak-
tuelle saker som ble gitt denne 
særegne Spiegel-behandlingen. 
Samtidshistoriske emner er ikke 
noe medier flest har jevnlige 
oppslag om, men Spiegel har 
prioritert annerledes. Gjennom 
hele magasinets historie har 
samtidshistorie vært et viktig 
stoffområde, og denne tradi-
sjonen lever videre i dag. Nylig 
ble Den russiske revolusjon viet 
et eget spesialnummer. Det har 
selvsagt ikke skadet at disse 
oppslagene ofte selger godt.
 Etter tyske forhold var 
Spiegel-gruppen tidlig ute med å 
satse på nettet, og dette har bet-
alt seg. Spiegel Online er i dag 
Tysklands suverent største nett-
avis og perfekt posisjonert for 
videre vekst. Gitt den spesielle 
historiske bagasjen, er det ikke 
så underlig at ideen om einestages 
(som betyr «en vakker dag» eller 
«en gang») dukket opp som en 
ambisiøs samtidshistorisk satsing 
integrert i Spiegel Online.

ABM-sektoren som partner
I fjor høst gikk einestages på 
nett med et konsept der innhol-
det – artikler, fotografier, inter-
vjuer – stilles til rådighet av tre 
parter. Redaksjonen skriver selv 
artikler og bestiller inn bidrag 
fra frilansere, brukerne bidrar 
med sine egne tekster, bilder og 
kommentarer, mens den tredje 
pilaren utgjøres av et ganske 
tungt utvalg kulturinstitusjoner.
 ABM-sektoren er sentral, 
med arkiver, museer og bi-
blioteker representert (se egen 

oversikt). «Handelen» er enkel. 
Institusjonene tilrettelegger artik-
ler, dokumenter og fotografier 
for publisering på einestages. 
For dette får de intet honorar, 
men derimot «trafikk» – altså 
nettbrukere som blir sluset fra 
einestages til institusjonenes 
egne nettsteder. 
 – Det som gjør oss attraktiv 
som partner, er at vi gjennom 
Spiegel Online har en enorm  
trafikk – en klikkturbo. Av oss 
får disse sidene et publikum 
som de aldri ellers ville nådd, 
sier Hans Michael Kloth under 
en samtale i einestages-redak-
sjonens lokaler i Hamburg 
nylig. Kloth er avdelingsleder 

for einestages og kan selv skilte 
med doktorgraden i historie på 
et arbeid om DDRs fredelige 
revolusjon.
 De partnerne blant kultur-
institusjonene jeg har snakket 
med, sier seg godt fornøyd med 
hva de har fått ut av samarbei-
det så langt. En av disse holder 
til noen minutters spasertur 
unna Spiegel-lokalene i Ham-
burgs historiske havnekvarter 
Fra Körber-stiftelsens kontorer 
styres en tradisjonsrik, landsdekk-
ende ungdomskonkurranse i 
historieskrivning, Geschichtswett-

bewerb des Bundespräsidenten.
– Einestages-konseptet passer 
glimrende for oss. Det dreier 
seg i mindre grad om abstrakte 
prosesser, den store nasjonal-
historien, men mye mer om 
tidsvitner og hva folk har obser-
vert og opplevd i hverdagen, sier 
prosjektleder Sven Tetzlaff. Det 
er akkurat denne typen historie-
skrivning ungdommene skal 
bedrive.

Nye veier
Rundt 5.000 ungdommer deltar 
i hver runde av konkurransen 
(temaet veksler for hver utlys-
ning). De gjør undersøkelser i 
sitt lokalmiljø og produserer 

tekster på i snitt 50 sider.  
Tetzlaffs team bearbeider rele-
vante bidrag til passende lengde 
og tilbyr dem til einestages. 
Interesserte einestages-lesere kan 
så klikke seg fram til historiekon-
kurransens eget nettsted og ark-
iv og gå dypere inn i materialet.
 En annen av partnerinstitu-
sjonene er Deutsches Auswan-
dererhaus i Bremerhaven, et 
museum som tar for seg tysk  
utvandringshistorie. Museet er 
en av de mest aktive bidragsyter-
ne blant institusjonene, og også 
der er man svært godt fornøyd 

Einestages gir rom 
for hva folk har 
opplevd i hver-
dagen, forteller 
prosjektleder  
Sven Tetzlaff.
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med den økte oppmerksomheten 
bidragene på einestages bringer 
med seg. 
 – Innholdet museet kan bidra 
med og distribusjonen vi får gjenn-
om et kjent nettsted som Spiegel 
Online, utfyller hverandre veldig 
godt. Det er viktig for museer å 
gå nye veier for å være mer til 
stede i offentligheten, sier infor-
masjonsansvarlig Sabine Wacker.

Aktualitet øker  
oppmerksomheten
Einestages legger vekt på en 
aktuell profil. Dagen før jeg 
møtte Kloth, ble det klart at 
Fidel Castro trådte til side som 
Cubas president og broren Raul 
overtok. Hovedsaken på eine-
stages var en beretning skrevet 
av en tidligere tysk ambassadør 
på Cuba som hadde hatt et nært 
forhold til Fidel. I forbindelse 
med tildelingen av Nobels freds-
pris i høst slo man til med en 
sak basert på graving i fredspris-
arkivene i Oslo.
 Ofte tyr redaksjonen til 
frilansere eller egne bidrag for å 
kunne reagere raskt på aktuelle 
hendelser. Ambisjonen om å 
være aktuell gir seg selv med 
plasseringen i det journalistiske 
helhetstilbudet på Spiegel Online.

En ekstra motivasjon er det at 
einestages-historiene konkur-
rerer med de siste nyhetene om 
de mest attraktive plasseringene 
øverst på forsiden av Tysklands 
mest leste nettavis. Hver dag 
kan vaktsjefene velge og vrake 
mellom 100–130 saker til disse 
plassene, forteller Kloth. Det 
er ikke bare de «profesjonelle» 
bidragene som hevder seg.

 – Et dusin artikler skrevet av 
lesere har vært på en av topp-
plassene, sier han. 
 Fra forsiden styres lesere 
til selve einestages-portalen. I 
januar sto samtidshistoriene for 
over 30 millioner sidevisninger, 
ifølge Kloth. I den grad tallene 
er sammenlignbare, har i så 
fall einestages mer trafikk enn 
for eksempel Bergens Tidendes 
nettavis i Norge.

Redigerer leserbidrag
Også Spiegel må forholde seg 
til at nettbrukerne nå vil bidra 
selv, ikke bare la seg informere 
og underholde på gammeldags 
medievis. Hvordan man skal 
gripe web2.0-trenden an, har 
åpenbart voldt en del hodebry i 
Hamburg. Spiegel har tradisjo-
nelt fremstått som temmelig  

autoritært, bemerker Kloth – 
man har lekset opp for folk om 
hvordan ting henger sammen, 
og så skal man plutselig slippe 
«brukerne» til? Ved å velge sam-
tidshistorie som første web2.0-
framstøt kunne Spiegel trekke 
på sin troverdighet på feltet.
 – Det er en økning i interes-
sen for grasrothistorie som her 
møter web 2.0-trenden, lyder 
Kloths analyse. 
 Sammenlignet med de fleste 
andre 2.0-tjenester må einestages-
brukerne over en høy terskel 
for å kunne bidra. Brukere må 
registrere seg med navn, og alle 
tekster, bilder og kommentarer 
kontrolleres av redaksjonen før 
de publiseres. Kloth oppgir to 
årsaker til denne løsningen: For 
det første forventer leserne en 
høy innholdsmessig og språklig 
standard av Spiegel, mener han. 
Tullball og overflødig stoff ville 
skade renommeet.
 For det andre ville einestages 
ved publisering uten forhånds-
kontroll raskt tiltrukket seg 
bidrag fra nynazister og «for-
rykte» som de deretter ville 
måtte fjerne igjen. Slike tenden-
ser er en seriøs tysk redaksjon 
enda mindre interessert i å bli 
forbundet med enn andre.
En høy terskel reduserer erfa-
ringsmessig antall bidrag bety-
delig. For eksempel ser debatten 
på einestages-artiklene ikke ut 
til å være særlig intens. Men det 
har også positive sider at bru-
kerne må anstrenge seg mer enn 
andre steder, mener Kloth. Det 
går prestisje i å få sin historie 
inn på einestages.
 En ekstra og i web2.0-sam-
menheng høyst uvanlig gulrot, 
kan redaksjonen friste med: 
Leserbidragene blir ikke bare 
lest, de blir også redigert som 
en vanlig, profesjonell artikkel. 
Kloth og hans medarbeidere 
går gjerne flere runder med en 
bruker før teksten anses som 

Det er en økning 
i interessen for 
grasrothistorie, 
mener Hans 
Michael Kloth, 
avdelingsleder 
for einestages.
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klar for publisering. Dette er 
meget arbeidskrevende, men 
noe brukerne setter stor pris på, 
ifølge Kloth.
 – Vi får nesten ingen klager 
på redigeringen. De sier heller 
takk for at du gjorde teksten 
min så fin, sier Kloth.
 Et underholdende innslag på 
einestages er Fundbüro (hittegods-
kontor). Under overskriften 

«Bilde søker historie» publiseres 
typisk et foto der personene  
eller gjenstandene er ukjente,  
og leserne bes om hjelp. Kjenner 
noen personene, vet noen  
hvor eller når bildet ble tatt?  
En annen variant er «Historie 
søker bilde». 

Hva slags historie?
Siden starten i høst har 10.000 
brukere registrert seg på eine-
stages. Drøyt 1.000 av dem 
har bidratt med eget innhold. 
Kloth trekker gjerne fram perler 
blant disse bidragene. Mens 
studentopprøret var det selv-
sagte temaet for de fleste som i 
det siste har tatt for seg arven 
etter 1968, slo en leser til med 
en langt mer original vinkling: 
1968 som teknologioptimismens 
år. En annen bruker klarte å 
problematisere selve historiebe-
grepet: Han valgte å skrive om 
lanseringen av Apples iPhone 
i Tyskland på samme dag som 
den fant sted. Opplevelsen sto i 
skarp motsetning til den massive 
mediedekningen: Det var ingen 
andre kunder i telefonbutikken.

 – Hva er historie? En dags-
aktuell beretning fra et tidsvitne 
kan være et historisk dokument, 
sier Kloth.
 Blant bidragsyterne har det 
så langt utkrystallisert seg tre 
spesielt aktive grupper. Den ene 
er folk som opplevde 2. verdens-
krig og dermed i dag er rundt 80 
år. Den andre er 55–60-åringer 
som er opptatt av å fortelle om 
temaer fra DDR-tiden. Den 
tredje er de helt unge som gjerne 
fokuserer på livsstiltemaer.

Drahjelp for de små
Ved siden av de store kultur-
institusjonene har det vist seg 
at en rekke mindre foreninger, 
grupper og entusiaster med egne 
nettsider har fattet interesse for 
å publisere på einestages. De 
kan nyte godt av den samme 
trafikkeffekten som de store 
institusjonene. I praksis blir de 
en slags uformelle partnere.
 – Det er mange små sider 
som har mye flott å by på, også 
fra hobbyhistorikere. De fortjener 
å nå et større publikum, men 
det vil de aldri klare via Google 
eller andre trafikk-kilder. Vi kan 
si: Gi oss bare litt av det du har, 
så lenker vi tilbake til deg, sier 
Kloth.
 Et naturlig neste skritt for en 
tjeneste som einestages kunne 
være å legge til rette for videre-
bruk av innholdet, for eksempel 
republisering eller «remiksing» 
av fotografier på andre nett-
steder. Det krever avklaring av 
opphavsrett. Einestages-bru-
kerne kan alt i dag utstyre sine 
bilder med Creative Commons-
lisens som gir andre rett til 
viderebruk på bestemte vilkår, 
men verken institusjoner eller 
brukere ser ut til å benytte seg 
av dette i særlig grad ennå. Det 
store flertall av brukere er rett 
og slett i liten grad kjent med 
disse mulighetene, mener Kloth. 

Kulturinstitusjoner 
på einestages

Bundesarchiv: Tysklands 
største arkiv. Fungerer som 
statsarkiv. 

Deutsches Auswandererhaus: 
Museum som dokumenterer 
utvandring fra Tyskland og 
tar opp aktuelle migrasjons-
spørsmål.

Geschichtswettbewerb 
des Bundespräsidenten: 
Ungdomskonkurranse i lokal-
historisk forskning.

Bildarchiv Preußischer Kultur-
besitz: Et av Europas største 
fotoarkiver med en samling på 
12 millioner bilder. Tilhører 
delstatsbiblioteket i Berlin.

Progress Film-Verleih: 
Filmhistorisk arkiv. Disponerer 
blant annet hele filmarven 
fra DDR.

Deutsche Fotothek: 
Fotoarkiv med tre millioner 
bilder. Tilhører delstats-
biblioteket i Sachsen.

Bundesstiftung zur Aufar-
beitung der SED-Diktatur: 
En statlig stiftelse som driver 
forskning og formidling på 
DDR-tiden.

Militärgeschichtliches For-
schungsamt der Bundeswehr: 
Forskningsinstitutt tilknyttet 
det tyske forsvaret.

defa-spektrum GmbH:  
Filmarkiv med materiale fra 
DDR-tiden.

 

– Gi oss bare 
litt av det du 
har, så lenker 
vi tilbake  
til deg.
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Snøhvitt mangfold
Nordisk barne- og ungdomslitteratur er rik og variert. 
Én enkel hovedtrend er vanskelig å skille ut. Er det rett 
og slett mangfold som er trenden?

Tekst og foto: 
Kjetil S. 
Grønnestad, 
frilansjournalist

Årets barne- og ung-
domslitteraturkon-
feranse i Stavanger, 

Mangfold 2008, er Nordens 
største møteplass for barne- og 
ungdomslitteratur, og var en 
gylden anledning for litteratur-
arbeidere til å møtes på tvers av 
landegrensene. I år het konfe-
ransen ”Trender, Trendelser og 
Hendelser”.
 Lederne fra fire nasjonale 
barnebokinstitutter presenterte 
trendene fra hvert sitt land;  
Karin Beate Vold – leder ved 
Norsk barnebokinstitutt, Jan 
Hansson – leder ved Svenska 
barnboksinstitutet, Nina Chri-
stensen – leder ved Center for 
Børnelitteratur i Danmark, og 
Kaisu Rättyä – leder ved Fin-
lands barneboksinstitut.

Fellestrender
Med så stor variasjon som det er 
innen barne- og ungdomslittera-
turen, er det vanskelig å skille 
ut én hovedtrend. Kanskje er 
”mangfold” riktig stikkord, 
skal vi tro Karin Beate Vold: 
– Mangfold har vært trenden i 
10–15 år, og er det ennå. Alle 
genrer er levende.
 

Tematikken, problemstillingene 
som belyses, kan være en inn-
fallsvinkel i jakten på de råd-
ende trendene. Da ser en at 
problematiske familieforhold 
går igjen. Ikke minst med mor 
i sentrum. – Dysfunksjonelle 
eller døde mødre synes å være 
en trend, sier Jan Hansson. Men 
som Karin Beate Vold påpeker, 
så har foreldre som ikke tar 
ansvar, men som trenger omsorg 
selv, vært å finne i litteraturen 
helt siden 1970-tallet.
 Det nye er imidlertid at mor 
ikke lenger bare er syk. Nå kan 
hun også være psykisk syk. Også 
i Danmark er problematikken 
blitt mer innadvendt. – Det var 
nok en nødvendig reaksjon på 
1970-tallets politiske litteratur, 
sier Nina Christensen. – Men 
kanskje er problematikken blitt 
for innadvendt nå?
 Felles for alle fire nordiske 
land er at antallet utgitte titler 
øker. – Barne- og ungdomsbøker 
er den delen av bokmarkedet 
som gjør det best i Finland, kan 
Kaisu Rättyä fortelle. – Siden 
1994 er antall titler blitt doblet.
 Men til tross for mange 
likhetstrekk, er det forskjeller 
landene imellom.

Mange norske bøker
Norge har færrest antall titler 
per år (925). Til gjengjeld er hele 
40% original norsk litteratur. 
Økt produksjon av norsk barne- 
og ungdomslitteratur, tror Karin 
Beate Vold kan skyldes den  
norske innkjøpsordningen av  
litteratur til bibliotekene. Den 
gjør at det er mest lønnsomt å 
satse på norsk litteratur. Dess-
uten kan veksten i antall små-
forlag ha hatt betydning.
 Humor- og grøsserbøker  
ser ut til å være delvise svar på 
bøker som kan få gutter til å 
lese mer. –Nå har vi så mange 
gode guttebøker, at flere kvinne-
lige kritikere etterlyser flere 
jentehelter, sier Vold.
 Billedbøkene står fortsatt 
sterkt. –De er en kunstform.  
Det er også en tendens at de 
mest nyskapende billedbøkene 
ikke nødvendigvis henvender 
seg til de yngste.
 Derimot er hun ikke fornøyd 
med lettlestbøkene. – Det er 
for mange likegyldige lettlestbø-
ker. De lærer barna å lese, men 
samtidig lærer de barna at det er 
kjedelig. Da er faren stor for at 
de slutter å lese, advarer hun.
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Nina Christensen 
tror den nye billed-
romanen kan få 
gutter til å lese mer.

Kaisu Rättyä synes 
finske forlag er 
modige som gir ut 
moderne eventyr,  
og diktsamlinger  
for barn.

Jan Hansson spør seg 
om det ikke fortsatt 
bør være noen tabuer 
igjen i barne- og 
ungdomslitteraturen.

Syke svenske mødre
Sverige produserer rundt 1500 
titler per år. Av disse er omlag 
3-400 nye svenske bøker. – Vi 
får flere titler, men samtidig blir 
opplaget for hver bok mindre, 
forteller Jan Hansson.
 Økningen i antall krimbøker 
har vært stor, fra 20 titler i 
2000 til 75 titler i 2006. – Dette 
er hovedsaklig original svensk 
litteratur. Og i motsetning til 
innen voksenlitteraturen, er ikke 
markedet mettet når det gjelder 
krim, sier han.
 Et interessant spørsmål er 
hvorfor så mange svenske for-
fattere skildrer syke eller døde 
mødre. Jan Hansson tror én 
årsak kan være at det å miste en 
mor, oppleves som verre enn å 
miste en far. For flere forfattere 
kan det være selvopplevd. Sam-
tidig er det et effektivt litterært 
grep.
 – Når mamma fjernes, blir 
det et rom for barnet eller ung-
dommen, der han eller hun selv 
må ordne opp, sier Hansson. Kan 

det også være slik at forfattere 
ser at andre forfattere lykkes 
med dette som litterært grep, og 
derfor velger å bruke det selv? 
En slags smitteeffekt?
 Bruk av krimgenren blir 
et tilsvarende litterært grep. 
– Krimromaner er en måte å 
skildre samfunnet på. Det ligger 
i genrens natur at en må under-
søke noe, når en er detektiv, sier 
Hansson.
 Slik sett blir både krim, 
og manglende mor, effektive 
litterære grep for å gi hovedper-
sonen rom til å måtte ordne opp 
selv.
 Jan Hansson er også opptatt 
av tabuer i barne- og ung-
domslitteraturen. I den sven-
ske kjærlighetsromanen brytes 
tabuer, slik som i ei av Katha-
rina von Bredows bøker, der ei 
13-årig jente innleder et forhold 
til morens samboer. – I motset-
ning til i voksenlitteraturen, bør 
det fortsatt være noen tabuer i 
barne- og ungdomslitteraturen? 
spør han.

Kjønnsdelt dansk  
markedsføring
Danmark utmerker seg med flest 
titler, men til tross for det stiger 
antall titler fortsatt. – To tredeler 
av titlene er oversettelser, og av 
dem utgjør bøkene fra USA og 
Storbritannia rundt 60%, kan 
Nina Christensen fortelle.
 Til tross for store innspar-
inger i bibliotekssektoren, hvor 
kommunesammenslåinger har 
resultert i nedlagte biblioteks-
filialer, øker salget av barnelit-
teratur. – Det private markedet 
har økt, på bekostning av det 
offentlige, forteller hun. Det har 
igjen ført til mer målgrupperet-
tet markedsføring.
 – Markedsføringen er ek-
stremt kjønnsdelt. Guttene er 
interessert i fotball, humor og 
action, mens jentene er inter-
essert i hester, prinsesser og 
følelser. Dersom en skal tro 
markedsføringen, sier hun.
 Spørsmålet ”hva skaper en 
lystleser?” er blitt stilt. Barnas 
svar var at de ønsket profesjo-

Ifølge Karin Beate 
Vold er mangfold noe 
som karakteriserer 
barne- og ungdoms-
litteraturen. Men det 
etniske mangfoldet 
mangler.
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nalisering og spesialisering på 
barnebiblioteket. Noe som står i 
kontrast til den pågående gene-
raliseringen på danske bibliotek, 
der tanken er at alle skal kunne 
formidle alt.
 Danskene kom dårlig ut på 
PISAs leseferdighetsmålinger, 
og danske gutter leser lite. For å 
bedre leseferdighetene forsøker 
en å få voksenforfattere til å 
skrive begynnerbøker for barn. 
Barnebøker bringes også i stadig 
større grad inn i barnehagene. 
Et annet trekk er bruken av 
gjennomillustrerte billedroma-
ner. – Genreblanding, som i de 
nye billedromanene, er karakte-
ristisk for dansk barnelitteratur, 
forklarer Christensen. – Disse 
bøkene har god tekst og mye  
bilder, og er rettet mot eldre 
barn, ikke minst gutter.
 Det danske bokmarkedet 
opplever økt salg av bøker på 
supermarkedene, representert 
ved klassikere fra forlagenes 
backlist. – Det er positivt at de 
som aldri setter sine bein i en 
bokhandel, kan kjøpe seg ei bok 
til kr 25 på supermarkedet. Men 
pengene som forlagene tjener på 
dette, burde brukes til å utgi ny 
litteratur. For å skape fremtidens 
klassikere, sier Christensen.

Finske eventyr og dikt
Selv om Finland utgir mellom 
1500-1600 titler per år, øker 
produksjonen. – Nå utgir vi 
20-30 diktbøker i året, et par 
hundre faktabøker (der rundt en 
tredel er originalt finske), samt 
mange billedbøker av nye gode 
illustratører, sier Kaisu Rättyä. 
– Ungdomsbøker blir det derimot 
færre av, forteller hun, uten at 
hun vet hvorfor ungdomsbøkene 
gjør det dårligere. Har ungdom-
men av i dag andre ting å ta seg 
til? Eller er selve ungdomstida 
blitt forkortet, slik at de går 
tidligere over til å lese voksen-
litteratur enn det de gjorde før?

 Bruk av illustrasjoner har 
vunnet plass i både barne- 
romaner og diktsamlinger. Ten-
densen er at illustrasjonene går 
fra hverdag til retro-eventyr. Det 
er mindre bruk av pastellfarger, 
men desto mer av sterke farger, 
store kontraster og rene over-
flater. Billedbøkene selger svært 
bra og kan få imponerende 
opplagstall. For eksempel boka 
”Tatun ja Patun Suomi” (Tatuns 
og Patuns Finland) av Aino 
Havukainen og Sami Toivonen, 
som har kommet opp i et opplag 
på svimlende 112.900!
 Det at to forfattere skriver 
sammen, er forøvrig blitt mer 
og mer vanlig. – Vi har ingen 
tradisjon med to forfattere til ei 
bok, men det har vært typisk for 
barne- og ungdomslitteraturen 
de siste åra, sier Rättyä.
 Finnene har funnet tilbake til 
sine tradisjoner, og til sine even-
tyrrøtter. – Vi hadde store even-
tyrfortellere både på 1800-tallet 
og 1900-tallet, som Zachris 
Topelius og Anni Swan, forteller 
hun. –Eventyrene var levende 
på 1950-tallet, men 1960- og 
70-tallet var realismens tid. Nå 
har vi fått eventyrantologier, 
og nye eventyrfortellere, som 
Hannele Huovi som skriver små 
eventyr om kroppsdeler. Dagens 
eventyr er ikke lik de gamle. 
Struktur og innhold er endret. 
Det er hverdagen som skildres 
med fantastiske innslag, og en 
bruker ikke nødvendigvis det 
magiske 3-tallet, sier hun og gir 
et eksempel på et eventyr der 
perspektivet er byttet om – om 
hundefamilien som ønsker seg ei 
lita jente…
 – Forlagene er modige som 
publiserer eventyr, selv om de 
ikke nødvendigvis blir bestselgere. 
Pengene som forlagene tjener på 
bøker som Harry Potter, brukes 
til å gi ut nye finske bøker, for 
eksempel diktsamlinger, sier 
Rättyä.

Litt vel snøhvitt
Selv om trenden i barne- og 
ungdomslitteratur er mangfold, 
er det én brikke som mangler for 
at mangfoldet skal bli komplett. 
Det er bøker som skildrer det nye 
etniske mangfoldet i samfunnet, 
etter tiår med arbeidsinnvand-
ring og mottak av flyktninger. 
Barn og ungdom med etnisk 
bakgrunn er ytterst sjelden  
hovedperson i bøkene. Er de 
med, er det som perifere biper-
soner, som en Ahmed eller ei  
Fatima i skoleklassen. Som  
Karin Beate Vold uttrykker det:
 – Helhetsbildet er nokså 
snøhvitt.
 Selv i Sverige, som har den 
største innvandrerbefolkningen, 
er det langt mellom forfattere 
med etnisk bakgrunn. – Det er 
rart at de er så få, medgir Jan 
Hansson, men nevner Zulmir 
Beçevic fra det tidligere Jugo-
slavia som et hederlig unntak. 
Douglas Foley, som har britisk 
bakgrunn fra Hong Kong, er 
også et unntak med sine bøker 
fra Stockholms forsteder skrevet 
på ”Rinkebysvensk”.
 – Selv om denne innvandrer-
svensken har slangord og ut-
trykk som kan være vanskelige å 
forstå, settes alltid ordene inn i 
en kontekst som gjør at vi andre 
også forstår hva det betyr, sier 
Hansson.
 Bøker som beskriver det 
etniske mangfoldet i Norden, 
skrevet av forfattere med etnisk 
bakgrunn, og med etniske barn 
og ungdommer som hoved- 
personer, blir etterlyst.
 – I Norge er 2008 utpekt 
som mangfoldsåret. Forhåpent-
ligvis vil det inspirere forlagene 
til å gi ut barne- og ungdomsbø-
ker med etniske hovedpersoner, 
sier Karin Beate Vold.
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TEMA:

Fylkesbiblioteksjefer 
– med og uten visjoner

Myndighetene har varslet  

at stortingsmeldingen om  

bibliotek kommer i juni.  

Bok og Bibliotek har  

undersøkt hva landets  

fylkesbiblioteksjefer venter 

seg av den nye meldingen.
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Tema:
Fylkesbiblioteksjefer – med og uten visjoner

Dette gjorde vi
Alle landets 19 fylkesbiblioteksjefer fikk spørsmålet – Hvilke forventninger 
har du til den kommende stortingsmeldingen om bibliotek? - tilsendt i e-post.

E-posten (19 stk) gikk ut 13. februar, med svarfrist 19. februar.
Purring (9 stk) ble sendt 20. februar, med svarfrist 22. februar.
Siste purring (5 stk) ble sendt 23. februar, med svarfrist 25. februar.
Til sammen kom det inn svar fra 16 fylkesbiblioteksjefer.

Svarene spriker enormt, fra et ganske enkelt  
”ingen” til lange velbegrunnede ønskelister.  
Bibliotekreform 2014 går naturlig nok igjen  
hos mange.
 
”Jeg forventer at en stortingsmelding om bibliotek 
forholder seg til bestillingsverket Bibliotekreform 
2014,” sies det rett ut. Eller mer spesifikt at Stor-
tingsmeldingen tar ”utfordringene som skisseres 
i Bibliotekreform 2014 på alvor, at den erkjenner 
og tilskriver bibliotekene et revitalisert samfunns-
oppdrag, og at den sier noe forpliktende (og gjenn-
omførbart) om finansiering og bemyndigelse”.
 
Flere etterlyser også større klarhet i forholdet 
mellom ABM-utvikling og Nasjonalbiblioteket: 
”Meldinga må rydde opp i organiseringa mellom 
dei ulike forvaltningsnivåa på bibliotekfeltet. Det 
trengs ei avklåring av arbeidsdelinga på det nasjo-
nale nivået, med ABM-utvikling på den eine sida 
og Nasjonalbiblioteket på den andre,” som det  
heter i et av svarene.
 
Mye handler naturlig nok om penger: ”Uansett 
hvor store forventninger en har til en Stortings-
melding, vil det for folkebibliotekvesenet være  

helt avgjørende med en solid kommuneøkonomi 
for at bibliotekene skal få romslige levevilkår.”
 
Andre legger an en mer resignert tone:  
”Ettersom tida har gått siden utredningen ble 
presentert høsten 2006, er forventningene skrudd 
ned. Vi har allerede ventet lenge og i usikker-
het på hvorvidt utredningen ville munne ut i en 
stortingsmelding eller ikke. Når det er sagt, er det 
likevel positivt at vi har fått bekreftet AT det  
skal komme en stortingsmelding…”
 
Eller enda verre: ”Det må sies at det ikke er 
mange og store forventninger til den kommende 
stortingsmelding.”
 
Det er umulig å oppsummere alle svarene på 
noen få avsnitt. Bla heller videre og les selv. Altså: 
Hvilke forventninger har fylkesbiblioteksjefene til 
den kommende stortingsmeldingen om bibliotek?



Bok og Bibliotek           2 / 2008           33

Aust-Agder bibliotek og kulturformidling,
fylkesbiblioteksjef Randi Nilsen
Forventningene er store, spesielt til at satsingen 
i utredningen følges opp med konkrete tiltak og 
finansiering. Jeg håper at det tas nasjonale grep, 
f.eks. i forhold til digitale ressurser, samtidig som 
jeg håper på at den regionale rollen blir tydeligere.
 Vi som jobber med bibliotekutvikling regionalt 
står klare til å ta utfordringene, hvis vi bare får 
midler og fullmakter. Bibliotek-Norge har store 
utviklingsbehov, og det trengs økonomiske  
virkemidler som kan merkes helt ut i de små  
kommunene.
 Skal vi få til en type konsolidering som virke-
lig vil merkes som standardheving av tjenester, og 
som vil oppfattes positivt i kommunene, så må det 
velvoksne gulrøtter til! Jeg håper at meldinga vil 
tegne et variert bilde av det nye Bibliotek-Norge, 
og oppfordre til kreativitet i forhold til lokale 
forhold og muligheter i de forskjellige regionene!
 Jeg håper også at meldinga vil koble bibliotekene 
opp mot andre satsinger, f.eks. e-borgersatsinga. 
Bibliotekene har en unik rolle i befolkningen, 
her er det muligheter til å ta bibliotekene i bruk 
som virkelige kunnskaps- og kultursentra både i 
tettbygde og spredtbygde strøk – men det må villes 
fra sentralt hold.

Buskerud fylkesbibliotek,  
fylkesbiblioteksjef Trond Minken:
Jeg forventer at Stortingsmeldingen tar utfordring-
ene som skisseres i «Bibliotekreform 2014» på 
alvor, at den erkjenner og tilskriver bibliotekene et 
revitalisert samfunnsoppdrag, og at den sier noe 
forpliktende (og gjennomførbart) om finansiering 
og bemyndigelse.
 Jeg forventer at meldingen knytter bibliotek-
ene opp mot alle de politikkområder og faglige 
felt hvor de kan bidra til verdiskaping, inkludert 
næringsutvikling, stedsutvikling, distriktsutvik-
ling, livslang læring, sosial inkludering, kulturelt 
mangfold. Ikke minst forventer jeg at meldingen 
sier noe forpliktende om samordning og samar-
beid på tvers av forvaltningsorganer (ikke minst 
mellom Kultur- og Kunnskapsdepartementene)  
og forvaltningsnivåer.
 Jeg forventer at meldingen plasserer bibliotek-
ene godt inne i aktuelle satsinger i bibliotekenes 

omgivelser, slik som eNorge og Kunnskapsløftet. 
Og ikke minst at den tar den teknologisk drevne 
utviklingen på alvor, og går inn i materien med 
opphavsrett, kunnskapsallmenning/creative com-
mons, avtalelisenser osv med publikums behov for 
øye, ikke bare kapitalkreftenes.
 ”Å gjøre tilgjengelig» betyr noe langt mer i dag 
enn da bibliotekloven ble skrevet. Meldingen må 
si noe nytt og framtidsretta, ikke bare om kunn-
skapsallmenningen og bruk av fri programvare, 
men også mobile og oppsøkende tjenester, univer-
sell utforming, åpningstider og ”døgnåpne” eller 
24/7 (digitale) tilbud.
 Men med fornya og forsterka forventninger 
til bibliotekenes tjenester, følger også et ytterst 
følbart behov for opprusting av bibliotekenes  
bemanning (jf. finansiering) og innbyrdes sam-
mensetning (flere fag, mer mangfold), ledelse 
(evne til strategisk planlegging og alliansebyg-
ging), bibliotekansattes kompetanse (krav om 
Master-kompetanse?) og et langt mer profesjonelt 
grunnlag for beslutninger og organisasjonsutvik-
ling (stikkord: «Kunnskapsbasert praksis»).
 For øvrig er det viktig at perspektivet til  
«Bibliotekreform 2014» utvides fra et noe snevert 
statlig/ABM-u perspektiv til å ta inn over seg både 
det regionale og det lokale perspektivet.

Deichmanske bibliotek,  
biblioteksjef Liv Sæteren:
Det må sies at det ikke er mange og store forvent-
ninger til den kommende stortingsmelding. Men 
selvsagt en del forhåpninger.
 Manglende forventninger må nok tilskrives  
en viss resignasjon over at tidligere nasjonale  
policydokumenter ikke har manifestert seg i  
spesielt mange satsinger for folkebiblioteksektoren.
 Manglende forventninger kan også tilskrives 
manglende engasjement. Det er mange årsaker 
til manglende engasjement: Dels at Deichmanske 
bibliotek som organisasjon ikke har satt dette 
på dagsordenen – dvs det får jeg ta på min egen 
kappe. Dels at den nasjonale bibliotekpolitiske 
diskusjon i liten grad engasjerer, og at de utfor-
dringer Deichman har innenfor eget «fylke»  
– dvs. Oslo kommune – er så store og mange  
for tiden at det tar all oppmerksomhet.
 Men selvsagt må vi ha forhåpninger til en 
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bibliotekmelding. En forhåpning må være at den 
kan sette bibliotek på dagsordenen for en stund. 
Særlig hvis arbeidet makter å tydeliggjøre biblio-
tekene som aktører på sentrale samfunnsområder 
for øvrig og at bibliotek kan bli diskutert ut over 
fagets egne grenser.
 En annen forhåpning er at meldingen foreslår 
og får gjennomslag for nasjonale satsinger og 
tilhørende ressurstilførsel til bibliotektjenester i 
kommuner og fylker på områder som det viser seg 
at kommune/fylkesnivået ikke har hatt ressurser 
til så langt.

Hedmark fylkesbibliotek,  
fylkesbiblioteksjef Solvor Kjellingtveit
Jeg forventer at en stortingsmelding om bibliotek 
forholder seg til bestillingsverket Bibliotekreform 
2014.
 For ikke å forvitre bibliotekene enda mer ved 
lavere budsjett, færre ansatte og kortere åpnings-
tid, må bibliotekene løftes fram i en stortingsmeld-
ing som sikrer at befolkningen får god tilgang til 
de demokratiske verdiene bibliotekene representerer.
 Stortingsmeldingen må særlig utrede bibliotek 
i barne- og ungdomskoler og videregående skoler 
som er der barn og ungdom er.

Hordaland fylkesbibliotek,  
fylkesbiblioteksjef Ruth Ørnholt
Bibliotekreform 2014 blei møtt av eit gjesp frå 
fagbiblioteksektoren og stort engasjement frå 
kommunane mot forslaget til tvangssamanslåing 
av bibliotek etter mønster frå museumsreforma. 
Årets tildeling av prosjektmidlar frå ABM-ut-
vikling illustrerer at ”reforma” ikkje er i rute. Vi 
treng ei stortingsmelding som tar med seg ein del 
av visjonane og analysane frå Bibliotekreform 
2014, og som gir oss ein nasjonal bibliotek- 
politikk, som vil bli gjennomført.
 Meldinga må rydde opp i organiseringa  
mellom dei ulike forvaltningsnivåa på bibliotek-
feltet. Det trengs ei avklåring av arbeidsdelinga på 
det nasjonale nivået, med ABM-utvikling på den 
eine sida og Nasjonalbiblioteket på den andre.  
Frå min ståstad er det naturleg å tenkje at det 
regionale nivået må få ei tydleg rolle i  
gjennomføring av tiltaka i meldinga.

Det er mykje å ta tak i, men eg vil framheve desse 
tre områda:
 – Biblioteklokale og bokbussar er inne i til-
skotsordninga til lokale og regionale kulturbygg. 
Dette har ingen praktiske konsekvensar, så lenge 
ordninga ikkje har blitt tilført friske midlar. 
Meldinga bør framheve folkebiblioteka som lokale 
møteplassar og kulturelle arenaer, og difor må 
potten til opprusting og nyinvesteringar til  
biblioteklokale fyllast.
 – Moderne bibliotek skal tilby eit breitt spekter 
av digitale tenester. Meldinga må konkretisere kva 
som bør vere felles digitale tenester. Dette gjeld 
spørsmål frå nasjonale lisensar til spleiselag, som 
t.d. ”biblioteksvar”, som må sikrast driftsmidlar.
 – Bibliotekmeldinga må ikkje berre omfatte 
folkebibliotek. Tydinga av gode skulebibliotek har 
kome lite fram i debatten om kva som har gått 
galt i den norske skulen, etter at den siste Pisa- 
undersøkinga blei publisert. Meldinga må gå  
på tvers av sektorane, stimulere samhandling  
mellom folke- og skulebibliotek og gi rom for 
lokale modellar.

Finnmark fylkesbibliotek/Finnmárkku  
fylkkagirjerájus, fylkesbiblioteksjef  
Sissel Jakola
Jeg forventer at

-  politikerne gjennom en Stortingsmelding ønsker 
å gi bibliotekvesenet et tiltrengt løft.

-  mange av de gode forslagene i Bibliotekutred-
ningen blir konkretisert i stortingsmeldingen

-  bibliotekkompetansen som finnes rundt om-
kring i Norge tas i bruk, at man får et Norges-
bibliotek i egentlig forstand

-  staten tar ansvar for å føre en nasjonal bibliotek-
politikk, selv om jeg ser at Giske har uttalt at 
bibliotek er en kommunal oppgave

-  det kan gis statlige «såkornsmidler» også til 
mindre prosjekter

-  statstilskott til biblioteklokaler og bokbusser 
gjeninnføres

-  fylkesbibliotekene/regionbibliotekene får en 
styrket posisjon, kan utføre mye av det som  
staten i dag gjør myndighetene skjønner at et 
godt skole- og utdanningstilbud i Norge  
forutsetter at man har gode bibliotek

Tema:
Fylkesbiblioteksjefer – med og uten visjoner
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 Dessverre er dette kanskje mer ønsketenk-
ning enn realisme fra min side. Dessverre mener 
jeg nok at innsatsen fra politisk hold for å styrke 
biblioteksektoren har vært lite imponerende de 
senere år. Men jeg skulle virkelig ønske at jeg tar 
grundig feil.

Fylkesbiblioteket i Akershus,  
fylkesbiblioteksjef Torbjørn Navelsaker
Ingen.

Møre og Romsdal fylkesbibliotek,  
fylkesbiblioteksjef Ellen Kristin Molvær
«Bibliotekreform 2014» fokuserte både på status og 
utfordringar i ein samla biblioteksektor, og kom 
også med ei rekkje forslag på tiltak og satsingar. 
Og evalueringa av dokumentet har gjeve viktige 
signal frå «grasrota».
 Det ein forventar no, er klare og sterke signal 
om ei nasjonal satsing! Dette må vere langt meir 
forpliktande enn ABM-utvikling si utgreiing, og 
mi største forventning ligg vel nettopp til det at 
biblioteksektoren og dei utfordringane som ligg 
her, blir løfta opp på den politiske arenaen på 
nasjonalt nivå gjennom stortingsmeldinga.
 Først då kan vi forvente at ein nasjonal strategi 
kan «få noko til å skje», og det forventast at dette 
omfattar heile biblioteksektoren og tar omsyn til 
eit stort mangfald av problemstillingar i eit fram-
tidsretta perspektiv.
 Sett frå eit vestlandsfylke med enorme utfor-
dringar i folke- og skolebiblioteka, forventar vi 
sjølvsagt at stortingsmeldinga har fokus på dei 
store ulikheitene i norsk bibliotekvesen i dag, og 
kva strategiar som trengs for å oppfylle mål-
setjinga om at «alle skal ha rett til å møte gode 
bibliotek med variert tilbod av trykte og digitale 
kjelder».
 Det må kome klare og eintydige signal i stor-
tingsmeldinga om at bibliotek er noko Noreg skal 
satse på, – og at satsingane blir gitt den nødven-
dige legitimitet og økonomi som styrkar heile 
Bibliotek-Noreg!

Nord-Trøndelag fylkesbibliotek,  
fylkesbiblioteksjef Kristin Storvig
Jeg forventer at begrepet Norgesbiblioteket tas med 
videre. Det må stilles tydelig krav til bibliotekeiere 
på alle forvaltningsnivå og i alle institusjonstyper 
om å øke ressurstilgangen for å styrke innhold 
og tjenester som kan komme alle innbyggerne til 
gode. Kravet til bibliotekeierne må også omfatte 
ansvaret for å utvikle optimale samarbeidformer 
og sterkere fagmiljø.
 Det må satses friskt på gratis, digital formid-
ling av kunnskap, kultur og informasjon, men 
samtidig må de lokale bibliotekene videreutvikles 
som flerkulturelle møteplasser, som lærings- og 
opplevelsesarena for alle og som demokratibyggere.
 Fylkesbibliotekene skal fortsatt ha et regionalt 
ansvar for initiering og koordinering av bibliotek- 
utvikling, lånesamarbeid, kompetanseheving og 
møtevirksomhet, og de skal ha ansvar for tilrette-
legging og kvalitetssikring av regionale bibliotek-
tjenester som fjernlån, referansevirksomhet, 
informasjons- og kulturformidling. Dette omfatter 
opprettholdelse av ordningen med fylkeskommu-
nale midler til innkjøp av bøker og medier.
 Det må satses på utvikling av bibliotekutdan-
ningen og bibliotekforskningen i tråd med de  
faglige utfordringene som en møter i dagens og 
morgendagens bibliotek. Det må legges bedre til 
rette for kompetanseheving og kunnskapsutvik-
ling ute i distriktsbibliotekene, ved samarbeid 
mellom fylkesbibliotekene og utdanningsinstitu-
sjonene.
 Ordningen for støtte til regionale og lokale 
kulturbygg må utvides, slik at ordningen også i 
praksis kan omfatte biblioteklokaler og bokbuss.
 Potten for statlige utviklingsmidler til bibliotek 
må økes og delvis overføres til regionalt nivå, ved 
fylkesbibliotekene.
 Det bør opprettes en egen innkjøpsordning 
for relevante digitale ressurser som ellers er lite 
tilgjengelig for allmennheten.
 Stortingsmeldingen må legge opp til en styrk-
ing av litteraturens rolle i den kulturelle skolesek-
ken, med øremerkede utviklingsmidler til litterære 
produksjoner, opprettelse av «Litteraturbruket» 
og videreutvikling av Forfattersentrum. Fylkes- 
bibliotekene bør disponere regionale utviklings-
midler til litterære formidlingstiltak.
 Det må satses på en bærekraftig ordning for 
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frakt av bøker og medier mellom bibliotekene, 
helst uten at det opprettes nye alternative bilruter. 
Dekking av utgiftene til frakt av materiale mellom 
bibliotekene burde vært et statlig ansvar.

Nordland fylkesbibliotek, konstituert  
fylkesbiblioteksjef Anita Munch Kulset
Det er et sprang mellom det jeg ønsker-forventer 
meg og det jeg realistisk forventer meg av den 
kommende stortingsmelding.
 Den store utfordringen er å få staten til å gi 
bibliotekene det løft som er skissert i Bibliotek-
reform 2014. Staten har hittil tatt for lite ansvar når 
det gjelder bibliotek, for eksempel er de prosjekt-
baserte midler som ABM-u har hatt til disposi-
sjon et altfor minimalt virkemiddel for å få til den 
positive utvikling vi trenger.
 Jeg håper staten vil ta ansvar for å få utviklet 
Norgesbiblioteket med de økonomiske forutset-
ninger som ligger reformdokumentet til grunn.
Og jeg ønsker meg et fokus på fylkesbibliotekenes 
rolle som regional utviklingsaktør og koordinator, 
ja, men også som leverandør av driftsoppgaver der 
det er praktisk.

Oppland fylkesbibliotek,  
fylkesbiblioteksjef Gunhild Aalstad
Biblioteksektoren i Norge trenger ei stortingsmel-
ding som setter bibliotekenes utfordringer inn i en 
større samfunnsmessig sammenheng. Med biblio-
tekenes krav til omstilling, bør stortingsmeldingen 
definere konkrete satsingsområder som innebærer 
at bibliotekene spisser sine tjenester og tar nye roll-
er. Måten bibliotektjenesten organiseres på, bør 
vektlegges. Det er behov for å utvikle helhetlige 
bibliotektjenester som innebærer større ”sømløs-
het” mellom bibliotekene på de ulike forvaltnings-
nivåene.
 Norge trenger en nasjonal satsing på nettbaser-
te bibliotektjenester. Målet bør være å utvikle et 
mest mulig døgnåpent bibliotek som skal supplere 
de fysiske tilbudene. Gjennom ei ny stortingsmel-
ding bør en vektlegge et nasjonalt program som 
kan sikre helhetstenkning på digitale tjenester.
 Arenabyggingen bør styrkes. Biblioteket som 
kulturarena skal vise mangfold i kreative kul-
turuttrykk. Utvikling av biblioteket som lærings-

arena for etter- og videreutdanning må defineres 
i samarbeid med ulike utdanningstilbydere og 
rolleavklaringer er avgjørende. Det bør også legges 
strategier for bibliotekene som ytringsarena og 
informasjonsarena.
 Skolebibliotekene som en ressurs for realisering 
av skolereformene bør beskrives og vektlegges. 
Pisa-undersøkelsen viser nedslående tall for Norge 
når det gjelder leseferdigheten hos barn. Folkebiblio-
tekenes samarbeid med skolene må få fokus for å 
bedre norske resultater i denne undersøkelsen.
 Hva slags kompetanse bibliotekene bør ha for 
å møte nye samfunnsbehov, bør også vektlegges i 
den nye stortingsmeldingen.
 Biblioteket som den flerkulturelle møteplassen 
har stor betydning i dag, og stortingsmeldinga 
bør ha fokus på bibliotekene som brobyggere i et 
internasjonalt samfunn.
 Bibliotekene må tilpasse seg en global verden 
og delta i internasjonalt samarbeid som skal gi 
en merverdi til egne satsingsområder. Dette kan 
realiseres gjennom ulike EU-prosjekter.
 Stortingsmeldingen bør inneholde helhetlige 
strategier og tiltak for nasjonale satsingsområder 
som kan forankres regionalt og lokalt i  
kommunene.
 Vi trenger nasjonale føringer for bibliotekenes 
framtid i kunnskapssamfunnet og statlig, helhetlig 
satsing på bibliotekområdet.

Regional bibliotek- og  
formidlingstjeneste. (RBF) ABM Vest-Agder, 
leder av ABM-seksjonen, Rune Holbek
Den bør redegjøre for utfordringene bibliotekene i 
Norge står overfor, si noe om hovedprioriteringer i 
tiden som kommer og avklare arbeids- og ansvars-
fordeling mellom forvaltningsnivåene. Sist, men 
ikke minst forventer vi en finansieringsplan som 
følges av bevilgninger.
 Bibliotekene har strukket seg så langt det 
overhodet er mulig, i mange tilfeller lenger enn det 
som er forsvarlig, med basis i svært begrensede 
budsjetter. Økt finansiell satsing på bibliotektil-
bud og fagkompetanse må til for at bibliotekene 
skal kunne gjenvinne sin samfunnsposisjon. I 
tillegg kan vi jo ønske at stortingsmeldingen blir 
kontroversiell nok til å skape debatt, at den ikke 
blir «forstått i hjel»...

Tema:
Fylkesbiblioteksjefer – med og uten visjoner
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Rogaland fylkesbibliotek,  
fylkesbiblioteksjef Merete N. Vinningland
Når det gjeld digitalt innhald og nettbaserte tjen-
ester, meiner eg at det bibliotek over heile landet 
treng, er tilgang til relevante databasar som det i 
dag er lisens på. Utan at dette er på plass er det 
vanskeleg å nå målet om lik tilgang på kunnskap 
uavhengig av faktorar som geografi og kommune-
økonomi.
 Ein felles søkeinngang til alle bibliotekbasar i 
landet og til digitalisert materiale vil også styrka 
bibliotektilbodet. Ein felles ABM-portal ser eg 
ikkje noko særleg poeng med.
 Styrking og fornying av kompetanse i biblio-
teksektoren må prioriterast høgt. Bibliotekreform 
2014 føreslår eit nasjonalt program for kompe-
tanseutvikling i biblioteksektoren.
 Kompetansen hos dei bibliotektilsette er ein 
viktig ressurs, også i dei minste biblioteka.
Biblioteka må samarbeida med andre sektorar på 
alle nivå, og Kunnskapsdepartementet må vera 
involvert i arbeidet med meldinga. Mange ser på 
biblioteka som utelukkande kulturinstitusjonar, 
og gløymer den viktige rolla biblioteka har som 
utdannings- og kunnskapsinstitusjonar. Det må 
leggjast til rette for eit tett samarbeide mellom dei 
ulike sektorane på alle nivå, både statleg, fylkes-
kommunalt og i den enkelte kommune.
 Litteraturen sin plass i den kulturelle skulesek-
ken (DKS) skal i følgje stortingsmeldinga for DKS 
handsamast i stortingsmeldinga om bibliotek. 
Dette undrar meg. Litteraturen er den einaste av 
kunstartane i DKS som ikkje får eigne statlege 
midlar. Det ser eg på som ei nedgradering av litte-
raturen. Tanken min går fort vidare til det mykje 
omtalte nivået på lesing hos norske skuleelevar.

Sogn og Fjordane fylkesbibliotek,  
fylkesbiblioteksjef Solveig Bjordal
Forventer at stortingsmeldinga følger opp signa-
lene i Bibliotekreformen om biblioteket som aktiv 
samfunnsinstitusjon. Folkebiblioteka sin framtid 
avhenger av at de går inn som deler av kommunen 
sine planar og utviklingsstrategiar.
 Stortingsmeldinga bør derfor sende klare signal 
til kommunene om hvor viktige folkebiblioteka er 
for samfunnsutviklinga både som sosial og møte-
plass og læringsarena. Forventer at fylkeskommu-

nen sin rolle i denne utviklinga blir klargjort, og 
at det settes av lokale midler til  
gjennomføring i alle fylkene.

Telemarksbiblioteket,  
fylkesbiblioteksjef Lillian Nilssen
Forventningene til Stortingsmeldingen om biblio-
tek er først og fremst knyttet til at den kommer 
– om ikke altfor lenge.
 Uansett hvor store forventninger en har til en 
Stortingsmelding, vil det for folkebibliotekvesenet 
være helt avgjørende med en solid kommune- 
økonomi for at bibliotekene skal få romslige  
levevilkår.
 En sterk kommuneøkonomi kan være avgjør-
ende for utviklingen av bibliotekenes tilgjengelig-
het, fagkompetanse, lokaler, samlinger, tjenester 
osv.
 En klar forventning er at bibliotekloven må 
bestå. Den har vært, er og vil være svært viktig 
for bibliotekvesenet.
 Øremerkede statlige midler til de svakeste leddene 
i bibliotekkjeden er selvsagt et sterkt ønske. Men det 
er igjen helt avhengig av en politisk forståelse for 
og vilje til å legge visse føringer på oppgaver som i 
utgangspunktet anses som kommunale.
 Statlige prosjektmidler og midler til bibliotek-
lokaler/bokbusser bør kanaliseres til fylkeskom-
munen/- regionen og behandles av fagorganet 
(fylkesbibliotek/regionbibliotek), som best kjenner 
bibliotekfeltets svake og sterke sider – før de an-
befales til politisk behandling.
 Program for nødvendig bibliotekutvikling, 
iverksatt av ABM-utvikling eller annet kompetent 
organ, etter oppdrag fra departementet, vil være 
en styrke for bibliotekvesenet. Her kan nevnes: 
kompetanseutvikling blant bibliotekpersonale, 
digitale tjenester, litteraturformidling, mobil 
bibliotektjeneste m.m.
 Leseferdighet, leseforståelse, formidling av  
litteratur, innkjøpsordninger m.m. – er blant de aller 
viktigste temaer en må ha store forventninger til.
 Mange av tiltakene som er foreslått i Biblio-
tekreform 2014 er helt nødvendige for å heve 
standarden på norsk bibliotekvesen. Struktur  
og organisering er i større grad avhengig av 
utenforliggende faktorer, som organisering av 
kommunesektoren, fylkene/regionene.
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Tema:
Fylkesbiblioteksjefer – med og uten visjoner

Vestfold fylkesbibliotek,  
fylkesbiblioteksjef Unni W. Minsås
Ettersom tida har gått siden utredningen ble 
presentert høsten 2006, er forventningene skrudd 
ned. Vi har allerede ventet lenge og i usikkerhet på 
hvorvidt utredningen ville munne ut i en stortings-
melding eller ikke. Når det er sagt, er det likevel 
positivt at vi har fått bekreftet AT det skal komme 
en stortingsmelding, OG at flere departement vil 
samarbeide om en felles melding. Det kan bidra til 
å gi den styrke. Jeg håper bare de blir enige…
 Jeg har forventninger om øremerkede midler 
fra neste år, forutsatt at vi får en stortingsmelding 
i år, men det begynner å haste… Det er på høy tid 
med et skikkelig løft for bibliotekene! Selv med 
en rød/grønn regjering og løfte om 1% av stats-
budsjettet til kulturformål, tror jeg få bibliotek i 
Norge har merket noe til dette. Det kan virke som 
man først vil tvinge bibliotek-Norge til endring 
før man vurderer hvordan man statlig skal satse 
og fordele stimuleringsmidler.

 Hvordan gjør vi oss fortjent til en statlig sat-
sing i den størrelsesorden utredningen la opp til? 
Gjennom å målbære og skape en grunnleggende 
forståelse for betydningen av gode bibliotek for 
innbyggerne våre.
 Folkeopplysningstanken som i sin tid lå til 
grunn for opprettelsen av bibliotek i alle landets 
kommuner, er stadig like aktuell enten vi bruker 
betegnelsen informasjonssamfunn eller kunn-
skapssamfunn. Bibliotek som tar sine brukere på 
alvor og arbeider med å utvikle seg i takt med tida 
og brukernes krav, bør premieres med økte bevilg-
ninger.
 Samtidig bør staten se behovet for tilskudd til 
koordinering og utvikling av fellestjenester som 
kan forenkle driftshverdagen for bibliotekene og 
gi bedre og mer likeverdige publikumstjenester 
uavhengig av bosted.

Tilbud på abonnement
Bok og bibliotek er et fagtidsskrift for biblioteksektoren i Norge.

Tidsskriftet tar opp temaer, trender og nyheter som angår bibliotek og bibliotek-
politikk. Det skal stimulere til faglig refleksjon og debatt og holde et våkent blikk 
på de kultur- og kunnskapspolitiske rammene som omgir biblioteksektoren.  
Bladet er uavhengig og redigeres etter Redaktørplakaten.

I anledning ny design og nytt nettsted har vi en rekke gode tilbud på abonnement.

Se www.bokogbibliotek.no for mer informasjon.

Eller ta kontakt med redaktør Odd Letnes.
Epost: odd.letnes@bokogbibliotek.no
Tlf: 41 33 77 86



Bok og Bibliotek           2 / 2008           39

Av 
spesialbibliotekar 
Marianne Bøe, 
Deichmanske 
bibliotek

Utlåns- og referansetje-
nesten ved Deichmanske 
bibliotek, hovedutlånet, 

lanserte i mai 2007 tjenesten 
«Lån en bibliotekansatt». Tank-
en bak tjenesten er at vi skal 
kunne hjelpe personer med krev-
ende eller omfattende spørsmål 
på en bedre måte enn det man 
rekker i veiledningen til daglig.
 Brukerne våre skal for 
eksempel kunne bestille tid 
sammen med en av bibliotekets 
ansatte når de trenger hjelp til 
å finne informasjon i forbind-
else med en skoleoppgave eller 
et prosjektarbeid, eller ønsker 
opplæring i bruk av biblioteket 
og mulighetene vi tilbyr. Per-
sonen som «lånes» får vite hva 
brukeren ønsker på forhånd 
og setter av et tidspunkt som 
passer begge parter. Man kan 
bestille en bibliotekansatt enten 
ved å bruke skjemaet som ligger 
på nettsiden vår, eller man kan 
ringe oss.
 Da Deichmanske lanserte  
tjenesten, valgte vi å gjøre det 
stille og rolig, uten å markeds-
føre den. Grunnen til det er at 
biblioteket til dag drifter og 
deltar i så mange tjenester at 
man rett og slett ikke har perso-
nalressurser – dersom etterspør-
selen skulle bli stor. Blant annet 
jobbes det daglig med Biblio-

teksvar, en lignende tjeneste der 
brukerne kan sende inn spørs-
mål på sms og epost, eller chatte 
med en bibliotekar.

Ikke alltid lån
Brukerne finner i dag tjenesten 
«Lån en bibliotekansatt» via 
hjemmesiden vår, og vi har også 
laget noen små kort der vi har 
skrevet litt om hva dette er og 
hvordan man bestiller. Disse 
ligger ved veiledningspunktene 
våre, og det er stadig brukere 
som tar dem med seg. Det har 
kommet inn en del spørsmål, 
men ikke alle har resultert i et 
fysisk møte mellom bibliotek-
ansatt og bruker.
 Det vi ser, er at mange sender 
inn spørsmål som vi lettere kan 
besvare gjennom en telefon-
samtale eller en e-post, og disse 
spørsmålene er av samme type 
som de vi får i Biblioteksvar. 
Noen bruker også skjemaet 
på nettsiden vår til å sende oss 
spørsmål om reserveringer og 
fornyelser av bøker; da henvises 
disse til rett sted. 

Bibliotekansatt
Men noen har også blitt «lånt». 
Vi har hatt flere som ønsker 
dataopplæring, kurs i søking 
i samlingene våre, og opplæ-
ring i bruk av «mappa mi». Da 

kommer brukeren til biblioteket 
og sitter sammen med en av 
de ansatte i 30–60 min og får 
en liten innføring. Vi har også 
hatt høgskolestudenter som skal 
skrive bachelor eller masteropp-
gave og trenger veiledning for å 
finne stoff. Da plukker vi frem 
et utvalg av det vi har å tilby, og 
viser dem også til andre baser 
og bibliotek. Referanseintervjuet 
på forhånd er svært viktig for å 
kartlegge akkurat hva brukeren 
spør om, hvilket nivå de vil ha 
informasjonen på og eventuelt 
hvilke språk de behersker.
 Noe av det spennende med 
denne tjenesten er at vi kan  
tilby brukerne en rekke ulike 
ressurser gjennom denne tjenesten. 
De ansatte ved hovedutlånet 
har stor bredde i utdanning og 
interesserområder, og når vi 
fordeler oppgavene som kom-
mer inn, så prøver vi å bruke 
av alle disse erfaringene. Derfor 
heter også tjenesten «lån en 
bibliotekansatt» og ikke «lån en 
bibliotekar» – vi ønsker å dra 
nytte av ressursene til alle som 
arbeider her.
 Vi finner informasjon til  
brukeren i samlingen vår, gjennom 
basene vi har tilgang til, og vi 
viser til andre baser og bibliotek 
som kan være til hjelp.

«Lån en  
bibliotekansatt»
Kom til Deichman og lån en bibliotansatt 
- eller bare slå av en prat.
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Biblioteket er mer enn bøker

Skulle vi ha bygget 
biblioteket opp fra 
grunnen av i dag, 
ville vi ikke ha satt 
boka i sentrum slik vi 
tradisjonelt har gjort. 

Ordene kommer rolig 
og bestemt fra Pernille 
Schaltz, den nye sjefen 

for Københavns Hovedbiblio-
tek. Hun klarte kunststykket å 
skape en heftig bibliotekdebatt 
på begge sider av Kattegat etter 
et intervju i avisen Politiken 26. 
desember.
 – Hva møter brukeren i dag 
når de nærmer seg inngangen, 
sier hun og peker ned mot 
Krystalgade. – Det første de ser 
gjennom de store vinduene er en 
avislesesal. Innenfor dørene mø-
ter man et stort og nokså tomt 
rom, med bokreoler i mange 
etasjer oppover. Tyngdepunktet 
i adkomsthallen er utlånsskran-

ken. Mange brukere kommer 
aldri lenger enn hit. For dem 
blir biblioteket bare et sted hvor 
man kan bestille og hente bøker.
 Schaltz ønsker seg et dyna-
misk bibliotek, et bibliotek som 
avspeiler det samfunnet det 
befinner seg.
 – I dag bruker bibliotekar-
ene bortimot 80 prosent av 
sin arbeidstid på bøker. Men 
bøker er bare én av flere kilder 
til informasjon og opplevelse i 
dag. Mange brukere etterspør 
internett, film og musikk. I 
tillegg kunne jeg tenke meg å 
tilby andre aktiviteter som for 
eksempel foredrag, debatter og 
undervisningsopplegg.Tekst og foto:  

Odd Letnes
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Kvinne, 36, jyde
Schaltz hadde aldri trodd at 
uttalelsene hennes i Politiken 
skulle utløse en så heftig debatt. 
Kanskje var det fordi hun er 
kvinne, bare 36 år – og i tillegg 
jyde. For det er ikke bare å 
”komme her” og tale det danske 
kulturparnasset i København 
midt i mot. Da blir det bråk.
 Det er først fremst hennes 
syn på hva et bibliotek skal være 
som ble oppfattet som en pro-
vokasjon, mener hun. For, sett 
fra kulturetablissementets side, 
begikk hun to ”feil” i intervjuet: 
Hun sa at det skulle være flere 
populære bøker ute i biblioteket 
– og flere bøker i magasinet, 
som riktignok skulle være åpent.
 Straks spratt forleggerne og 
forfatterne fra lenestolene og 
slo fast at det er boka som må 
være bibliotekets primære me-
dium. Noen gikk så langt som å 
stemple Schaltz som en regulær 
bokfiende, og kulturminister 
Brian Mikkelsen gikk på podiet 
og truet med å endre bibliotek- 
loven til bokas favør om den 
ikke ble tatt alvorlig av  
bibliotekarene.
 – Dette er jo helt feil. Jeg er 
på ingen måte fiende av boka. 
Men jeg mener at vi må formidle 
bøker på en annen måte enn 
vi gjøre i dag. I dag kjøper vi 
dem og setter dem tett i tett på 
hyllene med ryggen ut. På den 
måten blir de også borte. Er det 
noen god formidling?
 – Jeg vil i stedet at de sist 
innkjøpte og de mest populære 
bøkene skal stå utstilt med  
forsiden fram, men sammen med 
eldre og smalere bøker. Da vil 
brukeren lett kunne finne de nye 
bøkene og da viser erfaringen at 
også utlånet av de eldre bøkene 
vil stige.
 Det er også viktig hvor-
dan bøker og annet materiale 
organiseres i det fysiske rom-
met, mener hun. Dewey er til 

for bibliotekarer. En alfabetisk 
oppstilling av bøker er heller 
ikke særlig pirrende.
 – La oss tenke annerledes. 
Hvorfor ikke ordne ressursene 
– digitale og på papir – tema-
tisk eller i forhold til aktuelle 
problemstilinger? Hva om vi for 
eksempel brukte ”klima”, ”by-
liv” eller ”familie” som navn på 
små ”avdelinger” i biblioteket, 
hvor brukerne kunne finne alt 
fra bøker og musikk til film og 
andre digitale tjenester?

Den viktige Zonen
Allerede fra sin tid på Nord-Jyl-
land hadde hun gode erfaringer 
med å puste nytt liv i biblio-
teket. Som utviklingssjef ved 
Aalborg-bibliotekene, var hun 
med på å skape ”Zonen” på 
Hovedbiblioteket.
 Zonen er området rett innen-
for bibliotekets inngang, og er 
en tiltalende utstilling av de ny-
este og mest populære bøkene. 
Alle eksemplarene står 

med omslaget mot brukeren. 
Hun fikk også satt 90 prosent 
av barnebøkene i et åpent maga-
sin, for i stedet å bruke området 
til å lage aktiviteter for barna. 
Begge tiltakene har gitt stigende 
utlånstall.
 Det var nok særlig ideen om 
å lage en tilsvarende Zonen i 
Krystalgade som fikk litteratene 

ut på barikadene. Hovedbiblio- 
teket skal da ikke være en bok-
handel!
 Zonen er viktig i et nytt 
bibliotekkonsept, mener Schaltz 
og forteller mer om hva hun 
legger i det. Zonen er brukerens 
første møte med biblioteket. Det 
er det rommet som åpner seg for 
deg idet du kommer innenfor 
døra. Her finner du et bredt og 
aktuelt utvalg av bøker fra hele 
biblioteket. Forsidene står vendt 
ut slik at man lett kan finne det 
man leter etter.
 – Zonen skal vise deg bøker, 
filmer og spill du skal få lyst til 
å oppleve. Bøkene her kan ikke 
reserveres, noe som gjør at du 
har muligheten til å finne bøker 
alle snakker om og gå foran den 
vanligvis lange ventelisten.
 – Zonen er også stedet hvor 
du bare kan sette deg og strekke 
på bena. Kanskje faller blikket 
på en lekker kunstbok, en fris-
tende kokebok, eller en episode 
av den TV-serien du slukte for 

Vi har en biblio-
tekslov, som siger, 
vi skal ligestille de 
forskellige medier, 
så det må vi selv-
følgelig gøre, og når 
verden har ændret 
sig, skal vi så rent 
fysisk blive ved med 
at fremtræde, som  
vi altid har gjort? 
(Politiken, 26.12.2007)

La oss tenke annerledes, er et motto 
for Pernille Schaltz. Det provoserte 
kulturparnasset i København.
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to år siden og som du gjerne skulle sett igjen. I 
en egen videokrok kjøres smakebiter av filmer 
som finnes i biblioteket – uten å forstyrre da 
lyden er retningsbestemt, sier Schaltz ivrig. 
– Zonen er en sluse som fører inn i biblioteket. 
Når du vil ha mer, kanskje gå i dybden på et 
tema eller et fag, ligger hele biblioteket der og 
venter på deg.
 – Hvorfor tror du det kom så sterke reak-
sjoner på utspillet ditt?
 – Reaksjonene tyder på at vi bibliotekarer 
ikke har vært flinke nok til å fortelle allmenn-
heten hva et moderne bibliotek er. Bibliotek-
loven sier at vi skal sidestille de forskjellige 
medier, enten de er papirbaserte eller elektro-
niske. Da nytter det ikke å tviholde på tradi-
sjonen og se på boka som det eneste hellige. 
Verden omkring oss forandrer seg, og vi må 
forandre oss med den.

”Kommer du innom barnebiblioteket en 
tirsdag ettermiddag, finner du en masse 
gutter som spiller PS3, Wii eller dataspill. 
Du finner blå saftogvann og potetchips. 
Noen kaller det en populistisk fritidsklubb, 
men åpner man ørene bittelitt, hører man 
diskusjoner omkring grafikk, omkring 
lyd, omkring spillenes oppbygning og man 
hører også en bibliotekar som blander seg i 
diskusjonen.
 Debatten skjer riktig nok ikke i en 
foredragssal med en foreleser, den skjer 
kanskje ikke ut i fra de kvalitetskriterier 
som er kjent fra litteraturens verden – men 
den eksisterer! Og nettopp fordi den finnes, 
skiller bibliotekene seg fra nettkafeer og 
fritidsklubber.
 De nye mediene er en viktig del av 
virkeligheten! Vi er ikke et sekund i tvil om 
at vi lager bibliotek for barn og unge, som 
nettopp befinner seg i denne virkeligheten. 
Som bibliotekarer kan vi derfor ikke tillate 
oss å sette likhetstegn mellom de nye medi-
ene og ”mindreverdig” populærkultur - men 
vi vil ta mediene seriøst på samme måte som 
vi gjøre det med boka.”

 

Fra bloggen ”Det (næsten) bogløse  
børnebibliotek” (Aalborg Hovedbibliotek) 

Populær og nyttig funksjon i Mikromarc og Aleph!
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Det som startet 
debatten var et intervju 
i Politiken med den 

nye lederen av Københavns 
Hovedbibliotek, Pernille Schaltz. 
Hun kom blant annet til å si at for 
å få mer luft i bibliotekrommet, 
skulle noen bøker plasseres i 
kjelleren, slik at det første man 
skulle møte i Hovedbiblioteket, 
var populære bøker med 
forsiden ut. I tillegg skulle 
biblioteket satse mer på 
nye digitale medier i deres 
tilbud og formidlingspraksis. 
Dette førte til en storm av 
kommentarer fra forfattere 
og forleggere: Hvordan kunne 
en bibliotekleder si noe sånt? 
Bibliotek betyr jo boksamlinger 
– og bøker er lik litteratur. 
Derfor skal bibliotekene 
konsentrere seg om bøker  
og litteratur. 
 Videre het det: Hvis 
biblioteket vil være et ”sted 
å være”, et kulturhus eller et 
”lav-intensitet”-sted, så er det 
helt greit – men da er det bare 
ikke et bibliotek lenger! Denne 
holdningen ble mer eller mindre 
støttet av kulturminister Brian 
Mikkelsen (konservativ). Han 
åpnet opp for at en eventuell 
endring av bibliotekloven skulle 
sikre bokas særstilling på 

biblioteket, selv om han også sa 
at de nye medier skulle ha sin 
plass. Ganske få fra den danske 
bibliotekverdenen blandet 
seg inn, selv om lederen av 
Bibliototekarforbundet, Pernille 
Drost, flere ganger gikk i bresjen 
både i tv og ved å skrive kronikk 
og leserbrev. Hun forsøkte å 
forklare de opprørte forfatterne 
og forleggerne at biblioteket 
stadig vekk formidler litteratur, 
men at litteraturen også kan 
formidles og blir formidlet ved 
hjelp av nye digitale medier 
og at det derfor ikke er noen 
motsetning mellom nye medier 
og litteraturen.

Holdninger
Når det gjelder de nye medier, 
tok Pernille Drost også til 
orde for at bibliotekene ikke 
kan ignorere den nåvær-
ende mediekulturen, hvor 
mye kunnskap, kultur og 
informasjon nettopp blir 
produsert og kommunisert 
ved hjelp av digitale nettverk. 
Bibliotekene skal ikke stå 
utenfor disse, men aktivt delta  
i og være med på å skape dem.
I ukene som fulgte drepte nesten 
debatten seg selv idet frontene 
fremførte de samme påstandene 
og argumentene om og om 

igjen. Ingen av mediene hadde 
tydeligvis noen interesse i å få 
løst opp frontene.
 Debatten er viktig, fordi 
den sammen med utviklingen 
i bibliotekene viser at det 
er noen avgrunnsdype 
holdningsmotsetninger i synet 
på hva et bibliotek er i dagens 
og morgendagens samfunn. 
Debatten kan brukes til å 
tydeliggjøre og reformulere 
bibliotekets funksjon i det 
moderne kunnskapssamfunnet.  
 Hvis det er slik at store 
deler av befolkningen har en 
forventning om at bibliotek er 
en boksamling, og det betyr at 
man snur ryggen til bibliotekene 
fordi man mener at digitale 
nettverk og tjenester ikke er noe 
biblioteket skal tilby – da må vi 

Hva vil vi med 
biblioteket?

2008 startet i Danmark med noe så uvanlig som en offentlig debatt 
om bibliotekets rolle i samfunnet. 

Av Jack Andersen 
og Nanna Kann-
Christensen, 
Lektorer på 
Danmarks 
Biblioteksskole
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fra bibliotekverdenen komme oss 
ut i offentligheten og forklare hva 
man kan forvente seg av et offentlig 
bibliotek.
 Sett fra bibliotekverdenens side 
er det derfor behov for å ta denne 
debatten, siden det tydeligvis er 
en viss uklarhet omkring hva som 
er bibliotekenes formål. Det er 
derfor nødvendig å vende seg mot 
bibliotekenes lovmessige grunnlag. 
Lov om Bibliotekvirksomhed 
fra 2000. Lovens §1, formåls-
paragrafen, begynner med de 
klassiske ordene:
 ”Folkebibliotekenes formål er å 
fremme opplysning, utdanning og 
kulturell aktivitet.” Denne første 
del av paragrafen er uendret siden 
1964. Det er et poeng i seg selv at 
diskusjonen ikke har handlet om 
at folkebibliotekene skal fremme 
”opplysning, utdanning og kulturell 
aktivitet”. Formålsparagrafen 
fortsetter slik: ”(…) ved å stille 
bøker, tidsskrifter, lydbøker og 
annet egnet materiale til disposisjon, 
så som musikkbærende materiale, 
elektroniske informasjonsressurser, 
herunder internett og multimedier”.

Opplevelse
Som vi har sett i den senere tids 
debatt, har denne endringen 
hatt store konsekvenser. Det er 
nemlig denne ordlyd som betegner 
likestillingen av mediene. Endringen 
av formålsparagrafen betyr at 
bibliotekene ikke lenger bare skal 
fremme opplysning, utdanning 
og kulturell aktivitet ved å stille 
bøker og annet egnet materiale 
gratis til rådighet, men nå også 
ved å tilby folk opplevelse via nye 
medier for eksempel internett og 
internettbaserte ressurser.
 Men det er mange andre enn 
lovgiverne som har dagsordener 
for biblioteket. Københavns 
Hovedbiblioteks nye sjef, Pernille 
Schaltz, og mange andre i det 
danske bibliotekvesenet prioriterer 
å få så mange innbyggere som mulig 
inn i biblioteket, fordi det skaper 

legitimitet i samfunnet, 
og hos de bevilgende 
myndigheter – kommunene. 
En måte å gjøre det på, er 
for eksempel å tenke nytt om 
bibliotekrommet og satse mer 
på opplevelse i formidlingen 
av bibliotekets medier og 
muligheter. Forlagenes 
dagsorden er at bibliotekene 
skal satse på boka og støtte 
deres virksomhet ved å kjøpe 
mange eksemplarer av de 
populære titlene og dessuten 
sørge for at den smale 
litteraturen blir formidlet. 
Forfatterne (kanskje særlig 
de som ikke selger) er på 
samme måte interessert i at 
bibliotekene skal kjøpe og 
formidle den smale litteratur. 
Det skal bibliotekene også.
 Men bibliotekene er 
ikke først og fremst til for 
forfatterne og forlagene. 
Biblioteket er til for brukerne, 
innbyggerne, og har ingen 
bevaringsfunksjon. Det har 
vi andre institusjoner til. Den 
gruppen som det egentlig er 
vanskeligst å si noe om, er 
brukerne. Men vi har god grunn 
til å anta at fremtidens brukere 
er spesielt mediebevisste. De vet 
nøyaktig hva en bok kan gjøre 
for dem i forhold til et oppslag i 
Wikipedia eller et dataspill. En 
slik mediekultur skal biblioteket 
ut ifra sine premisser naturligvis 
skape rom for. Grunnen til 
at boka har vært enerådende 
på biblioteket, er jo fordi den 
hittil har vært det dominerende 
kunnskapsmediet. Men i dagens 
mediekultur konkurrer boka med 
en rekke andre opplevelses- og 
kunnskapsmedier.

Vanskelig statistikk
Det tyder altså på at det er 
mange forskjellige interesser og 
holdninger med i diskusjonen om 
hva bibliotekene er og skal være. 
Men hvorfor agerer biblioteker 
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som de gjør? Her er det 
nødvendig å se på hva 
som styrer bibliotekenes 
praksis. I den offentlige 
sektor i Danmark er det 
stor fokus på evaluering, 
og evalueringskriterier 
har alltid sterk innflytelse 
på institusjonenes atferd. 
Folkebibliotekene i dag 
blir på samme måte 
som alle andre offentlige 
institusjoner målt og veid 
av deres politikere som følge 
av et ønske om å sikre at de 
offentlige midlene blir brukt 
hensiktsmessig.
 Bibliotekenes virksomhet 
blir evaluert på flere måter. 
I mange kommuner arbeides 
det med resultatstyring 
og handlingsplaner 
for bibliotekene, og i 
bibliotekstatistikken kan 
man hvert år lese blant 
annet utlånstall, innkjøp 
av trykt materiale og 
elektroniske medier, og 
dessuten økonomi brutt ned 
på kommunenivå. Disse fakta, 
som er tilgjengelige for enhver 
politiker, forlagsdirektør eller 
bibliotekforsker, taler deres 
tydelig tale. Utlånstallet synker 
og andelen av digitale medier og 
elektroniske ressurser stiger.
 Denne måten å måle 
bibliotekenes suksess på er en 
kvantifisering av et politisk 
formål som må sies å være meget 
vanskelig å kvantifisere, og det 
tvinger biblioteket til å satse på 
det populære. Spørsmålet er også 
hva disse målinger egentlig sier 
om bibliotekets oppfyllelse av 
målsettingen om folkeopplysning, 
utdanning og kulturell aktivitet. 
Løsningen kan være å finne 
noen nye målemetoder, definere 
klarere mål og skape en bedre 
sammenheng mellom bevilgninger 
og mål.
 Situasjonen i kommunene 
er at de ansvarlige politikerne 

med den ene hånden skjærer i 
bibliotekenes budsjetter samtidig 
med at man har en forventning om 
utviklingsorienterte og proaktive 
biblioteker. Ved å evaluere 
bibliotekene kvantitativt fremmer 
man den markedstenkningen som 
blir kritisert i den aktuelle debatt.
Men løsningen er ikke å gi boka 
en særstatus i en lovrevisjon, men 
snarere å tvinge kommunene til å 
reflektere over hvilken funksjon 
biblioteket skal ha i kommunen, for 
eksempel ved å utarbeide en lokal 
bibliotekpolitikk, slik det allerede er 
gjort i enkelte kommuner. 

Mange stemmer
Biblioteket (re)presenterer naturligvis 
flere mediekulturer, men biblioteket 
er også et sted for selvrealisering og 
identitetsutvikling ved bruk av de 
(re)medier og rom biblioteket stiller 
til rådighet.
 Derfor er det også avgjørende 
for moderne bibliotekvirksomhet 
at man er seg bevisst at det finnes 
sosiale og kulturelle grupper med 
meninger som ikke har en ”offentlig 
stemme”, men som har rett til å 
ha det. Det krever at biblioteket 
tør å kommunisere og skape en 
forventning om at biblioteket ikke 
kun er for ”bokfolket”.
 Man skal heller ikke bygge på 
et syn hvor grunnsatsen er ”hva 
kan biblioteket gjøre for meg” 
– men i stedet tenke ”hva kan jeg 
gjøre med biblioteket”. Altså: Et 
moderne bibliotek er et kulturelt 
og demokratisk hus med en variert 
mediesamling, med forskjellige rom 
til forskjellig bruk. 
 Bibliotekutvikling i det 21. 
århundre er derfor et spørsmål om  
å kunne håndtere og formidle 
kultur og opplevelse, forskjellige 
kunnskapsmedier og menneskelig 
identitetsbygging. Alt dette 
krever et personale og en 
bibliotekarutdanning som tenker 
i design av rom – for kunnskap, 
kultur og opplevelse.

En lengre versjon 
ligger på www.
bokogbibliotek.no
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PopKult  
– å kaste ungdomskroken  
på elva

Der kan ein som oftast 
finne bøker som Norsk 
Kulturråd må definere 

som ungdomsbøker for at dei 
skal bli kjøpt inn i 1500 ek-
sempla. Det vil seie alle bøkene 
som er alderskoda med det for 
lånarane totalt ubegripelige 
”mu” i bibliotekkatalogen.
 Der er det ofte brosjyrar frå 
språkreiser i utstillingsmon-
trane. Der er det gjerne nokre 
lefsete teikneseriefhefte i ein 
kasse ute ved hjørnet. Møble-
mentet består av ein holete sofa 
for å gje det vesle området ein 
slags rustikk stil.
 Og felles for dei fleste ”ung-
domskrokane” rundt om er at 
dei nesten ikkje blir brukt av 
målgruppa, og at bibliotekarar 
flest synest det er greitt at det 

er slik. Viss ein hadde rådd over 
halvparten av den energien, 
innsatsviljen og stillingsres-
sursane som blir barnesatsinga 
til del, ville bibliotekstilbodet 
til ungdom sett heilt annleis ut. 
Sett i eit slikt perspektiv kan 
ungdom eller unge umuleg vere 
biblioteka sin heilage gral. 

Liksomhippe
Og kanskje det er like greitt? 
For ei fetisjering av biblioteks-
tilbudet til ungdom, som den 
typiske ”ungdomskroken” er 
uttrykk for, er heller ikkje bra. 
Den ser på ungdom som ei eins-
retta målgruppe, som ein liksom 
greier å nå ved å spele på eit sett 
med liksomhippe ungdomskodar.
 Den store forvirringa som rår 
rundt dei få biblioteksatsingane 

som finst med ungdom som 
målgruppe seier noko om det. 
Eg har sjølv stått som represen-
tant for ei satsing som hadde 
gladvold og seksualitet som 
fokus. Men alle unge likte ikkje 
gladvold. Mange unge var fak-
tisk aktive motstandarar av glad 
fiksjonsvold. Alle unge likte 
ikkje sex heller. Ein del unge var 
faktisk aktive motstandarar av 
seksuelle framstillingar.
 Ein ser det på dette viset: 
Ungdomstida er den tida kor 
du prøver å ikkje skilje deg for 
mykje ut frå alle rundt deg, 
samstundes som du også gjer 
det motsette, nemleg definerer 
deg vekk frå ”alle andre”. Når 
vi i tillegg veit at ungdomstida i 
dag varer heilt fram til du stiftar 
familie, og i somme tider forbi 

Er ungdom den målgruppa som alle bibliotek higar mest etter å nå? 
Kvifor er då innsatsen på same tid på eit minimum? I middels gode 
fall har det begrensa seg til ein krok i eit hjørne av lokalet,  
populært kalla ”ungdomskroken”.

Av Stig Elvis 
Furset, Buskerud 
fylkesbibliotek 
- Drammens- 
biblioteket
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det, er det kanskje ikkje så rart 
at barnebibliotekarane er for-
virra og at vaksenbibliotekarane 
ikkje bryr seg.

PopKult i Drammen
Ved Drammensbiblioteket er vi i 
skrivande stund godt i gang med 
ei satsing som vi håpar skal kun-
ne gje nokre svar på den forvirra 
blindpassasjertenkinga som set 
sitt preg på norske bibliotek sitt 
ungdomstilbud. Satsinga har 
vi døypt ”PopKult”. Den skal 
framstå som ei eiga ”geografisk 
avdeling” i lokala til Drammens-
biblioteket.
 Samanstillinga av ord sig-
naliserer to ting: Pop står for 
at populærkulturen skal vere 
ein dominerande faktor i både 
materiale og innredning, medan 

Kult seier noko om at det skal 
vere eit undergrunnspreg over 
tilbudet i tillegg. Vi lener oss der 
mot termar som kultbok, kult-
film, kultband etc. Med andre 
ord skal du finne materiale som 
kan vere både smalt og popu-
lært. Sagt på ein annan måte: 
høgkulturen har ikkje monopol 
på å vere smal, slik ein alltid får 
inntrykk av når dei ulike inn-
kjøpsordningane blir debatterte.
 Vi har utarbeida eit sett med 
teser, kor eg kan nevne nokon:
 PopKult skal ikkje vere eit 
ungdomstilbud i tradisjonell for-
stand. Vi har ei vidare målgrup-
pe enn tenåringar. Målgruppa 
vår er rett og slett alle som er 
interesserte i sub- og populær-
kultur, uavhengig av alder, og 
samlingane skal spissast i den 

retninga. Viss ein tenkjer seg  
biblioteksrommet som eit 
byrom, skal PopKult vere eit 
svar på bydelar som Camden 
i London, Grünerløkka i Oslo 
etc. Posisjonen som outsider skal 
vektleggjast i samlingsutvik-
linga, og vi har som målsetting 
å kjøpe inn materiale som få 
andre bibliotek har.

Dansk debatt
I litteraturtilbodet vil vi prøve å 
integrere ungdomslitteraturen frå 
Norsk Kulturråd med vaksen-
litteratur som passar inn i avdel-
inga sin profil. Norske bibliotek 
er ikkje forplikta til å stigmati-
sere litteraturen for unge, sjølv 
om Norsk Kulturråd, forlags-
bransjen og bokhandlarane  
gjer det. Vår tese er at denne 
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litteraturen vil nå breiare 
lesargrupper viss den blir meir 
integrert i det øvrige materialet.
 Då skal også PopKult behand-
le dei ulike medieplattformane 
likt. Bøker, teikneseriar, spel, 
film og musikk skal eksistere 
side om side som likeverdige 
kulturuttrykk. PopKult skal ha 
det aller siste og beste innanfor 
desse uttrykka, tilpassa avdel-
inga sin profil. Om kunnskapen 
kjem til kort hos oss som står 

for tilbudet, skal vi søkje den 
aktivt utanfor biblioteket, som 
til dømes i spesialforretningar 
av ulikt slag. Litteraturen, eller 
boka, er lite tjent med at vi ser 
på den som ein mediesjanger 
som treng spesialbehandling. 
Vi er klar over at det ikkje er 
ukontroversielt.
 Under Stavangerkonferansen 
i februar var eg vitne til ein 
debatt om litteraturpolitikk, 
kor ein også kom inn på disku-
sjonane ikring kanon som ein 
har hatt i Sverige og Danmark. 
Der uttalte ein av debattantane, 
Cecilia Wikstrøm frå Sverige, at 
eit mål for biblioteka burde vere 
å stå vakt om litteraturen og slå 

ring rundt bøkene. Biblioteka 
sitt oppdrag var å skulle vere ei 
motkraft, eller motgift, mot det 
ho oppfatta som negative trendar 
i samfunnet. I den samanhengen 
var det fullstendig framandt for 
henne å tenkje seg at biblioteket 
skulle tilby dataspel, eller i det 
heile ha datateknologi tilgjeng-
eleg for brukarane.
 Eg heldt på å dette av stolen i 
forundring, men det var kanskje 
ikkje så framande tankar ho 

kom med? For der var ein god 
del nikkande hovud i salen. Og 
det får stå som eit symbol på 
del av ei haldning som har sett 
på dataspel i biblioteka ut frå 
denne tesa: I den grad ein har 
dataspel i samlinga eller som 
eit tilbud skal målsettinga vere 
at dei unge plukkar med seg ei 
bok samstundes, eller oppdagar 
bøkene via dataspela.
 Som den danske kulturminis-
teren Brian Mikkelsen har sagt 
det i debatten i Danmark: ”Boka 
er det sentrale. Dei andre media 
skal understøtte boka”. Ein slik 
filosofi, eller eit slikt grunnsyn 
på kva biblioteket skal vere som 
både Wikstrøm og Mikkelsen 

står for, trur vi er feilslått. Det 
er fleire grunnar til det. For det 
første harmonerer den ikkje med 
korleis unge bruker ulike media. 
For unge er det av liten relevans 
kva medieplattform kulturelle 
uttrykk og opplevingar kjem 
i. Om til dømes dataspel sin 
funksjon i biblioteket skal vere å 
understøtte boka, så vil ofte dei 
dataspela ein kjøper inn rett og 
slett ikkje holde kvalitativt mål.
 Det blir som med film: viss ein 
har ”filmatisert litteratur” som 
eit hovudkriterium for innkjøp 
blir i grunnen filmen i seg sjølv 
heilt utan interesse. Då er det 
betre å la vere. Til sjuande og 
sist synest vi denne tankegongen 
om at andre medium skal støtte 
boka er altfor defensiv på 
litteraturens vegne. 

Opplevingskultur
PopKult skal stå for ein levande 
opplevingskultur. Det skal vere 
høge omløpstal på det vi kjøper 
inn, og kva dette innebærer skal 
definerast. Men det skal vere 
rom for å feile i innkjøpa. Nytt 
materiale som ikkje blir lånt ut 
gir oss breiare kunnskap om 
brukarane av avdelinga  
sine behov.
 Vi som står bak er ei gruppe 
av tilsette på Drammen biblio-
tek og Buskerud fylkesbibliotek, 
som er drivne av entusiasme 
for, og kunnskap om, feltet som 
avdelinga dekkjer.
 Vårt håp er å dra nye lånar-
grupper til biblioteket, i tillegg 
til å gjere Drammensbiblioteket 
til ein meir relevant del av dei 
unge i byen sitt kulturelle liv.  
I tillegg vil ei satsing som dette 
sikkert kunne få ringverknader 
ut over vårt bibliotek. 
 Summa summarum: PopKult-
avdelinga har utsikt over Dram-
menselva. Herifrå vil vi altså 
kaste den tradisjonelle ungdoms-
kroken på havet, og forhåpent-
legvis aldri meir sjå den igjen.

Deilig å være på biblioteket – i Drammen!
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Ut i Second Life 

Sett deg på et flygende 
teppe og få en omvisning 
på øya. Gå tur i 

eventyrskogen og finn utdrag 
av eventyr gjemt bak stein og 
tuer. Benk deg i en sofagruppe 
i bibliotekhuset, for en prat 
om ”det annet liv” og hva du 
kan utrette her. Få med deg et 
forfatterbesøk eller et foredrag 
om litteraturformidling. Oppe i 
skyene kan du møte lesesirkelen 
din eller ha arbeidsmøte.
  Rundt omkring på hele øya 
finner du lenker til relevante 
nettressurser, tips om litteratur, 
søk i bibliotekkataloger, forfatter-
portretter og bokanmeldelser 
– i tillegg til tips om arkiv, 
bibliotek eller museer verdt et 
besøk i den virkelige verden. 
En bibliotekar er tilgjengelig i 
bibliotekhuset for å hjelpe deg 
med referansespørsmål, vise deg 
rundt på øya eller veilede deg i 
den virtuelle verdenen.
 Slik ser prosjektgruppen 
bak ”Norgesbiblioteket i 
Second Life” for seg noen av 
aktivitetene på øya som skal 
stå ferdig nærmere sommeren. 
Satsingen legger blant annet 
vekt på å kurse bibliotekarene 
i nye måter å bruke nettet på, 
som et ledd i å møte brukerne 
der de er, også i ”virtual reality” 
(VR). Vestfolds biblioteker i 
Second Life har vært gjester hos 
danske Info Island DK siden 
november 2007. Nå venter 
prosjektgruppen på leveringen 
av sin egen øy med navnet 
Norgesbiblioteket.

Hvorfor Second Life?
Second Life er i dag den største 

virtuelle verden som ikke 
primært er basert på spill. Det 
er en utvikling i Second Life 
som heller mot kunnskapsdeling 
og utdanningsaktiviteter. En 
rekke utdanningsinstitusjoner 
har etablert seg i denne virtuelle 
verdenen og plattformen egner 
seg godt til møter og lærings-
aktiviteter. Konsulentselskapet 
Gartner spår at 80% av dagens 
aktive internettbrukere vil delta 
i en eller flere ikke-spill-baserte 
virtuelle verdener innen 2011. 
Flere multinasjonale konserner 
som IBM og Cisco eksperiment-
erer med egne virtuelle verdener 
for sine ansatte. Utdannings-
institusjoner og bibliotek har 
migrert til Second Life en god 
stund allerede.
 Biblioteket skal være der 
folk er, og befolkes de virtuelle 
verdenene i større grad i tiden 
framover, vil vi gjerne være i 
forkant og tilegne oss kompe-
tanse på denne arenaen nå. Vi 
vil unngå å komme halsende 
etter brukerne senere.

Bibliotektjenester
Blant tjenester det er naturlig å 
tilby i Second Life, er tilgang til 
kataloger og allerede eksiterende 
elektroniske bibliotektjenester. 
Vi tenker å samle eksisterende 
og framtidige digitale bibliotek- 
og informasjonstjenester, samt 
tilby samlinger av nettressurser 
spesielt utviklet i og for Second 
Life.
 Vi ønsker å prøve ut den 
virtuelle verdenen som en 
kulturell møteplass med 
mulighet for visning av 
kunst, installasjoner og ulike 

former for historiefortelling 
(animasjon, film, tegneserier, 
ulike tekstformer) produsert i 
Second Life eller ”real life”. Vi 
vil prøve ut arrangementstyper 
for ulike målgrupper med 
forskjellig innhold. Second 
Life representerer et miljø, 
som uavhengig av geografisk 
tilhørighet, syr digitale tjenester 
sammen og tilbyr brukeren 
en møteplass for informasjon, 
læring og interaksjon. Biblio-
teket her vil være et åpent, 
virtuelt læringsmiljø, hvor 
brukere kan utveksle kunnskap 
med andre. På sikt er det et 
mål å bemanne det virtuelle 
biblioteket.
 ABM-utvikling bevilger 
150 000 kroner i 2008 til 
prosjektet og gir Vestfold 
fylkesbibliotek oppdraget 
med å bli en læringsarena 
for bibliotekarer i virtuelle 
verdener (”virtual reality 
– VR). Samarbeidspartnere er 
Larvik bibliotek og Tønsberg 
og Nøtterøy bibliotek. Prosjektet 
vil inngå som en del av Norges-
biblioteket på nett – ABM-
utviklings satsing på det  
digitale biblioteket.

Av Ellen 
Høstmark Bustø, 
prosjektleder, 
Vestfold 
fylkesbibliotek

Biblioteket skal være der folk er.

Snart får bibliotekene sin egen øy med 
navnet Norgesbiblioteket.
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Bøker på  
bølgene blå

Tekst og foto: 
Heidi Hattestein
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Ei lita jente har fun-
net to bøker. Det er 
vanskelig å lese titlene 

mellom de hardt sammenpressa 
fingrene, men det er noe om Ole 
og Einstein; de handler antagelig 
om et ganske smart barn. Jenta 
sitter og tviholder på permene 
med et tilfreds smil, helt til bar-
nehagetanta kommer og sier at 
hun må gi dem fra seg; de skal 
registreres i «skranken» (det vil 

si skrivebordet som er trykket 
inn i kroken ved trappa).
 Det begynner å rykke rundt 
munnen på jenta; hun vil ikke 
skilles fra bøkene. «Du skal 
få dem igjen med en gang,» 
lover barnehagetanta med mild 
stemme. Den lille jenta gir dem 
nølende fra seg, men gråten 
tar overhånd da hun ser dem 
forsvinne bortover dørken i 
hendene på den voksne dama 

som nesten stanger hodet i ta-
ket. Sånn er det å være fanget av 
bøkenes magi.
 Onsdag 5. mars var dagen da 
det skulle ha skjedd. Bokbåten 
Epos var venta til Bulandet og 
Værlandet, to øysamfunn som 
ligger helt ute i havgapet i Sogn 
og Fjordane. Bulandet består av 
365 forblåste holmer og skjær 
som til enhver tid er prisgitt 
havets påfunn. Værlandet er 

Bokbåten Epos bringer  
bøker og teater ut til de 
mest bortgjømte krokene 
langs kysten av Sogn og 
Fjordane, Hordaland og 
Møre og Romsdal. Men 
noen ganger er det bare  
så vidt det går.
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hakket mindre værutsatt. Bygda 
«gjømmer» seg bak det høyeste 
fjellet på øya, Høgkletten 163 
meter over havet.
 De to øysamfunnene er 
knytta sammen med et nett av 
bruer. (Ønsker du å sykle den 
drøye mila mellom de to byg-
dene, kan det være greit å vite at 
du får leid sykkel på lokalbutik-
ken i Værlandet med det samme 
du kommer av ferja fra fastlan-
det. Et lite eventyr.) 

Storm og bunad
Denne onsdagen i mars skulle 
bokbåten først gått ut til Bulan-
det og vært der noen timer, før 
den skulle ha fortsatt inn igjen 
til Værlandet. Men havet er opp-
rørt. Det blåser 22 sekundmeter 
i kastene, en liten storm som 
gjør sitt for å hindre kulturen i 
å nå ut til kystfolket. Mannska-
pet må improvisere. De klarer 
å komme seg ut til Værlandet, 
men ikke lenger, og de må ligge 
der hele dagen.
 Slapset kommer ned fra 
himmelen horisontalt. Det høres 
naturstridig ut, men det er sant. 
I Værlandet snør og regner det 
bortover, godt hjulpet av vinden 
som nesten aldri løyer her ute. 
Det hjelper ikke med paraply. 
Folk kler seg i Værlandet-bunad, 
det vil si fora kjeledresser som 
holder kroppen varm og hodet 
passelig kaldt! 
 – Vi har en verdifull last. Vi 
må ta hensyn til bøkene, sier alt-
muligmann Finn-Erik Moberg 
om den urolig sjøen.
 Nede i vomma er båten fylt 
med bøker fra dørk til tak, i 
tillegg til ei lita scene. Bokbå-
ten har alltid med seg et kul-
turinnslag, i øyeblikket et duk-
keteater om Lille Blå og Ulrik 
Mus som blir uvenner og venner 
igjen innen teppet går ned.

Også teater
Kulturtilbudet på bokbåten vari-

erer. Noen ganger er det trylle-
kunstnere, andre ganger musike-
re eller småslemme klovner som 
stjeler sokkene til ungene og gir 
dem våte smellkyss på bolle-
kinnene, en sitrende blanding 
av spenning og vemmelse som 
undertegna husker godt  
fra sin egen barndom på ei øy 
like i nærheten; en jublende 
følelse av at klovnen valgte meg, 
blandet med djup fornærmelse 
over at han lukta på sokken min 
foran alle med en grimase som 
ikke levna tvil om den tvil-

somme odøren.
 – Vi voksne kan nesten ikke 
forestille oss hvor dramatisk det 
oppleves for barn å komme på 
teater på bokbåten, sier mannen 
som gir stemme og bevegelse til 
dukkene, Kjell Matheussen ved 
Dårekisten Teater (darekisten-
teater.no).
 – Publikum er flott på disse 
småstedene. Større steder kan 
jeg oppleve at barn er «matleie»; 
de har så mange tilbud. Men her 
er ungene veldig engasjerte og til 
stede, forteller han. 

Latter og lunsj før skuta 
skal bakse videre mot 
uværet.
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Våt drøm
Vi er samla til lunch rundt 
langbordet i pauserommet. Vi 
snakker fremdeles om været som 
nesten stoppa bokbåten denne 
stormfulle dagen i mars. Det 
blinker i øynene på altmulig-
mann Finn-Erik. Han er i ferd 
med å lade den verbale kanonen, 
han klarer bare ikke å dy seg: 
 – Vi kan jo ikke skremme 
aldeles vettet av bibliotekarene, 
fyrer han av med glimt i øyet.
 Det er en herlig blanding 
av typer og yrkesgrupper på 

bokbåten, en miks av boklig og 
praktisk lærdom som er gjen-
sidig avhengig av hverandre. 
Skipper Svein Ivar Vinnes er 
sånn passelig interessert i teater. 
Halvveis ut i bokbåtturnéen, 
som varer i cirka tre måneder 
nå på vårparten og like lenge på 
høsten, har han fremdeles ikke 
sett dukketeateret. Men han er 
hjertelig til stede og trygg å ha 
når det begynner å gynge under 
føttene på bibliotekarene som 
to ganger i året tar sin tørn om 
bord. Det er et eksotisk avbrekk. 

Epos får stadig henvendelser fra 
bibliotekarar over det ganske 
land som kunne tenke seg en 
jobbetur; en slags bibliotekare-
nes våte drøm.
 – Det er totaliteten som fen-
ger, sier teatermannen. – Sum-
men av bøker, teater, mennesker 
og båt. Både publikum og vi 
som jobber her, er privilegerte.

To ganger i året
I de tre vestlandsfylkene bor folk 
spredt og langt fra bibliotekene. 
Nærmeste alternativet for folk 
på Bulandet og Værlandet er 
skolebiblioteket i kommunesen-
teret Askvoll én time unna med 
ferje, eller eventuelt folkebiblio-
teket i Førde, det store handels-
senteret i Sogn og Fjordane, 
ytterligere én times kjøretur fra 
Askvoll.
 – Bokbåten kommer to 
ganger i året. Det høres kanskje 
ikke så ofte ut, men lånerne 
bytter bøkene seg imellom, og 
fordelen er jo at de får ha dem 
lenge, sier spesialbibliotekar ved 
Sogn og Fjordane Fylkesbiblio-
tek, Ingrid Dræge.

Pippi bestemmer
Inne på bokbåten er ei dame i 
ferd med å plukke ut cirka 350 
bøker i bytte mot et tilsvarende 
antall som hun nettopp har 
levert tilbake. Hun er bibliote-
kets kontakt i Bulandet. Både 
Bulandet og Værlandet har hver 
sin lille filial hvor folk kan låne 
bøker utenom de to årlige stop-
pene til Epos. Filialene har livets 
rett som følge av velvilje fra 
bokbåten og lokale entusiaster. 
Førstnevnte låner ut bøker, sist-
nevnte tar på seg jobben å lempe 
de tunge bokkassene og sortere 
lektyren.
 Bokdama i Bulandet heter 
Petra Norstrand Rogne, eller 
Pippi blant venner. 
 – Man må være sterk for å bære 
så masse bøker, sier hun leende. 

Når været er på det tøffeste, stiller både 
voksne og barn i Værland-bunad, eller 
”parkdress”, om man vil.

Lita jente oppslukt i bøkenes 
store verden.
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Hun forteller at filialen holder 
til i samme bygg som eldreboli-
gene, og at døren aldri er låst.
 – I teorien kan folk låne 
bøker døgnet rundt, men vi sier 
at det ikke er nødvendig etter 
klokka ni. De eldre må få ro. 
 – Forsvinner det noensinne 

bøker, spør vi.
 – Aldri, svarer hun.
 Et raskt blikk på utvalget 
vitner om at hun prøver å tenke 
allsidig. 350 boklige godbi-
ter spenner fra tungvekteren 
Gabriel Garcia Marquez til Alf 
Andersson sin bok om hvordan 

man skal behandle felt vilt.
 Pippi bestemmer hva folk her 
ute skal lese det neste halvåret, 
for å sette det litt på spissen. 
Bra da, at hun er ei like allsidig 
dame som navnesøstera i den 
litterære verdenen!

Bokbåten Epos er ein båt som går som omreis-
ande bibliotek for mindre stader langs kysten og 
inni fjordane i vestlandsfylka Hordaland, Møre 
og Romsdal og Sogn og Fjordane. Drifta av bok-
båten er eit samarbeid mellom fylkesbiblioteka i 
desse tre fylka og skjer frå MS «Epos».

Bibliotekbåtdrifta i Hordaland starta i 1959 frå 
fiskebåten «Abdullah», men det vart etter få år 
tydeleg at ein trong ein større og meir tenleg 
båt og i 1963 vart MS «Epos» spesialbygd for 
å kunne gå som bibliotekbåt for Hordaland 
fylkeskommune, og allereide året etter vart også 
Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal med i 
ordninga. Bokbåtbiblioteket har 20 000 bøker, 
av det er det plass til 6000 i båten, resten er all-
tid utlånd eller utplassert på stoppestadane. Der 
er det eigne kontaktpersonar som arbeider som 

bindeledd mellom lånarane og biblioteket, og 
som arbeider for å få rotasjon på bøkene mellom 
vitjingane av bokbåten på staden. Attåt bøker og 
lydbøker har båten med eit kulturprogram som 
til dømes kan vere forfattarar som les frå bøkene 
sine, eller små teaterframsyningar.

MS «Epos» vart bygd i 1963 ved Oma Båtbyggeri i 
Strandebarm. Båten er 80 fot og kan ta med 100 
passasjerar og har ein marsjfart på 17 knop. Han 
fekk nye motorar i 2004, ny innreiing i 2006 og 
er eigd av Vinnes Skyssbåtservice AS i Fusa.

Det er i vinterhalvåret Epos går som bibliotekbåt, 
resten av året vert han nytta som selskapsbåt, i 
turisttrafikk og annan skysstrafikk.

Kilde: Wikipedia

 Fakta om Epos

Det er også et lite teater om bord.
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Elektroniske & trykte tidsskrift
Håndtering av og tilgang til e-ressurser

Referanse- & fulltekstdatabaser
E-bøker

Sammen kan vi bevare vår klode.

Bekymret for miljøet?

For mer informasjon se 
www.ebsco.com/green

EBSCO - 
grønne verdier
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En litterær start 
I Storbritannia får alle barn tilbud om gratis bøker fra de er åtte 
måneder gamle. Tanken bak det såkalte Bookstart-programmet er 
at jo tidligere barn blir kjent med bøker og lesing, desto bedre blir 
skoleprestasjonene. Men nå vil utdanningsministeren satse mer 
på internett for å gjøre små hoder klokere.

Av Synnøve  
Aspelund,  
frilansjournalist
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Det startet med en 
gratis bokpakke til 300 
babyer i Birmingham i 

1992. Deretter vokste Bookstart 
seg stadig større og er i dag 
et nasjonalt program for hele 
Storbritannia. Ideen har dessu-
ten vakt oppmerksomhet i andre 
deler av verden, og fått forgrei-
ninger i land som Korea, Japan, 
Taiwan, Australia, Thailand 
– og andre europeiske land.
 Bookstart oppmuntrer alle 
foreldre og omsorgspersoner 
til å lese for barna fra så tidlig 
alder som mulig – og gir solid 
hjelp på veien. I tre omganger 
får småbarnsforeldre gratis 
bokpakker, som også inneholder 
råd om hvordan man skaper 
en god leseropplevelse sammen 
med barnet. Den første bokpakk-
en deles ut av helsepersonell 
når barna er på helsesjekk i 
åtte-månedersalderen. Neste 
pakke er for ett- til to-åringer, 
og er tilgjengelig på alle landets 
bibliotek. Den siste bokgaven er 
rettet mot barn opptil fire år og 
deles ut i barnehager, førskoler 
og bibliotek.
 Alle pakkene inneholder 
to bøker tilpasset den aktuelle 
alderen. Ideen er både å vise at 
bøker er morsomt, få flere til 
å bruke bibliotekene, og ikke 
minst, få flere til å lære seg å 
lese tidligere, noe som bedrer 
skoleresultatene. Å få foreldre til 
å snakke med og lytte til barna, 
er også et viktig aspekt.
 – Å glede seg over bøker  
fra småbarnsalderen, danner 
grunnlaget for tidlige leseferdig-
heter og utvikler barnets tillit 
som elev. Dette er langsiktige ge-
vinster, men gleden av å snakke 
og lytte sammen gir umiddel-
bare gevinster og bidrar til å 
bygge kjærlige forhold mellom 
barn og voksne, sier Rosemary 
Clarke, lederen av Bookstart.

Løft for bibliotekene
Bookstart-pakkene inneholder 
også tips til andre barnebøker 
og informasjon om bibliotek-
tjenestene. For mange foreldre 
er terskelen høy for et besøk på 
biblioteket, men Bookstart har 
sørget for at flere våger seg inn. 
Mange foreldre sier de har blitt 
positivt overrasket over at for-
holdene er lagt bedre til rette for 
barn enn de hadde trodd. Barna 
må for eksempel ikke være  
musestille hele tiden, og foreld-
rene slipper å betale bøter for 
sen innlevering av barnebøker. 
Ulike arrangementer på biblio-
tekene er også en del av bok-
programmet.
 – Fortellerstundene på 
biblioteket har hjulpet meg til 
å skjønne hvordan jeg kan dele 
en bok med babyen min. Hun 
elsker dem! Vi går oftere på 
biblioteket nå for å låne bøker 
og føler oss alltid veldig vel-
komne der, skriver en forelder 
fra Denbighshire på nettsiden til 
Bookstart.
 Undersøkelser foretatt av 
Barrie Wade og Maggie Moore 
har dokumentert at foreldre som 
har brukt Bookstart-bøkene, oft-
ere går på biblioteket enn foreldre 
som ikke har brukt dem: 43  
prosent av ”Bookstart-famili-
ene” tok med seg barna på  
biblioteket minst en gang i  
måneden, mens tallet for de 
andre var 17 prosent.

Obligatorisk internett
Bookstart har hatt en kraftig 
vekst de siste årene. Både forsk-
ere, lærere, bibliotekarer, politik-
ere, foreldre og barna ser ut til 
å ha stor tro på programmet. 
Sammenhengen mellom tidlig 
innvielse i bøkenes verden og 
gode skoleprestasjoner er doku-
mentert i flere studier. Men den 
klassiske boka blir utfordret av 
data og internett.

 Utdanningsministeren i 
Storbritannia, Jim Knight, har 
nå tatt til orde for en sterkere 
vektlegging av IT som redskap 
for barns læring. Bakgrunnen 
er at gapet i skoleprestasjoner 
mellom elever fra rike og fattige 
områder i Storbritannia, har økt 
de siste årene. Tallene varierer, 
men tendensen er uansett så 
alvorlig at utdanningsminister 
Jim Knight mener nye kluter 
må til for å krympe gapet. Han 

ønsker derfor at alle barn skal 
ha tilgang på internett hjemme.  
I praksis innebærer det at for-
eldre kan bli pålagt å installere 
internett privat. Mer enn én mil-
lion britiske barn har i dag ikke 
tilgang på pc når de er hjemme, 
noe Knight mener er med på å 
skape store kunnskapsforskjeller.
 – Hvis det bare er én ting jeg 

Mer enn én million britiske 
barn har ikke tilgang på 
internett når de er hjemme.
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skal oppnå dette året, må det 
være å gjøre noe med gapet  
mellom de best og de dårligst 
stilte elevene her i landet, sier 
han i et intervju med avisen  
The Guardian.

- Mektig utdanningsredskap
Ministeren har vært i samtaler 
med IT-selskaper som Micro-
soft, British Telecom og RM,  
og ønsker et samarbeid med  
selskapene for å få planene satt 
ut i livet. Regjeringen har lagt 
press på IT-bedriftene for at 
de skal senke kostnadene, slik 
at flere familier skal få råd til 
internett på hjemmebane.
 – Det er åpenbart at dette 
må gjøres rimelig nok for for-
eldrene. Tilgangen må gjøres 
universell, ellers vil bare de som 
har råd til det, nyte godt av det. 
Til en viss grad er jo det tilfelle 
i dag, siden bare 50 prosent av 
hjemmene har bredbånd. Dette 
er et mektig utdanningsredskap, 
og fra forskningen har vi bevis 
for hvilken forskjell informa-
sjonsteknologien kan gjøre,  
sier Knight.
 ”Internett-pålegget” er del av 
en større tiltakspakke, som også 
inkluderer planer om at foreldre 
til ungdomskolelever skal kunne 
få tilgang til kontinuerlig opp-
datering på barnas skolegang 
via nettet – alt fra oppførsel, 
til skoleresultater og dagens 
timeplan. Såkalt ”real time re-
porting” skal etter planen starte 
i ungdomsskolen fra 2009, så i 
barneskolen et år eller to senere.
 Fagforeninger er skeptiske til 
endringene, men Knight beroli-
ger og understreker at det han 
vil ha, er en genuin personlig al-
lianse mellom lærer og foreldre, 
som ”radikalt kan endre elevens 
resultater, spesielt de som gjør 
det dårligst på skolen”.

- Kjøp bøker!
Selv om både bøker og data 

kan bidra til elevenes læring, 
frykter enkelte at bokas status 
blir nedgradert. Michael Sterne 
i National Literacy Association, 
er blant dem som har tatt til 
motmæle mot utdanningsminis-
terens iver etter å gjøre internett 
obligatorisk for alle foreldre. 
Den pensjonerte rektoren mener 
det er en langt bedre investering 
å gå til innkjøp av bøker fram-
for dyrt IT-utstyr.
 Sterne avviser at det finnes 
god forskning til grunn for å 
hevde at IT kan gjøre store for-
skjeller, og mener det er typisk 
at mange, ikke minst en minister 
som vil ha kjappe resultater, 
leter etter magiske svar på barns 
læring og leseevner.
 Han advarer mot å gjøre IT 
til den store løsningen, og trek-
ker fram forskning som viser at 

det er små forskjeller mellom de 
skoler som bruker mye penger 
på IT, og de som ikke gjør det, 
når det gjelder elevenes resulta-
ter. Derimot er det klare bevis 
på at det å bruke penger på 
bøker, i hjem og på skolen, har 
stor betydning, mener han.
 Sternes forening, National 
Literacy Association, har selv 
gjort undersøkelser blant de 
ressurssvake elevgruppene, og 
sett på bruken av IT. Her kom-
mer det fram at IT må følges av 
organiserte turer til museum og 
bibliotek, besøk til forfattere og 
et rikt utvalg av bøker for fak-
tisk å styrke elevenes resultater. 
Michael Sterne mener det er alt-
for drøyt å skulle kreve internett 
i alle hjem – for hva med dem 
som ikke har kompetanse til å 
bruke en pc?

Statsminister Gordon Brown har vært en ivrig 
tilhenger av Bookstart i flere år.
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 I et debattinnlegg i The Gu-
ardian skriver han at “skolenes 
utgifter favoriserer allerede IT 
framfor bøker. Skal vi nå også 
utvide dette til å gjelde hjem-
mene? Hvis Knight vil bruke 
forskningen, bør han se på den 
effekten bøker i hjemmet har, 
og gjøre som Gordon Brown 
– nemlig støtte tiltak som  
Bookstart”.

Brown støtter bøkene
For statsminister Gordon Brown 
har vært en ivrig tilhenger av 
Bookstart i flere år. Allerede 
som finansminister bestemte 
han at pengestøtten til Book-
start-programmet skulle utvides 
(i 2004) – selv om lesing neppe 
kunne sies å være et kjerneom-
råde for et finansdepartement. 
Til tross for finansiering fra 
Sainsbury’s og ulike fond, slet 
Bookstart økonomisk på denne 
tiden. Med Browns støtte klarte 
Bookstart å dele ut fire millioner 
bøker.
 I 2005 kom en ny bevilg-
ning – 27 millioner pund for å 
dele ut ni millioner gratis bøker 
over en treårs-periode. Også 
som statsminister har Brown 
satt leseferdigheter i høysetet. 
Blant tiltakene er ekstrahjelp til 
barn som har problemer med å 
lese, og ekstra pengestøtte til å 
bedre gutters leseferdigheter på 

skoler der gapet mellom gutters 
og jenters leseferdigheter er stor. 
Selv om Brown ikke har satt 
foten ned for Knights forslag om 
obligatorisk internett-tilgang for 
foreldrene, er det liten tvil om 
at han har et sterkt, personlig 
engasjement for bøker.
 – Jeg vokste opp i et hjem 

hvor bøker ikke bare var i ett 
rom, men i alle rom. Hele livet 
mitt har ideen om å lese bøker, 
og det å få tid og anledning til 
å lese bøker, vært givende og 
spennende. Jeg tror lesing utvi-
der horisonten. Det åpner opp 
for ideer, tanker og synspunkt 
som du ellers ikke ville fått, 
sier Brown, som har beskrevet 
Harry Potter som Storbritannias 
”største eksportvare”.

Evaluering
Bookstart har vært evaluert av 
en lang rekke ulike institusjoner 
og forskere. Blant evaluererne er 
Universitetet i Birmingham, som 

tok et tilfeldig utvalg av 43 elev-
er i Birmingham som hadde fått 
Bookstart-bøker da de var ni 
måneder gamle, og sammenlig-
net disse med en kontrollgruppe 
som ikke hadde fått bøkene.
 Det viste seg at ”bokbaby-
ene” hadde betydelig bedre 
resultater i de nasjonale prøvene 
i Storbritannia (Key Stage 1 na-
tional tests). Også Universitetet i 
Surrey har evaluert programmet 
og funnet betydelige forskjeller: 
Bookstart-barna hadde blant 
annet seks ganger så stor sjanse 
for å bli faste brukere av biblio-
teket som de andre barna, og 
Bookstart-foreldre leste oftere 
for sine barn enn de foreldrene 
som ikke benyttet seg av gratis-
bøkene.
 Mens en lang rekke av evalu-
eringene er kvantitative, inklu-
derer undersøkelsen til Maggie 
Moore og Barri Wade kvalitati-
ve aspekter. De fant blant annet 
ut at noen foreldre ikke ville gi 
bøkene til de små barna, fordi 
de var redde for at barna bare 
ville ødelegge dem. Altså måtte 
det sterkere veiledning til blant 
enkelte foreldregrupper for at  
de skulle ha utbytte av tilbudet. 
Ekstra utfordringer gjelder også 
de foreldrene som ikke  
har engelsk som morsmål,  
viste undersøkelsen. 

• Verdens første nasjonale program for utdeling 
av bøker til små barn.

• Deler ut gratis bokpakker i flere omganger.

• Når drøyt 2 millioner barn hvert år.

• Har også ulike arrangementer på bibliotek, 
som fortellerstund og ”barnerim-time”.

• Spesielle bokpakker for blinde og svaksynte.

• Privat-offentlig samarbeid, finansiert av  
myndighetene og sponset av mer enn 25  
barnebokforlag, samt Red House Books.

• Administreres av veldedighetsorganisasjonen 
”Booktrust”.

• Mange forskningsprosjekter har sett på  
tema knyttet til Bookstart, som for eksempel 
hva det betyr for barns skoleresultater å få 
bøker tidlig.

 Fakta Bookstart

 

Bokbabyene 
gjør det bra 
i nasjonale 
prøver!
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Ny barnelitteratur 
bra for lesing
En spissformulering i en telefonsamtale med en journalist  
i NRK Rogaland førte til ramaskrik landet rundt:  
Skal ikke barna lenger få lese Pippi?!

Tekst og foto: 
Kjetil S. 
Grønnestad, 
frilansjournalist

Utgangspunktet 
for debatten var en 
pressemelding før 

Mangfold2008, den nordiske 
barne- og ungdomslitteratur-
konferansen i Stavanger i febru-
ar. I pressemeldingen kritiserte 
Ine Marit Torsvik Bertelsen fra 
Rogaland fylkesbibliotek, som 
også er prosjektleder for konfe-
ransen, regjeringens planer for å 
styrke barns leseferdigheter.
 Det var ikke lett å se i medie-
styret som fulgte. Bare nettart-
ikkelen til NRK Rogaland fikk 
340 mer eller mindre hissige 
innlegg. Og i morgenrushet 
ringte sinte radiolyttere inn og 
utbrøt: ”Jeg holdt på å kjøre av 
veien. Dere må ikke sende noe 
sånt tidlig på morgenen.” Grun-
nen til sinnet var påstanden om 
at alle barnebøker eldre enn fem 
år skulle fjernes.

Lite helhetlig lesepolitikk
Torsvik Bertelsen angrer ikke 
på uttalelsene sine, men synes 
debatten sporet av.
– Journalisten tok tak i formu-
leringen: ”…at jeg som littera-

turformidler bør kunne formidle 
bøker som er 5 år eller nyere for-
di skolen formidler klassikerne”. 
Det sier mye om den manglende 
forståelsen for viktigheten av 
en helhetlig statlig politikk på 
feltet, når diskusjonen etterpå 
går på om man skal kunne lese 
Pippi eller ikke, sukker hun.
 Hovedproblemet etter hennes 
mening: Når målet bør være en 
helhetlig satsing på lesing, der 
kultursektoren og skolesektoren 
samarbeider for å styrke lese-
ferdighetene til barn og unge, 
fører dagens litteraturpolitikk 
til økt differensiering og frag-
mentering innenfor sektorene. 
Mens England har lansert den 
helhetlige lesekampanjen ”The 
National Year of Reading 
2008!”, så finner vi i Norge ikke 
fram i jungelen av Stortingsmel-
dinger, kunnskapsløfter og ulike 
program.
 – Mens man i andre land kla-
rer å samle satsing på leseferdig-
hetene i skolen, pulveriserer man 
i Norge ansvaret så mye at det 
svekker demokratiet, advarer 
hun og viser til at Regjeringen 

før sommeren vil komme med 
ikke mindre enn 5 ulike stor-
tingsmeldinger som omhandler 
lesing i grunnskolen.
 – Helhetlig statlig lesepo-
litikk er viktig, slår hun fast. 
–Det er unødvendig med hele  
5 rapporter. Koordineringen blir 
ikke god nok.

Nye bøker bra for lesing
For å lære å lese, må det leses. 
Og skal barna lese, må de føle 
leseglede. Derfor mener Torsvik 
Bertelsen at ny barne- og ung-
domslitteratur er viktig.
– Barna må få lese om sin 
samtid. Det å finne den rette 
boka, kan knekke lesekoden. 
Og gi leseglede. Klassikerne er 
vanskeligere. For eksempel er 
Pippi-bøkene vanskeligere rent 
leseteknisk for dem uten lesetre-
ning, sier hun.
 ”Aldersgrensen” på 5 år var 
ment som en spissformulering. 
– Kommentarer som at ei bok 
som er 5 år og 13 dager må 
kastes, faller på sin egen urime-
lighet. Men når dét er sagt, så 
mener jeg at vi som litteraturfor-
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midlere kun bør formidle bøker 
som er nyere enn 5 år, nettopp 
fordi så få andre gjør det.
 Når det gjelder de omstridte 
klassikerne, synes Torsvik Ber-
telsen at flere av dem har verdi 
også for dagens barn.

– Denne litteraturen formidles i 
dagens skole, noe den bør gjøre. 
Skal jeg trekke frem noen klassi-
kere ethvert barn bør kjenne til, 
så er det bøkene til Torbjørn Eg-
ner og Astrid Lindgren. Det er 
tidløse, fantastiske bøker, med 
udiskutabel litterær kvalitet.
 Men hva skal til for å få den 
nye litteraturen fram i lyset?
 – Det er på tide at også 
Norge får et litteraturens år, 
hvor Regjeringen står bak med 
politisk velvilje og midler, sier 
Torsvik Bertelsen. – Å løfte 
dette til et nasjonalt nivå, er helt 
nødvendig.

Gamle bøker i skolen
Ved Lesesenteret på Universi-
tetet i Stavanger fikk universi-
tetslektor Anne Håland med seg 
mediesirkuset rundt ny versus 
gammel litteratur. – Jeg hørte på 
radioen at det var mange eldre i 
besteforeldregenerasjonen som 
ringte inn. Jeg forstår at de var 
sinte. Den klassiske barnelittera-
turen er jo den barnelitteraturen 
de kjenner til. Fjerner en den, 
tar en bort det de kjenner.

 Håland ønsker ikke å sette 
aldersgrenser på bøker, men 
mener, i likhet med Torsvik 
Bertelsen, at det er et problem 
at elevene i barne- og ungdoms-
skolen blir presentert for altfor 
mange eldre bøker. – Det er 

ikke alle bøker fra for eksempel 
1970-tallet som har overlevd 
tidsånden. Det gjelder særlig 
de sosialrealistiske bøkene. Det 
oppleves ikke lenger som spesielt 
at en bor i blokk, for å ta et 
eksempel, sier hun.
For å gi barna leseglede mener 
også Håland at de må kunne 
kjenne seg igjen i bøkene de 
leser, at de gir mening i hverda-
gen.
 – Bruken av mobilspråk i 
spenningsboka ”Ulvestova” av 

Atle Hansen, er et godt eksem-
pel, sier hun, og legger til at det 
også finnes mye sprekt blant 
faglitteraturen for barn. –” 
Vikingkonger” av Kari Gjæver 
Pedersen, Anne Britt Meese 
og Christine Istad, er et godt 
eksempel.
 På Lesesenteret er de opptatt 
av at lærerne skal kunne mer om 
det som finnes av ny barne- og 
ungdomslitteratur. En grunn 
er at ny litteratur er bedre for 
ungdommene når de skal utvikle 
sitt eget skriftspråk. Lesing av 
ny litteratur er mer inspirerende 
enn den klassiske litteraturen, 
og gir større grad av kreativitet.
Når det er sagt, så finnes det 
klassikere som alle må kjenne til 
før de forlater skolen. – Astrid 
Lindgrens bøker er en kultur-
skatt. Dette er litteratur med 
fantastiske trekk, slik som i 
”Mio min Mio” og i Pippi-bø-
kene. Det gjør dem tidløse, slik 
at de overlever samtiden de ble 
skapt i, i større grad enn den 
sosialrealistiske litteraturen. 
Når det gjelder Emil, så har ikke 
disse bøkene slike fantastiske 
trekk, men humoren gjør også 
disse tidløse, sier Håland.

Voksne trenger kunnskap
Hovedinntrykket, etter at medi-
eståket har stilnet av, er altså 
ikke at de eldre bøkene skal 
fjernes, selv om flere av dem har 
gått ut på dato. Flere klassikere, 
som Pippi-bøkene, er tidløse og 
flotte å lese også i 2008.
 Problemet er at dagens 
barn ikke får god nok tilgang 
til dagens moderne litteratur. 
Og årsaken til det ligger hos 
de voksne – som har for dår-
lig kunnskap om bøkene som 
skrives og utgis i dag. Vi voksne 
som skal formidle bøker til 
barna, enten det er i skolen, eller 
som gavekjøpere, må vite mer 
om de nye bøkene. Hvordan skal 
ellers barna få tilgang til dem?

Ine Marit Torsvik 
Bertelsen, Rogaland 
fylkesbibliotek

Anne Håland, 
Universitetet i  Stavanger
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Lån en ukulele!

Brukerne kommer til 
musikkavdelingen 
med et stort spekter 
av behov. Her er det 
viktig å tenke nytt!

Folkebibliotek blir ofte 
beskyldt for å forsøke å 
være alt for alle. Under-

forstått: Vi sprer oss for tynt, 
vi mangler fokus. Jeg har aldri 
vært helt enig i denne kritikken, 
selv om jeg ser at prinsippene 
folkebiblioteket er bygget på, 
kan føre til at vi i idealismens 
navn kan begi oss ut på urealis-
tiske mål.
 Fagavdelinger i folkebibliotek 
er ikke unntatt fra kritikken, 
selv om samlingene der naturlig-
vis får skarpere fokus i kraft av 
spesialiseringen. I en fagavdeling 
kan det være lurt å se på bruker-
gruppene, hva de kan og bør få 
tilgang til andre steder, og hva  
vi bør tilby. På Deichmanske  
bibliotek har vi definert flere 
brukergrupper i musikkavdelin-
gen. De inkluderer musikkstu-
denter, profesjonelle musikere, 
andre typer studenter, lærere, 
begravelsesbyråer, andre insti-
tusjoner, bare for å nevne noen 
få. Men vi føler at vår viktigste 
bruker er den vanlige borgeren.
 For den vanlige borgeren er 
musikk en naturlig del av en 
meningsfylt fritid. De aller fleste 
lytter til musikk. Mange bruker 
vår samling og ekspertise til å 
forberede deltagelse i musikk-
livet i Oslo – de låner CDer av 
musikken de skal gå på konsert 
for å høre, de låner DVDer av 
operaer de har tenkt å se. De vil 
ha bøker som forteller dem om 
verkene, gruppene, komponis-
tene, samtiden.
 Mange av disse brukerne 
skal prøve ut noe som for dem 

er helt nytt – som låneren som 
bestemte seg for å begynne å 
høre på klassisk musikk, eller 
bestemoren som skulle være med 
barnebarnet på en popkonsert. 
Disse brukerne etterspør både 
råd og materialer. De ønsker å 
gjøre seg kjent med det de skal 
høre, for å få mest mulig ut av 
opplevelsen.

Mange behov
Mange ønsker å inkludere mu-
sikk i sosiale sammenkomster 
– som når en slektnings bursdag 
skal feires – eller trenger hjelp 
til å velge musikk til livets store 
ritualer, som bryllup og begrav-
else. Fra disse ser vi hvor stor 
betydning viser har i folks opp-
fatning av egen kultur. Tekster 
og melodier har åpenbart gått 
igjen, skaper en følelse av tilhør-
ighet til kulturen, og de trekkes 
inn i livets sosiale sider.
 Noen har spilt et instrument 
gjennom alle år, og kommer til 
oss for å finne nytt materiale. 
Andre – svært mange – ønsker 
å lære seg å spille et instrument. 
Og det er nettopp her vi har 
valgt å fokusere litt ekstra de 
siste årene.
 Etter at DVDene har inntatt 
de tusen hjem for alvor, kan 
alle ha rimelig tilgang til god og 
tydelig musikkopplæring. Lære-
ren på skjermen demonstrerer, 
eleven spiller med. Det har blitt 
utgitt et hav av gode ressurser av 
denne typen for alle mulige in-
strumenter og sang, og vi kjøper 
inn for harde livet. Samlingen er 
utrolig populær.
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Lån en ukulele!

Ukulele for alle
Kronen på verket foreløpig er 
vårt ukulele-tilbud. I 2004 ble 
det gitt ut en norsk bok, Ukule-
leboka, av Pelle og Tone Joner. 
Boken inkluderer instrumentets 
historikk, spilleteknikk og ak-
kordskjemaer samt 50 kjente  
viser. Ukulele er rimelig i inn-
kjøp – et godt instrument kan 
skaffes for rundt kr 700 – og er 
lite komplisert. Instrumentet, 
som har sitt opphav fra Hawaii, 
er lite og nett, lett å bære med 
seg hvor man måtte ønske. Vi 

ønsket å oppfordre folk til å 
spille, kanskje særlig de som 
aldri har trodd at det var noe 
de kunne få til. Så vi kjøpte inn 
13 ukuleler, 13 eksemplarer av 
Ukuleleboka, katalogiserte dem, 
og satte opp en liten, morsom 
infotavle, der vi oppfordret folk 
til å låne og prøve.
 Reaksjonen kom fort – ”Kød-
der dere!? Kan jeg virkelig låne 
en slik??” Det tok helt av – snart 
hadde vi over 40 på vente-
liste. Slik har det vært nå i 2 år, 
instrumentene har blitt lånt ut 

over 500 ganger, med kun et par 
småskader av den typen vi kan 
takle her i avdelingen.
 I 2008 oppgraderer vi ukule-
leparken, og vi skal vurdere 
andre lignende tilbud. Målet 
er å få så mange som mulig i 
sving med en aktiv musisering. 
På denne måten kan vi spisse 
vårt tilbud, samtidig som vi gjør 
disse brukerne nysgjerrige på 
resten av det vi og biblioteket 
rundt oss har å tilby.
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�. Super Mario Galaxy  
til Nintendo wii
Mario er tilbake! Det har vært 
temmelig slunkent med gode 
spill til Wii siden Zelda-spillet 
ble sluppet i november 2006, 
men her er spillet som gjør at 
vi tilgir Nintendo alt. Mario 
skal igjen redde Princess Peach, 
denne gangen på forskjellige 
planeter i et (nesten) uendelig 
univers. Med enormt god spill-
barhet, utfordrende oppgaver og 
kreativt design er dette soleklart 
fjorårets beste spill.

2. Assassin’s Creed til  
Xbox 360 og Playstation 3
Kanskje det spillet vi gledet 
oss mest til i fjor, og Assassin’s 
Creed skuffet ikke! Livet som 
leiemorder i Midtøsten under 
det tredje korstoget gir en svært 
engasjerende historie, i tillegg er 
det nok fjorårets peneste spill. 
Utrolig god spillbarhet og  
en bevegelsesfrihet som  
slår det meste.

3. Guitar Hero III:  
Legends of Rock til Xbox 
360, Playstation 3 og  
Nintendo wii
Dette spillet har vært flittig 
brukt etter at det kom! Her kan 
du spille gitar sammen med eller 
mot vennene dine, og du har 
muligheten til å boltre deg med 
hele 71 låter, mange i original-
versjon. Et av de mest sosiale 
spillene i 2007.

4. Mario & Sonic at the 
Olympic Games til  
Nintendo wii
Nok et spill med Mario i hoved-
rollen. Kjemp mot andre kjente 
karakterer fra Super Mario- 
universet i diverse sommer-  
OL-grener. I oppbygging er dette 
spillet ganske likt mange av 
de OL-spillene man husker fra 
80- og 90-tallet, men Nintendo 
wii-kontrollerne revolusjonerer 
spillet. Utrolig sosialt og morsomt.
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Et bra spillår

2007 var et godt  
spillår med mange 
spennende titler. 
Noen skuffet oss, 
mens andre  
overgikk alle våre  
forventninger. Her  
er, ifølge ungdoms-
gruppa på Drammens-
biblioteket, de fem 
beste spillene i fjor.

A
v 

M
ar

te
 S

al
ve

se
n,

 u
ng

do
m

sg
ru

pp
a,

 
D

ra
m

m
en

sb
ib

lio
te

ke
t.



Bok og Bibliotek           2 / 2008           65

Et bra spillår

5. The Orange Box  
til Xbox 360
Her får man mye for penga, selv 
om vi har sett mye av innholdet 
før. “Half-Life 2, “Episode 
One”, “Episode Two” er alt 
kjent fra tidligere utgivelser. I 
tillegg får man “Team Fortress 2”, 
et multiplayer-spill med tegneseri-
eaktige karakterer. Men selveste 
rosinen i pølsa er spillet “Portal”.  

I dette utfordrende og 
nyskapende tenkespillet får 
man virkelig brynet seg. 

Her må man legge alle 
sine logiske evner i å 
komme fra A til B. Det 
er tilfredsstillende når 
man får det til og får 
bekreftet sin egen intel-
ligens, men desto mer 
frustrerende når man 
står fast. Anbefales på 
det sterkeste.

Men hva sier utlånstallene?
Dersom vi ser på utlånstallene 
for 2007 er det andre spill som 
vinner. Det mest utlånte Xbox 
360-spillet hos oss i 2007 var 
”Cars” (basert på Disneyfil-
men), med 334 utlån knuser det 
all konkurranse. På de neste to 
plassene kommer ”Lego Star 
Wars II : The original trilogy” 
og ”Import Tuner Challenge”. 
Herfra er det et langt hopp 
ned til de neste to plassene, 
”Fifa 07” og ”MotoGP’ 06”. 
Et fellestrekk for Xbox-spillene 
med høyest utlån på Drammens-
biblioteket er at de alle har tre 
års aldersgrense, og de fleste 
har mulighet for å spille flere 
sammen. Det er bil-, motor-

sykkel- og sport-spill som er de 
mest populære spillene hos oss; 
hele ni av de 13 øverste plassene 
faller inn under disse kategoriene.
 Utlånsresultatet er blant 
annet en konsekvens av at vi er 
strenge med å overholde alders-
grensene; de fleste som låner 
spill hos oss er under 16 år. 
Spillene med lavest aldersgrense 
vil da naturlig nok også ha det 
høyeste utlånet. Samtidig ser vi 
at de spillene det går mest av, 
er de som har sosiale aspekter 
der man kan spille to eller flere 
sammen. Det er også sånn at 
de spillene som lånes oftest, er 
raske å sette seg inn i, de krever 
ingen forkunnskaper og har 
sjelden avansert handling.
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Gratis for sluttbruker

Utviklingen på  
nettet går entydig 
i denne retningen. 
Skal du bli sett eller 
hørt, lest eller lyttet  
til, må du legge til 
rette for lettvint og 
gratis adgang. Hvis 
ikke, drukner du i 
konkurransen om 
oppmerksomhet. 
Når alle de andre  
leverer tekster og 
tjenester gratis,  
blir du marginalisert 
hvis du tar deg betalt.

Encyclopedia Britan-
nica, A-tekst, Store 
Norske Leksikon og 

kulturtidsskriftet Bokvennen 
må gjerne prøve å ta seg betalt. 
Går det, så går det. Men etter 
hvert som nettet blir rikere og 
rikere på gratis innhold, mister 
betalingstjenestene sine kunder. 
Hvorfor skal jeg betale 598 kro-
ner i året for Store Norske når 
Wikipedia er gratis? Og hvorfor 
skal jeg punge ut med 75 kroner 
for en PDF-utgave av Bokvennen 
når Samtiden på nettet koster 
kroner null og niks?
 Fra et moralsk perspektiv er 
det kanskje riktig å holde seg 
langt unna både Samtiden og 
Wikipedia. Begge undergraver 
jo forlagenes og forfatternes inn-
tekter. Og hva skal skribentene 
leve av da?

En materiell vitenskap
Økonomi er ikke en moralsk, 
men en materiell vitenskap. For-
eldre, prester, lærere og imamer 
forteller oss hva vi burde gjøre. 
Økonomene undersøker hva vi 
faktisk gjør. De økonomiske 
modeller søker å beskrive vår 
atferd - med utgangspunkt i 
våre interesser og de materielle 
betingelser vi lever under. Det er 
menneskelig å kreve at de som 
bringer ubehagelige nyheter, 
også skal ta ansvar for dem. 
I Perserriket, sies det, var det 
livsfarlig å melde om tapte slag. 
Slike budbringere kunne fort bli 
drept. Den som roper ulv, står  
sikkert i ledetog med ulven. 

 Men Verdensveven er ingen 
stor, stygg ulv. Hvis de tar net-
tet i bruk, vil tidsskrifter som 
Marg og Fett og Syn og segn 
bli tilgjengelige for folk flest, 
og ikke bare for et par prosent 
av Norges innbyggere. Papir-
utgaver og betalt nedlasting 
begrenser adgangen til artiklene. 
Skal stoffet bli lest og benyttet 
i kulturdebatter og skolearbeid 
i framtida, må artiklene ligge 
på nettet. Det er der brukerne 
er. Og tilgangen må være gratis. 
Ellers blir de ikke brukt.

En traumatisk overgang
Overgangen fra papir til nett 
kan være både turbulent og 
traumatisk. Det er bare å spørre 
typografene. Nå står journalis-
ter, musikere, forfattere, foto-
grafer og skribenter i alle pris- 
og kvalitetsklassser overfor de 
tilsvarende problemene. En gam-
mel og velkjent verden forsvin-
ner. En digital produksjonsmåte 
avløser Gutenberg. Det som var 
fornuftig i 1970, er ikke like 
fornuftig i 2020. Et lovverk som 
er laget for en gammel tekno-
logi, kan lett bli en tvangstrøye 
for den nye.
 Når regimer skifter, set-
tes mye i bevegelse. Europas 
adelsfamilier protesterte høylytt 
da deres urgamle rettigheter 
forsvant for to hundre år siden. 
Under den franske revolusjon ble 
kirke- og adelsgods overtatt av 
staten – tyveri på høyeste plan.  
I dag foregår en kamp om rettig-
heter til åndsverk. De store 
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mediebedriftene vil ha så lang 
vernetid som mulig – og skyver 
forfatterne foran seg. 

Rettsbevissthet
Men rettighetsbeskyttelsen red-
der ikke dagsavisene fra leser-
flukt og internasjonale oppkjøp. 
Det som gir norske forfattere og 
kunstnere noenlunde trygge og 
forutsigbare rammer, er først og 
fremst staten og de mange kol-
lektive ordningene. Og det som 
skaper uro i systemet, er først 
og fremst de store endringene på 
mediemarkedet. De drives fram 
av ny teknologi, som følger sin 
egen digitale logikk. 
 Rettighetssystemet for mu-
sikk er i ferd med å kollapse av 
teknologiske grunner. Filde-
lernes frynsede praksis skyldes 
ikke et plutselig moralsk sam-
menbrudd. Det er teknologien 
som undergraver legitimiteten 
til det gamle systemet. Jussen 
uthules når den mister kontakt 
med rettsbevisstheten blant folk 
flest. De juridiske reglene må ha 
en materiell og sosial forankring 
for å overleve. Mange ordnin-
ger som fungerte innenfor et 
tidligere teknologisk regime lar 
seg rett og slett ikke videreføre 
under digitale forhold.
 Rettighetssystemet for 
fagartikler – der forskerne må 
overdra copyright gratis til 
Elsevier, Springer, Blackwell og 
de øvrige gigantene – har blitt 
en gullgruve for utgiverne.  Og 
det er bibliotekene og deres 
moderinstitusjoner som betaler. 

Forlagshusene ønsker selvsagt 
å bevare sine priser fra papirets 
epoke selv om nettet gjør all 
distribusjon billigere og enklere. 

Nye modeller
Det betyr ikke at alt håp er ute 
for de som må tjene penger for å 
overleve. Nye former for finansi-
ering er på vei inn. Noen viktige 
modeller er:

• Det offentlige betaler. Dette 
er bibliotekenes modell - som 
også gjelder nye tjenester som 
Biblioteksvar og spørretjenes-
tene til norge.no.

• Frivillige betaler – ved å do-
nere sin arbeidskraft. Dette er 
Wikipedia-modellen, som er 
grunnlaget for alle frivillige 
organisasjoner fra sangkor til 
Natteravner. Kvalitetssikring 
av fagartikler skjer hovedsake-
lig gjennom ubetalt fagfelle-
vurdering.  

• Annonsørene betaler. Google 
gir oss gratis søking, epost, 
tekstbehandling, regneark og 
ørten andre tjenester – men 
vi må tåle noen annonser på 
sidene vi laster ned.

• Virksomhetene betaler – dels 
ved gaver og dels ved å sette 
av tid til samfunnsnyttig inn-
sats. Også dyre advokater gjør 
noe arbeid pro bono – bl.a. i 
bibliotekenes advokatvakter.

• Det meste er gratis – men til-
leggstjenestene koster penger. 
Fotolagring hos Flickr er 
gratis – men det koster femten 
dollars å bestille en bunke vi-

sittkort med ditt yndlingsbilde 
fra samarbeidspartneren Moo.

• Tjenesten er gratis – og du be-
taler med informasjon. Google 
tilbyr en gratis opplysningstje-
neste for telefonnumre basert 
på avansert språkteknologi. 
Det Google skaffer seg, er et 
unikt datamateriale om munt-
lig engelsk – som de trenger 
for å utvikle framtidige rekla-
mefinansierte tjenester.

• Tjenesten er gratis for de som 
foretrekker det. De øvrige 
betaler etter lyst og evne. 
Gjøglere og prester opptrer i 
utgangspunkt gratis. Du be-
stemmer selv om du vil bidra 
til kollekten.

     
Det finnes mange varianter 
av disse sju – og kanskje flere 
hovedtyper også. Men konklu-
sjonen blir den samme: Kjøp og 
salg mot blanke kroner er bare 
en av mange modeller. 
 Ekte penger oppsto først på 
700-tallet før vår tidsregning, 
blant grekerne øst i Egeerhavet. 
Industrisamfunnet var en ut-
preget pengeøkonomi, der «alt 
kunne kjøpes for penger». Det 
ser ut til at kunnskapssamfunnet 
heller vil bli preget av et mang-
fold av valutaer og verdiskalaer.

Noen av ideene er hentet fra 
artikkelen Free! Why $0.00 Is 
the Future of Business av Chris 
Anderson i tidsskriftet Wired, 
16. mars 2008. 
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Kritisk tenkning  
– nødvendig for å realisere       nettets potensial

Utgangspunktet var en 
tale Jürgen Habermas 
– offentlighetens tenker 

framfor noen – holdt da han 
mottok Bruno Kreisky-prisen. 
Der peker han på det demokrat-
iske potensial internett kan ha 
for eksempel med hensyn til å 
undergrave autoritære regimer. 
Men samtidig peker han på 
noen trusler, for eksempel at 
internett kan føre til at offent-
ligheten fragmenteres. Altså en 
dobbelthet: demokratisk poten-
sial på den ene siden, trusler mot 
en fungerende offentlighet på 
den andre.
 Reaksjonene etter at lenken 
til dette foredraget ble lagt ut 
på Biblioteknorge var forut-
sigbare, men likevel underlige 
å observere. 2.0-entusiastene 
går i kringvern. Riktignok var 
det noe vanskeligere å stemple 
Habermas enn andre med noe 
mindre prestisje som peker på 
tilsvarende utfordringer, men 
tendensen var den samme. Det 
er noe religiøst over det – som 
om livssynet utfordres hver gang 
noen peker på at digitaliseringen 
trass i alle dens nye muligheter, 
også stiller oss overfor noen 
grunnleggende utfordringer.
 Med jubelrop og løftede 
armer løper toneangivende deler 
av bibliotekfeltet det lovede 2.0-
landet i møte.  – No kjem han, 
no kjem han i skya, som indre-
misjonskvinnene på Vestlandet 
for hundre år siden ropte hver 
gang de så tegn til at endetiden 
nærmet seg.
 Det er ingen fruktbar tilnær-

ming dersom bibliotekene skal 
utvikle seg til adekvate institu-
sjoner i forhold til det digitale 
samfunnets utfordringer.

Nattsidene
Alle sosiale og teknologiske 
endringsprosesser bærer i seg 
så vel positive muligheter som 
trusler. Da industrikapitalismen 
vokste fram i det 19. århundre, 
ble det skapt et potensial for 
en vekst i økonomi og velferd 
og for en frihetsutvidelse som 
menneskeheten aldri tidligere 
hadde sett maken til. Men som 
vi alle vet – kapitalismen hadde 
også en annen side: Utbytting og 
utarming i stedet for økt velferd 
og velstand, fremmedgjøring og 
maktesløshet i stedet for frihet, 
brutal imperialisme i stedet for 
frigjøring, ødeleggelse og raser-
ing av miljø og natur.
 Og vi vet også at uten polit-
isk styring og kontroll, var det 
disse nattsidene som ville reali-
seres. I de skandinaviske land-
ene har vi langt på vei klart å 
realisere mulighetene for vekst, 
velferd og økt menneskelig fri-
het. Der hvor kapitalismen har 
fått utvikle seg fritt og uhem-
met, er det utarming og under-
trykking som har blitt resultatet.
 Det forholder seg ikke 
annerledes med de sosiale og 
teknologiske endringsprosessene 
vi nå står overfor, for eksempel 
globaliseringen og digitaliserin-
gen. Globaliseringen kan lede til 
dynamisk og fruktbar kommu-
nikasjon på tvers av kulturelle 
tilhørigheter og til spredning av 

Hvordan påvirker 
digitaliseringen  
betingelsene for  
offentlighet og  
dermed mulighetene 
for et fungerende 
demokrati? Det 
spørsmålet skapte 
debatt på Bibliotek-
norge i vinter.
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velferd. Men den kan også lede 
til økt avmakt, til avvikling av 
demokrati og til sosial dumping 
som har slavelignende kontrak-
ter som sluttstasjon.
 Bare dersom man på en 
og samme tid tar inn over seg 
globaliseringens uavvendelighet 
og har et kritisk forhold til den, 
kan vi håpe på at det er mulig 
å utvikle en politikk som setter 
oss i stand til å unngå truslene 
og realisere mulighetene. Der-
som man har et ukritisk forhold 
til globaliseringen, er det igjen 
nattsidene som vil manifes-
tere seg. Norske entreprenørers 
behandling av polske bygnings-
arbeidere er i skrivende stund et 
illustrerende eksempel i så måte.

Truslene
Vi står overfor en lovmessig-
het her: Kritisk tenkning er en 
forutsetning for å identifisere 
både muligheter og trusler ved 
en utviklingstrend og dermed 
forutsetningen for å utvikle en 
adekvat politikk.
 Digitaliseringen er ikke unn-
tatt fra denne dobbeltheten mel-
lom muligheter på den ene siden 
og trusler på den andre siden, 
og heller ikke fra det som synes 
å være bortimot en lovmessig-
het: Lar man utviklingen løpe 
fritt, er sannsynligheten stor for 
at det er de negative sidene som 
materialiserer seg.
 La oss se på mulighetene 
først: Det er åpenbart at in-

ternett åpner opp for helt nye 
muligheter for sosial og politisk 
kommunikasjon og mobiliser-
ing. Den globaliseringskritiske 
bevegelsen ville vært utenkelig 
uten internett. Likeledes skaper 
for eksempel 2.0 nye muligheter 
for kommunikasjon mellom 
fagmiljøer som for eksempel 
det bibliotekfaglige miljøet og 
brukere, og det skapes generelt 
nye muligheter for kommuni- 
kasjon borgere imellom og  
mellom borgere og politikere  
og administrasjon.
 Men hva er truslene?
 Hans Martin Fagerli og  
Jürgen Habermas peker på  
beslektede trusler: Der for  
eksempel Habermas er opptatt 
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av at prisen for lave terskler 
og egalitarisme kan være en 
nivellering der de intellektuelles 
rolle i offentligheten reduseres, 
er Fagerli opptatt av at faglig-
hetens rolle kan uthules. Det er 
beslektede problemstillinger. Og 
man skal ikke ha brukt mye tid 
på nettavisenes debattfora for 
å se at de har rett og at dette 
representerer åpenbare trusler 
mot en sivilisert og siviliserende 
offentlighet.

Lav terskel
Tidligere i denne spalten har jeg 
pekt på at terskelen til digitale 
arenaer rett og slett kan være for 
lav. En sivilisert og siviliserende 
offentlighet krever at man tar på 
seg den intellektuelle blådressen 
og bestreber seg på å utforme 
sine synspunkter så godt som 
mulig både med hensyn til form 
og innhold.
 Men det er et annet forhold 
som kan hende, enda viktigere 
og som kan være et utgangs-
punkt for å gjennomtenke biblio-
tekenes rolle: På de digitale are-
naene som vokser fram, finnes 
det ingen som kan lære barn og 
unge normer for kommunika-
sjon og meningsutveksling – ingen 
som kan lære dem offentlighetens 
normer. Voksne kjenner ikke og 
behersker ikke arenaene. Det er 
historisk nytt. Bibliotekarene 
representerer en av de profesjon-
ene som har lengst tradisjoner 
med og det tetteste forholdet til 
digital teknologi.
 Går man tilbake i gamle år-
ganger av Bok og Bibliotek, kan 

man finne referater fra  
møter på slutten av 60-tallet 
som diskuterte datateknologi 
og som samlet opp mot 100 
deltakere. Da var det ikke 
mange lærere som var opptatt 
av denne teknologien. Alt i 1973 
fikk bibliotekfeltet et eget forsk-
ningsprogram om bibliotek og 
EDB. Da var digital teknologi et 
fremmedord i skoleverk og lære-
planer. Gir det bibliotekfeltet et 
potensial med hensyn til å spille 
en normoverførende og sivilise-
rende rolle? Jeg tror det.
 En annen utfordring er 
knyttet til fragmentering. Den 
utfordringen ligner på den som 
det europeiske prosjektet står 
overfor. Europa er språklig 
fragmentert. Vi kan ikke snakke 
sammen på tvers. Derfor finnes 
det ingen europeisk offentlig-
het som de politiske lederne i 
Europa må forholde seg til. Men 
statslederne kan kommunisere 
tett og intenst seg imellom. Det 
kan lede til en maktforskyvning 
uten sidestykke fra sivilsamfunn 
til ledelsesnivået og utgjør en 
demokratisk utfordring.

Digital fragmentering
Digitaliseringen kan også lede 
til en tilsvarende fragmentering. 
Det er mulig for hver og en av 
oss å konstruere våre egne uni-
vers der vi bare kommuniserer 
med mennesker som ligner oss 
selv og eksponeres for våre egne 
verdier og interesser. Og når det 
foreligger som mulighet – hvor-
for i all verden skulle jeg ikke 
benytte meg av den? Hvorfor 

skulle jeg plage meg selv med 
tanker, verdier og kulturuttrykk 
jeg ikke er interessert i? Da blir 
utfordringen: Digitaliseringen 
kan motvirke offentlige arenaer 
der ulike interesser og verdier 
møtes og konfronteres med 
hverandre – omtrent på samme 
måte som polske, ungarske, 
tyske, franske og norske verdier, 
synspunkter og interesser ikke 
møtes på noen felles arena i den 
europeiske konteksten.
 Den amerikanske forskeren 
Eszter Hargittai har studert valg 
av sosiale nettsteder blant ame-
rikanske førsteårsstudenter på 
ett eneste universitet. Materialet 
besto av mer enn 100 studenter i 
alderen 18 til 20 år. Selv i denne 
homogene gruppe var det bety-
delige forskjeller med hensyn til 
hvilke sosiale nettsteder de valgte. 
Valgene varierte systematisk 
med sosial og etnisk bakgrunn.
 Og Hargittais konklusjon er 
at “constraints on one’s every-
day life are reflected in online 
behavior, thereby limiting – for 
some more than others – the 
extent to which students from 
different backgrounds may 
interact with students not like 
themselves”. (Hargitthai,2007 
– http://jcmc.indiana.edu/vol13/
issue1/hargittai.html).
 Også her har bibliotekene 
et potensal til å spille en helt 
sentral rolle i det digitale sam-
funnet. Men det fordrer at vi 
tenker kritisk slik at vi også kan 
identifisere og ta inn over oss 
utfordringene og truslene.
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«Først kommer maten ...»
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Calle Obispo i Ha-
bana Vieja, Bispegata i 
Gamlebyen om du vil, 

har mye å by på. Festkledde 
dansere på stylter tråler seg 
ned mellom husveggene, nesten 
daglig. Det går naturligvis i 
salsatakt. De stanser utenfor 
Bymuséet, Palacio Munici-
pal, omkranset av et digert, 
permanent bruktbokmarked 
i parken. Her ligger også en 
stor, toetasjes sentrumsfilial av 
folkebiblioteket. Vaktmesteren 
tok en inspeksjon og fant at 
brannutstyr og skilting var i 
skjønneste orden.
 Høyt oppe på den grove, 
steinveggen til Bymuséet er det 
satt inn en speilblank marmor-
plate med to navn; to for dette 
landet betydningsfulle menn, 
José Martí og Guiseppe  
Garibaldi.
 Havannas største bibliotek 
bærer navnet til Martí, slik 
vårt hovedstadbibliotek bærer 
Deichmans navn. Ellers er det 
lett å finne forskjeller. José 
Martí-bygget er noe større enn 
det på Hammersborg, av nyere 
dato, men ikke så moderne 
utstyrt. Jeg fikk tillatelse til å 
ta med lap top-en inn, etter å 
ha fylt ut skjema og vist pass. 
Men bemannet garderobe har 
de, og det er jo et pluss. Karto-
teksystemet ligner det vi for 
lengst har plassert på loftet.
 Et tidsperspektiv: Deichman 
testamenterte sin boksamling 
til Christiania i 1780, det 
året han døde. Da var Cubas 
frigjøring knapt en drøm, for 
ikke å snakke om opphevelsen 
av slaveriet. Dét sto bånn solid 

og ble vel regnet som en del 
av naturens og Guds orden. 
Datidens edderkopper vekslet 
territorier. England byttet 
Havanna mot Florida. Det 
ledet igjen til at Spania tirret 
på seg cubanske plantasjeeiere. 
Heldigvis, for da plantasjeei-
erne dels allierte seg med egne 
slaver, begynte ting å skje.
 José Martí kjempet med 
penn og blanke våpen mot 
slaveri og spansk herrevelde 
og falt fra hesteryggen. Men 
det var først 115 år etter at de 
kom med bærende med Carl 
Deichmans bøker. De kom 
forresten også med billedsam-
lingen hans. Ett av maleriene 
løftet vi ned av veggen forleden 
dag, formannen, driftssjefen 
og jeg, med godt grep om 
gardintrappa og andektig-
het i blikket. Uten at noen av 
oss vet hva bildet forestiller, 
forteller det om en fjern fortid. 
Vi måtte flytte maleriet for at 
elektrikeren skulle komme til 
med nye datakabler.
 Jeg hadde ofte følge med en 
cubaner, en annen generasjons 
innflytter til Habana. Moren 
kom fra Guantanamoprovin-
sen der Columbus dukket opp i 
1494 og der USA satte seg fast 
fra 1898. Som andre cubanere, 
har hun liten forståelse for 
hvordan stormakten bruker 
«hjembygda» hennes i dag, og 
som svart kvinne minnes hun 
Batista-tida da hun ikke kunne 
bevege uten passerseddel.  
Slaveri ble avløst av apartheid.  
I dag er rasismen noe man  
kan slå gode vitser om, er  
mitt inntrykk.

På marmorplata ved Obispo 
står også Garibaldis navn, 
motstander av slaveriet til sin 
død i 1882 og solidarisk med 
Cubas frigjøring. I tillegg til 
militær var han forfatter, og 
skrev både biografisk og fik-
sjon. Min cubanske ledsager 
fortalte at hun hadde kommet 
over en bok av ham. Seis muje-
res, var tittelen, seks kvinner. 
Eller var det sju?
 Jeg oppsøkte José Martí-
biblioteket for å jakte på den 
omtalte boka. Men uten hell. 
Derimot fikk jeg en opplevelse 
og en erfaring som er helt an-
nerledes enn en boklig kunne 
gi meg. Etter en times intens 
snusing mellom kartotek-
kortene begynte plutselig hele 
det digre Habanabiblioteket å 
svaie. Det vrengte og vrei seg 
foran øynene mine. Helvetet 
varte i flere minutter. Jeg fikk 
nærmest gulvet i trynet og lan-
det i en stol på kantina. Noen 
ga meg vann. Da jeg senere 
fortalte min venninne om mitt 
illebefinnende, fikk jeg kjeft 
for dårlig frokostspising. Jo, 
ved nærmere ettertanke stemte 
det, jeg hadde slurvet med 
frokosten. I 30 graders januar-
varme merker man heller ikke 
sulten så lett.
 «Først kommer maten, siden 
vår moral,» heter det. Etter 
denne fæle opplevelsen skjønner 
jeg bedre dem som dreper for 
å holde sulten på armlengdes 
avstand. Dette sa jeg også til 
min venninne da jeg kom meg 
til hektene igjen. Hun ga meg 
en skuldertrekning. Og et 
brett med friske egg.
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Nytt forum for forskningsbasert 
bibliotekpedagogikk

Av Anne Sissel 
Vedvik Tonning, 
på vegne av  
NORIL- 
redaksjonen

Tidsskriftet publiseres 
ved Universitetsbiblio-
teket i Bergen og har 

gjennom sin redaksjon og sitt 
redaksjonsråd en nasjonal og 
nordisk faglig forankring. Vi 
henvender oss til bibliotekarer 
og informasjonsspesialister,  
studenter, faglærer i høyere 
utdanning, forskere og bibliotek-
ledere.
 I vårt arbeid med utviklings-
prosjekter for undervisning i 
informasjonskompetanse, har  
vi sett at faglitteraturen på feltet 
er preget av beskrivelser av 
kursopplegg uten forankring i 
pedagogisk forskning. NORILs 

visjon er å bidra til å styrke og 
videreutvikle bibliotekpedago-
gikk for høyere utdanningsin-
stitusjoner i Norden. Gjennom 
fagfellevurderte artikler, an-
meldelser av publikasjoner og 
debattinnlegg skal informasjons-
kompetanse diskuteres i sam-
menheng med pedagogikk for 
høyere utdanning.
 Det er en stadig viktigere 
oppgave for utdanningene å 
legge til rette for integrering av 
kunnskap og kompetanse på 
litteratursøk, kildevurdering og 
etisk refleksjon rundt bruk av 
informasjon. Her har bibliote-
kene en viktig rolle i samarbeid 
med fagmiljøene. Ved nordiske 
akademiske biblioteker legges 
det ned betydelige ressurser i 
å utvikle bibliotekene som en 
del av et læringsmiljø der slik 
kompetanse kan integreres i 
fagrettede og profesjonsrettede 
utdanningsløp.
 Bibliotekenes utvikling av  
egen undervisningsvirksomhet 
støter i økende grad på problemer 
som oppstår i møtet mellom 
informasjonskompetanse som 
forsknings- og praksisfelt, og 

universitetspedagogikk.
 Hvordan utvikler student-
er informasjonskompetanse 
innenfor sine respektive fag og 
profesjoner? Hvordan foregår 
faglig læring i biblioteket som 
læringsarena? Hvordan kan 
nettbaserte undervisningsopp-
legg i informasjonskompetanse 
beskrives som del av studentenes 
faglige læringsmiljø? Ved å in-
vitere til arbeid med denne type 
problemstillinger tar NORIL 
mål av seg å være et forum for 
forskningsbasert utvikling av 
bibliotekenes undervisning.
 Redaksjonen ønsker at alle 
som underviser, utvikler under-
visningsmateriell og undervis-
ningsopplegg innenfor akade-
miske bibliotek, skal få mulighet 
til å publisere sine resultater i 
et fagfellevurdert tidsskrift – og 
selvsagt i tråd med Open Access- 
bevegelsen. Både informasjons-
spesialister, bibliotekarer, stu-
denter, forskere og undervisere 
innenfor fagstudiene er viktige 
bidragsytere.

Mer informasjon: 
www.noril.uib.no

Et nytt fagfelle-
vurdert tidsskrift, 
Nordic Journal of 
Information Literacy 
in Higher Education 
(NORIL), går nå av 
stabelen i Bergen.




