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Derfor skal du ikke velge Fagforbundet

Wikipedia-modellen settes på prøve

Jo tettere, jo bedre?

Det nye biblioteket
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l ever t  av

Regionale Samsøk for Agder og Nordland blir lagt
ut nå i høst, og dermed er vi enda nærmere målet
om at alle skal ha tilgang til søk i flere bibliotek
samtidig.
Samsøk utnytter informasjon fra bibliografiske
databaser tilgjengelig via z39.50 eller direkte fra
Bibliofil. Søket gir også søkeforslag basert på
innsamlede data fra regionens Bibliofilbibliotek.

Uansett; publikum får en felles inngang til materiale
fra regionens bibliotek. 
Med bruk av Norgeslån kan publikum nå også
bestille objektene selv, og bibliotekene får glede at
de nye løsningene for innlån og fjernlån seg
imellom.

Prøv selv på: http://samsøk.no
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Innhold

Det nye biblioteket: Bibliotekvesenet spenner over alt fra små ”rom” med boka i sentrum til store multimedie-
hus som til forveksling likner mer på lyd- og filmstudioer enn biblioteker. Bok og Bibliotek starter i dette nummeret 
serien ”Jakten på det nye biblioteket”, hvor vi ønsker å løfte fram ideer, tanker og prosjekter som handler om hvordan 
 biblioteket kan bli best rustet til å møte framtiden. Se også leder s. 5.
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Vadsø: Det første du ser når du 
kommer fra flyplassen, er det flotte 
biblioteket på havna. Et skikkelig 

monumentalbygg i den lille byen som el-
lers består av små trehus. Helsinki: Går du 
omkring i gatene en sur desemberdag, er det 
bare å svinge innom det gamle hovedpost-
kontoret for å varme deg. Der finner du Bi-
bliotek 10, som nærmest har blitt et mekka 
for bibliotekfolk som leter etter inspirasjon. 
Nylig var også Trond Giske der, med Aften-
posten i porteføljen. Gjørring: En by som 
nordmenn bare kjører forbi om sommeren 
på vei til strendene på Vest-Jylland. Men her 
ligger et av Danmarks mest spektakulære 
småbiblioteker, hvor rommet er utnyttet på 
helt utradisjonelle måter.
 Felles for disse tre bibliotekene er at 
de alle handler om det nye biblioteket, 
hvor man på forskjellige måter har gjort 
sitt beste for å skape bygninger, rom, 
funksjoner og tjenester som kan tilfreds-
stille fremtidige brukere. Men hva er så 
det nye biblioteket? Et tradisjonelt biblio-
tek i ny drakt – det noen ironisk kaller en 
sminket gris? Hva vil skille det nye biblio-
teket fra det tradisjonelle biblioteket, som 
stort sett er bygd opp med boka og Dewey 
i sentrum? Spørsmålet bringer sinn i kok. 
Og det er überbanalt, mener noen. For 
bibliotekarene kjenner svaret. ”Vi vet”, 
er refrenget på konferanser og seminarer, 

gjerne over det tredje glasset rødvin. Men 
svarene spriker, og er sammensauset av alt 
fra reflektert handling til desperat besser-
vissenskap. Det er på tide å løfte rødvins-
diskusjonene opp i offentligheten.
 Bok og Bibliotek starter i dette num-
meret serien, Jakten på det nye biblioteket, 
hvor målet er å gå nærmere inn på disku-
sjonen om hva fremtidens bibliotek kan 
og bør være. Først ser vi på to typer nye 
nisjebibliotek: Et bibliotek for sjåfører på 
en veikro ved E18 i Vestfold, og et T-bane-
bibliotek i Stockholm. Begge disse er, i all 
sin enkelhet, gode eksempler på at noen 
tør å tenke annerledes: Ønsker vi å nå bru-
keren – eller riktigere: nye brukere - får vi 
legge biblioteket ut dit hvor folk ferdes.
 Deretter kommer et glimt fra arbeidet 
med å bygge opp Stockholms stadsbiblio-
teks nye store nettsted, Biblioteket.se, som 
ble lansert tidligere i år. Dette arbeidet 
har vist seg å være langt tyngre enn pro-
sjektgruppen forutså under planleggingen. 
Og motstanden kommer, paradoksalt 
nok, innenfra. Som en av de ansatte sier 
til Bok og Bibliotek: - Mange ser nok 
fortsatt, dessverre, på nettstedet som noe 
som ”kommet i tillegg” til bibliotekets 
kjerneoppgaver. Det er en lite fruktbar 
holdning i en tid hvor stadig flere infor-
masjonsressurser etableres på nettet. 

Jakten på det nye biblioteket
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Skolebiblioteket når i prinsippet alle barn. 
Men det forutsetter at bruken av skole-
biblioteket er integrert i den pedagogiske 
virksomheten på skolen og at man har en 
plan som sikrer jevnlige møter mellom 
elev og bibliotek. Det er ikke nok bare å 
befinne seg i det fysiske rommet. Det vik-
tigste er at skolebibliotek har kvalifisert 
personale som kan arbeide aktivt i forhold 

til de mange som ikke oppsøker biblioteket 
av seg selv. Vi får aldri et skolebibliotekløft 
uten at det bevilges penger til stillinger. 
Det er synd kunnskapsminister Vegard 
Solhjell ikke bruker Skolebibliotek-
programmet til å legge føringer på at 
skolene ansetter faglig utdannede bibliote-
karer. Hadde han gjort det, ville løftet fått 
en flying start.

Det trengs stillinger, Solhjell!
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Første demotek

”Når denne tjenesten blir mer kjent, ikke minst via 
jungeltelegrafen, regner vi med at det vil rase inn med 

demoer.” (Karen Marie Loge, nr 2/08)

”Samarbeidet er fruktbart, for amatører sitter på lokal 
spisskompetanse og kan utfylle arbeidet fagfolk gjør.” 

(Marianne Wiig, nr 2/08)

”Les den setningen om igjen - den 
er den viktigste som står i dette 

nummeret av Bok og Bibliotek: Biblioteket 
er en institusjon som med utgangspunkt 
i fysiske og digitale dokumentsamlinger 
organiserer sosiale prosesser. Den rommer 
en forståelse av hva bibliotek er og fanger 
kjernen av hva bibliotek alltid har gjort, 
samtidig som det peker framover mot en 
oppgave som blir viktigere og viktigere 
i det digitale samfunnet: å sørge for at 
kommersialisering og individualisering 
ikke bryter i stykker sosiale arenaer.” 
(Ragnar Audunson, nr 3/08)

”Hva er alternativet?- Ingen digital 
musikkformidling i det hele tatt? 

(..) Selv om vi ikke kan tilby musikken 
til alle, vil vi heller ikke gjøre det beste 
til det godes fiende!” (Susanne Buus-
Pedersen, nr 3/08)

Lokalhistorisk wiki

Folkebibliotekets rolle 2

Gratis musikk i Danmark

Mangler ressurser

”Vi mener absolutt vi har oppnådd en god del. 
Men hvis vi ser på den stortingsmeldingen, 

”ABM-meldingen”, som ligger forut for etableringen 
av ABM-U, så foreslo den tiltak og aktiviteter til en 
sum av 80-90 millioner 1999-kroner. Vi har bare fått 
omkring fem millioner. Og det sier seg selv at vi ikke 
kan oppnå det samme med mindre ressurser.” (Leikny 
Haga Indergaard, nr 1/08)

Folkebibliotekets rolle 1

”La oss tenke oss at 
Nasjonalbiblioteket om en 10 

års tid har fått digitalisert alle sine 
samlinger, og at det er inngått avtaler 
med rettighetshaverne om alt før år 
2000 vil være fritt tilgjengelig, hvordan 
vil folkebibliotekenes rolle da bli? Når 
tersklene for å hente fram informasjon blir 
så lav, hva skal da bibliotekene gjøre, hva 
skal de tilby brukerne - hvilke merverdier 
skal et fysisk bibliotekbesøk gi i forhold 
til å bruke det virtuelle biblioteket på 
nettet?” (Trond Andreassen, nr 3/08)

Forsvare verdier

”Utviklingen av biblioteket.se er en en måte å 
reformere biblioteket, med hovedmål å gjøre 

Stockholms biblioteker brukervennlige og på sikt forsvare 
de verdiene bibliotekene er satt til å verne om.” (Oskar 
Laurin Anderson, nr 1/08)

Meir audmjuk
”Eg trur Giske vil tene på å vere litt meir audmjuk 
både overfor Kulturrådet, Rådets medlemmer og 

dei mange som meiner at armlengdesprinsippet har vore 
eit svært tenleg styringsprinsipp i norsk kulturpolitikk i 
meir enn 40 år. Sterkare direkte politisk styring og meir 
detaljert departemental kontroll gir kanskje kulturlivet 
meir pengar. Men det gir oss ikkje betre kunst.” (Georg 
Arnestad, nr 1/08)
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Ut med skranken

”Skranken kan skape avstand, 
noe som kan gjøre det vanskelig 

å kartlegge lånerens egentlige behov. 
Vi ønsker større nærhet til brukerne i 
referansesituasjoner.” (Geirr Karlsen, nr 
4/08)

”Endringer i samfunnet går fort, 
spesielt på det teknologiske området. 

Nye media konkurrerer med mange 
av bibliotekenes tradisjonelle tilbud. 
Forskning kan gi oss noen svar på 
hvordan bibliotekene kan endre seg i 
takt med den utvikling som er gjeldende 
i samfunnet forøvrig. Vi trenger gode 
modeller, og ikke minst overføring av 
resultater fra forskningen, som kan 
brukes i det daglige arbeidet.” (Hildur 
Eikås, nr 5/08)

Vi trenger forskning

ABM-u-frukter

”Vi har fått en felles bibliotekutredning, 
Bibliotekreform 2014. Det ville aldri ha kunnet 

skje hvis vi fortsatt hadde hatt SB og RBT. Da ville 
partene fortsatt ha drøftet sammensetning av gruppen 
som skulle utforme mandatet. Det andre viktige er 
at også fagbibliotekene har mulighet til å søke på 
prosjektmidler på lik linje med folkebibliotekene.” 
(Frode Bakken, nr 5/08)

Prinsessen 
om bibliotek

”Biblioteket er 
viktig i samfunnet. 

Jeg husker selv da 
jeg gikk på skolen, 
hvor ofte jeg var på 
skolebiblioteket. Vi 
hadde jo noen bøker 
hjemme, men man 
lærer seg fort hvilke 
bøker det er. Så det å 
komme på et bibliotek 
med store samlinger 
av ukjent litteratur, er 
kjempespennende. Det at 
man kan utforske både 
faglitteratur og skjønnlitteratur og kan sette seg ned og lese der og da, eller låne med bøkene hjem, 
det er viktig. Mange har jo heller ikke råd til å kjøpe så mange bøker. Derfor er det jo fantastisk med 
Norge at vi har disse innkjøpsordningene for bøker.” (Prinsesse Märtha Louise, nr 4/08)

Ønskebok på Skeive dager
”Under Skeive dager 2008 var me ni bibliotekarar 
som bytta på å betene Ønskebokteltet . Det var ei 

artig og mangslungen oppleving. Me opplevde at mange 
søkte mot nettopp bøkene. Fleire forlag hadde i førekant 
vore venlege med å gje oss skeive bøker til standen vår. Då 
me stilte desse ut i synet på folk, opplevde me at mange 
stoppa opp for å sjå og bla i dei. Mange ville også svare 
på vår vesle homolitterære quiz. Andre ville berre slå av 
ein prat, drikke ei øl, eller ein kopp kaffi, kanskje ta ein 
karamell eller ein sjokolade. Eg hadde ei kjensle av at 
Ønskebokstanden vart sett på som ein ”trygg” stand å 
komme til.” (Oddmund Kårevik, nr 5/08)
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Avviser privatdrevne 
bibliotek

Fire av fem svenske kommuner 
som har fått tilbud fra det private 

selskapet Svenska boklån AB om å 
overta bibliotekdriften deres, har 
avslått tilbudet. Den femte kommunen, 
Linköping, har ennå ikke behandlet 
saken.
 Bibliotekssjef Anders Olsson i 
Sollentuna kommune sier til Svenska 
Dagbladet at henvendelsen i det hele tatt 
ikke var seriøs. Også Uppsala, Enköping 
og Solna takket nei, med lignende 
begrunnelser.
 Svensk Biblioteksförening utarbeider 
nå en liste over faktorer foreningen mener 
kommunene bør ta hensyn til dersom de 
legger biblioteksvirksomheten sin ut på 
entreprise. Listen ventes klar til nyttår.

Utvidelsen av hovedbiblioteket 
i Stockholm, Stockholms 

stadsbibliotek, vil bli mye dyrere enn 
beregnet, og blir derfor utsatt.
 Prisen var tidligere maksimalt anslått 
til 795 millioner svenske kroner,  men er 
nå oppe i over 1 milliard, skriver Svenska 
Dagbladet.
 Ombygningen var planlagt påbegynt 
i 2010, men hele prosjektet vil nå ifølge 
avisen bli utredet ytterligere. Kulturbyråd 
Marianne Sjöstedt sier at bygget ikke må 
bli så dyrt at det påvirker selve driften.

Stockholm utsetter 
bibliotekutvidelse

Frivillige vil drive bibliotek
I Tønder i Danmark tilbyr en gruppe frivillige seg 
å drive biblioteket i Bredebro, etter at kommunen 

på grunn av innsparinger har vedtatt å stenge de lokale 
bibliotekene i Bredebro og Højer i Sønderjylland.
 Tønder kommune skal nå overveie tilbudet, men 
lederen for det danske Bibliotekarforbundet, Pernille 
Drost, er i tvil om dette er lovlig.
 - Jeg synes ikke en kommune kan drive et bibliotek 
med gratis arbeidskraft. Alminnelige borgere skal jo 
heller ikke kunne se hva naboen låner på biblioteket, 
sier hun til Berlingske Tidende.

Danskene skjærer ned

I flere danske kommuner blir det neste år massive 
nedskjæringer på bibliotekområdet. Lyngby-Taarbæk 

kommune ved København skal spare inn 61 millioner 
danske kroner på dette feltet i 2009 og 71 millioner i 2010, 
noe som betyr at tre bibliotek må stenge.
 Aalborg kommune skal neste år spare inn 4,4 millioner 
på bibliotektjenestene og Dragør skal spare inn 1 million, 
skriver Berlingske Tidende. Ifølge Politiken kan 20 
biblioteksfilialer, landet over, bli nedlagt.
 Bibliotekarforbundet er bekymret, og mener 
kommunene altfor lett griper til nedskjæringer i 
kultursektoren i krisetider.

Ny database om 
bibliotekbygninger

Danmarks Biblioteksskole la 3. november ut databasen 
librarybuildings.info, som skal inneholde eksempler på 

de beste biblioteksbygningene i Europa. Tanken er at hvert 
land skal velge ut fem interessante nye bibliotekbygninger 
og bidra med fakta og fotografier, skriver biblioteksskolen 
på hjemmesiden sin.
 Det er NAPLE (National Authorities on Public 
Libraries in Europe) som har besluttet å opprette 
databasen, og ideen er blitt utviklet på Danmarks 
Biblioteksskoles bibliotek. Nordisk Ministerråd har støttet 
prosjektet.



Bok og Bibliotek           6 / 2008           9

- Gjennomføring av pro-
sjektet Bokhylla.no vil gi 
oss enda bedre erfaring 

med hvordan elektronisk mate-
riale brukes. Det vil også kunne 
danne basis for videre arbeid 
med å gjøre materiale fra vår 
nyere tids kulturarv tilgjengelig i 
elektronisk form, var nasjonalbi-
bliotekar Vigdis Moe Skarstein 
og generalsekretær for NFF, 
Trond Andreassen, enige om på 
årets bokmesse i Lillestrøm.
 Arbeidet med å finne avtale-
modeller og vederlagsformer for 
rettighetsbeskyttet materiale, vil 
stå sentralt i Bokhylla.no. Prosjek-
tet forutsetter imidlertid en tilgjen-
geliggjøring som går ut over det 
Nasjonalbiblioteket kan gjøre uten 
å ha særskilt avtale. En slik avtale 
må derfor inngås med rettighets-
haverne, og det må finnes fram til 
modeller og vederlagsformer som 
er hensiktsmessige.

 Moe Skarstein forteller at beg-
ge prosjektene - Nordområdepro-
sjektet og Bokhylla.no - vil kunne 
gi erfaringer som kan brukes i 
arbeidet med en prinsipiell modell 
for godtgjøring av bruk av digitalt 
rettighets belagt materiale.
 Mot denne bakgrunnen har 
Kultur- og kirkedepartementet 

(KKD) nylig nedsatt en arbeids-
gruppe med representanter fra 
departementet (spesialrådgiver 
Helge M. Sønneland), Kopinor 
(direktør Yngve Slettholm) og 
Nasjonalbiblioteket (nasjonalbi-
bliotekar Vigdis Moe Skarstein).

Nærmere vederlagsord ninger 

for bruk av digitalt materiale
Nordområdeprosjektet skal nå følges opp av et prosjekt med arbeidstit-

tel Bokhylla.no. Planen er å digitalisere og tilgjengeliggjøre litteratur fra 

tre tiår: 1790-årene, 1890-årene og 1990-årene. Deler av alt materialet, 

og så godt som alt fra 1990-årene, vil være underlagt beskyttelse etter 

åndsverkloven.

Resultater fra Nordområdetprosjektet
 
87 prosent av titlene er besøkt, 65 prosent av titlene er 11 år eller eldre. Det er noen av resultatene så langt fra 
Nasjonalbibliotekets Nordområdeprosjekt, som har gjort ca 1400 rettighetsbelagte titler tilgjengelig på nettet - et-
ter Google Books-modellen: Lese på skjerm, men ikke skrive ut. Her er noen flere av hovedfunn fra analysen:
 - 55% av de som ble spurt svarte at det er ”OK” til ”Svært bra” å lese bøker og tidsskrifter på nett.
 - Fra april 2008 til oktober 2008 økte antall viste sider med 59% til tross for at tilveksten i tjenesten var 
minimal, og uten at det ble gjort spesielle tiltak for å øke oppmerksomheten omkring tjenesten.
 - I gjennomsnitt ser hver bruker på 5 unike sider i hver bok og 2 sider i hvert tidsskrift, men besøker gjerne tjenesten 
flere ganger og ser på de samme sidene, slik at antallet sideoppslag i gjennomsnitt er 14 for bøker og 5 for tidsskrift.
 - Alle titlene i tjenesten har økt bruk i løpet av rapportperioden, men relativt sett øker de mest populære titlene mest.
 - Da Google og andre søkemotorene fikk tilgang til metadataene i tjenesten i januar 2008, økte antallet be-
søkte objekter per måned med 61% sammenlignet med 2007.
 - 65% av de besøkte titlene er 11 år eller eldre i forhold til utgivelsesår.

Stolte av Bokhylla.no: 
Vigdis Moe Skarstein 
og Trond Andreassen.
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Han er biblioteksjef i 
Haram folkebibliotek, 
med kontor i Brattvåg i 

Haram kommune på Sunnmøre. 
Opphavleg er han engelskmann. 
Det kan så vidt høyrast når han 
snakkar. Han snakkar gjerne 

om planane og prosjekta sine. 
Dei er mange. Det er ikkje alltid 
lett å følgje han i tankeflukten. 
Det treng ikkje vere hans feil. 
Og han nøyer seg ikkje med å 
snakke. Han handlar også. Han 
set planane ut i livet.

 Han arbeider lange dagar, 
det er ikkje uvanleg å motta 
epostar frå han som er sende kl 
0200 på natta; han reiser mykje; 
han har eit stort internasjonalt 
nettverk - mellom anna i Ungarn 
og Frankrike - som få veit noko 

Først øl, så bøker
Biblioteksjef David Beadle har satsa mykje på å gje innvandrarane i kom-

munen eit godt bibliotektilbod, lenge før året 2008 vart proklamert som 

Mangfaldsåret. Nyleg fekk Haram folkebibliotek Bibliotekprisen for Møre 

og Romsdal for 2008.

Av Finn Sindre 

Eliassen, IT-an-

svarlig Ålesund 

folkebibliotek

- Eg skulle ønskje 
at staten sjølv eller 
fylkeskommunane 
fekk lov til å vere 
meir dristige, seier 
biblioteksjef David 
Beadle i Haram.
(Foto: Evy  
Skarvøy Lien.)
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særleg om; han har makta å 
halde på filialnettet i ei vanske-
leg tid for biblioteka. Men sær-
leg har han brukt mykje tid og 
krefter på tiltak retta mot inn-
vandrarane i kommunen, ikkje 
minst arbeidsinnvandrarane.

Opne dører

Då Beadle kom til Haram i 
1980, var der 8650 innbyggja-
rar, om lag det same talet som i 
dag. men no er over 1600 av 
desse fastbuande innvandrarar. I 
tillegg er der opp mot 900 se-
songarbeidararar frå utlandet. 
Haram er den leiande maritime 
industrikommune i landet, re-
kna per innbyggjar. - Det seier 
seg sjølv at vi er heilt avhengig 

av denne produktive gjengen, 
seier han.
 Når det gjeld sesongarbeida-
rane, som er den klart mest syn-
lege delen av utlendingane, vil 
Beadle  gjere opphaldet deira 
meir innhaldsrikt. Trivsel er 
nøkkelen til innsats, men også 
avgjerande for kor lenge dei vil 
vere på staden og hjelpe indus-
trien å produsere. Det er ønskje-
leg at dei kjem tilbake eller slår 
seg ned. Sesongarbeidarane har 
av og til med seg familien på 
ferie om sommaren for å sjå seg 
om med tanke på å flytte til 
kommunen.
 - Biblioteket er ein naturleg 
og rimeleg plass å gå, og vi vil 
gjerne bidra til eit godt inn-

trykk. Viss dei ikkje blir her, 
kan  det hende dei i det minste 
forstår biblioteket litt betre, sei-
er han.
 Hovudbiblioteket i Brattvåg 
held til i eit kjøpesenter ikkje 
langt unna eit stort skipsverft. 
Kl 19.45 blir det travelt i under-
etasjen. Det er sesongarbeida-
rane som skal rekke å kjøpe 
kveldens øl før kl. 20.00, men 
då stenger biblioteket om ein 
skal følgje skjema. Men Beadle 
gjer ein vri og held dørene opne 
lenger. Slik blir det øl først, så 
bibliotek etterpå for den som vil. 
- Det kan godt hende vi må hal-
de dørene opne ein halvtime til, 
men her i bygda er der lyden av 
arbeid døgnet rundt, så kva be-
tyr ein fattig halvtime ekstra? 
Spesielt når ein kan ete seinare 
frukost neste dag som kompen-
sasjon, kommenterer han.

Større enn rådmannen

Til eit lite bibliotek å vere, er 
Haram folkebibliotek godt ut-
rusta innan språk. I hyllene står 
der mange språkkurs og rikeleg 
med ordbøker, og friske bøker 
på fleire språk. Det vil seie, i 
hyllene står dei ikkje mykje i ro. 
Utlånet er godt over gjennom-
snittet i fylket. Beadle peiker på 
at innvandrarane naturlegvis er 
ulike, men at det er seriøse, 
kompetente personar det her 
dreier seg om. Dei kjem ikkje  til 
å gløyme hjelpa dei får med det 
første. Men det har irritert bi-
blioteksjefen at det er ein kro-
nisk mangel på enkle skjønnlit-
terære lydbøker på norsk for 
vaksne menn.
 I sommar kjøpte biblioteket 
inn flagg for alle nasjonalitetane 
som no er i kommunen, 61 i alt! 
Ettersom det er avgrensa kva ein 
kan gjere for så mange grupper, 
har biblioteksjefen og folka hans 
lagt vekt på det som er mogleg. 
Det er viktig å vere tilgjengeleg 
og interessert i dei.
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 - Kan hende eg har ein føre-
mon som arbeidsinnvandrar 
sjølv, eg veit kva det betyr når 
nokon er villeg til å stoppe opp 
og prate litt og gjere noko ekstra 
når alt er nytt og framandt. Ut-
kant-Noreg kan verke temmeleg 
skremmande i gråvêret, presise-
rer Beadle. Han fortel at han 
sjølv vart godt motteken i byg-
da. Han hugsar godt oppslaget i 
lokalavisa Haramsnytt. Det var  
større enn det rådmannen fekk. 
Og der stod at han hadde funne 
seg til rette på kontoret og at 
han hadde spelt rugby. Og han 
vart henta til idrettshallen og 
fekk ein handball i hendene utan 
at han visste kva handball var.

La folk velje sjølve

To av prosjekta som Beadle har 
tenkt ut og gjennomført er Som-
marLes og Bibfilm. Tanken bak 
SommarLes var å skape interesse 
for lesing  mellom born og ung-
dom når dei har mest fritid. 260 
unge tevla innan kommunen og 
med unge i andre kommunar. 
Mange har opplevd SommarLes 
som spennande. Dei unge regis-
trerte på internett kor mange 
bøker dei las. Opplysningane 
vart oppdaterte kontinuerleg. - Vi 
kan tenkje oss ein ung lesar som 
låg bra til når han gjekk til sengs, 
men fann ut at han hadde ramla 
godt nedover på listene neste 
morgon, seier Beadle. Det var 
tevling mellom lesarar, men også 
mellom kommunane.
 Bibfilm er eit samarbeidspro-
sjekt om innkjøp og sirkulasjon 
av smalare kvalitetsfilm mellom 
nokre av biblioteka i Møre og 
Romsdal. Føremålet er å skape 
eit tilbod for folk som er interes-
serte i kvalitetsfilmar. Mange 
får smaken på god film når dei 
tek utdanning i dei store byane. 
Slik sett treng det ikkje bety å 
hamne i filmøydemarka om ein 
tek arbeid i distriktet etter endt 
utdanning. To gonger i året vert 

50 kvalitetsfilmar frå andre bi-
bliotek tilgjengelege i hyllene, i 
tillegg til dei ein kjøper sjølv.
 Haram folkebibliotek var 
tidleg ute med digitalisert kata-
log og eiga heimeside på inter-
nett. Men Beadle har ikkje 
gløymt bøkene. Han er ingen 
ukritisk dyrkar av det nye. Han 
er ikkje uroa for boka si fram-
tid. Boka er eit altfor praktisk 
medium til at ho vil forsvinne. 
Det er også ei vare mange likar 
å kjøpe og eige. Han ser ingen 
motsetnad mellom det nye og 
det tradisjonelle, og han meiner 
det ville vere feil om vi som of-
fentlege formidlarar skulle pres-
se folk til å velje mellom det eine 
mediet eller det andre. Det kan 
absolutt tenkjast at kommersi-
elle aktørar vil prøve å tvinge 
oss. Men den offentlege formid-
laren skal la folk velje sjølve. 
Derfor skal biblioteka tilby både 
bøker og digitale filer.

Handlefridom, pengar

David Beadle som sjølv kjem frå 
eit anna land og som reiser så 
mykje, han har vore i 14 land til 
no i år, skulle ha gode føresetna-
der til å setje norsk bibliotekstell 
inn i ein vidare samanheng. Han 
tek fram Slovenia som døme, eit 
land nesten like fattig som Por-
tugal. Alle slovenske folkebiblio-
tek har vore samla i ein katalog i 
fleire år allereie. I lag med Dan-
mark og Finland er Slovenia 
døme på land der klare nasjo-
nale mål har nådd raskare ned 
til grasrota enn det gjer her til 
lands. Her ligg problemet delvis 
i forholdet mellom kommunane 
og staten. Kommunane har 
handlefridom, men ikkje pengar. 
Og staten stiller for lite opp når 
kommunar tek sjansar, handlar 
og får problem.
 - Eg skulle ønskje at staten 
sjølv eller fylkeskommunane 
fekk lov til å vere meir dristige. 
Mange grasrotbibliotek er så 

opptekne med brukarane at det 
blir lite overskot til leiing og 
utvikling, insisterer han. Og han 
legg til: - På område der ein har 
fått høve til å handle, har ein 
blitt verkeleg god, som til dømes 
mange sider ved Nasjonalbiblio-
teket, men vi er ikkje tente med 
at store område i landet blir hen-
gande for mykje etter.
 Om framtida for biblioteka 
veit vi lite. Men det går an å re-
sonnere om emnet. Det gjer også 
biblioteksjefen i Haram. Han 
peikar på at det er ein viss skilnad 
på om brukaren må gå i bibliote-
ket, eller om han gjer det frivillig. 
Det er altså lysta og viljen til å gå 
i biblioteket som er det avgjeran-
de. Ein må gjere noko for at bru-
karen skal kjenne seg velkomen 
nok til å spørje etter tenester. Men 
når vi tenkjer på kor mykje eit 
moderne bibliotek kan tilby ein 
brukar, kan vi ikkje overlate alt til 
brukaren. Vi må ha ei meir prak-
tisk og direkte innretting der vi i 
større grad enn no forklarer bru-
karen kva vi har å tilby ut frå 
vedkomande sin ståstad.
 Han er i sving med å lage ei 
brosjyre som tek det utgangs-
punktet. Han tek så eit døme frå 
Ungarn. Der har ein del biblio-
tek teke mot tenester frå British 
Council, tilsynelatande med god 
effekt. Også Goethe-instituttet 
og Alliance Francaise har langt 
meir å tilby enn språkkurs.
 - Kan hende eit land som 
Ungarn som framleis vert rekna 
som ein ny økonomi, har lettare 
enn Noreg for å ta i mot utan-
landske tilbod mot å finne plass 
til eit par nøkterne utstillings-
hyller, undrar han.
 Mangfaldsåret 2008 går mot 
slutten. Haram folkebibliotek 
har lenge arbeidd etter  intensjo-
nane  om å spegle det kulturelle 
mangfaldet  i lokalsamfunnet. 
Det vil nok biblioteksjef David 
Beadle og folka hans halde fram 
med også etter årsskiftet.



Bok og Bibliotek           6 / 2008           13

Tror ikke på e-boken

Bokpod fra biblioteket

Europeiske forleggere som deltok på høstens 
bokmesse i Frankfurt var stort sett enige 

om å fordømme e-boken, som de mente har liten 
framtid som lesemedium.
 Forleggerne mente for det første at en e-bok 
 aldri kan gripe selve essensen i en bok. For det an-
dre har den altfor stor konkurranse fra andre elek-
troniske konsumentmedier, som mobiltelefonen. 
For det tredje er prisen, som nå ligger på mellom 
2100 og 5700 norske kroner, for høy.
 Vektmessig kan e-boken derimot konkurrere, 
ettersom den er langt lettere enn en papirbok, 
skriver nyhetsbyrået Reuters.

Bibliotekene i Gjøvikregionen tilbyr nå 
Bokpod, som er en podcast med lydfiler som 

anbefaler nye oversatte bøker utgitt med støtte av 
Norsk kulturråd.
 - Dette er litteratur av høy kvalitet, som 
fortjener all den oppmerksomhet den kan få! Noen 
er lette å lese, andre byr på en utfordring. Felles 
for dem er at de er med i et nøye vurdert utvalg av 
de ypperste bøkene som utgis i verden. Både nye 
bøker og nye oversettelser av gamle klassikere er 
med i utvalget, heter det i en pressemelding. Bøkene 
omtales av bibliotekansatte i Gjøvikregionen.
 Omtalene kan du høre ved å gå inn på nettsiden 
til et av bibliotekene eller Bibliotekportalen 
Oppland. Du kan abonnere på bokpoden og 
motta en ny anbefaling hver uke. Abonnement kan 
opprettes i de fleste nettlesere, eller du kan bruke et 
lydprogram som iTunes.

Forfatter i glassbur

Den danske forfatteren Frank Langmarck, som 
kaller seg ”performancedigter”, satt fra 7. til 14. 

november i et glassbur på hovedbiblioteket i Køben-
havn for å forsøke å skrive en roman på syv dager.
 Prosjektet, som hadde navnet ”Skapelsen”, ble 
gjennomført i forbindelse med temauken ”Køben-
havn leser”. Forfatteren slapp ifølge Jyllands-Posten ut 
av buret en gang om dagen for å besvare spørsmål fra 
publikum. 

fylkesbibliotek
Hedmark

Konkurranse  

for studenter 
 

Er du bibliotekstudent og har noen 

tanker om hvordan fremtidens  

bibliotek skal se ut, gå inn på  

www.bokogbibliotek.no.  

 

Her finner du utlysning til en  

artikkelkonkurranse for studen-

ter. Vinneren får et reisestipend på 

5000 kroner, og de tre beste arti-

klene blir publisert i Bok og Biblio-

tek.
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Et skritt nærmere 
Biblioteksøk

Omtrentlig 10 år etter at bibliotek.dk og bi-
bliotek.se ble etablert i våre naboland ser det 

endelig ut til det skal lanseres en sentralisert tjeneste 
mot Norges bibliotekkataloger. ABM-utvikling og 
Nasjonalbibliotekets prosjekt Biblioteksøk er inne 
i sin andre fase - utviklingen av en pilot - som etter 
planen skal munne ut i en tredje fase og arbeid med 
en 1. lansering i 2010. Rapporten fra den første fa-
sen som ble avsluttet i sommer er spennende lesning, 
kanskje særlig vedleggene som blant annet angir et 
sett av funksjonelle og tekniske kravspesifikasjoner. 
Spesifikasjonene tar innover seg og krever mye av 
den moderne funksjonaliteten som allerede eksiste-
rer i samsøktjenester som bibliotek.dk og Worldcat, 
i et biblioteksystem som Koha og i søkesystemer 
som VuFind og Summa. Sistnevnte system, hvis kil-
dekode nylig er tilgjengeliggjort, vurderes også som 
teknisk plattform for Biblioteksøk. Det lover bra!
 Samtidig er det naturlig nok en del funksjona-
litet og tekniske løsninger som ikke nevnes i disse 
spesifikasjonene, og en del av den planlagte funk-
sjonaliteten har like naturlig fått en lav prioritet. 
Prosjektet skal tross alt gjennomføres og må priori-
tere. Det betyr allikevel ikke at brukere og bibliote-
karer som har nedlagt adskillig tid både på utsiden 
og innsiden av dagens kataloger ikke bør ønske seg 
full pakke. I alle fall bør vi formidle i klare ordelag 
hva det er vi ønsker oss basert på egne og lange 
erfaringer; funksjoner som kanskje ikke inngår i 
Biblioteksøks kravspesifikasjon eller funksjoner fra 
denne som vi vil understreke at er viktige å få på 
plass så fort som mulig. Eller kanskje funksjoner vi 
ønsker oss i  eksisterende biblioteksystemer.
 I rapportens hoveddel påpekes det da også at 
Biblioteksøk er avhengig av å etablere en god dialog 
med beslutningstakere ute i bibliotekene. Det ønsker 
vi nå å bidra til i Biblioteklaboratoriet ved å utar-
beide en slags kravspesifikasjon 2.0, et sett av bru-
kergenererte krav og ønsker. Vi har opprettet en side 
i allmenning (wikien) vår hvor alle er velkomne til å 
dele sine erfaringer med dagens kataloger i form av 
å uttrykke krav og ønsker for en fremtidig katalog. 
Slik håper vi ikke bare å bidra til å gi Biblioteksøk, 
men også de tradisjonelle systemleverandørene en 
pekepinn på hvor landet bør ligge.

Kim A. Tallerås, på Biblioteklaboratoriets blogg, 
12.11.2008

Ting 22

Teknologiene som inngår i begrepet 2.0. er 
noe bibliotekbrukere har eller kommer til å 

få nytte av. Taigatesene er ikke så langt fra virke-
ligheten lenger. Mye av det som står beskrevet her 
er vi på vei mot. Synes at det er ganske mye i de 
23 tinga som er naturlig å bruke selv i et bibliotek 
med ganske små ressurser. At Bibliotek 2.0 likevel 
kan betraktes som en hype, forstår jeg likevel. 
Det vil for mange (meg selv inkludert) alltid være 
rart med begrep som konstrueres for å forstå 
samfunnsutviklingen. Kurset vi nå har gått på der 
begrepet blir konkretisert, bidrar for min del til 
både å forstå og å kunne se sammenhenger bedre.
 Hva hjelper så bibliotek 2.0 tjenester oss med å 
oppnå som vi ikke oppnår i dag?

- Vi kan lettere nå ut til andre/nye brukere
- Det er lettere/flere måter for brukerne å komme i 
dialog med oss
- Vi vil lettere oppdage behov for endringer/behov 
for nye tjenester
- Kvaliteten på tjenestene heves når vi samarbeider 
(bibliotek i mellom)

Hva kan vi nedprioritere?
Nedprioriteringer kommer som en naturlig følge 
av endringene: Vi bruker mindre tid på katalogtje-
nester siden vi samarbeider bedre, etterspørselen 
etter referanselitteratur og spørsmål i det fysiske 
biblioteket minker etc.
 Det vi må beholde, er folkebiblioteket som en 
møteplass for alle typer mennesker og også som en 
slags hjelpesentral for alle som ikke er så 2.0 aktive 
(og det er i grunnen en god del ...). Skjønnlitteratu-
ren i fysisk form vil heller aldri gå av moten.

Hva slags 2.0 kompetanse forventes det av oss?
Der tror jeg det er like mange forventninger som det 
er brukere, men at vi selv føler at vi mangler kompe-
tanse er ganske sikkert. Siden utviklingen går så fort 
vil vi nok alltid føle at vi er på etterskudd.
 En god og riktig start er jo å sende absolutt alle 
som jobber i norske bibliotek på kurs i 23 ting. 
Som ellers i samfunnet har jo biblioteka en god 
del godt voksne ansatte som holder litt igjen når 
det kommer til endringer.

Mariannes blogg, 18.11.2008
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Ting 22 (2)

Ting 17: Origo

Vi må stille oss spørsmål som:
- hva kan bibliotek 2.0-tjenester hjelpe oss 

med å oppnå som vi ikke oppnår i dag?
- hvilke oppgaver er vi villige til å nedprioritere for 
å nå mål som handler om nye 2.0-tjenester?
- hva slags 2.0-kompetanse kan brukeren forvente 
at vi som bibliotekansatte har, og hvordan skal vi 
gjennomføre en slik kompetanseheving?

Dette er interessante problemstillinger. Jeg syns 
egentlig det er for tidlig å si noe om det nå når 
kurset er så ferskt. Det er klart vi må ta i bruk den 
nye teknologien. Men ikke kun for teknologiens 
skyld. At bibliotekarene vil få nye roller i fram-
tida, tror jeg også. Arbeidet som vi gjør i barneha-
gene for tida er viktig arbeid, som vi vil holde på 
med i overskuelig framtid, der finnes det ikke et 
fnugg av web 2.0. Hva med å lage et prosjekt på 
nyåret i web 2.0? (Hvorfor lager jeg så mye arbeid 
til meg selv?) Noen kan lage et forslag, så tar vi et 
møte og diskuterer litt strategier. At web 2.0 må 
inn i arbeidsdagen vår er det ikke tvil om, men 
hvordan og hvor mye?

Livs blogg om 23 ting, 24.11.08

Da har jeg tatt en titt på Origo, registrert meg 
som medlem og utforsket litt. Har invitert 

kolleger til min krets, og sammen har vi opprettet 
sonen ”Levanger Bibliotek”.
 Dette verktøyet er sikkert morsomt for mange 
som bruker nettet mer enn meg, men jeg ser ikke 
helt behovet for min egen del. Hverken privat eller 
i jobben. Kan sikkert være et veldig godt verktøy 
for klubber, lag, foreninger og andre grupper som 
har behov for et felles nettsamfunn å møtes på og 
publisere planer, kalender, arrangementer osv. For 
Levanger Bibliotek sin del bruker vi heller Face-
book for å nå ut til folket.

Ting og tang på web, 25.11.2008
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Her er så underlig. Hvitt 
noen timer midt på da-
gen, så blått og så en 

svart natt som kommer snikende 
og legger seg tungt over hele 
landskapet, vinteren, og julen 
som nærmer seg. Velkommen til 
Longyearbyen, 78 grader nord, 
et par minusgrader, snø i luften. 
Her er seks sportsbutikker, men 
ingen bokhandler.

DERFOR SKAL journalisten på 
bokjakt. Hun skal finne bøkene 
i byen, skal spørre og lete og 

finne og snakke med de som har 
peiling, og hun trekker pusten. 
Hun står midt i sentrum, fryser 
litt, det er bare å begynne. Hun 
passerer et skilt med VÅPEN 
FORBUDT, og går inn døren til 
dagligvarebutikken.
 – God dag, god dag – er det 
noen bøker her?
 – Ja, vi har bøker, sier bu-
tikksjef Karin Mella og svinser 
forbi epler og bananer og litt 
melkesjokolade.
 – Se her, sier hun og viser 
fram bøker med Svalbard og 

midnattsol og polarnatt og is-
bjørn. 22 ulike titler. Litt bor-
tenfor, ved siden av noen paller 
med cola står flere bøker. 
”Skjebnevalget”, ”Englevinger”, 
”Bånd av blod”, ”Lokkende løf-
te”, ”Fanget av kjærligheten”. I 
alt 122 kiosklitteraturtitler.
 – Ja, vi har litt kiosklitteratur 
også. Det selger bra det, sier Mel-
la, hun sier de tar inn det kundene 
etterspør – og viser fram en bok 
for barn om gruvedrift og lokal-
samfunnet og hun sier det er mor-
somt med lokale forfattere.

Bokjakt i 
vinterland

Hvor er bøkene i en hvit by uten bokhandel? Bli med på jakt.

Av Sigri Sand-

berg Meløy, 

frilansjournalist
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OG I EN av de navnløse veiene i 
byen, i nr 17, bor en av de lokale 
forfatterne. Han har skrivejak-
ken på. Og han har laget kaffe 
og skjenker i små hvite kopper 
og snakker om isbjørn.
 – Du vet. Det er så mye my-
ter – og så mye hysteri rundt 
isbjørnen, spesielt her i byen, 
sier Birger Amundsen. Han er 
redaktør i lokalavisa Svalbard-
posten og har skrevet flere bøker 
og laget flere filmer om Sval-
bard. Nå har han permisjon fra 
avisa for å skrive en bok han har 

tenkt på lenge. Om isbjørnen og 
mennesket.
 – Det blir ikke den komplette 
isbjørnboka, men skal handle 
om alt fra forskning til fangst og 
historiene om der folk strøk 
med. Siden 1971 er fire personer 
drept av isbjørn på Svalbard, sier 
Amundsen, som selv forsket på 
isbjørn for Norsk Polarinstitutt 
på 1970-tallet.
 Utenfor balanserer en halv 
måne på et av fjellene. Landska-
pet er tegnet i svart, hvitt, bare 
forsiktig skisset, hvit snø, svart 

stein, så kommer vinden og vis-
ker alt ut igjen og forfatteren og 
journalisten snakker om alle 
bøkene.
 Svalbard setter dype spor i 
besøkende – spor som resulterer 
i bøker i hauger og kilovis. Det 
fortelles om ballongferdene til 
Roald Amundsen og Umberto 
Nobile mot Nordpolen. Om 
hvalrossfangst og isbjørnjakt, 
om tøffe tak. Om fangstmenn 
totalt isolert i mørket og kulden 
– minusgrader og vindføyk står 
ut av bøkene når du åpner dem. 
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Det fortelles også om hvordan 
byen har forandret seg. Fra å 
være en company town med 
kullselskapet som eneste ar-
beidsplass, til å bli et familie-
samfunn med turisme, forskning 
og kebabsalg. Det gis også ut 
mange rene bildebøker.
 – Jeg tror aldri det har blitt 
gitt ut så mange bøker som nå. 
Mye av det er fryktelig lettvint, 
drøvtygging av gammel kunn-
skap. Man gjør en reise på 14 
dager og skriver om det og put-
ter inn litt historie. Boken blir 
kanskje unik for deg, men for 
oss andre blir det repeterende, 
kjedelig. Klisjeene står i kø, og 
bildene gjentar tema som bre og 
fjell og isbjørn. Bøkene blir bare 
interessant for den lille skaren 
av lidenskapelige samlere, sier 
Amundsen.
 I fjor slaktet han Kjartan 
Fløgstads bok om den nedlagte 
russiske gruvebyen Pyramiden, 
og nå, live, slakter han Jarle M. 
Vadders bok om sitt år på 
fangststasjonen Mushamna tid-
lig på 1990-tallet.
 – Han er ikke fangstmann, 
han er en avansert turist som 
leker fangstmann. En totalt uin-
teressant mann fra Skien.

AMUNDSEN SAVNER ingen 
bokhandel, han handler på net-
tet og på fastlandet når det er 
noe han trenger. Ære være Ama-

zon. Sofaen tar så stor plass at 
han har ikke plass til bokhyller 
og alle bøkene som står stablet 
rundt overalt og de aller fleste i 
kasser i en bod. Han aner ikke 
hvor mange han har.
 – Jeg må bare vise deg noe, 
Amundsen finner fram et knippe 
små hefter, og blar i et av dem; 
”Thorleif Bjertnes’ dagbøker”. 
Bjertnes overvintret sammen 
med to mann lang nord og øst 
på Svalbard i 1933-34.
 – Det var full krig fra dag én. 
Boka er utsolgt på museet, hev-
der Amundsen, men museet har 
fått flere utgaver inn igjen, det 
vet journalisten for hun har sagt 
farvel til forfatteren og jogget 
gjennom byen og ned til museet. 
Og der står den, i bokhyllen i 
museumsbutikken. Til og med 
oversatt til engelsk.
 – Hvor mange bøker har dere 
her egentlig?
 – Vi har 650 titler tilgjenge-
lig. Kriteriene for å ta bøkene 
inn er at de skal ha noe med 
Svalbard å gjøre, sier hun i 
skranken, Mona Barlien, og 
peker på bøker om Fridtjof Nan-
sen og Roald Amundsen og fu-
gler og flora og fauna og is og 
mørke og enda mer midnattsol. 
Hun har en egen favoritt hun 
løfter ut av hyllen, Thor Bjørn 
Arlovs bok, ”Svalbards historie” 
– men hun liker praktbøkene 
også, ”Vanishing world” – og 

jammen er ikke den nye kioskse-
rien til såpeforfatter Ellinor Ra-
faelsen her også, ”Polarnetter”.
 – Vi har ikke solgt så mye av 
den, sier Mona. Fra museet titter 
et par seler, en isbjørn og et 
hvalrosshode fram.
 – Egentlig burde du snakke 
med ho Tora Hultgreen, muse-
umsdirektøren, sier Mona. Og 
opp trappen og til venstre sitter 
denne direktøren og sier at turis-
tene som kommer til Svalbard 
har et høyt utdanningsnivå og er 
opptatt av kvalitet.
 – Det er ikke alt vi får fortalt 
på museet, så vi satser i tillegg 
på litteratur tilknyttet hvert 
tema. Svalbards befolkning er 
over gjennomsnittet interessert i 
sin egen historie. Hultgreen viser 
fram museets eget bibliotek og 
sier hun aldri får nok. Av kulde 
og tragedier og smerte og slit 
gjennom Svalbards ca 400 år 
gamle historie.
 – Og ellers har vi jo et utmer-
ket folkebibliotek i byen da, sier 
direktøren og utenfor er det 
fortsatt hvitt og svart, men snart 
blåner det og journalisten kler 
på seg den varme jakken igjen 
og luen og sjalet og vottene og 
går mot sentrum, tilbake til ut-
gangspunktet.

LIKE VED siden av dagligvare-
butikken, i hjertet av byen ligger 
biblioteket. Opp en trapp, av 

Det er så mange myter – og så mye hysteri rundt isbjørnen, 
spesielt her i byen, sier Birger Amundsen. Han er redaktør i 
lokalavisa Svalbardposten og har skrevet flere bøker og laget 
flere filmer om Svalbard.

Bibliotekar Monica Hansen må av og til være kjerring. Når 
hun må be turister ta av seg på beina for eksempel.
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LONGYEARBYEN
– Største bosetningen  

på Svalbard

– I overkant av 2100 inn-
byggere

– Ble grunnlagt i 1906 av 
amerikaneren John M. 
Longyear, som var den 
første som satset på kom-
mersiell gruvedrift på 
Svalbard

med skoene og inn en dør. Her 
er skråvegger og bjelker og hyl-
ler med rundt 17500 bøker, en-
delig, ikke bare istapplitteratur, 
men bøker om amming og Varg 
Veum og Albert Åberg og Jarle 
Klepp. Her er gurgling også. På 
gulvet borte ved barnebøkene 
sitter fem babyer og noen mam-
maer som snakker om garn og 
barn og et bryllup som skal av 
stabelen. Vilja vrir seg på gulvet. 
Lager lyder.
 – Nå begynner du å bli så-
pass sliten at det ikke er artig 
lenger, sier mamma Hildegunn 
Rønningen.
 Journalisten kjenner også at 
det begynner røyne på. Hun har 
funnet det hun lette etter. Tusen-
vis av bøker, bøker, bøker i kas-

ser og hyller og hauger. Hun 
gnikker seg i øynene. Det sies at 
madrassen i bingen på bibliote-
ket er skikkelig god. En gang 

sovnet noen der – og ble låst 
inne blant bøkene.

Vilja og Pia har funnet seg en god bok på biblioteket.

– Jeg hadde aldri vært her før da 
jeg søkte jobben, sier Monica 
Hansen, barne- og ungdomsbi-
bliotekar på Longyearbyen fol-
kebibliotek, nyutdannet. Hun 
landet på Svalbard en forblåst 
og stormfull vinterdag i det her-
rens år 2008. I januar altså. Si-
den har sola kommet og gått og 
det har vært full rulle.
 Tirsdagene er det spedbarns-
treff, så er det lesering og polar-
foredrag og forfatterbesøk.
 – Og lørdagene forvandles 
biblioteket til en kafé eller basar 
om du vil, sier Monica, og joda, 
hun føler seg absolutt som en del 
av norsk bibliotekvesen, men 
likevel litt isolert. Det er jo langt 
til Svalbard. Kommer du fra 
Oslo er du bare halvveis når du 
lander i Tromsø. Da har du mer 
enn halvannen times flytur 
igjen. Det brukes mye penger på 
fjernlån på dette biblioteket.
 – Hvorfor ville du hit?
 – Det er en lang historie. Mo-
ren min arvet en hytte etter en 
onkel i Gratangen, som hadde 

jobbet på Svalbard, så hytta var 
full av polarlitteratur og bilder. 
Dessuten hadde jeg en onkel 
som var kaptein på en skute som 
seilte her oppe. Longyear City. 
Det er jo et eventyr. Det er ikke 
tilfeldig at jeg er her.
 Monica Hansen er som sagt 
nyutdannet – og tullet mye med 
den gamle strenge, hysjende bi-
bliotekdamen på studiet.
 – Men innimellom må jeg 
være litt streng. I sommer måtte 
jeg for eksempel gjentatte ganger 
be turistene ta av seg på beina. 
Da følte jeg meg som en kjer-
ring. (Det er en gammel tradi-
sjon i Longyearbyen at man tar 
av seg på beina, på grunn av 
kullstøvet som satte seg overalt, 
red anm.)
 Og noen lørdager, når det tar 
helt av – må Monica stille seg 
midt på gulvet og si fra. At nå er 
det innestemmen som gjelder.
 – Hvordan oppfatter du sam-
funnet her, barskt, mannsdomi-
nert?
 – Nei, dette er et mangfoldig 

samfunn med masse barn og 
aktive folk som har en nærhet til 
hverandre. Og som tar vare på 
hverandre. Biblioteket har spe-
sialisert seg på polarlitteratur. 
Og den lånes ikke vekk til an-
dre.
 – Den er vår. Hvis noen vil 
låne den får de komme hit, rett 
og slett, sier Monica Hansen. 
Hun har utsikt til snøen som 
faller og faller.

Polarbibliotekaren
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BoB: Er det ikke 
strengt at man må være 
bibliotekar for å være 

medlem i Bibliotekarforbundet?

MD: Vi er et profesjonsforbund 
for bibliotekarer, og det 
er naturlig at vi har klare 
opptakskriterier. Det hender 
temaet kommer opp i 
Bibliotekarforbundet, men det 
er ikke noe stort trykk i den 
debatten nå. Bibliotekarer har 
ikke hatt et profesjonsforbund 
særlig lenge, vi ble opprettet i 
1993, så de opplever det som 
veldig godt at de nå har sitt eget 
forbund.

BoB: Så dere ser ikke på 
merkantilt ansatte eller IT-
personal som mindre viktige?

MD: På ingen måte. Vi vet 
at bibliotek er nødt til å ha 
forskjellige yrkesgrupper. De 
er våre gode kolleger. Men selv 
om både merkantilt ansatte 
og IT-folk er viktige, hører de 
ikke hjemme i vårt forbund. 
Bibliotekarer har jevnt over 
har hatt lavere lønn enn mange 
yrkesgrupper det er naturlig 
å sammenlikne seg med. Selv 
om det blir bedre, er vi langt 

fra i mål. Derfor er det viktig 
å ha et forbund som taler 
bibliotekarenes sak.

BoB: Hvorfor skal ikke 
bibliotekarer velge 
Fagforbundet?

MD: Bibliotekarer må velge 
Bibliotekarforbundet fordi 
det er vi som har fokus på 
bibliotekarer – hver eneste 
dag. Fagforbundet og andre 
store samleforbund er viktige 
fagforbund, men i så store 
organisasjoner kommer 
bibliotekarene til kort. 
Bibliotekarene er en liten gruppe 
i de store forbundene og sitter 
ikke ved forhandlingsbordet 
når lønn og andre arbeidsvilkår 
bestemmes. Det er ikke 
bibliotekarer Jan Davidsen har 
fokus på. Sånn er det også lokalt 
i kommunene. Hovedfokus 
ligger på lavtlønnstillegg for 
de som ikke har utdanning. 
Vi trenger tillegg for dem med 
høgskoleutdanning.

BoB: Men BF er et lite forbund. 
Når dere fram?

MD: Vi er til stedet ved 
forhandlingsbordet på de 

stedene hvor vi har medlemmer 
som skal i varetas, både sentralt 
og lokalt. Det kan man se på 
de resultatene vi har fått til. 
Våren 2006 ble bibliotekarer 
fremhevet i media som en av de 
yrkesgruppene som kom best ut 
av lønnsoppgjøret. Det viser at 
Bibliotekarforbundet fungerer. 
Dessuten er det bibliotekarene 
selv, våre medlemmer, som fører 
ordet i lokale forhandlinger. 
Dette har en oppdraende 
effekt på rådmenn og andre 
beslutningstakere.

BoB: Medlemstallet i forbundet 
har mer enn tredoblet seg i den 
tiden du har vært leder. Hva er 
oppskriften på suksessen?

MD: Vi har vist at vi er kommet 
for å bli og at vi er i stand til å 
oppnå resultater. Medlemmene 
ser at de får gode oppgjør lokalt 
og sentralt og hjelp i situasjoner 
der det oppstår et problem.

BoB: Hva får medlemmene igjen 
for kontingenten sin?

MD: Budsjettet vårt går til 
drift av organisasjonen, hvor 
lønning til sentralt ansatte 
utgjør en betydelig del. Vi 

Iblant er vi som mus som løper i et hjul. Det eneste vi konsentrerer 

oss om, er å treffe neste rille, mener Monica Deildok, leder i Biblio-

tekarforbundet (BF). Hun har også meninger om en masse annet  

- Fagforbundet, bibliotekdebatt, søndagsåpne bibliotek og ABM-u, 

bare for å nevne noe.
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har nok en noe større andel 
sentralt ansatte enn flere andre 
fagforbund, hvis vi ser på antall 
ansatte prosentvis i forhold til 
medlemstall. Grunnen er at vi 
ikke er store nok til å kunne 
kjøpe fri tillitsvalgte. Derfor 
må vi ha ressurser sentralt og 
en lav terskel for henvendelser 
fra medlemmene. Kurs for 
medlemmene våre er en viktig 
budsjettpost. Reiser, møter og 
juridisk bistand, er andre viktige 
poster. 

BoB: Har dere ansatt egen 
advokat?

MD: Nei, de tjenestene kjøper 
vi inn, og denne beredskapen 
er viktig. Vi opplever stadig 
uoverensstemmelser og lovbrudd 
på arbeidsplasser, for eksempel 
i forbindelse med ulovlig 
ansettelse. Vi har eksempler 
på at folk har gått i vikariater 
og engasjementer i over fire år. 
Slike saker håndteres gjerne i 
flere trinn. Først får vi kanskje 
en henvendelse fra et medlem 
som påpeker tvilsomme eller 
ulovlige forhold. Da setter vi 
oss inn i saken og gir en første 
tilbakemelding til arbeidsgiver 
og påpeker forholdene. Hvis 
det ikke fører til endring, blir 
vi nødt til å koble inn advokat. 
Da vinner vi som regel fram, 
selv om det også hender at 
advokaten selv må reise ut på 
møter og være med i konkrete 
drøftinger.

BoB: Hva slags saker snakker vi 
om?

MD: Det kan være ulovlig 
midlertidige ansettelser, 
mangelfull utbetaling av lønn 
eller ulovlige oppsigelser. Vi har 
som prinsipp at dersom saken 
er så alvorlig at den handler 
om jobb eller ikke jobb, så 
skal advokat kobles inn. I slike 

tilfeller er råd og avgjørelser 
så alvorlige at vi ikke tør å ta 
jussen i vår egen hånd, for å si 
det sånn.

BoB: I hvilken grad føler 
dere ansvar for å påvirke 
politikkutformingen i 
biblioteksektoren?

MD: Vi må innrømme at vi 
skulle hatt bedre kontinuitet i 
forhold til å påvirke politikerne 
på feltet. Vi har et naturlig 
hovedfokus på lønns- og 
arbeidslivsspørsmål. Det 
politiske arbeidet har vært mer 

ad hoc-preget. Men nettopp det 
er en utfordring vi kommer til å 
ta tak i.

BoB: Når var dere på Stortinget 
sist og snakket bibliotekvesenets 
sak?

MD: I mai. Da sto blant 
annet bibliotekmeldingen på 
dagsordenen. Vi hadde en 
god samtale og fikk vite at 
tidspunktet var riktig. Vi ønsker 
å jobbe mer på denne måten, og 
har planer om å systematisere 
dette arbeidet. Vi – og da 
tenker jeg på biblioteksektoren 

Det er viktig at utdanningen bygger på gjennomtenkte strategier og ikke er et resul-
tat av tilfeldige kjepphester, mener Monica Deildok.
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generelt - må bli bedre på å 
sette dagsordenen. Det er lett 
å reagere på et vedtak. Det er 
vanskeligere å få et blankt ark 
og svare på hva du vil prioritere. 
Hvilke saker skal vi fronte nå, 
og hvordan skal vi gjøre det?

BoB: Ja, hvordan?

MD: Kanskje skal vi blinke ut 
en sak i kvartalet som vi skal 
gå dypere inn i og markere for 
eksempel overfor Stortinget? 
For å få tyngde må vi forankre 
sakene i organisasjonen. I 
spørsmål om lønn og tariff er 
gløden i BF kjempestor. Den 
gode diskusjonskulturen vi har 
utiklet her, skulle jeg ønske vi 
klarte å ta med oss over i faglige 
og politiske spørsmål. Vi kan 
ikke sitte i forbundsledelsen og 
vedta politikk, medlemmene må 
være med.

BoB: Det er forståelig at 
engasjementet er sterkt når det 
gjelder lønnsspørsmål. Alle vil 
ha mer penger. Hvorfor er det 
så vanskelig å få til det samme 
engasjementet i faglige og 
politiske saker?

MD: Jeg tror det henger 
sammen med den enorme 
omstillingen biblioteksektoren 
har vært gjennom og fortsatt 
står midt oppi. I denne 
omstillingsprosessen har vi dratt 
på oss det jeg vil kalle en uvane: 
I et oppjaget tempo har vi hatt 
lett for å hoppe på det nye - og 
ikke tenke. Vi har vært flinke 
til å ta det nye i bruk. Det er en 
god egenskap, men samtidig har 
det jaget opp farten i det daglige 
arbeidet slik at det blir vanskelig 
å heve blikket og få øye på de 
store spørsmålene og temaene.

BoB: Som for eksempel hva 
bibliotekarer skal kunne og hva 
de skal gjøre?

MD: For å sette det på spissen: 
Iblant er vi som mus som 
løper i et hjul. Det eneste vi 
konsentrerer oss om, er å treffe 
neste rille. Det høye tempoet 
gjør at vi har liten tid til å 
evaluere det vi setter i gang. Hva 
skjedde da vei begynte å satse 
på dataspill? Hva kan vi bruke 
web 2.0 til? Vi må bli flinkere 
til å se på oss selv med kritiske 
øyne og ikke bare fortape oss 
i nye gjøremål. Samtidig er jeg 
imponert over bibliotekarenes 
evne til å tilrettelegge nye 
tjenester, ta i bruk ny teknologi 
og utvikle sine bibliotek i takt 
med nye forventninger.

BoB: Hvordan spiller 
utdanningen inn her? Er den 
god nok til å møte utfordringene 
som kommer?

MD: Det er et vanskelig 
spørsmål å svare kort på. Jeg 
merker at noen snakker negativt 
om bibliotekarutdanningen. 
Men ofte generaliserer vi ut 
fra egne erfaringer. Hvor 
riktig blir det da? Skal vi 
kunne si at vi har en dårlig 
eller god utdanning, må vi ha 
et faktabasert grunnlag for å 
si det. Jeg skulle gjerne sett 
at utdanningen hadde blitt 
evaluert regelmessig. Det er 
viktig at utdanningen bygger 
på gjennomtenkte strategier og 
ikke er et resultat av tilfeldige 
interesser og kjepphester.

BoB: Så du svelger ikke 
uten videre påstanden om at 
utdanningen er dårlig?

MD: Nei, for den påstanden 
innebærer to defensive og 
lite konstruktive momenter: 
På den ene siden sier vi da at 
kompetansen vår er for dårlig. 
På den andre siden skyver vi 
ansvaret fra oss og skylder på 
utdanningen. Dersom vi sier 

at utdanningen er for dårlig, 
må vi samtidig komme med 
konstruktive alternativer for at 
kritikken skal være troverdig.

BoB: Hva slags kompetanser 
trenger bibliotekarer?

MD: Kjernekompetansen 
må ligge innenfor formidling 
av informasjon, kunnskap 
og kultur. KORG-fagene – 
kunnskapsorganisering og 
–gjenfinning – er i denne 
sammenheng bare verktøy. 
Bibliotekarer har i dag mange 
ulike jobber i forskjellige 
sektorer, fra søkemotorfirmaer 
til det lille biblioteket innerst i 
fjorden. Nettopp det kan være 
et interessant utgangspunkt 
for å diskutere utdanningen. 
For hvis det er slik at den ikke 
favner mangfoldet, men først 
og fremst sikter seg inn mot å 
utdanne biblioteksjefer i små og 
mellomstore kommuner, da har 
utdanningen et problem.

BoB: Det dukker av og til opp 
påstander om at det fysiske 
biblioteket har utspilt sin rolle. 
Snart vil alle kunne ha tilgang 
til alt via sin egen PC. Kjøper du 
den?

MD: Jeg klarer ikke en gang 
å hisse meg opp over det, for 
påstanden er så til de grader 
uten rot i virkeligheten. 
Biblioteket og bibliotekarene 
vil ikke bli overflødige av at 
stadig mer blir digitalisert. Den 
digitale informasjonsstrømmen 
kommer til å være fragmentert. 
Det kan være så som så med 
kvalitetssikringen. Det må 
finnes et bindeledd mellom 
denne informasjonsstrømmen og 
brukerne. Her vil bibliotekene 
og bibliotekarene fortsatt spille 
en viktig rolle. Om jeg ser noen 
trender, må det være at kravet til 
å levere gode og skreddersydde 
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tjenester til brukerne, bare vil 
øke i årene som kommer.

BoB: Og da tenker du først og 
fremst på biblioteket som et 
lavterskeltilbud?

MD: Både ja og nei. Jeg er 
selvsagt for gratisprinsippet 
og de demokratiske verdiene 
folkebiblioteket er tuftet på. 
Men jeg mener at biblioteket 
ikke bare skal være et 
lavterskeltilbud. Vi skal også 
ha et tilbud til brukere med 
høyere utdanning, forskere, folk 
i lederposisjoner og så videre. 
Biblioteket skal favne hele 
spekteret av brukere.

BoB: Dette får også 
konsekvenser for åpningstiden? 
Er du for utvidet åpningstid?

MD: Dette er ikke noe enkelt 
spørsmål for et fagforbund. 
Men jeg tror faktisk at utvidet 
åpningstid, først og fremst på 
lørdag og søndag, vil være viktig 
for å nå flere og nye brukere. 
Men det krever selvsagt at de 
bibliotekarene det angår, skal 
få skikkelig kompensasjon for 
denne ekstra ytelsen.

BoB: Hvilke nye brukere tenker 
du vil komme på lørdag og 
søndag?

MD: La meg svare med å spørre: 
Hvem er det som kan bruke 
biblioteket mellom klokka 9 og 
16 på en hverdag? Det er i alle 
fall ikke brukere i travle jobber, 
brukere i beslutningsposisjoner 
og så videre. Men ved å åpne 
biblioteket på lørdager og 
søndager gir vi et signal om at 
vi er til for alle. Da vil kanskje 
også en travel politiker eller 
næringslivstopp kunne legge 
turen innom biblioteket med 
familien en regntung formiddag. 
Jeg tror det er viktigere med 

lørdags- og søndagsåpne biblio-
tek enn å ha åpent til langt på 
kvelden.

BoB: Flertallet av medlemmene 
i BF er folkebibliotekarer. 
Hvorfor mener du at også 
fagbibliotekarer bør melde seg 
inn?

MD: Fagbibliotekarer hører 
like naturlig hjemme hos 
oss som folkebibliotekarer. I 
de sentrale forhandlingene i 
vår fikk BF gjennomslag for 
viktige endringer i lønnsplanen 
for fagbibliotekarer i statlige 
virksomheter, universiteter og 
høgskoler. Fagbibliotekarer 
trenger også det sikkerhetsnettet 
vi kan tilby. I gode tider kan 
det kjennes som unødvendig 
å organisere seg, enten man 
jobber i Fast, Statoil eller Orkla. 
Men den dagen det skjer noe 
dramatisk på arbeidsplassen, 
en forskjellsbehandling, en 
omorganisering med sluttpakke, 
eller en trussel om ureglementert 
oppsigelse – da er det godt å ha 
den forsikringen som ligger i et 

forbund som kjemper for din 
sak. Fag- og folkebibliotekarer 
tilhører i bunn og grunn 
samme yrkesgruppe. Jo, flere 
medlemmer BF har, jo bedre 
kan vi stille opp for våre 
medlemmer.

BoB: Hvis vi ser på 
folkebiblioteksektoren, ser vi at 
paragraf 5 i Bibliotekloven er 
i ferd med å bli en vits. Altfor 
mange kommuner har ikke 
fagutdannet bibliotekar. Det er 
en fallitterklæring?

MD: Det er en ubehagelig 
sannhet, ja. Her mener jeg at 
ABM-utvikling er altfor rask til 
å gi kommuner dispensasjoner. 
ABM-u har riktig nok ingen 
sanksjonsmuligheter. Men det 
går an å være mer aktiv i forhold 
til kommunene og forsøke å 
få dem til å utlyse 100 prosent 
stillinger. Denne unnvikelsen 
fra ABM-u sin side bidrar til å 
skape et bilde av at ”pytt, pytt, 
er det så viktig da?”. Det tjener 
på ingen måte bibliotekvesenet.

Jeg tror det er 
viktigere med 
lørdags- og 
søndagsåpne 
bibliotek enn å ha 
åpent til langt på 
kvelden.
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Bøkene låner han på 
Furulund Kro i Stokke 
kommune i Vestfold. 

Her samles en rekke folk gjen-
nom dagen, transportarbeidere 
– eller sjåfører, om du vil - som 
skal hvile eller spise, folk fra det 
lokale næringslivet som kombi-
nerer møter og egg og bacon. 
Eller eldre som stikker innom 
for å spise en tidlig middag. Fel-
les for alle er at de ikke er blant 
de typiske tradisjonelle biblio-
tekbrukerne.

En måte å nå ikke-brukerne på, 
er å lage små nisjebiblioteker på 
utradisjonelle steder. I Norge 
åpnet det første transportarbei-
derbiblioteket på Høydalsmo 
kro i Telemark i 2007, og det 
andre i begynnelsen av novem-
ber 2008. Biblioteket på Furu-
lund ligger rett ved kassa i bu-
tikken i underetasjen, midt mel-

lom indianerslips, cowboyhatter 
og boots. Umulig å ikke se for 
den som først slenger innom.
 – Vi har stor tro på at dette 
kommer til å ta av og bli et po-
pulært tilbud til transportarbei-
derne, sier rådgiver Berit Borgen 
fra Vestfold fylkesbibliotek, som 
har vært primus motor bak det 
nye biblioteket.
 Når vi snakker om at biblio-
teket skal være et lavterskeltil-
bud, går det ikke an å lage en 
lavere terskel enn her. Bibliote-
ket er selvbetjent, det ligger på 
en veikro som i årevis har vært 
et populært stoppested for yr-
kessjåfører, og det har et midt i 
blinken utvalg av mannelittera-
tur og spenningslitteratur.

Uten økonomisk støtte fra 
ABM-utvikling, hadde det vært 
vanskelig å etablere biblioteket, 
forteller Borgen.

 – Vi har kjøpt inn noen enkle 
hyller, en pc, og et basisutvalg 
av lydbøker som vi mener passer 
til målgruppen. Selv har jeg 
brukt omkring ett månedsverk 
på jobben, sier hun og legger til 
at nå som biblioteket er etablert, 
skal fylkesbiblioteket trekke seg 
ut og overlate rattet til Stokke 
bibliotek.

På sikt ser Borgen for seg at 
dette ikke bare blir et kulturtil-
bud, men også en læringsarena 
for kunnskap, kultur og kompe-
tanse. For eksempel kan språk-
kurs og enkelt fagbøker bli en 
del av tilbudet. Hun forteller at 
Statens Vegvesen for tiden er i 
gang med å kartlegge muligheter 
for etablering av døgnhvileste-
der. Et transportarbeiderbiblio-
tek vil bli en naturlig del av et 
døgnhvilested.

En av de første lånerne i det nye transportarbeiderbiblioteket ved 

E18 hadde aldri lest en bok før. Han hadde prøvd, men ble alltid så 

trøtt at han sovnet. Nå sitter han i lastebilen og hører lydbøker.

Mil etter mil 
– med bok i øret
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Biblioteket på Furulund kro ligger rett ved kassa i butikken, midt mellom indianerslips, cowboyhatter.

Vi har stor tro på at dette kommer til å ta av, sier Berit Borgen, for anledningen iført en ekte svart Stetson hatt.
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Det er det første nor-
diske tunnelbanebiblio-
teket. Men sannsynlig-

vis ikke det siste. Planen er å 
bygge en rekke slike småbiblio-
teker langs det sterkt trafikkerte 
t-banenettet i den svenske ho-
vedstaden. To millioner friske 
kroner er satt av til å etablere 
nyskapningen. I Oslo har vi 
også en tid snakket om T-bane-
bibliotek, men her måtte vi altså 
se oss slått av Søta Bror.
 Jeg møtte biblioteksjef ved 
Stockholms stadsbibliotek, Ann-
Christine Norman, på Espresso 
House på Sveavägen, en av de 
store gatene i Stockholm. Stedet 
er på ingen måter tilfeldig valgt, 
forteller hun, for inngangen til 
det nye biblioteket på Öster-
malmstorg, noen kvartaler 
unna, kommer til å gå gjennom 
en tilsvarende kaffebar.
 Filosofien er enkel: - Vi kan 
ikke lenger bare vente at bru-
kerne skal komme til bibliote-
ket. Vi må også legge biblioteket 
ut dit hvor brukerne er, sier 
Norman.

Tusenvis av brukere. Öster-
malmstorg er et av byens mange 
knutepunkt, hvor det passerer 
titusentalls reisende hver dag. 
Hvor mange av disse som kom-

mer til å stikke innom bibliote-
ket, vet man ikke. På den måten 
har prosjektet noe av et eksperi-
ment over seg.
 - Vi har stor tro på slike ni-
sjebibliotek. Det første man vil 
se når man kommer opp rulle-
trappen fra perrongen, er kaffe-
baren i første etasje og bibliote-
ket i annen etasje. En mer bru-
kervennlig beliggenhet skal man 
lete lenge etter.
 - Dessuten vil biblioteket 
fungere som et godt synlig ut-
stillingsvindu for Stockholms 
stadsbibliotek, legger hun til.

Mange typer bruk. Biblioteket 
skal fylle 190 kvadratmeter. Det 
er ikke et stort bibliotek i vanlig 
forstand, så det vil bli satset på 
de meste attraktive boktitlene 
og ellers mange digitale tjenes-
ter: pc’er, lydbøker og musikk. 
Målet er at folk kan stikke inn-
om på vei til og fra jobb eller 
andre ærend og kanskje sjekke 
mail, låne en lydbok eller spise 
en rask frokost sammen med 
dagens ferske aviser. Kanskje 
noen bare stikker innom for å 
slappe av litt i et rolig hjørne, 
mens andre treffes for et lite 
jobbmøte?
 - Veien vil bli til mens vi går, 
sier Norman. – Vi kommer til å 

Biblioteket  
tar T-banen

Byggeplass i dag, men våren 2009 åpner et flunkende nytt bibliotek 

på Östermalmstorg T-banestasjon i Stockholm.

Ann-Christine Norman tror T-bane-
biblioteket blir et spennende og anner-
ledes sted å jobbe.
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følge bruken av biblioteket nøye, 
for så å justere tilbudet under 
veis.
 Det legges opp til at bibliote-
ket skal betjenes av tre bibliote-
karer. Norman tror det kan bli 
et attraktivt og litt annerledes 
sted å jobbe. Men tempoet kan 
bli høyt, slik tempoet for øvrig 
er på en stor T-banestasjon i en 
millionby.
 - Det blir sikkert en spen-

nende arbeidsplass for dem som 
liker ”action”, tett brukerkon-
takt og et nært samarbeid med 
for eksempel Espresso House. 
Kanskje vi legger opp til en rul-
lerende vaktordning, slik at flere 
kan få jobbe her som et avbrekk 
fra det vanlige arbeidet. Vi vet 
ikke ennå. Hun legger til at de 
håper pengene vil tillate lange 
åpningstider, særlig om morge-
nen da stadig flere legger inn en 

liten pause på en kaffebar.

Her og der. I tillegg til stasjons-
biblioteket på Östermalmstorg 
skal to mellomstore eksisterende 
bibliotek få nye lokaler i tilknyt-
ning til T-banen på Högdalen og 
Bredäng. Og forslagene om flere 
små stasjonsbiblioteker, er alt 
klare. Snart kan man ikke unn-
gå å legge merke til Stockholms 
stadsbibliotek.

Biblioteket vil være det første folk ser når de kommer opp rulletrappene.
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Det lange spranget  

 ut på nettet
Å skape et ”2.0-nettsted” for et stort bibliotek er en formidabel 

oppgave. Det viser de erfaringene Stockholms stadsbibliotek har 

høstet fra arbeidet med Biblioteket.se.

Da jeg besøkte Stock-
holms stadsbibliotek for 
et år siden, var bibliote-

ket i ferd med å legge siste hånd 
på det nye nettstedet sitt, før 
den offisielle lanseringen i mars 
2008. Forventningene var store, 
det samme var usikkerheten. For 
det handlet ikke bare om rede-
sign. Målet var – eller ble under 
veis - å ”flytte” deler av bibliote-
ket ut på nettet og skape et nytt 
samspill mellom biblioteket og 
brukerne.
 - Utviklingen av Biblioteket.
se er en måte å reformere biblio-
teket, med hovedmål å gjøre 
Stockholms biblioteker mer bru-
kervennlige og forsvare de verdi-
ene bibliotekene er satt til å ver-
ne om, sa Oskar Andersson 
Laurin, hovedredaktør for Bi-
blioteket.se, til Bok og Bibliotek 
den gang (nr 1/08).

Bibliotekutvikling. Utiklingen 
av nettstedet begynte som et 
nokså begrenset prosjekt av ty-
pen ”ny organisering og ny lay 
out”. Etter hvert dukket det opp 
en rekke store spørsmål som 
Laurin og kollegene hadde be-
hov for å svare på - og ut i fra 
det vokste det nye nettstedet 
fram. I dag fremstår prosjektet 
først og fremst som et omfat-
tende bibliotekutviklingspro-

sjekt med en rekke nye funksjo-
ner, som ble delt i tre hoved-
grupper.
 Den første kalte prosjekt-
gruppen ”mediene i kontekst”. 
Mediene (bøker, CD’er, tidsskrif-
ter...) er fortsatt det sentrale i 
bibliotekets virksomhet, det er 
rundt dem det vil møte bruker-
ne. En bok skal presenteres 
sammen med omtaler og aktuelle 
arrangementer. Klassifiseringen 
skal være enkelt og forståelig og 
suppleres av bilder, bokomslag, 
lenker til andre medier (om du 
liker denne, liker du kanskje 
også...), tagger, anmeldelser, dis-
kusjonsinnlegg og ”karakterer”, 
prisinformasjon og så videre.
 Den neste hovedgruppen ble 
kalt ”engasjere biblioteket”. Po-
enget her er å løfte fram medar-
beidernes kompetanse. De som 
ønsker det, kan skrive om medi-
ene og etablere temaer, lister og 
sammenhenger med andre me-
dier.
 Den tredje hovedgruppen 
fikk etiketten ”invitere inn bru-
kerne”. Her er målet at brukerne 
får være med å utforme nettste-
det. De kan gi karakterer, skrive 
anmeldelser, tagge, diskutere, 
kontakte andre brukere og så 
videre. Det handler om rene 
bibliotek 2.0-funksjoner, selv 
om det aldri har vært et særskilt 

tema i prosjektet.

Mat for Google. Hvordan har 
det så gått med Biblioteket.se? 
Har det tatt av på den måten 
prosjektgruppen håpet for et år 
siden? Både og, får vi vite da vi 
treffer Oskar Andersson Laurin 
og systemansvarlig, Marie Pal-
mqvist, i Stockholm i november.
 I forhold til det første punk-
tet, ”mediene i kontekst”, er det 
viktigste som har skjedd at bi-
bliotekets sider har blitt indek-
sert på Google, noe som har gitt 
en økning på hele 89 prosent 
besøk det siste året. Veldig man-
ge treff går utenom nettstedets 
hovedside, direkte fra Google og 
til for eksempel en bokomtale.
 - Dette er en gledelig utvik-
ling, sier Laurin. – Men det stil-
ler også krav til at de sidene 
brukerne kommer til har mye 
god informasjon om de mediene 
de leter etter.

Bare 10 prosent. Det bringer 
over på det andre hovedpunktet. 
På ett vis har det nye nettstedet 
klart å engasjere bibliotekets 
ansatte til å bidra med stoff til 
sidene. Eller rettere sagt – å en-
gasjere noen av de ansatte til å 
bidra, forteller Palmqvist.
 For det er kun en mindre 
gruppe av de over 400 bibliote-
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karene som leverer tekster til 
nettstedet. Det er tydelig at det 
er de tradisjonelle daglige gjøre-
målene som får første prioritet, 
og at skriving til weben kommer 
i annen rekke. Det hører med til 
bildet at Stadsbiblioteket har 
hatt en grundig organisasjons-
gjennomgang det siste året, med 
omplasseringer og frykt for opp-
sigelser. Mange har i den situa-
sjonen prioritert mer synlige 
arbeidsoppgaver, kanskje rett og 
slett for å vise at de fyller stillin-
gen sin på en fornuftig måte.
 - Det er også legitimt å spørre 
om bibliotekets ledelse har vært 
tilstrekkelig opptatt av å videre-
utvikle det nye nettstedet. Mange 
ser nok fortsatt, dessverre, på 
nettstedet som noe som ”kommet 
i tillegg” til bibliotekets kjerne-
oppgaver. Det er en lite fruktbar 
holdning i en tid hvor stadig flere 
informasjonsressurser etableres 
på nettet, sier Laurin.

Komplisert. Det som kanskje så 
enkelt ut for et år siden har også 
blitt komplisert. I bunnen av 
Biblioteket.se ligger fortsatt den 
gamle katalogen med sine tørre 
bibliografiske fakta. Men det 
merker ikke brukerne, alt ser 
nytt og veldig annerledes ut. I 
stedet for å søke via Biblioteket.
se, kommer nå flertallet av de 
besøkende direkte fra Google og 
til katalogposten. Her kan for 
eksempel brukeren finne lenke 
til en omtale av boka, skrevet av 
en av bibliotekets ansatte.
 - I dag spør vi: Kanskje burde 
brukeren heller komme direkte 
til omtalen, hvor det så ligger en 
lenke til selve katalogposten, 
spør Laurin.

Varierende brukeraktivitet. Hva 
så med brukerne? Har nettstedet 
blitt det interaktive 2.0-stedet 
som man håpet på, hvor bru-
kerne kan legge inn bokomtaler 
og karakterer, bidra med tagger 

eller delta i diskusjoner?
 Tja, må vel være riktig å sva-
re mener Laurin og Palmqvist. 
Dette ser ut til å være et stort 
lerret å bleke. Engasjementet hos 
brukerne har foreløpig ikke vært 
så stort som man håpet for et år 
siden. Det brukerne mest benyt-
ter seg av, er å gi medier karak-
terer, noe de er blitt vant til fra 
pressen de siste årene.
 Taggingen har ikke engasjert 
i like stor grad. Tagging er muli-
gens noe som webkulturen er 
opptatt av, mens vanlige brukere 
ikke ser ut til å være så opptatt 
av det. - Burde vi gi opplæring i 
bruk av tagger, eller er det tvert 
i mot en overflødig tjeneste? Vi 
vet ikke helt hvordan vi skal 
tolke det, sier Laurin.
 Bokomtaler og diskusjoner er 
heller ikke noe brukerne har 
kastet seg over. Man skulle tro 
at mange ville bidra på disse 
punktene, blant annet fordi 
bloggsfæren har hatt en stor 
vekst de siste årene. Men, mener 

Laurin, bloggene har en mer 
lokal utbredelse. Mye tyder på at 
terskelen for å skrive til et me-
dium som når et bredt publi-
kum, fortsatt er høy.

Døråpner. Har ildsjelene ved 
Stadsbiblioteket så lyktes i å 
skape et bibliotek på nettet?
 - Det målet vi fortsatt jobber 
mot, er å synliggjøre at vi ikke 
lenger kan snakke om bibliote-
ket på den ene siden og nettste-
det på den andre. Motsetningen 
er kunstig, det handler om en 
integrert enhet, sier Palmqvist.
 - Prosjektet har også fungert 
som et markedsføringsprosjekt i 
hele Sverige, kanskje også uten-
for våre grenser. Flere bibliote-
ker har begynt å tenke nytt. Det 
samme har de svenske systemle-
verandørene, sier Laurin. – Det 
var ikke tilsiktet, men samtidig 
er det kanskje en av de viktigste 
effektene av prosjektet.

- Vi kan ikke 
lenger snakke 
om biblioteket 
på den ene siden 
og bibliotekets 
nettsted på den 
andre. Det 
handler om en 
integrert enhet, 
mener Oskar 
Andersson 
Laurin og Ma-
rie Palmqvist. 
Men det er som 
kjent ikke lett å 
bli profet i eget 
land.
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Svenske ungdommer 
leser mer 
skjønnlitteratur

Tross tidligere alarmrapporter 
leser svenske ungdommer stadig 

flere skjønnlitterære bøker, viser en ny 
undersøkelse fra det svenske Kulturrådet.
 I 1999 leste 68 prosent av 16-  til 
19-åringene skjønnlitteratur. Ved den 
siste målingen, som ble gjort i 2006, var 
tallet økt til 72 prosent.
 Lesningen av faglitteratur er 
derimot gått ned. Det er grunn til 
å tro at ungdommen henter mye av 
faktainformasjonen sin på nettet, mener 
Sveriges Television (SVT)

Dansk Gyldendal tar kampen opp 
med Wikipedia, og legger ut Den 

Store Danske Encyklopædi og tilknyttede 
leksikonbaser til gratis nedlasting. Stoffet 
skal legges ut på en egen portal som får 
navnet Den Store Danske og går på luften 
i februar 2009, melder  forlaget ifølge 
BogMarkedet.
 Direktør Lars Boesgaard i Gyldendal 
Fakta sier at det med brukerbetaling 
ikke ville vært mulig å utvikle og øke 
nettutgaven. Derfor er det nødvendig å 
stille innholdet gratis til rådighet, og så 
heller finne alternative finansieringsmåter.

Gratis nettleksikon 
også i Danmark 

Hedrer LitteraturHaus i 
København

Bibliotekarforbundet i Danmark ga på årsmøtet sitt 
i november forbundets hederspris, Døssingprisen, til 

Paul Opstrup, initiativtaker og ildsjel bak det litterære 
møtestedet LitteraturHaus på Nørrebro i København.
 Huset ligger i en nedlagt metodistkirke, og er et aktivt 
møtested både for etablerte og kommende forfattere, 
kritikere og det lesende publikum, samt for andre 
kunstnere. Prisen, som er på 25.000 danske kroner, ble 
overrakt av Bibliotekarforbundets leder, Pernille Drost.

Kiruna med beste svenske 
bokbuss

Fengslende godnatthistorier fra 
Malmö

I Sverige har Kiruna fått prisen ”Årets bokbuss” 
av Svensk Biblioteksförening. Foreningen skriver 

på hjemmesiden sin at alle innbyggere i kommunen 
gjennom bussen ikke bare får god biblioteksservice, 
men også tilgang til utstillinger, foredrag og andre 
kulturarrangementer.
 Bokbussen dekker i alt 32 tettbebyggelser og fire 
skoler i Kiruna kommune, samt flere barnehager og 
dagmammaer. Alle skal ha besøk minst hver fjerde uke.
 De svenske bokbussene feirer i år 60-årsjubileum. 
Vandreprisen Kiruna nå får, er en modell av den første 
bokbussen i Sverige.

Stadsbiblioteket i Malmö i Sverige har satt i gang et 
prosjekt der innsatte i fengsler skal lære å fortelle 
godnatthistorier til barna sine. Prosjektet er laget etter 
britisk forbilde, der tiltaket ”Story Book Dads” både er 
veletablert og prisbelønt.
 Opplegget i Malmö går ut på at en gruppe innsatte 
fedre får mulighet for å lese inn eventyr til barna sine. 
Underveis får de lære om lesningens betydning for barn, 
og lære seg fortellerteknikk. Til sist får de spille inn og 
redigere en cd-skive med historier og sanger som de selv 
har valgt ut.
 Prosjektet kan studeres på nettsiden 
godnattsagorinifran.blogspot.com.
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Da det nye konseptet for Store 
Norske Leksikon ble presentert i 
september, var finansieringen et 

naturlig samtaleemne. Leksikonet blir 
gratis for brukerne, og Kunnskapsforlaget 
skal selge annonser for å betale redaksjo-
nen, de fagansvarlige og andre utgifter. 
Men Store Norske får et godt dytt på vei-
en av ABM-utvikling, som bidrar med 3 
millioner kroner fordelt over tre år. Nasjo-
nalbiblioteket skal også bidra ved å guide 
brukerne videre til relevant fordypnings-
materiale.
 Kunnskapsforlaget har fått mye ros for 
at leksikonet nå blir tilgjengelig for alle 
nettbrukere. Det er vanskelig å se noe 
negativt i at Wikipedia og andre kunn-
skapskilder får konkurranse fra Store 
Norskes leksikonbase. Men i Wikipedia-
miljøet bet man seg merke i statsstøtten. I 
en kronikk i Aftenposten 6. oktober kon-
kluderte wikipedianeren Ulf Larsen og 
førsteamanuensis Espen Andersen ved 
Handelshøyskolen BI at Wikipedia bør få 
tilsvarende støtte. ”Det er Wikipedia som 
faktisk blir brukt og lest,” skrev de to.

Statlig Wikipedia?

Statlig støtte til Wikipedia er en interes-
sant tanke. For Wikipedia-miljøet vil det 
tilsynelatende være et brudd, en nyorien-
tering. Det er lett å glemme, men Wikipe-
dia på bokmål og nynorsk er bygd opp til 
betydelige kunnskapsbaser på bare seks 
år, uten en krone i støtte verken fra den 

norske stat, private miljøer eller frivillige 
organisasjoner.
 En slik modell skiller seg ut i norsk 
sammenheng. Det sivile samfunn står ikke 
sterkt her. Frivillige organisasjoner er ofte 
tett integrert i statlige støtteordninger og 
programmer. Det finnes ingen rent private 
universiteter, og ingen store forskningsstif-
telser som for eksempel i Sverige. Til tross 
for dette har wikipedianerne skapt et helt 
uavhengig kunnskapsbasert produkt, ute-
lukkende basert på ”donasjon” av den 
enkeltes bidragsyters fritid.
 De eneste norske donasjonene til Wiki-
pedia har eventuelt gått direkte til den 
amerikanske Wikimedia Foundation som 
står som eier av Wikipedia (og de andre 
relaterte prosjektene som Wikibooks, 
Wikisource), men det er ikke kjent at det 
er kommet inn nevneverdige beløp fra 
Norge.
 Hittil har det også vært slik at Wikipe-
dia-miljøet i Norge heller ikke kunne ha 
fått støtte, selv om de skulle ha ønsket 
det. Årsaken er at det ikke har eksistert 
noen organisasjon som kunne ha mottatt 
og forvaltet støtten. Dette hinderet er nå 
ryddet av veien. Wikimedia Norge, en 
forening som er et såkalt ”local chapter” 
av Wikimedia Foundation, ble registrert i 
Brønnøysund i september. En av de ved-
tektsfestede målsettingene er å ”samle inn 
økonomiske midler gjennom gaver og 
støtteordninger, og å fordele disse mid-
lene”. 

Wikipedia-modellen 
settes på prøve

Er profesjonalisering og fast ansatte en farbar vei for 

Wikipedia i konkurransen med ”nye” Store Norske?

Tema:

Wikipedia vs. Store Norske Leksikon

Av Anders Olav 

Øvrebø

frilansjournalist 
og redaktør
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Tema:

Wikipedia vs. Store Norske Leksikonksikon

Ansatte med lønn

Muligheten for å søke støtte fra 
ulike kilder har vært diskutert 
lenge i det norske Wikipedia-
miljøet, og var en av motivasjo-
nene bak å danne foreningen. 
Enkeltpersoner i miljøet har i 
møter med statlige organer som 
ABM-utvikling og Fornyings- og 
administrasjonsdepartementet 
fått høre at slik organisering er 
en betingelse for bevilgninger. 
Ulf Larsen er en av dem som har 
ivret for å komme i gang med 
foreningen.
 - Artikkelproduksjonen klarer 
vi helt greit uten et local chapter. 
Hensikten er å kunne drive inn-
samling av lokale midler til støt-
te. Nå er det rundt hjørnet at 
man skal kunne melde seg inn 
der og betale medlemskontin-
gent. Det viktigste, slik jeg ser 
det, og det er vel flertallet med 
på, er at man får et grunnlag for 
å komme i dialog med alt fra 
staten til andre større mulige 
bidragsytere som for eksempel 
Fritt Ord, sier Larsen til Bok og 
Bibliotek.
 Larsen viser til Wikimedia 
Deutschland, som var den første 
lokale foreningen. Den har an-
satte på lønningslisten og hadde i 
2007 utgifter på nærmere 1,3 
millioner kroner. Eventuell støtte 
til Wikimedia Norge bør først og 
fremst gå til å lønne et par an-
satte som kan reise rundt og hol-
de kurs, mener Larsen.
 - Det har lenge vært en disku-
sjon rundt temaet om en skal 
betale for at folk skal skrive arti-
kler. Jeg er veldig imot det, jeg 
mener at man absolutt ikke skal 
gjøre det. Men det vi godt kan 
bruke penger på, er å kurse folk. 
Det er to terskler ved å skrive på 
Wikipedia. Det ene er det tek-
niske - det er ikke det helt en-

kleste å forstå hvordan man skal 
organisere teksten, osv. Det an-
dre er det sosiale, sier Larsen.
 Begge disse tersklene kan 
mange hjelpes over hvis ansatte i 
Wikimedia Norge kan jobbe 
bevisst med kursopplegg landet 
rundt, mener han. Kursene kun-
ne tilbys alle mulige miljøer - fra 
pensjonistforeninger til Forsva-
ret, fengselsvesenet, universiteter 
og høyskoler.

Skade prosjektet?

Det prinsipielle spørsmålet er 
likevel om en slik profesjonalise-
ring og ”alminneliggjøring” av 
Wikipedia kan skade prosjektet. 
Kan det skape mistillit mellom 
bidragsyterne? Skape et inntrykk 
av at noen wikipedianere er li-
kere enn andre? Stipendiat Mona 
K. Solvoll ved Handelshøyskolen 
BI, som forsker på Wikipedia, 
mener Wikipedia-miljøet i Norge 
står ved et veiskille.
 - Skal de fortsette i den frivil-
lige dugnadsånden og skrive arti-
kler, eller skal de prøve å gjøre 
dette til et større prosjekt hvor 
en organisasjon lønner de ansat-
tes arbeid? Det er krefter innen-
for Wikipedia som vil den ene 
veien og andre som synes det er 
greit slik som ting er i dag, sier 
hun.
 Hun peker på at det alltid har 
vært en forståelse blant wikipe-
dianerne om at man skal greie 
seg uten ansatte. En skal ikke få 
penger for å være med i fellesska-
pet - drivkraften er å ha det 
moro.
 Mannen bak Creative Com-
mons, jusprofessor Lawrence 
Lessig, beskriver i sin nye bok 
”Remix” forskjellene mellom en 
”kommersiell økonomi” og en 
”delingsøkonomi”. Logikken i de 
to sfærene er forskjellige. Kjæres-

ten tilbyr deg ikke penger for å 
overnatte hos deg. Og motsatt i 
den kommersielle økonomien: 
supermarkedet ber deg ikke om å 
”bidra” med å feie gulvet hver 
gang du handler der. 
 ”I delingsøkonomien er ikke 
penger bare upassende; de er en 
gift. Å ”hjelpe til” er ikke bare 
sjeldent i den kommersielle øko-
nomien. Det er direkte underlig,” 
skriver Lessig. Man skal altså 
være svært forsiktig med penger i 
Wikipedia-sammenheng.

Akademisk skepsis  

– og  uvitenhet?

Mye tyder på at Wikipedia nå 
har nådd et så stort bruksom-
fang i Norge at det er viktigere 
enn noensinne å fokusere på kva-
liteten på artiklene. Dette var 
begrunnelsen for at nettmagasi-
net Vox Publica, der jeg er re-
daktør, i høst brakte en serie 
intervjuer med forskere om deres 
forhold til Wikipedia (noen av 
intervjuene er også publisert på 
Bok og Biblioteks nettsted). Vår 
hensikt var å bidra til en nyan-
sert debatt om Wikipedias sam-
funnsbetydning og om akademi-
kere kan spille en større rolle i å 
høyne nivået på leksikonet.
 Blant de intervjuede akademi-
kerne hadde enkelte bidratt til 
Wikipedia. De fleste var positive 
til selve prosjektet, men ga ut-
trykk for at de ikke hadde tid til, 
eller ikke ville prioritere, å skrive 
på Wikipedia. Det er nok grunn 
til å anta at mange norske akade-
mikere mangler kunnskap om 
Wikipedia - både om hvordan 
det faktisk fungerer, og om hvor 
viktig det er blitt som kunn-
skapsressurs i samfunnet.
 Akkurat i spørsmålet om aka-
demikeres bidrag blir det spen-
nende å se hvordan konkurran-
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sen med Store Norske slår ut. 
Flere forskere mener det er pro-
blematisk at bidrag til Wikipedia 
har et anonymt preg. Selv om 
alle bidrag er sporbare via artik-
kelhistorien, er det ikke umiddel-
bart synlig for leseren hvem som 
har skrevet på en artikkel. Store 
Norske, derimot, tilbyr synlighet 
til de forskerne som blir fagan-
svarlige på et felt. De vil også få 
betalt. Kunnskapsforlaget satser 
på at det vil være forbundet med 
prestisje å kunne smykke seg 
med tittelen fagansvarlig.

Lær av Tyskland

I en oppsummering av intervjuse-
rien i Vox Publica pekte vi på 
noen tiltak for å rekruttere flere 
forskere til Wikipedia. Et av dem 
er å lære av Wikimedia i Tysk-
land, som driver aktiv nettverks-
bygging mot akademikere. De 
siste årene har de tatt flere initia-
tiver, blant dem Wikipedia Aca-
demy, en konferanse der forskere 
og wikipedianere møtes til fore-
drag, workshops og kurs. Et an-
net tiltak er å dele ut priser: i år 
deles to ”Zedler-medaljer” inklu-
dert premie på 2500 euro ut til 
beste Wikipedia-bidrag innen 
natur- og humanvitenskapene. 
 Et norsk Wikipedia Academy 
er blant tiltakene som diskuteres 
blant wikipedianerne her til 
lands. Det er konkrete planer om 
å arrangere en slik konferanse til 
neste år, og wikipedianerne hå-
per å få over grunnleggeren Jim-
my Wales til evenementet.
 Wikimedia Deutschlands års-
beretning for 2007 viser at de to 
nevnte tiltakene til sammen la 
beslag på snaut 100.000 kroner. 
Ikke mye, men likevel penger 
som må komme et sted fra. Den 
tyske foreningen tok inn 
290.000 euro i 2007 - hele 80 

prosent av dette var donasjoner 
fra privatpersoner. 13 prosent 
kom fra firmaer; blant annet ga 
Deutsche Telekom 20.000 euro.

Økonomiske utfordringer

Mye tyder altså på at det norske 
Wikipedia-miljøet vil forsøke å 
etablere en organisasjon med en 
viss pengestrøm. Hvis det skal gå 
bra, må de ansvarlige i hvert fall 
være dyktige til å kommunisere, 
både internt i det etablerte mil-
jøet og eksternt mot vanlige le-
sere og potensielle nye bidragsy-
tere. Dette er en nyvinning i 
Wikipedia-sammenheng og vil 
by på utfordringer, mener Mona 
K. Solvoll.
 - For at det ikke skal bli mye 
uro internt, må det spesifiseres 
nøye at eventuelle ansatte får 
lønn for å kurse og ikke for å 
skrive artikler. Med en gang det 
skulle oppfattes som at noen får 
penger for å skrive artikler, så 
begynner andre å mase: hvorfor 
får han lønn og ikke jeg, osv. Jeg 
tror de vil kunne få litt proble-
mer med å definere arbeidsopp-
gavene på Wikimedia og rettfer-
diggjøre at noe skal være lønnet 
og noe ikke, sier Solvoll.
 Med mange forbehold kan 
det argumenteres for at en viss 
profesjonalisering og bedre orga-
nisering kan gi Wikipedia i Nor-
ge et kvalitetsmessig løft. Re-
kruttering av nye bidragsytere 
via kursing kan være en vei å gå. 
Miljøet kan med fordel lære av 
det tyske eksemplet. Ikke minst 
vil det bli spennende å se om 
Wikimedia Norge kan utløse 
donasjoner fra enkeltpersoner og 
organisasjoner i Norge, noe det 
er svak tradisjon for, eller om 
også wikipedianere først og 
fremst havner på statlig ”løn-
ningsliste”.
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Bidragsytere til Wikipedia på 
bokmål har siden høsten 2005 
jobbet med rettigheter uten å 
komme videre: ”Mitt engasje-
ment har hele tiden vært å jobbe 
for adgang til materiale som kan 
brukes fritt - ikke nødvendigvis å 
oppnå økonomisk støtte, noe 
som må tas mer formelt av Wiki-
media Norge. I samtaler har flere 
aktører vært positive til Wikipe-
dia, så jeg er ganske forbauset 
over at SNL nå eventuelt skal få 
enerett på tilgang til materiale. 
Jeg har ikke kunnskap om dette 
vil være tilfelle i praksis, men 
mener at Wikipedia må få til-
gang til disse kildene på lik linje 
med andre leksika. Ellers vil det 
være en forskjellsbehandling”, 
sier Nina Aldin Thune, bidrags-
yter til Wikipedia og nestleder i 
Wikimedia Norge.
 Ulf Larsen, en annen bidrags-
yter til Wikipedia, sier: ”Jeg har 
ikke sett noe som sier at SNL 
skal ha eksklusiv rett til bilder 
fra Nasjonalbiblioteket. I følge 

Wikimedia Norge sin styreleder 
Marius Helgå, som arbeider ved 
Nasjonalbiblioteket, er ikke av-
talen særlig omfattende.” Det 
kan altså være at SNL påberoper 
seg mer eksklusivitet enn de har 
dekning for.
 Bidragsyterne til Wikipedia 
mener at Wikipedia bør få ad-
gang til det samme billedmate-
riale og annet kildemateriale som 
SNL og anledning til å bruke det 
under en fri lisens. De peker på 
at Wikipedia bør få samme til-
gang til å bruke kilder, f.eks. 
billedbaser, ABM-utviklings ma-
teriale og andre kilder som SNL, 
og under frie lisenser. Videre at 
Wikipedia bør få tilgang til å ta 
egne bilder i institusjoner hvor 
det finnes fri kunst for å publi-
sere bildene under frie lisenser.

NY ORGANISASJON: WIKI-
MEDIA NORGE ”At vi ikke har 
kommet noe videre med dette fra 
Wikipedia sin side bør vi vel 
også ta mye på egen kappe, da 

staten rett og slett ikke har hatt 
noen motpart, men en rekke en-
gasjerte privatpersoner”, sier Ulf 
Larsen.
 Det er vanskelig for departe-
mentet, ABM-utvikling, Nasjo-
nalbiblioteket og de andre offent-
lige aktørene å forholde seg til 
privatpersoner. Men i 2007 ble 
organisasjonen Wikimedia Nor-
ge stiftet. Det er en interesseor-
ganisasjon for skribenter på 
Wikipedia, med formål å pro-
motere aktiviteter på Wikipedia. 
Kan den påta seg et institusjonelt 
ansvar for Wikipedia på bokmål/
nynorsk fremover?
 I utgangspunktet er det Wiki-
media Foundation i USA som 
har ansvaret for Wikipedia. 
Wikimedia Norge er ikke en lo-
kalavdeling, men en uavhengig 
søsterorganisasjon, og det har 
tatt lang tid å bli godkjent av 
Wikimedia Foundation. Wikime-
dia Norge er ikke ansvarlig for 
innholdet i Wikipedia. Wikime-
dia Norge kan jobbe for å få ak-

Tema:

Wikipedia vs. Store Norske Leksikon

Konkurransevridende 
forskjellsbehandling av

Wikipedia?
Bidragsytere til Wikipedia mener at avtalen og støtten Store 

Norske Leksikon (SNL) har fått med det offentlige i Norge kan være 

konkurransevridende. De har jobbet i flere år med å få adgang til å 

bruke det samme kildematerialet som SNL nå får tilgang til - uten å 

komme noen vei.
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tører til å frigi stoff eller nypro-
dusere stoff for Wikipedia, men 
kan ikke garantere ovenfor disse 
aktørene at stoffet tas inn, slik 
ABM-utvikling ønsker.
 Wikimedia Norge kan stå 
som formidler av kontakt mel-
lom varemerkeeierne (Wikimedia 
Foundation) og aktører som øn-
sker å tilrettelegge stoff (NRK 
har en demo av spillelister), men 
kan ikke garantere plassering av 

f.eks. lenker til aktører i ABM-
sektoren.
 Det har vært fore0slått å ar-
beide med tilgang til materiale 
på lik linje med SNL som en 
egen sak og så eventuelt også 
fokusere på pengestøtte til kon-
krete prosjekter som f.eks. inn-
samling av materiale i institusjo-
ner en har tilgang til, og kursing 
av skribenter, i regi av Wikime-
dia Norge.

Ifølge Ulf Larsen gjenstår orga-
nisatorisk arbeid: ”Staten må ha 
en reell motpart, og en slik har 
de per idag ikke. Wikimedia 
Norge har ikke engang en bank-
konto der interesserte kan betale 
inn en medlemskontingent, og 
har dermed ingen medlemmer. 
Wikimedia Norge er altså ikke 
oppe og går som organisasjon. 
Før vi klager på staten må vi 
gjøre hjemmeleksen vår - dvs. å 

Dette er saken:

John Erling Blad er bidragsyter til Wikipedia og styremedlem i Wikimedia Norge (WN). Han skrev et 
brev til Forbrukerombudet, Konkurransetilsynet og Markedsrådet på egne vegne om den norske sta-
tens forhold til Store Norske Leksikon (SNL) og om mulig lovstridig konkurransevridende forskjells-
behandling av Wikipedia.

Brevet fra John Erling Blad:

”En del frivillige skribenter på Wikipedia har reagert på det som har skjedd i forbindelse med Store 
Norske Leksikon (SNL) og statens engasjement ved Kultur- og kirkedepartementet (KKD).
 Skribenter på Wikipedia er generelt svært glad for all fokus på kunnskap og formidling av kunn-
skap, og oppfatter SNL som en av mange kunnskapsleverandører i en felles digital kunnskapsallmen-
ning, om enn på et noe mer lokalt nivå i Norge mens Wikipedia har et mer internasjonalt fokus. Vi 
håper og tror at satsningen til SNL vil øke bredden og omfanget av tilgjengelig fritt innhold, selv om 
vi heller hadde sett et fokus på fritt innhold enn gratis innhold.
 Det vi har reagert på er at staten ved Trond Giske har gått ut såvidt massivt med støtte til en en-
kelt aktør (Aftenposten: - En stor dag!). Brukere på Wikipedia har i lang tid forsøkt å få staten i tale, 
og også forsøkt å etablere samarbeid med flere av aktørene som nå er på banen i forbindelse med 
SNL. Vi lurer derfor på om det Kultur- og kirkedepartementet (KKD) og Giske her gjør er å (a) eta-
blere en lock-in på ett produkt og en plattform der forbrukerne burde gis ett fritt valg - også når de 
ønsker å aksessere informasjon fra Nasjonalbiblioteket og andre aktører, (b) hva som er det reelle 
omfanget av direkte og indirekte finansiell støtte og annen indirekte støtte gjennom driftsbudsjetter 
til andre samarbeidende aktører og (c) om dette er konkurransevridende tiltak som berøres av regler 
om offentlig støtte slik de beskrives i EØS-avtalens konkurranseregler.
 Vi lurer på hvordan dette relaterer til tidligere utsagn slik som ”«alle må få tilgang til kunnskap og 
innsikt som gjør det mulig å delta i de demokratiske prosessene,» og at det skal satsast på «ny univer-
sell utformet teknologi og en offensiv IKT-politikk i offentlig sektor»” (St.meld. nr. 17 2006-2007 Eit 
informasjonssamfunn for alle). Vi lurer på hva slags demokratiske prosesser som ligger bak, og om 
det i dette tilfellet har vært en åpen konkurranse.
 Vi lurer også på om det er vanlig for staten, ved KKD eller andre aktører, å gå i konkurranse med 
frivillige aktører, og hvordan vi skal tolke den her typen utsagn som Trond Giske har gitt, og om han 
eventuelt er feilsitert.”

Blad tror altså at de har brutt konkurranseloven. Hvis bokmålsutgaven oppfattes som en norsk tje-
neste, noe den antagelig blir siden den leveres til Norge og på norsk, så tror han den havner inn under 
EØS-reglene og Konkurranseloven.
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etablere Wikimedia Norge for-
melt, opprette konto så interes-
serte kan betale for medlemskap 
og så sende en formell søknad 
hvor en kan vise til antall med-
lemmer og godkjent status som 
underorganisasjon av Wikimedia 
Foundation.”
 Larsen synes at SNLs relanse-
ring i utgangspunktet er bra, 
”spesielt fordi det legger grunn-
lag for at Wikipedia/Wikimedia 
Norge også kan få støtte på linje 
med det SNL får (en mill. per år 
i tre år). Gangen i dette videre 
fra Wikipedia/Wikimedia Norge 
side bør være å fullføre arbeidet 
med etablering av det lokale ka-
pittel av Wikimedia Foundation 
for så å søke tilsvarende midler 
og avtale som SNL har fått”, 
mener han.

FORSKJELLSBEHANDLING 
ELLER MANGLENDE MOT-
PART? Men er det så enkelt? Ut 
fra brevet fra John Erling Blad 
henger ikke støtte til Wikipedia 
på Wikimedia Norge, men på 
manglende politisk vilje til å la 
aktører få økonomisk kompensa-
sjon for å frigi bidrag til Wikipe-
dia. Når Nasjonalbiblioteket får 
støtte for at de skal bidra i SNL 
så er ikke dette økonomisk støtte 
som direkte tilfaller SNL, deri-
mot får de støtte til produksjon 
av innhold som de kan tilby 
SNL. Det samme innholdet får 
ikke Wikipedia tilgang til. De 
samme metodene for støtte har 
vært luftet for ABM-u uten at de 

har vært villig til å gå inn på 
dette. Dette er en klar forskjells-
behandling, ifølge Blad. Staten 
har valgt å gå inn i en løsning 
ovenfor NB for å støtte innholds-
produksjon der som skal tilflyte 
SNL, som konkurransevridende 
tiltak som favoriserer en aktør i 
markedet, mener Blad.
 Men det finnes ingen med 
ansvar for Wikipedia i Norge. 
Det nærmeste en kommer er et 
sterkt begrenset ansvar knyttet 
til administratorene, og skriben-
tenes eget ansvar for hva de skri-
ver. Alt annet ansvar havner hos 
Wikimedia Foundation i Florida, 
og de har utvidete muligheter for 
ansvarsavskjæring som nettvert 
for tjenesten.
 ”Wikipedia på bokmål/ny-
norsk opererer ikke fra Norge, 
og har ikke Norge som primært 
nedslagsområde, vi er et nettsted 
på norsk. Dette gjør imidlertid at 
mange oppfatter nettstedet som 
”norsk Wikipedia”, noe som er 
litt feil”, hevder en bidragsyter til 
Wikipedia.

FRIKJØP OG HONORERING 
Praksis er at bidragsytere til 
Wikipedia ikke skal honoreres. 
Men hva med frikjøp av opp-
havsrettslig vernet materiale? 
Kan Wikimedia Norge søke om 
midler til å frikjøpe bilder, mu-
sikk eller tekster slik at disse mot 
betaling til opphavsrettsinneha-
ver utstyres med en fri lisens som 
muliggjør bruk av materialet i 
Wikipedia?

 ”Når det gjelder honorering 
kontra midler til å frikjøpe mate-
riale anser jeg for egen del at det 
sentrale er å unngå at en ødeleg-
ger motivasjonen til frivillige 
bidragsytere”, sier Ulf Larsen. ”I 
et slikt perspektiv bør det være 
uproblematisk at en f.eks får 
midler som kan bidra til at en 
frikjøper billedmateriale, mens 
frikjøp av tekster kan være mer 
problematisk. Når det gjelder 
tilgang til historiske bilder fra 
Norge så vil kanskje det viktigste 
bidraget være å ha en person 
som kan arbeide med dette over-
for myndighetene/museer for å få 
det tilgjengelig. Denne typen 
arbeid er noe som ikke passer 
godt for deltid og frivillighet.”

WIKIMEDIA NORGE GOD-
KJENT SOM LOKALAVDE-
LING! I dag, 4. november 2008, 
tikker det inn en melding om at 
Wikimedia Norge endelig har 
blitt godkjent som offisiell lokal-
avdeling av Wikimedia Founda-
tion. Det betyr at veien nå ligger 
åpen for at Wikimedia Norge 
kan påta seg arbeid med å søke 
om og forvalte offentlige midler 
på vegne av Wikipedia på bok-
mål/nynorsk. Nå blir det enda 
viktigere å avklare om støtten til 
SNL er av en slik art at det kre-
ves en større grad av balansering 
mellom ulike aktører, og å unngå 
at ABM-sektoren havner i en 
monopolproblematikk.

Medisin mot kommunisme
Wikipedia kan også brukes til å balansere politisk slagside, skal vi tro denne bloggeren: ”...og enda en fordel 

med wikipedia, som jeg har funnet ut den siste uka. Det kan være mer nøytralt. Enkelte begreper (spesielt 

innenfor statsvitenskapen) kan være politisk ladet, og da blir de mer balansert av wikiuniverset enn når de er 

skrevet av kommunistisk/sosialistiske akademikere... Ergo kan kvalitetskontrollen bli bedre, fordi det vil kom-

me tydelig frem om det eksisterer en eventuelt politisk uenighet rundt et begrep.

Fra bloggen ”Space is the place” (5.11.08)
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eIngen wikidødare

Den Lille Snille Ulven

En gave

Jeg hører til dem som mener at leksika har en 
viktig rolle å spille i Google-alderen, og derfor 

er jeg mer opptatt av likhetstrekkene mellom Wiki-
pedia, EB og SNL enn forskjellene. Et perspektiv 
sensasjonslystne medier og vår sedvanlig clueløse 
kulturminister ikke kan dy seg for å gripe fatt i, er 
at SNL blir en wikidødare. Jeg er uenig. Selv om vi 
nok vil se økende bruk av SNL som kilde for f.eks. 
artikler i norske aviser, er kunnskapsfeltet sjelden et 
nullsumspill.
 Alle kan vinne på dette, med andre ord. Wikipe-
diamiljøet får en konkurrent å måle seg mot på det 
tekstlige området (og lenke til fra Wikipedia-arti-
kler, interessant nok), mens Wikipedia vil fremdeles 
vil være pådriveren for de gode tekniske løsningene. 
Selv om SNL nå vil involvere brukerne i større grad, 
beholder artikkelforfatterne full kontroll over tek-
sten. Det innebærer en merkostnad og et merarbeid 
som kan bli betydelig for et verk med 150 000 opp-
slagsord. SNLs mangel på internpekere vil vedvare i 
lang tid, og eksternpekere og referanser på det nivået 
man finner i gode Wikipedia-artikler vil vi neppe se 
noensinne.
 Den potensielt mest alvorlige utfordringen for 
Wikipedia er SNLs etterlysning av over 1000 fagan-
svarlige innenfor alle områder. Her kan man oppleve 
en lekkasje av viktige ressurspersoner, om vilkårene 
er de rette. Det må på et eller annet nivå medføre 
honorering på linje med det andre forfattere av leksi-
konet får: som betalende publisist befinner SNL i en 
annen del av nettlandskapet enn Wikipedia, og kan 
ikke regne med at anerkjennelse er god nok valuta 
for de nye bidragsyterne.
 Jeg er selv en av dem som er blitt tilbudt en rolle 
som fagansvarlig, og har takket ja til å ta ansvar for 
feltet som løst kan kalles “nettkultur”. Men jeg vil 
fremdeles se på Wikipedia som min viktigste res-
surs, og bidra til verket som best jeg kan i framtiden.

Fra Eirik Newths forfatterblogg, 16.9.2008

Den Lille Snille Ulven er selvsagt SNL - altså 
Store Norske Leksikon. Wikipedia har vist hva 

engasjerte nettverk av frivillige forfattere kan få til 
gjennom distribuert dugnad. Markedet for de store 
kommersielle leksika kollapser. SNL følger etter - 
med en kombinasjon av annonser, statsstøtte og en 
viss frivillig (og ubetalt?) innsats. Det dugnadsba-
serte Wikipedia er en enestående pedagogisk ressurs 
- som også har en formidbel flerspråklig struktur. På 
engelsk finnes det til og med en Wikipedia-utgave 
beregnet på barn og andre med begrensede engelsk-
kunnskaper. Innefor Wikipedia-systemet finner du 
gratis lærebøker, et rikt billedmateriale, og en lang 
rekke andre brukervennlige prosjekter.
 Når ABM-utvikling bevilger en million i året til 
SNL i en treårsperiode, må Kulturdepartementet 
ha gitt noen gode råd, tenker Plinius. Hva tenker 
departementet og ABM-utvikling om det frivillige, 
ikke-kommersielle leksikonprosjektet til Wikipedia? 
Fortjener det kanskje samme type støtte - for å bli et 
ennå bedre pedagogisk verktøy?
 Eller står begrepene og tankemåtene fra Gu-
tenbergs verden fortsatt i veien? Hvem avgjør at 
forlagsleksikon er viktigere enn dugnadsleksikon? 
Politikerne? Forfatterne? Lærerne? Elevene?

Fra Plinius, 12.10.2008

Så skjer det endelig. Store Norske Leksikon i 
trykt utgave vil nå gå inn. I stedet satses det nå 

fullt på nettutgaven, som så langt har vært en beta-
lingstjeneste. Men bare vent. Fra 1. januar 2009 vil 
nettutgaven være en gratistjeneste. Det vil bli satt 
ned en redaksjon av fagpersoner som vil sørge for å 
kvalitetssikre de ulike artiklene. Det vil også være 
mulig for deg og meg å bidra med innhold, men da 
utenfor det kvalitetssikrede. En god nyttårsgave til 
oss i skolen. Nettleksikonet vil inneholde 280 000 
artikler ved oppstart.

Fra JaO’s Blogg, 19.9.2008
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For svært mange er 
Wikipedia nettstedet en 
oppsøker for å finne og 

sjekke fakta. Neste år får vi et 
godt alternativ når den omfat-
tende kunnskapsbasen til Store 
norske leksikon (SNL) ikke len-
ger forbeholdes dem med abon-
nement. Med sine 280.000 arti-
kler blir SNL større enn Wikipe-
dias norske utgave, men vil fort-
satt bare være på en tidel av 
Wikipedias engelske versjon.
 Får dette konsekvenser for 
bibliotekene?
 Vi tok en ringerunde for å 
høre om forventningene til at 
SNL blir fritt tilgjengelig, samt 
hvilke oppfatninger det er rundt 
de to kunnskapsbasene. Og hvem 
vil bibliotekarene selv anbefale 
når begge ligger gratis ute på 
nettet?

Stoler mest på SNL

(Vadsø bibliotek) Hilde Melhuus 
Lorentzen, fagleder ved voksen-

avdelinga på Vadsø bibliotek, er 
glad i SNL, og dersom kvaliteten 
opprettholdes, håper hun flere vil 
bruke dem. – I dag går både bru-
kere og til dels også bibliotekarer 
rett inn på Wikipedia. Brukerne 
vet ikke at SNL er til, selv om 
tilgangen finnes på våre data-
maskiner. Jeg håper SNL ikke er 
for sent ute med nettlanseringen, 
sier hun.
 Lorentzen har også sansen for 
Wikipedia, men stoler ikke på alt 
som står der. Hun har nemlig 
selv oppdaget feil innen fagområ-
der hun har god kjennskap til.
 Hvilken base hun vil anbefale 
kommer an på hva det skal søkes 
etter. Er det fakta, anbefaler hun 
SNL. Er det populærstoff, anbe-
faler hun Wikipedia. – Jeg vil 
velge SNL, ikke minst innen fa-
gemnene land og geografi. På 
den andre siden kan det stå mye 
mer om kjente enkeltpersoner i 
Wikipedia, for eksempel om 
kjente fotballspillere. Jeg vil slå 

opp i begge to, slik jeg gjør i dag, 
men det er SNL jeg stoler mest 
på, sier hun.

Utfyller hverandre

(Tromsø bibliotek) – Dette blir 
bra, ikke bare for publikum, men 
også for oss. Det blir enklere når 
bibliotekarene slipper å logge seg 
inn ved hjelp av brukernavn og 
passord, sier Stine Fjeldsøe, bi-
bliotekfaglig leder ved Tromsø 
bibliotek.
 Etter hennes mening er SNL 
et faglig trygt sted å finne infor-
masjon. Wikipedia er også bra, 
men utfordringen, siden det byg-
ges ut på dugnad, er at en ikke 
kan være sikker på at det er kor-
rekt.
 Hun gleder seg til å kunne 
bruke SNL i sammenheng med 
biblioteksvar. – Når det blir fritt 
tilgjengelig kan vi som jobber 
med biblioteksvar vise til infor-
masjon på SNL. Vi kan omsider 
gi brukerne lenkene til faktaarti-

Sære Wikipedia, 

trygge SNL
1. januar 2009 blir kunnskapsbasen til Store Norske Leksikon åpen og 

gratis tilgjengelig for alle. Wikipedia får dermed en stor konkurrent. 

Bibliotekarene vi har snakket med ser fram til frislippet. Flere holder 

en knapp på Store Norske.

Tekst: Kjetil S. 

Grønnestad,  

frilansjournalist
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klene de spør etter, sier hun. Hun 
legger til at de også bruker Wiki-
pedia i biblioteksvar, men at man 
da må være langt mer kritisk.
 Fjeldsøe har sansen for len-
kene i tekstene til Wikipedia. – 
De gjør at en kan få langt flere 
aha-opplevelser ved å bruke 
Wikipedia enn å bruke SNL.
Hun forteller at hvis en bruker 
spør om et sært tema, en person 
eller hendelse, er det størst sjanse 
for å få treff i Wikipedia, siden 
det finnes så mange forskjellige 
mennesker som legger inn arti-
kler. Det samme gjelder hvis 
spørsmålet gjelder noe som er 
veldig in og moderne, for eksem-
pel en ny elektronsk duppeditt 
som nettopp er lansert i Ame-
rika.
 – Informasjon legges ikke så 
impulsivt ut på SNL. Men hvis 
brukeren spør etter noe mer 
«vanlig», er sjansen stor for å få 
gode treff i SNL.
 I følge Fjeldsøe utfyller SNL 
og Wikipedia hverandre godt og 
hun synes det er interessant å se 
hvor forskjellige de to basene er. 
– SNL har nok innsett at de måt-
te legges fritt tilgjengelig ut på 
nett, skulle de bli brukt, slår hun 
fast.

Bedre kvalitetssikring

(Narvik bibliotek) Kirsten Skje-
vik, biblioteksjef ved Narvik 
bibliotek, forteller at de har 
abonnert på SNLs tjenester siden 
de kom online, men synes av 
prinsipp at det er bra at tjenesten 
nå blir gratis.
 I følge Skjevik er SNL et mye 
bedre verktøy for bibliotekene 
enn Wikipedia fordi kvalitetssik-
ringen er en helt annen. – Vi bru-
ker primært SNL, ikke Wikipe-
dia, på referansespørsmål. Med 
unntak av tilfeldige oppslag i 

skranken, forteller hun.
 Skoleklasser som besøker 
biblioteket blir fortalt at infor-
masjonen på Wikipedia alltid må 
vurderes siden den ikke er 100% 
å stole på. På den andre siden er 
styrken til Wikipedia at de er 
raskere ute med nye oppslagsord 
og artikler. – Akkurat det kan 
jeg ikke verifisere, men jeg har 
det på følelsen, sier hun.
 Biblioteket i Narvik vil bruke 
SNL som oppslagsverk siden 
sannsynligheten for at opplysnin-
gene der er korrekte er større enn 
på Wikipedia. Wikipedia vil kun 
bli brukt dersom SNL ikke gir 
svar.
 Skjevik er imidlertid bekym-
ret i forhold til spørsmålet om 
reklame. – Jeg fikk en henven-
delse fra Kunnskapsforlaget, som 
egentlig var rettet til skoler, der 
de tilbød en egen reklamefri sko-
leversjon av SNL, men da som 
betalingstjeneste. Da får man jo 
en mistanke om at gratisversjo-
nen kan inneholde store mengder 
bannere og popups når den ikke 
egner seg for skoler. Jeg håper 
det ikke stemmer, sier hun.

SNL høyest stjerne

(Kristiansund bibliotek) Borghild 
Lien, avdelingsleder på voksenav-
delinga på Kristiansund biblio-
tek, forteller at hun bruker SNL 
mye siden det er en anerkjent 
kilde til informasjon som hun 
stoler på er kvalitetssikret.
 Hun mener Wikipedias sterke 
side er at de er aktuelle på aktu-
elle saker og at de følger opp 
med mange lenker til deltema. 
Men hun understreker at en all-
tid må ha i bakhodet at en ikke 
vet hvem som har skrevet artik-
kelen, at en ikke vet om det er 
sant. – Det er spesielt viktig for 
kontroversielle tema der folk 

med sterke meninger for/mot kan 
manipulere sakene. Selv om det 
fort blir rettet opp, må en ha det 
i bakhodet. En trenger ikke være 
like kritisk når det gjelder SNL 
siden det ikke er «hvem som 
helst» som legger ut informasjon 
der, sier hun.
 Lien mener tekstene i SNL er 
gjenomarbeida og lette å lese, og 
har sansen for at de følger maler, 
for eksempel med systematisk 
fremstilling av landsinformasjon. 
Tekstene i Wikipedia derimot, 
mener hun kan bli utflytende og 
inneholde for mye informasjon. 
Mens i aktuelle saker kan en 
være i tvil om artiklene i SNL 
blir oppdatert raskt nok. – De 
fleste spørsmålene vi får er uan-
sett historiske, ikke av dagsaktu-
ell art, sier hun.
Når hun blir spurt hvem hun 
ville valgt først av Wikipedia og 
SNL nøler hun, men lander til 
slutt på SNL. – I praksis er det 
det jeg gjør nå også, men uansett 
tar det ikke mer enn 20 sekunder 
å gjøre et nytt oppslag, enten det 
er i SNL eller i Wikipedia.
 Selv om hun ser mye bra i 
Wikipedia, opplever hun at flere 
brukere er skeptiske. – SNL har 
nok en høyere stjerne, både hos 
brukerne og oss bibliotekarer, 
sier hun.
 – På biblioteksvar forteller 
flere elever at lærerne ikke vil la 
dem bruke Wikipedia som kilde 
til elevoppgavene. Det er synd at 
Wikipedia har fått et slikt dårlig 
rykte, for de har mange gode 
artikler, sier hun.

Viktig konkurranse

(Larvik bibliotek) IKT bibliote-
kar Rigmor Haug ved Larvik 
bibliotek, bruker både SNL og 
Wikipedia i faktasøk. – Det som 
blir bra etter 1. januar, er at vi 
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får mulighet til å gi brukerne 
tilgang til lenkene i SNL som vi 
finner for dem, sier hun.
 Når det gjelder SNLs og 
Wikipedias styrker og svakheter, 
mener hun det er en kompleks 
problemstilling som må vurderes 
i hvert tilfelle. – Wikipedia er 
stort, og vi kan finne mye. Men 
enkelte tema kan være dårlige 
siden det er så mange forskjellige 
redaktører bak artiklene. Men 
en fordel som Wikipedia har, 
som SNL mangler, er muligheten 
til å følge diskusjonen bak arti-
klene, og lese de tidligere versjo-
nene. Det er greit spesielt innen 
problematiske tema uten fasit-
svar.
 Fordelen med SNL er at de 
får en fast redaksjon, noe som 
gir en kvalitetssikring fra forla-
gets side, selv om Haug tror at 
Wikipedia klarer den biten godt 
selv også. De gangene hun har 
sett feil i Wikipedia, har de raskt 
blitt rettet opp. I trykt form har 
artiklene i SNL vært forholdsvis 
korte og presise på grunn av 
plassmangel. Om de forblir like 
korte og presise i nettversjonen 
også, er hun derimot usikker 
på.
 Selv om SNL blir fritt 
tilgjengelig, vil hun fort-
satt sjekke i begge. – An-
takelig vil jeg først gå 
til SNL, mest av gam-
mel vane. Det er vik-
tig med konkurranse 
på nettleksikon og 
jeg tror det er plass 
til begge to, sier 
hun.

Felles 

problematikk

(Askim bibliotek)
Biblioteksjef ved As-
kim bibliotek, Ulla-

Britt Waagaard ønsker tilgang til 
flest mulige kunnskapskilder. – 
Jeg imøteser dette med glede, og 
tror det kan være en fordel for 
bibliotekene, sier hun. Men hun 
understreker at dette krever res-
surser, at fagartiklene i SNL må 
oppdateres skal de kunne brukes.
 Selv har hun brukt Wikipedia 
mange ganger og har funnet mye 
bra på de feltene der hun selv har 
kjennskap til faget og kan kon-
trollere kvaliteten. – Det er jo 
mange fagfolk som deltar i dug-
naden på Wikipedia. For noen 
kan det til og med være enklere å 
skrive på Wikipedia enn for et 
leksikon. Fagfolk er ofte så spissa 
på sitt felt at de ikke behersker 
bredden. Da blir de sårbare for 
feil, og for kritikk fra kollegene, 
sier hun.
 Hun er usikker på hvem av 
dem hun vil foretrekke etter 1. 
januar. Det vil avhenge 
av brukernes 
spørsmål. 
– Den 

første tida vil det være interessant 
å sammenligne. Det er nemlig 
ikke så enkelt at Wikipedia er 
faglig suspekt, mens SNL er faglig 
perfekt. Den faglige problematik-
ken finnes i begge, slår hun fast.
 Biblioteket i Askim har det 
siste året vært uten abonnement 
fra SNL. Det ble for dyrt for et 
presset budsjett. Dessuten syntes 
de ikke det var riktig å måtte 
betale for en slik tjeneste. 
 – Vi har klart oss godt uten 
SNL i referansespørsmål, fortel-
ler Waagaard. – Uansett er det 
viktig å bruke hele nettet, også 
de informasjonskildene vi finner 
utenom Wikipedia og SNL.

holdsvis 
n av
lir like 
sjonen 
kker 

p
– Den 



Bok og Bibliotek           6 / 2008           41

Menn og litteratur
Blant voksne urbane menn som liker å lese, men som ikke har et profe-

sjonelt forhold til litteraturen, utgjør litteratur og lesing et eget privat 

rom der man kan trekke seg tilbake og dyrke sine særegne interesser 

og preferanser.

Av førsteama-

nuensis Jofrid 

Karner Smidt,

JBI, Høgskolen i 
Oslo

Menn leser. Mange 
menn leser mye, særlig 
de over 35 år. Men 

kvinner leser mer. Ser man på 
hele befolkningen av henholds-
vis kvinner og menn, kan man si 
at kvinner leser mye mer. Tar 
man bare for seg de yngre al-
dersgruppene, er forskjellene 
enda tydeligere. Slik var det ikke 
i begynnelsen av 70-årene. 
Hvorfor det har forandret seg, 
er vanskelig å si sikkert. Noen 
mener bokklubbenes feminine 
profil har betydd mye, andre 
mener det har vært et fascina-
sjonssug i den nye teknologien 
som særlig har appellert til 
menn og fylt deres fritid.
 Uansett er dette en type for-
skjeller og endringer som fanger 
forskeres interesse. Jeg har også 
følt meg utfordret, ikke så mye 
til å søke etter årsaken til 
kjønnsforskjellene, den kan være 
vanskelig å bringe på det rene, 
men til å prøve å finne svar på 
hva det er som gjør at noen 
mennesker blir opptatt av litte-
ratur og stadig vender tilbake til 
litteraturen for innsikt eller 
adspredelse. På slutten av 90-
tallet stilte jeg slike spørsmål til 
bibliotekarene, som jo i domine-
rende grad er kvinner. Nå har 
jeg vendt oppmerksomheten mot 
menn, i første omgang de over 
35 år.

Leserkarriere

En av de tingene som fascinerer 
meg, er hvordan litterære inter-
esser utvikler seg. Jeg er opptatt 
av den enkelte leserkarrieren, 
samspillet mellom individets 
valg og omgivelsenes føringer i 
ulike faser av livet. Med en slik 
problemstilling beveger jeg meg 
inn på et område som kalles 
livsløpsforskning.
 Livsløpsforskningen legger 
alltid vekt på den historiske, 
sosiale og lokale konteksten for 
temaet som undersøkes. Kjønn 
og kjønnsroller er en naturlig del 
av en slik kontekstualisering. 
Livsløpsperspektivet minner 
forskeren om at maskulinitet 
defineres ulikt på Flisa og i Oslo 
Vest og at hva som er mandig 
ble oppfattet annerledes i 1950 
enn i dag. Kjønn leves ut på for-
skjellige måter i ulike lokalsam-
funn og generasjoner. Slik også 
med lesing. Lesning verdsettes 
forskjellig i ulike miljø.
 Jeg vil tegne et bilde nå, i det 
første tiåret av 2000-tallet, og 
vise hvordan noen voksne menn, 
alle bosatt i Oslo, bruker littera-
turen. Jeg er interessert i hvor-
dan disse mennene beskriver seg 
selv som lesere, blant annet ved å 
trekke grenser mot den type leser 
de ikke vil være. Jeg er interes-
sert i hvilken funksjon litteratu-
ren har hatt opp gjennom årene. 

Er det spenning de har søkt, er 
det utfordring for tanken? Og 
har litteraturens også hatt en 
sosial funksjon? Bygger felles 
litteraturinteresse sosiale relasjo-
ner og representerer den en gang-
bar kulturell valuta?
 Jeg har valgt å intervjue åtte 
voksne menn, som leser mye, 
men ikke har et profesjonelt 
forhold til litteraturen. Siden 
holdninger til lesing antakeligvis 
ikke bare varierer sosialt, men 
også til en viss grad med profe-
sjon, har jeg søkt informanter 
med ulik yrkeserfaring. To av 
dem er i utgangspunktet byg-
ningsarbeidere, men har vært 
fagforeningsansatte i lengre tid. 
To informanter er bankfunksjo-
nærer, en er IT-leder, tre er selv-
stendig næringsdrivende: en fo-
tograf, en kommunikasjonsråd-
giver og en rockemusiker og 
kafeeier.
 De to bygningsarbeiderne er 
de eldste, født henholdsvis i1943 
og 1958. Den ene er sønn av en 
politimann, den andre av en 
offiser i marinen. Alle de øvrige 
informantene er født mellom 
1961 og 1969. En far er snekker, 
en småbruker, en revisor og en 
sivilingeniør. De fleste mødrene 
har vært yrkesaktive, med yrker 
som sekretær, sosionom og læ-
rer. For den eldste informantens 
vedkommende kan man kanskje 
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snakke om en ”sjølproletarise-
ring”, ettersom han avbrøt so-
siologistudiene for å bli murer. 
IT-lederen har heller foretatt det 
man kan kalle en klassereise. 
Han er den eneste som er opp-
vokst i bygdemiljø og flyttet til 
Oslo først som voksen. Alle de 
andre er oppvokst i storbyen (en 
kom fra Bergen til Oslo som 
tenåring).
 Jeg har bevisst søkt etter 
menn med ulik litteraturinte-
resse. Det er ikke det gjennom-
snittlige, men bredden og varia-
sjonen i feltet jeg er ute etter å 
beskrive. Her én som nesten 
utelukkende leser sakprosa og 
én som nesten utelukkende leser 
skjønnlitteratur. Én leser nesten 
bare spenning og action, mens 
andre uttaler at krim og spen-
ning er bortkastet tid. Statistik-
ken forteller oss at den gjennom-
snittlige mannlige leser leser mye 
sakprosa, men mest skjønnlitte-
ratur. Fire av mine informanter 
er slike blandingslesere.
 I en kort artikkel som denne 
kan jeg ikke formidle den erfa-
ringsrikdommen som kommer 
fram i mennenes egne ord og 
fortellinger. La meg i stedet peke 
på noen tendenser i utviklingslø-
pene og så oppsummere noen 
interessante trekk ved lesernes 
litteraturvalg som voksne. Jeg 
tror noen av erfaringene kan 
være tankevekkende for bibliote-
karer som jobber med litteratur-
formidling.

”Var på biblioteket, lånte i 

hauger og slukte i vei”

I denne undersøkelsen er både 
gutter som hadde lite bøker 
hjemme og de som hadde rikelig 
tilgang på lesestoff i familiens 
hyller representert. Her er både 
foreldre som leste mye, og forel-
dre som nesten ikke åpnet en 
bok. Veien til voksen litteratur-
interesse går nok ofte, men ikke 
nødvendigvis, gjennom påvirk-

ning hjemmefra. Vi treffer også 
både den tidlige leseren og lesere 
som kom seint i gang. To be-
gynte å lese da de var fire år, 
mens én først ble interessert i 
bøker i 17-årsalderen. De fleste 
mener å huske høytlesning 
hjemme, men husker lite av hva 
slags litteratur det kunne dreie 
seg om. De tre store i etterkrigs-
tidens norske barnelitteratur, 
Egner, Prøysen og Vestly, er det 
bare én som nevner.
 Da er minnesbildene fra egen 
lesning i slukealderen på en helt 
annen måte detaljerte og farge-
rike. I denne perioden dukker 
(ikke overraskende) den spen-
nende serielitteraturen opp, sær-
lig Hardyguttene, som kom på 
norsk fra 1950 og utover. For 
bankfunksjonæren Øystein ble 
en Hardyguttbok som han fikk i 
fødselsdagspresang en avgjø-
rende opplevelse og startpunktet 
på leserkarrieren.
 Mer overraskende er kanskje 
den rollen den klassiske guttelit-
teraturen spiller i leserkarriere-
ne. Det handler om fra hundre 
til nesten tre hundre år gamle 
tekster, oftest lest i forkortet og 
bearbeidet utgave, må man reg-
ne med. Her dukker Robinson 
Crusoe, Hjortefot og Skatten på 
sjørøverøya opp, og forfatter-
navn som Alexandre Dumas og 
Jules Verne. Informanter som 
ellers har problemer med å hus-
ke titler og navn fra guttedage-
nes lesning, har ingen problemer 
med å være konkrete i denne 
sammenhengen. Det er verd å 
merke seg at disse klassiske gut-
tefortellingene med sterke mas-
kuline helter, fortsatt har hatt 
appell hos gutter i andre halvdel 
av det tyvende århundre. En av 
mennene går så langt som til å 
hevde at mye av den nye barne-
litteraturen med fordel kan er-
stattes av slike klassikere hvis 
målet er å holde leselysten oppe 
blant gutter.

 Seks av informantene har 
vært del av miljøer der det dan-
net seg guttefellesskap rundt 
lesningen. Man lånte bøker av 
hverandre, kom sammen for å 
lese tegneserier eller møttes på 
biblioteket. Det er først og 
fremst et interesse- og brukerfel-
lesskap det er snakk om, ikke et 
diskusjonsforum. Det å lese har 
hatt en viss sosial betydning og 
har vært en naturlig del av fri-
tidsaktivitetene i flere av de ak-
tuelle bymiljøene. 
 I kontrast til dette kan IT-
lederen Audun rapportere fra et 
lesefremmed bygdemiljø, der 
ingen av kameratene delte hans 
litteraturinteresse. Audun er 
også atypisk i sitt valg av lese-
stoff. Han leste bøker som han 
fant i bokhylla hjemme, og det 
var ikke barnelitteratur. Han 
var ikke mer enn seks år da han 
leste Anna Karenina. Men også 
de to bankfunksjonærene, iher-
dige serielitteraturlesere, fortel-
ler om drabantbymiljø i 70-tal-
lets Oslo der lesing ikke ble be-
traktet som en opplagt beskjefti-
gelse for gutter. Føringene har 
likevel ikke vært så sterke at de 
har dempet leseiveren.
 Oppsummerende kan man 
konstatere det selvsagte: tilgan-
gen på litteratur er alfa og om-
ega i leserkarrieren. De leserne 
som ikke hadde tilstrekkelig 
tilgang på litteratur hjemme, 
fant veien til det lokale bibliote-
ket. Flere understreker den store 
betydningen biblioteket hadde 
for dem, og beklager at filialer 
legges ned.

”Bukowski syns vi var fasci-

nerende og skikkelig langt 

ute”

Visse trekk går igjen i informan-
tens leserbiografier fra tenårene. 
For det første: de leser bøker for 
voksne, ikke ungdomslitteratur, 
og de leser mye. Det er eksem-
pelvis i denne perioden bank-
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funksjonæren Øysteins littera-
turkonsum topper seg, med opp 
til 200 leste titler i året. For det 
andre spiller spenningslitteratur 
og krim en dominerende rolle, 
også for lesere som ikke leser 
krim eller spenning senere i li-
vet. For det tredje spiller skolen 
liten eller ingen positiv rolle for 
informantenes litteraturinte-
resse. For det fjerde står engelsk-
språklige forfattere høyt i kurs, 
og flere av informantene venner 
seg til å lese bøker på engelsk i 
denne fasen. En viktig motiva-
sjon er at det gir tilgang til et 
større univers av spennende lit-
teratur. Og endelig finner vi 
eksempler på at vennefellesskap 
rundt litteraturen får en annen 
karakter og funksjon enn før.
 Det er en tydelig tendens at 
informantene går rett fra barne- 
og guttebøker til litteratur for 
voksne. Det dreier seg om sjan-
grer som tradisjonelt får merke-
lappen ”mannfolklitteratur”. 
Wilbur Smith, MacLean, Kjell 
Hallbing er forfatternavn som 
dukker opp flere ganger. Ham-
sun er den mest leste klassike-
ren. Realistisk og problemdisku-
terende litteratur med ungdom 
som målgruppe, av typen 
Ung i dag-
se-

rien som kom ut fra midten av 
70-tallet, nevnes kun av en, og 
da som eksempel på lite fris-
tende 
le-

sestoff.
 I intervjuer med lesere kom-
mer man fra tid til annen over 
entusiastiske beskrivelser av 
inspirerende norsklærere. Blant 
de åtte mennene presentert her, 

er det få utsagn som 
tyder på at skolen har 
spilt en avgjørende 
rolle i leserlivet. En 
omtaler riktignok 
klassens felles utenat-

læring av Terje 
Vigen 
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som en stor opplevelse. En an-
nen hadde en flink lærer på 
gymnaset som fikk hele klassen 
interessert i Den Eldre Edda og 
annen usannsynlig ungdomslek-
tyre. Men ellers dominerer de 
kritiske kommentarene. ”Skolen 
forbinder jeg ikke med noen 
litteraturopplevelse i det hele 
tatt,” sier Audun. 
 - En helt annen rolle kan ven-
nekretsen spille. Tre av mennene 
gir eksempler på hvordan felles 
lesning kan bygge sosiale felles-
skap i ungdomsårene. For én 
guttegjeng var det Morgan Kane 
for alle pengene. For to andre 
var det forfattere som Bjørne-
boe, Bukowski som markerte en 
opposisjonell rolle og bandt ven-
nene sammen i et maskulint in-
teressefellesskap. 

Den voksne leseren:  

fins det fellestrekk?

I voksen alder er sjangerprefe-
ransene hos informantene så 
sprikende at kompleksitet er den 
eneste helt dekkende karakteris-
tikken. 
 Likevel fins det interessante 
mønstre som det er verd å dvele 
ved. Det handler om holdninger 
til krim, det handler om sansen 
for det saklige og det handler 
om språkpreferanser. Kjønns-
perspektivet i litteraturen og 
informantenes holdninger til 
litteraturens funksjon fortjener 
en egen kommentar.
 Det har vært vanlig å anta at 
menn er spesielt interessert i 
krim og spenningslitteratur. 
Øystein er representant for en 
slik sjangerpreferanse. Men el-
lers er det påfallende hvor tyde-
lig flere av informantene reser-
verer seg i forhold til krimsjan-
geren. Det har vært en sterk øk-
ning i volum og interesse for 
norsk krim de senere årene, men 
dette ser ikke ut til å ha slått inn 
i disse lesernes litteraturvalg. 
”Spenningslitteratur og krim 

syns jeg bare er vås,” sier byg-
ningsarbeideren Martin. Man 
kan notere at noen av dem som 
hadde stor glede av spenningslit-
teraturen i slukealderen, føler at 
dette er et tilbakelagt stadium 
som voksne.
 Tre av informantene leser 
hovedsakelig skjønnlitteratur. 
De øvrige leser også biografier 
og bøker om samfunn, politikk 
og historie på fritiden. Her er 
kunnskapstilfanget er viktig, 
men underholdningsfunksjonen 
understrekes like sterkt. Sak-
prosa er lystlesing. 
 En annen gjennomgående 
tendens er forkjærligheten for 
litteratur på engelsk. Begrunnel-
sene for å lese engelske bøker 
varierer, men tilgang på interes-
sant litteratur er et argument 
som går igjen. For alle disse le-
serne er det et poeng at de leser 
engelsk uten noe som helst be-
svær. De har vokst opp med 
engelskspråklig film og fjernsyn 
og flere av dem bruker Internett 
hyppig, noe som sannsynligvis 
bidrar til å gi dem et uanstrengt 
forhold til språket. Tilgangen til 
et engelskspråklig bokmarked 
via store nettbokhandlere som 
Amazon er også en faktor å ta 
med i betraktningen. Norsk lit-
teratur har solgt godt og ligget 
på utlånstoppen i folkebibliote-
kene i 1990-årene og på begyn-
nelsen av 2000-tallet, men blant 
de mennene som er presentert 
her, dominerer tekster på en-
gelsk. 
 Informantene virker lite opp-
tatt av spørsmål om kjønn og 
lesning. I den grad det i det hele 
tatt har eksistert negative førin-
ger mellom maskulinitet og le-
sing i de miljøene der informan-
tene har ferdes, får man inn-
trykk av at det dreier seg om 
normer som har vært svake og 
lette å overskride. Et unntak er 
bygdemiljøet der Audun vokste 
opp, der det var ”suspekt å være 

belest”, enten du var mann eller 
kvinne. Bare på to områder 
kommer kjønnsperspektivet ty-
delig til uttrykk: når det gjelder 
valg av lesestoff, der forfatterens 
kjønn ser ut til å ha betydning, 
og når det gjelder forskjellen 
mellom menns og kvinners lese-
vaner. 
 At menn er tilbøyelige til å 
velge mannlige forfattere, har 
vært dokumentert før. Også i 
denne studien er det en påfal-
lende overvekt av mannlige for-
fattere i informantenes yndling-
slektyre. Det andre spørsmålet, 
hvorvidt menn generelt leser 
mindre enn kvinner, er det delte 
meninger om. Her har mennene 
ulike erfaringer. Informantene 
fra finans- og it-miljøet har få 
eller ingen mannlige kolleger og 
venner som leser. De to fagfore-
ningsansatte har begge erfarin-
ger med mannfolkmiljø der man 
kan prate om litteratur. De tre 
private næringsdrivende har 
også venner som leser mye. 
Språkbruken røper en viss indig-
nasjon over stereotype kjønnsfo-
restillinger på dette området. 
Det de imidlertid kan rapportere 
om, er at de i liten grad diskute-
rer litteratur i vennekretsen. 

Et eget rom

For noen av disse leserne har 
litteraturen åpenbart hatt en viss 
sosial og symbolsk funksjon, 
særlig i 17- 18-årsalderen. Å 
dyrke den samme, litt ”risky” 
litteraturen har virket sosialt 
integrerende og har bidratt til å 
bygge vennskap. Desto mer iøy-
nefallende er det i hvor liten 
grad litteraturinteressen får en 
slik funksjon for den voksne 
mannen. Man blir slått av hvor 
tydelig lesningen defineres som 
et privat område. Man finner 
fram til de interessante bøkene 
på egenhånd, gjennom sine egne 
metoder og kanaler. 
 Flere av informantene beskri-
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Har du besøkt  
www.bokogbibliotek.no?
 

Hvis ikke er det på tide. Flere hundre er innom 

hver dag og kikker på noen av de bortimot 

900 artiklene som i dag ligger på nettstedet. 

Her har du også muligheten til å kommentere 

de enkelte sakene – og vi er selvsagt åpne for 

debattinnlegg, kunngjøringer og annet aktuelt 

småstoff.

H i ikk d t å tid Fl h d i

ver dette som en glede i seg selv. 
Bygningsarbeideren Bjørn un-
derstreker at han vil sette sin 
egen dagsorden. Han liker å gå i 
bokhandelen og ta det ”litt på 
gefuhlen”. Øystein kan sine fa-
vorittsjangrer så godt at han 
ikke trenger veiledning. Audun 
beskriver bokhandlene som 
”godtebutikker” der han nyter å 
gå rundt og kikke. ”Jeg må finne 
bøkene mine på egenhånd,” un-
derstreker han. 
 Man kan konkludere med at 
litteratur og lesing for disse 
mennene utgjør et friområde, i 
liten grad ladet med sosiale og 
kjønnede bindinger. I den grad 
informantene har møtt normer 
som tilsier at ”menn som oss 
ikke leser”, ser det ut som de har 
vært svake og lette å overskride. 
At det kan oppfattes annerledes i 
andre sosiale grupper og blant 
menn som ikke leser, må holdes 
åpent. Men man kan formulere 
en hypotese om at blant voksne 
urbane menn som liker å lese, 
men som ikke har et profesjonelt 
forhold til litteraturen, utgjør 
litteratur og lesing et eget privat 
rom der man kan trekke seg 
tilbake og dyrke sine særegne 
interesser og preferanser. Å ha et 
slikt rom oppleves som en verdi i 
seg selv. Fotografen Kristian 
uttrykker det slik at han ”unner 
folk å få lov til å lese bøker i 
fred”. 

P.S. Jeg er verken bekymret for 
boka eller digitaliseringen, slik 
intervjuet med meg i forrige 
nummer av Bok og Bibliotek 
kunne gi inntrykk av. Litteratu-
ren lever, uansett, og den har 
alltid funnet nye medier å leve i.



                   46           6 / 2008           Bok og Bibliotek

Han besøkte årets Bjørn-
sonfestivalen i Molde og 
fortalte om ødeleggel-

sene av Iraks Nasjonalbibliotek 
og arkiv, og om hvordan han 
sammen med sine medarbeidere 
har arbeidet med å bygge dette 
opp igjen etter Saddam-regimets 
fall. Gjenoppbygging og daglig 
drift av biblioteket pågikk samti-
dig, og under dramatiske forhold 
med bombeeksplosjoner, skyting 
og vold, ofte i nærheten av bi-
bliotekområdet i Bagdad. 
 – Under Saddams tid var ikke 
biblioteket nasjonalt, men et 
medium for Saddams diktatur, 
sa Eskander, og siterte samtidig 
den engelske poeten John Milton 
(1608-1674) som skal ha sagt at 
”Ødeleggelsen av bøker er øde-
leggelsen av det rasjonelle sel-
vet”. Selv om Irak på 1970 tallet 
var et rikt og velstående land, 
hadde bibliotekene lave budsjett, 
klassikere ble gjemt unna offent-
ligheten og lønningene til biblio-
tekarene var dårlige.

Sørgelig forfatning. I 2003 var 
Saad Eskander akkurat ferdig 
med sin PhD grad ved London 
School of Economics da han 
bestemte seg for å dra tilbake til 
Irak og Bagdad etter mange år i 
eksil. Saddam Husseins regime 
var veltet, og irakeren i eksil 
hadde et sterkt ønske om å bidra 
til å gjenoppbygge landet.
 Eskander, som har kurdisk 
bakgrunn, deltok i den kurdiske 

motstandsbevegelsen i Irak frem 
til 1990 da han flyktet og søkte 
asyl i Storbritannia. Her stu-
derte han historie, og tenkte at 
en lærerstilling ved universitet i 
Bagdad kunne passe for ham 
slik at han kunne bidra til å byg-
ge universitetstilbud på dette 
fagområdet i hjemlandet.
 Imidlertid kom muligheten 
for å bli leder for Iraks Nasjo-
nalbibliotek og Arkiv. Det var i 
en sørgelig forfatning etter Sad-
damregimets fall i april 2003. I 
kaoset som oppstod, ble biblio-
tekets hovedbygning satt i 
brann, og samlingene plyndret. 
Verdifulle bøker, tidsskrift, kart 
og fotografi ble brent eller stjå-
let. Om lag en fjerdepart av 
samlingene gikk tapt, og seksti 
prosent av arkivene. – Amerika-
nerne hadde ikke skyld i dette, 
men de gjorde heller ikke noe 
for å beskytte 
biblioteket, sier 
Eskander.
 Det var flere 
grupper som 
hadde interesse i 
bibliotekets sam-
linger. Amerika-
nerne søkte opp-
lysninger om 
ulike forhold 
under Saddamre-
gimet, og enkelte 
irakiske sivile 
søkte opplysnin-
ger om slektnin-
ger som hadde 

forsvunnet under diktaturet, og 
andre irakere som hadde vært 
regimetro, ønsket å fjerne bevis 
for dette. Dessuten var profesjo-
nelle tyver aktive, og en god del 
materiale ble sendt ut av landet. 
Eskander arbeider med å få det-
te tilbakeført til biblioteket.

Kulturell bevisstgjøring. Saad 
Eskander sin visjon er at proses-
sen med gjenoppbyggingen av 
biblioteket skal bidra til en ”kul-
turell utdannelse” av befolknin-
gen.   Han gav uttrykk for at 
folket har et behov for å bli be-
visstgjort på hva som har skjedd 
også i de siste tiår, og på den 
måten kunne utvikle et demo-
kratisk samfunn. Som han ut-
trykte det: «Jeg ønsker å hjelpe 
irakerne med å forstå sin fortid 
for å kunne skape sin fremtid». 

Bøker og blod
I 2003 ble Nasjonalbiblioteket og arkivet i Irak plyndret og vandalisert. 

Dermed gikk flere av kildene til vår historie tapt. – Bøker har alltid vært 

et militært mål, sier direktøren som har ledet oppbygningen av Nasjo-

nalbiblioteket, Saad Eskander.

Av: Eldri 

H.Fagerlund,

frilansjournalist

Den norske og den irakiske nasjonalbibliotekaren: Vigdis 
Moe Skarstein og Saad Eskander.
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Institutt for journalis-
tikk i Fredrikstad arran-
gerte i høst ”Kurs for 

minoritetsspråklige publikasjo-
ner”. Interessen var betydelig, 
hele 13 nasjoner var representert 
gjennom 35 påmeldte. Målet 
med kurset var å få minoritets-
språklige til å ytre seg gjennom 
trykte medier.
 Kursleder Asgeir Olden fra IJ 
og Rune Hetland fra Landslaget 
for lokalaviser var til stede for å 
snakke om faglige og forret-
ningsmessige sider ved publika-
sjoner. En representant fra Me-
dietilsynet orienterte om ulike 
støtteordninger, og kursdelta-
kerne fikk relevant informasjon 
om hva som kreves for å starte 
en avis eller et magasin. Årlig 
tildeler Medietilsynet 252 mil-
lioner kroner til aviser i Norge. 
Av disse millionene mottar mi-
noritetsspråklige trykte medier 
en drøy million. Regnskapsfø-
ring er av utfordringene som 
fremmedspråklige publikasjoner 
sliter med. Olden fortalte at IJ 
hadde hatt flere kurs for skri-
benter med innvandrerbak-
grunn, men at dette kurset var 
spesielt fordi det startet fra 
grunnen av.

”Second opinion” i nyhetsfor-
midling. - Vi ønsker å undersøke 
muligheten for nå starte opp en 
russisk-norsk publikasjon, for-
talte Nur Lubek Kaligozhin, fra 
Kashakstan og Olena Studen-

nikova, fra Ukraina, som begge 
er journaliststudenter ved uni-
versitetet i Oslo. – Vi vurderer 
muligheten for å lage en avis 
som kommer ut en gang i måne-
den og som er både på russisk 
og på norsk.
 I følge SSB bor det 25 000 
russisktalende mennesker i Nor-
ge i dag, så lesergrunnlaget bur-
de være til stede.
 - Vi ønsker ikke typisk ”inn-
vandrerstoff”, men at avisen 
skal være praktisk og nyttig og 
også gi et mer nyansert bilde av 
Russland enn det som ofte kom-
mer frem i norske medier. Man-
ge russere er for eksempel ikke 
fornøyd med hvordan konflikten 
mellom Georgia og Russland 
presenteres i norske medier. Nå 
må vi undersøke om hvorvidt 
den russisktalende befolkningen 
i Norge er interessert i en slik 

publikasjon og om de er villige 
til å kjøpe den, - sier studentene.

Den store utfordringen. Olden 
opplyser at IJ skal arrangere 
oppfølgingskurs til et utvalg av 
kursdeltakerne. I en kommentar 
to måneder etter kurset sier han 
at fem prosjekt er tatt ut til vi-
dere bearbeidelse og samarbeid.
 – Den store utfordringen blir 
å holde et stabilt opplag. Når vi 
vet at det for eksempel er 15 000 
tamiler i Norge, burde salgs-
grunnlaget være til stede. For å 
få pressestøtte, må publikasjo-
nen ha et minimumsopplag på 
600. De som jobber med de pri-
oriterte prosjektene vil få en 
systematisk opplæring i drift og 
redaksjonelt arbeid, opplyser 
Asgeir Olden ved Institutt for 
Journalistikk i Fredrikstad.

Stemmer fra minoriteter
- Jeg har flere ganger forsøkt å få innlegg i aviser, uten å lykkes. Som 

regel er svaret fra redaktøren at de ikke har plass. Derfor tror jeg det 

er nødvendig at vi etablerer egne publikasjoner, sier norsk-pakistanske 

Farah Ghazanfar.

Av Eldri 

H.Fagerlund, 

frilansjournalist

Styret i det nyopprettede 
Forum for Minoritets-
språklige Publikasjoner 
som ble stiftet i Fredrik-
stad i august 2008. 
Fra venstre: Olena 
 Studennikova (Ukrania), 
Abdi Hussain (Somalia), 
Muhammed Anwar Soofi 
(Pakistan), Anna Maria 
Gentili (Italia), Mansoor 
Habib Khael 
 (Afghanistan).
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T Storkontrakt om  
 Mumin-bøkene

Det finske selskapet Moomin Characters, 
som forvalter rettighetene til den avdøde 

finske forfatteren og tegneren Tove Janssons bøker 
om Mumin-familien, har inngått en avtale med 
det store britiske barnebokforlaget Puffin Books 
om utgivelse av ti Mumin-bøker.
 Ingen av partene har oppgitt noen sum, men 
ifølge den finske kringkastingen, YLE, dreier det 
seg om den største forlagsavtalen som noen gang 
er inngått i Finland. De første av bøkene blir 
gitt ut i 2010, når Mumin har 65-årsjubileum og 
Puffin fyller 70.

Google har inngått forlik med flere store 
amerikanske forlag, og kan dermed legge inn 

bøker og annet opphavsrettsbeskyttet materiale 
som søkemaskinen og forlagene har ligget i 
årelang tvist om. Google må betale 125 millioner 
dollar – over 870 millioner norske kroner – men 
unngår dermed to søksmål som lett kunne blitt 
enda dyrere.
 Google kan nå vise opptil 20 prosent av en 
bok gratis, mens brukeren må betale for resten. 
Avtalen gir ifølge New York Times en viss 
trygghet til litterære rettighetshavere, som fryktet 
at de skulle miste den digitale kontrollen over 
verkene sine.

Google betaler 876 millioner 
for bokavtale

Bibliotekkatt gjør det godt i 
Sverige

I Sverige er boken om bibliotekkatten Dewey, 
som i 19 år holdt til på et bibliotek i en liten 

by i Iowa i USA etter at bibliotekaren Vicki Myron 
hadde funnet ham halvt ihjelfrosset utenfor, blitt 
så populær at boken nå er utsolgt fra forlaget.
 Da Dewey døde, var han verdensberømt, og 
fikk omtale i over 300 aviser.  Hele byen og alle 
som besøkte biblioteket hadde også tatt ham til 
seg, skriver Dagens Nyheter. 
 Boken skal nå filmes, med Meryl Streep i 
rollen som bibliotekaren. 

Tar selvkritikk om 
Muhammed

Det Kongelige Bibliotek i København tar 
selvkritikk etter at biblioteket i 2006, da 
striden om de danske karikaturene av profeten 
Muhammed var på sitt høyeste, fjernet en tegning 
av profeten fra bibliotekets nettside.
 En låner gjorde for en tid siden oppmerksom 
på at tegningen, som er hentet fra et sjeldent 
manuskript fra 1200-tallet, ennå ikke var tilbake 
på plass. Låneren mente også at bibliotekets 
fremste oppgave er å presentere viten, og ikke å 
skjule den.
 Bibliotekets assisterende direktør, Steen Bille 
Larsen, sier til Jyllands-Posten at det var snakk 
om en forglemmelse,  og at tegningen nå er på 
plass igjen.
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Kungliga Biblioteket tester 
avisdatabase

Dømt for litterært bedrageri

Papirmedier blir trendy igjen

Kungliga Biblioteket (KB) i Stockholm skal 
fram til nyttår teste ut databasen Library 

PressDisplay. Databasen inneholder nærmere 700 
dagsaviser, fra 76 forskjellige land, i fulltekst, og 
går to måneder tilbake i tid.
 Databasen inneholder blant annet 
amerikanske, britiske, kinesiske og russiske aviser, 
samt alle større nordiske aviser. Den har også 
oversettelser på ti språk og opplesningsmuligheter 
på inntil 12 språk.
 Databasen er bare tilgjengelig på KB, opplyser 
biblioteket på hjemmesiden sin.

Den finske forfatteren Tuula Sariola og 
hennes venninne Ritva Sarkola er dømt til 

90 dagsbøter for bedrageri. De to har ifølge det 
finske undervisningsdepartementet forsøkt å 
skjule at Sarkola var den egentlige forfatteren til 
flere kriminalromaner som ble utgitt i Sariolas 
navn.
 De to har ifølge den finske kringkastingen, 
YLE, delt honorarene. De har også mottatt 
flere titusener euro i bibliotekvederlag, og ifølge 
finsk lov er det bare forfatteren som kan motta 
bibliotekpenger. 
 Sariola ble dessuten dømt til å betale 
departementets saksomkostninger.

Papirmediene vil vende tilbake og bli neste 
medietrend, mener direktør Kirsten Poulsen i 

det danske trendforskningsselskapet First Move.
 Hun sier at tiden nå er inne for refleksjon og 
kvalitet og at tabloide overskrifter og overflatiske 
nettaviser, der leserne surfer gjennom mengder av 
likegyldig informasjon, har skapt en motreaksjon.
 - Det er trendy å være klok. Enhver idiot 
kan følge med i et tv-show, men innsikt krever 
fordypelse. Nå kommer motreaksjonen, der 
folk igjen sitter med hodet begravd i en bok 
eller en avis på bibliotekene, sier hun til danske 
Journalisten.
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Tilhengerne av Datalag-
ringsdirektivet (DLD) 
begrunner det i offent-

ligheten som et virkemiddel mot 
terrorisme og alvorlig eller orga-
nisert kriminalitet. Økokrim og 
POT går inn for å innføre direk-
tivet, men det finnes også dem i 
politiet som mener at slik lag-
ring av trafikkdata ikke vil gi 
noe vesentlig bidrag til å opp-
klare kriminalitet, og at det som 
trenges er mer bevilgninger til 
klassisk politiarbeid som f.eks. 
spaning. Personvernkommisjo-
nen etterlyser dokumentasjon av 
behov for denne datalagringen.
 Hittil er det slik at trafikk-
data kun lagres inntil fakture-
ringsperioden er avsluttet og 
oppgjort. En slik massiv over-
våkning som direktivet legger 
opp til er noe helt nytt i frie og 
demokratiske samfunn og inne-
bærer en rekke demokratiske 
utfordringer mot bl.a. pressefri-
het og kildevern, ytringsfrihet 
og retten til å ha et privatliv.

MISTILLIT TIL BORGERNE 
Leif Aanensen i Datatilsynet 
poengterer at Datalagringsdirek-
tivets prinsipielle kjerne er føl-
gende: En plikt for den som til-
byr kommunikasjonstjenester til 
å registrere hvem som kommu-
niserer med hvem. Implikasjo-

nen blir da at borgerne er nødt 
til å tenke over hvorvidt en slik 
ambisjon er forenlig med hva de 
forventer fra samfunnets og 
myndighetenes side. Videre: 
”Det å vite kontaktmønsteret 
ditt forteller veldig mye som deg 
som person. Å få kjennskap til 
disse tingene er et stort inngrep i 
privatlivet. [...] Jeg kan vanskelig 
tolke Direktivet som noe annet 
enn et uttrykk for mistillit til 
borgerne generelt.”
 Aanensen tar også fatt i en 
farlig misforståelse, nemlig: 
”Dersom man ikke har noe å 
skjule...” At man ønsker å verne 
om sitt privatliv, kan naturligvis 
aldri aksepteres som et krite-
rium på at man har noe KRIMI-
NELT å skjule. Alle mennesker 
HAR nemlig noe å skjule, nem-
lig sitt eget privatliv. Privatlivet 
er nettopp det, privat og noe 
som tilhører den enkelte.
 Både Presseforbundet, Data-
tilsynet og Advokatforeningen i 
Norge er kritiske til det nye EU-
direktivet. Flere norske politi-
kere kan tenke seg å bruke veto-
retten mot direktivet.

KRENKER MENNESKERET-
TIGHETENE Datalagringsdi-
rektivet er antagelig i strid med 
den europeiske menneskerettig-
hetskonvensjonen EMK 

(ECHR), artikkel 8.1.
 Irland har anlagt rettssak i 
den europeiske menneskeretts-
domstolen mot EU-kommisjo-
nen og Datalagringsdirektivet. 
Dersom Irland vinner er DLD 
dødt, i alle fall i sin nåværende 
form. Norske myndigheter av-
venter utfallet av denne rettssa-
ken før man vil ta stilling til 
direktivet.
 To av Norges fremste jurister 
på EU/EØS-rett har på oppdrag 
fra IKT-Norge utarbeidet en 
juridisk betenkning om datalag-
ringsdirektivet skal inn i EØS-
avtalen. De konkluderer med at 
Norge kan utsette denne saken. 
Det kan argumenteres juridisk 
for både at direktivet ikke er 
EØS-relevant, og at konsekven-
sene av at Norge bruker EØS-
avtalens ”vetorett” i denne sa-
ken vil være svært beskjedne. 
Det kan bety at Norge slipper å 
innføre datalagringsdirektivet. 
Statsråd Liv Signe Navarsete i 
Samferdselsdepartementet ut-
trykte under overrekkelsen av 
utredningen skepsis til direkti-
vet. Hun sa bl.a. at utredningen 
bringer en helt ny dimensjon inn 
i saken.
 Man kan ikke løse kompli-
serte problemer som internasjo-
nal terrorisme og organisert 
kriminalitet med ensidige og 

Datalagringsdirektivet  
Dersom politikerne vedtar EUs Datalagringsdirektiv, er det fritt fram 

for å kontrollere borgernes elektroniske bevegelser, kontakter og  

tilknytninger. Slik praksis har alltid vært de ufrie samfunnenes  

kjennemerke nr. 1.

Av Thomas 

Gramstad,

leder for EFN
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 og bibliotekene
rettighetskrenkende løsninger 
som innebærer kontroll over 
normalbefolkningen. Datalag-
ringsdirektivet har vidstrakte 
konsekvenser for samfunnet 
som helhet, både nasjonalt og 
internasjonalt. Denne form for 
dyptgående tiltak rettet mot hele 
befolkningen påvirker langt flere 
aspekter av samfunnet enn poli-
tiets påstand om å oppnå bedre 
bekjempelse av terrorisme og 
annen kriminalitet.

SENSITIVE DATALAGRE 
FREMMER KRIMINALITET 
Direktivet handler ikke bare om 
brudd på prinsipper, men også 
om praktiske realiteter. Lagring 
av slike store mengder person-
lige data vil gjøre arkivet selv til 
et attraktivt mål i forbindelse 
med kriminalitet, f.eks. identi-
tetstyveri. Arkivet vil være et 
interessant mål for vinnings- og 
voldsforbrytere så vel som ter-
rorister og industrispioner for å 
kartlegge potensielle mål eller 
ofre. Et passende offer vil kunne 
spores opp gjennom arkivet og 
benyttes til utpressing i en kon-
kurransesituasjon f.eks. mellom 
norske bedrifter og eventuelt 
internasjonale konkurrenter. 
Dette er praktiske konsekvenser 
man i realiteten må ta hensyn 
til, da ingen systemer er 100 % 
sikre. Arkivet vil, med historisk 
sikkerhet, kunne misbrukes av 
både myndigheter og kriminelle. 
Til og med mot det formål det 
selv ble opprettet for å beskytte.
 Legger man opp til at alle 
skal overvåkes vil jo de med 

kriminelle hensikter bare UNN-
GÅ denne formen for dataover-
føring. Man sitter da igjen med 
et system som overvåker lovly-
dige borgere, og tror at man 
plutselig har kontroll på alle 
inkludert kriminelle. Men de 
kriminelle jobber jo UTENFOR 
systemet! Dette ligner på en pro-
blematikk rundt DRM: Det 
rammer bare de som følger sys-
temet. Altså de som er lovlydige.

KONTROLLBEHOVETS 
UKONTROLLERBARE 
VEKST En uttalelse fra Øko-
krim-sjefen sier i praksis at 
”elektronisk kriminalitet, slik 
som hacking etc., er et problem 
og at det derfor er behov for å 
lagre informasjon før sporene 
slettes”. Han påstår at datainn-
brudd og lignende vil være umu-
lig å oppklare hvis man ikke 
lagrer med DLD.

 Uttalelsen viser at Økokrim 
allerede ser for seg å bruke de 
lagrede trafikkdataene pga. 
DLD i forbindelse med hverdag-
skriminalitet - og altså ikke bare 
mot alvorlig kriminalitet som 
innføringen av direktivet be-
grunnes med og hevdes å skulle 
være begrenset til. Thomas 
Finneid i EFN skriver at ”Det 
Økokrimsjefen foreslår er det 
samme som å sette opp overvå-
kingskameraer ved alle veier, 
gatekryss og inngangspartier 
slik at politiet kan følge inn-
bruddstyver fra det øyeblikket 
de går ut av huset de har brutt 
seg inn i.”
 Per Inge Østmoen i EFN 
kommenterer: ”Tankegangen 
bak Datalagringsdirektivet er 
ikke i første rekke å ta gjer-
ningsmenn bak påviste krimi-
nelle handlinger. Den grunnleg-
gende motivasjonen er en mer 

Fakta - Datalagringsdirektivet

-  Kortnavn på EU-direktiv 2006/24/EF om lagring av 
 trafikkdata.

-   Pålegger lagring av trafikkdata for e-post, ulike typer 
 telefoni og Internett-tilgang.

-   Identiteter og tidspunkter for kommunikasjonen, samt 
 lokaliseringsdata for mobil kommunikasjon, skal lagres.

-   Endepunkt (bestemmelsessted for kommunikasjonen) skal 
lagres for e-post og telefoni, men ikke for internett-tilgang.

-   Innholdet i kommunikasjonen skal ikke lagres.

-   Lagringstiden skal være minst 6 måneder og maksimalt 2 år.

-   Er antagelig ikke EØS-relevant, dvs. Norge kan antagelig 
avvise direktivet uten å bryte EØS-avtalen, eller kan utøve 
veto-retten med minimale konsekvenser.

-   Forkortes ofte til DLD.
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omfattende trang til å kontrol-
lere. Den bygger på et funda-
mentalt negativt menneskesyn, 
og på en overbevisning om at 
mennesker må kontrolleres slik 
at de ikke gjør noe ”galt” – i 
forhold til de til enhver tid eksis-
terende normer og regler for hva 
som regnes som ”galt” og som 
bør føre til inngrep og reaksjo-
ner fra politiets og statens side.
 Det vil ikke være noe pro-
blem å etablere systemer som 
varsler og logger spesifikt når 
noe ureglementert skjer. Så hva 
økokrimsjefen og andre tilhen-
gere av Datalagringsdirektivet 
vil ha, er et generelt kontrolltil-
tak overfor befolkningen. At 
dette er tilfellet, ser nå ut til å gå 
opp for stadig flere.

ALLE BEVEGELSER Kan vi 
håpe på at en grense er nådd, 
når staten gjør krav på å gjøre 
alle sine borgere sporbare i et-
tertid? Konsekvensen av Data-
lagringsdirektivet er at myndig-
hetene (og ikke bare politiet) 
ønsker å sette seg i stand til når 
som helst å finne ut hvem hver 
enkelt har kommunisert med, 
når og hvor man befant seg da 
kommunikasjonen foregikk. I 
varierende grad også hvilke nett-
sider som har vært besøkt, og 
dermed hvilke interesser, poli-
tiske oppfatninger mv. man har.
 Siden et slikt tiltak påviselig 
er foreslått for generell kontroll 
av hele befolkningen, ligger det i 
sakens natur at opplysninger 
som lagres med en slik motiva-
sjon vil bli brukt til en rekke 
formål i overensstemmelse med 
hva og hvilke typer atferd staten 
til enhver tid ønsker å kontrol-
lere, eller finner mistenkelig eller 
”uønsket.” Var det ikke slik, 
ville det ikke være noe poeng i å 
kreve sporbarhet for alle bor-
gere.”
 Nettopp viljen til å kontrol-
lere alles bevegelser, kontakter 

og tilknytninger har alltid vært 
de ufrie samfunnenes kjenne-
merke nr. 1
 Østmoen legger også vekt på 
at dette ikke dreier seg om tillit 
eller mistillit til myndighetene: 

”Man behøver ikke tillegge 
noen myndigheter eller andre 
tilhengere av slik lagring onde 
hensikter for med god grunn å 
slå fast at registrering av borger-
nes kommunikasjonsdata (i rea-
liteten atferdsdata som forteller i 
detalj om den enkelte) er et ondt 

tiltak bedømt ut fra sine konse-
kvenser selv om hensiktene skul-
le være de aller beste. Videre 
fastslo jeg at ethvert kontrollsys-
tem som er opprettet for et be-
stemt formål naturlig vil strebe 

henimot en formålsoppfyllelse. 
Dette innebærer at et system 
som har til formål å finne ”uøn-
sket” atferd, uvilkårlig vil søke å 
gjøre dette med størst mulig 
effektivitet og ”produktivitet.” 
Allerede her ligger en innebygget 
drivkraft henimot at flere kom-
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mer i søkelyset.”

DATALAGRINGSDIREKTI-
VET I BIBLIOTEKET Hvordan 
berører Datalagringsdirektivet 
bibliotekene? I USA er etterret-

ningsorganisasjonene opptatt av 
hvem som låner hvilke bøker. 
Det har vært flere saker der 
agenter kommer på biblioteket 
og krever å få utlevert oversikter 
over navngitte personers lånehis-
torikk. Tidligere kunne bibliote-
karene kreve en rettskjennelse 

for å gå med på dette. Men med 
Patriot Act kan agentene kreve å 
få disse dataene når det passer 
dem.
 Tilsvarende lover og pro-
blemstillinger har også begynt å 

komme i andre land, men ennå 
ikke i Norge. I Norge er det for-
øvrig slik at Bibsys automatisk 
sletter utlånshistorikken for et 
dokument når det tas i retur. 
Her finnes altså intet valg for å 
lagre den individuelle lånehisto-
rikken - noe som må sies å være 

svært positivt i dagens politiske 
klima. Men andre biblioteksys-
temer har mulighet for å lagre 
slike opplysninger. Lagring av 
lånehistorikken kan da i ut-
gangspunktet velges eller velges 
bort av bibliotekaren eller den 
systemansvarlige. I USA går 
American Library Association 
(ALA) inn for at bibliotekene 
velger å slå av lagring av låne-
historikken, og slår med det et 
slag for personvernet og retten 
til privatliv. ALA har faktisk 
startet en kampanje for saken.

KAN BIBLIOTEKENE GJØRE 
MER? I Norge har vi et ganske 
godt personvern sammenlignet 
med andre land, bl.a. forankret i 
Personopplysningsloven. Lag-
ring av lesehistorikken til en 
låner krever aktivt samtykke fra 
låneren. Personvernet blir også 
opprioritert i NBFs veiledende 
yrkesetiske retningslinjer for 
bibliotekansatte.
 Men kanskje bibliotekene 
kan gjøre mer for personvernet? 
Bør bibliotekene se sitt ansvar 
her og f.eks. tilby brukerne kurs 
i kryptering, slik at de kan sende 
e-post trygt, eller så trygt som 
mulig? Kan bibliotekene fronte 
bøker om personvern, nettres-
surser om personvernfremmende 
teknologier, temamøter om for-
nuftig nettbruk og personlig 
datasikkerhet? Kan bibliotekene 
synliggjøre Datalagringsdirekti-
vet og bidra til å reise debatt om 
det? Det er mye som kan gjøres 
på dette området med enkle 
midler.

En fullstendig versjon av artik-
kelen med noter/kilder ligger på 
www.bokogbibliotek.no
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Når verden er svart, 
fortsetter jeg å grem-
mes. De lar gamle fag-

bøker bli stående på hylla slik at 
hullene ikke synes. Jo trangere, 
jo bedre. De legger kjedelige om-
løpstall underst i bunken. Ekte 
litterater bryr seg ikke om statis-
tikk. De åpner bokpakkene fra 
Oslo uten å vurdere Kulturfon-
dets milde gaver. Vi kan jo ikke 
mene noe annet de sakkyndige 
komiteer. Fatter, forfatter og 
forlag vet jo best.

Tenk på Sandefjord 

Når verden er lys, tenker jeg på 
Sandefjord. Ikke fordi min mor 
vokste opp rett ved Hvalfangst-
museet, men fordi biblioteksjef 
Hans Gjerløw har tatt kassering 
på alvor - og samtidig gitt et 
godt bilde av den bibliotekariske 
habitus:
 Etter gjennom flere år å ha 
registrert en nedgang (i absolutte 
tall) i utlånet av skjønnlitteratur 
for voksne, bestemte vi oss for å 
gjøre det vi alle vet, men som 

allikevel er så vanskelige, nemlig 
å kassere kraftig. Sjelden har jeg 
hatt det så vondt i min lange 
bibliotekarkarriere: Å kassere 
alle disse bøkene som jeg hadde 
et slikt nært forhold til og som 
jeg så mange ganger hadde holdt 
nesten som babyer i hendene.
 Brukeren i sentrum, sier vi. 
Det varmer så godt i mageregio-
nen når vi tenker på vår store 
kjærlighet til publikum. Bruker-
vennligheten tilhører navleområ-
det. Men store studier av biblio-
tekarer har vist at profesjonen 
egentlig er ganske innadvendt. 
De som vil ha med mennesker å 
gjøre, blir lærere, prester og bar-
nehageonkler. Biblioteket er for 
bokelskere. Mange biblioteka-
rer, har jeg lagt merke til, drop-
per alt som heter brukerkontakt 
når de stiger i gradene. Men 
boka – den er nesten like hellig 
som katalogen.

Mindre er mer

Men med meget god hjelp av 
min ikke fullt så nostalgiske 

kollega begynte det å løsne. Et-
ter et par uker hadde vi redusert 
skjønnlitteraturen i åpne hyller 
med ca. 20%. Og reaksjonen lot 
ikke vente på seg. Vi fikk sta-
dige kommentarer fra lånerne 
om at de synes vi hadde fått så 
mange nye (!) bøker og det abso-
lutte utlånet steg allerede samme 
året for ytterligere å øke i 2007.
 Andre bibliotek har gjort de 
samme erfaringene. De ukurante 
bøkene skygger for det som fort-
satt er interessant. Brukerne 
ønsker ikke å forholde seg til 
tusenvis av titler. De fleste låner 
på impuls, viser britiske bruker-
undersøkelser, og trekker seg 
forvirret tilbake når bokmassene 
blir for store. Kassering skaper 
et åpent landskap og gjør det 
lettere å reagere spontant på 
spennende titler, forsider og an-
befalinger. Jeg sier med Gjerløw:
 - Dette er enkle sammenhen-
ger som vi alle så godt kjenner, 
men som allikevel er så vanske-
lige å gjennomføre. Og det er i 
hodene våre det sitter...

Kassering  
er kult

Når verden er grå, tenker jeg med gru: Bibliotekarer ønsker ikke å 

drive samlingsutvikling. De liker å kjøpe bøker, men orker ikke å kaste 

dem. De lar samlingene vokse - på brukernes bekostning. De vil ikke ha 

 regler som styrer deres valg.

Av førsteama-

nuensis Tord 

Høivik, 

JBI, Høgskolen 
i Oslo
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Kassasjonsangst

Min gode kollega Lis Byberg har 
undervist i samlingsutvikling i 
mange år. Jeg har også fusket i 
faget – og dessuten skrevet en 
lang rekke poster om kassering 
på Plinius. Jeg har aldri opplevd 
noen faglig begrunnelse for å 
bevare rubbel og bit. Motstan-
den er emosjonell, ikke prinsipi-
ell. Dagsaviser leses og kastes 
med god samvittighet. Vi behol-
der ikke sveivegrammofon og 
båndopptaker hjemme hos oss 
selv etter å ha fått CD-spiller og 
iPod. Men bøker er omgitt av en 
aura av ukrenkelighet.
 Når bibliotekarenes person-
lige forhold til bokobjektene 
fører til kassasjonsangst, kan vi 
nesten snakke om en profesjo-
nell nevrose. Jeg kjenner bokas 
fristelser. Hadde jeg vært Røk-
ke, ville jeg bygd et bokpalass i 
stedet for en lystyacht. Men der-
som vi lar våre lyster styre litte-
raturen på biblioteket, blander 
vi person og fag på en uprofesjo-
nell måte. Systematisk samlings-
utvikling er en faglig oppgave 
– og innebærer jevn og planlagt 
kassering.

Buskerud bokgerilja

Jeg aksepterer at det kan være 
tungt å starte. Men hjelp finnes. 
I de senere årene har en rekke 
fylkesbibliotek satt kassering og 
samlingsutvikling på dagsorde-
nen. Noen gjør nyttig arbeid i 
det stille. Andre utfordrer både 
profesjonen og politikerne. I 
Buskerud har fylkesbiblioteket 
opprettet en egen bokgerilja. På 
to dager klarte Beate Ranheim, 
Håkon Knappen og Jannicke 
Røgler å fjerne over to tusen fem 
hundre bind fra biblioteket på 
Nes – godt hjulpet av bibliotek-
sjef Hilde Alsaker.
 Brutale handlinger må følges 
opp av like brutale holdninger. 
Lokalpolitikerne og deres vel-
gere har et bevisstløst forhold til 

det å kaste bøker. De bærer med 
seg mentaliteter fra årene rett 
etter krigen, da bøker og bana-
ner var knappe goder. I dag er 
bananer billigere enn poteter. 
Bøker som kastes gjenoppstår 
fluksens som gråpapir og melke-
kartonger. Derfor skal vi ikke 
kassere i nattens mulm og mør-
ke – jeg har vært med på det og 
– men frekt og freidig. Kassering 
er kult - det er jo en faglig opp-
gave!

Selvmordsbøkene angriper

Tekstenes digitalisering betyr at 
papirboka nå bør betraktes som 
skygge eller en avatar av den 
egentlige boka - som rett og slett 
er en datafil på det bølgende 
nettet. Knapphetens tid er forbi. 
Det ligger i kortene at alle bøker 
noen måtte ønske, snart vil fin-
nes på nettet som digitale filer. 
Dermed er det ikke sagt at alle 
får gratis eller rimelig tilgang. 
Forlagene klamrer seg til forti-
das økonomiske modeller og vil 
bekjempe fildelingen med selv-
mordsbøker. Etter fire ukers 
lånetid sprenger de seg selv i 
lufta. Inntil videre tar de ikke 
leseren med seg i døden. Hva 
forlagene finner på i neste run-
de, er uvisst…
 I løpet av noen få år vil vi få 
en helt annen balanse mellom 
trykte og digitale boktekster. 
Det som har skjedd i musikkens 
verden viser hvilke endringskref-
ter som nå utløses. I mellomtida 
kan jo bibliotekene tenke kasse-
ring med en digital framtid i 
bakhodet. Bøker er forbruksva-
rer, mens filer lever evig.

Den langsomme karusellen

I dag ligger omløpstallet for 
norsk skjønnlitteratur rundt 0,7. 
Det betyr at romaner, dikt og 
skuespill i gjennomsnitt blir lånt 
ut sju ganger på ti år. I de aller 
minste bibliotekene, det vil si 
kommuner med mindre enn fem 

tusen innbyggere, ligger tallet på 
0,3 – altså ett utlån hvert tredje 
år. Samtidig vet vi at alle popu-
lære bøker og medier – dvs. lyd-
bøker, musikk og video - lånes 
ut minst tre-fire ganger i året. 
De mest etterspurte bøkene, ser 
vi av Bibliofils topp 100 liste, 
lånes ut ti-tolv ganger i året.
 Hvis utlånstida er fire uker, 
er gjennomsnittsboka utlånt i 
omtrent tre uker – og står på 
hylla de øvrige 49 ukene. På sine 
hyllevandringer vil folk som 
besøker biblioteket, stadig møte 
de samme titlene. En klesforret-
ning som presenterte sin vare-
kolleksjon på samme måte, ville 
gått dundrende konkurs i løpet 
av noen måneder.

Butikker

Bibliotekarer liker ikke å sam-
menlikne biblioteket med van-
lige butikker. Men dagens bru-
kere er ikke lenger velferdssta-
tens barn. De blir preget av da-
gens marked og markedsføring. 
Vi trenger ikke å kalle dem kun-
der. Men de oppfører seg stadig 
oftere som krevende og selvbe-
visste kunder. Dersom bibliote-
kene skal opprettholde sin posi-
sjon i kunnskapssamfunnet, må 
de fokusere like mye på bruker-
ne som Rema, Rimi, Coop og 
Benetton. Det hjelper ikke med 
varme følelser rundt navlen hvis 
bibliotekene ikke gir dem tilbud 
de ser seg tjent med. 
 Systematisk kassering er en 
effektiv måte å ivareta brukerne 
på. Lys og luft og oversikt er rett 
og slett god kundebehandling. 
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Haugesund folkebiblio-
teks bygg var nytt i 
1967. Førti år senere var 

kravet om renovering av barne-
avdelinga høyst påkrevd. – Far-
gene var ikke tidsriktige, alt var 
rotet og slitt, og gulvteppet av 
filt var ikke rent, for å si det 
mildt, forteller Steinar Feen, 
nestleder ved biblioteket, og 
Kjersti Beiermann, avdelingsle-
der ved barne- og ungdomsavde-
linga.

Bra for arbeidsmiljøet

I likhet med så mange andre 
bibliotek, hadde biblioteket i 
Haugesund en heller slunken 
pengepung å ta av. Skulle barne-
avdelinga oppgraderes, måtte de 
ansatte trå til selv.
 – Vi holdt barne- og ung-
domsavdelinga, som ligger like 
ved siden av hverandre, stengt i 
tre måneder i slutten av 2006. 
Nyåpningen fant sted 20. januar 
2007, forteller Feen. I denne 
perioden var tilbudet på barne- 
og ungdomsbøker naturlig nok 
noe redusert. En provisorisk 
skranke ble etablert på galleriet i 
voksenavdelinga med et utvalg 
av de mest populære bøkene og 
dvdene. Biblioteket fikk ikke 
negative reaksjoner fra publi-

kum. Det tror Feen skyldes at de 
kunngjorde stengingen god tid i 
forveien.
 Bibliotekarene og kontorper-
sonalet på barne- og ungdoms-
avdelinga, med god hjelp fra 
kollegene i voksenavdelinga, 
stod selv for riving, rydding, 
sparkling, maling og innkjøp av 
nye møbler og nytt utstyr. Det 
eneste de ikke fikset selv, var 
legging av nytt gulv og nytt tak.
 – Vi tok oss av det interiør-
messige selv, uten hjelp fra bi-
blioteksentralens interiørtjenes-
te, forteller Beiermann stolt. De 
var imidlertid ikke helt uforbe-
redt til interiørjobben. For tre år 
siden ble det gamle magasinet 
omgjort til ny ungdomsavdeling 
med hjelp av elever fra tegning, 
form og fargelinja ved Hauga-
land videregående skole. Som 
takk for strevet fikk elevene et 
foredrag av en av Haugesunds 
interiørarkitekter, et foredrag 
som bibliotekets ansatte også 
fikk delta på. Det ga dem nyt-
tige tips og idéer som de fikk 
god bruk for under renoveringen 
av barneavdelinga.
 – Det var gøy! Forandring 
fryder, og det er godt for trivse-
len å gjøre noe sammen utenom 
det daglige arbeidet, sier Feen, 

og legger til at biblioteket i Hau-
gesund skårer høyt på trivsel, 
noe som underbygges av den 
lattermilde og gode stemningen 
under intervjuet. – Det gode 
arbeidsmiljøet gjør at alle får 
lyst til å være med når noen 
foreslår noe nytt, sier han.
 Beiermann forteller at hun 
ble så inspirert av oppussinga at 
hun deretter pusset opp sitt eget 
kontor. – Det ble svært så fint og 
ryddig, men det er nok dessverre 
ikke like ryddig nå lenger, ler 
hun.

Trivelig og mer rasjonelt

Kommunen satte av kr 
850.000,- til oppussingen, og en 
må si de fikk valuta for pengene. 
Resultatet er lyst og trivelig. 
Dessuten er barneavdelinga blitt 
lettere å drive og lettere å om-
møblere ved behov, for eksempel 
ved forestillinger og filmfremvis-
ning.
 – Siden bibliotekfilialen på 
Bleikemyr var nedlagt, kunne vi 
overta reolene deres. Rødfargen 
på dem dannet grunnlaget for 
fargevalget i resten av avdelinga, 
mens hjulene gjør at reolene er 
svært lette å flytte, sier Beier-
mann fornøyd. Barneavdelingas 
gamle reoler hadde bein, så når 

Dugnadsånd  
i Haugesund

Barnebiblioteket i Haugesund var overmodent for oppussing. For å 

 sikre barna et verdig tilbud, tok de ansatte malerkosten og sparkel-

skjeen i egen hånd.

Av Kjetil S.  

Grønnestad,

frilansjournalist
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de først var plassert et sted, ble 
de stående.
 Rødfargen er fint avstemt til 
de nymalte hvite veggene og 
søylene, det nye lysegrå linole-
umsgulvet og den opprinnelige 
trehvite dekoren. Rødfargen går 
også igjen på søylene og de de-
korerte veggene inne i ungdoms-
avdelinga. Gjennomført bruk av 
ikoner i like rammer, bidrar til å 
gi stedet et ryddig og trivelig 
preg.

Økt bruk og økt utlån

Utenom god gammeldags dug-
nad, har den blide gjengen flere 
tips for hvordan få mye ut av 
lite. De sier som Rema-Reitan: 
– Det enkle er ofte det beste.
 Ikonene til å avmerke seksjo-
ner med, for eksempel en hane 
over bøkene som egner seg til 
«Høytlesning» har de laget selv 
ved å hente dem fra clipart på 
datamaskinen. De er skrevet ut 
og hengt opp på veggen i svarte 

bilderammer fra Ikea. –Når vi er 
i Stavangerområdet på grunn av 
kurs eller konferanser, benytter 
vi anledningen til å handle på 
Ikea, forklarer Feen. – Det vi 
kjøper der er både rimelig og 
brukbart.
 De samme ikonene brukes 
også til å merke bøkene. Det 
gjør det enklere å plassere dem 
riktig. Dessuten blir brukerne 
kjent med ikonene og hva de 
står for når de går igjen både på 
veggen og bokryggen.
 Både Feen og Beiermann 
brenner for at biblioteket skal 
brukes, og de er stolte over at 
utlånet i barne- og ungdomsav-
delinga har steget med hele 32% 
fra 2000 til 2007. – Ikke bare 
den nyrenoverte barneavdelinga, 
men også lesestimuleringstilta-
kene våre, er årsak til det, tror 
Beiermann.
 Et nytt tiltak av året, var å 
invitere barna til biblioteket i 
vinterferien for å tegne over te-
maet «bøker». Et utvalg av disse 
tegningene ble deretter brukt til 
å dekorere datolappene som føl-
ger utlånsbøkene. – Barna synes 
det er spennende å få tegningene 
sine spredd på denne måten. Det 
er et virkemiddel som skaper 
blest, samtidig som det er både 
enkelt og billig, forteller Feen. 
De dekorerte datolappene er 
ikke brukt opp, så barnas teg-
ninger spres fortsatt rundt til de 
haugesundske hjem.

Minkende mediebudsjett

Dessverre opplever den kreative 
gjengen at mediebudsjettet min-
ker, til tross for at flere av bø-
kene stiger i pris. – Uansett hva 
kjedene sier, så har bokprisene 
økt, ikke minst på barne- og 
billedbøker, slår Beiermann fast.
 – Vi nærmer oss en smerte-
grense, medgir Feen, og legger 
til at de har måttet gjøre flere 
tiltak for å strekke budsjettet. 
For at brukerne skal kunne fin-

Ikonene, tatt fra clipart og satt i enkle rammer fra Ikea, viser tydelig hvor hver 
enkelt bok hører hjemme. Ikonene går igjen på bokryggen, noe som forenkler bi-
bliotekarenes arbeid, forteller Kjersti Beiermann.
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ne aktuelle bøker på biblioteket 
er lånetida for de mest populære 
bøkene redusert fra fire til tre 
uker. Dessuten blir et eksemplar 
forbeholdt ti dagers lånetid uten 
mulighet for reservasjon. Bøkene 
de får fra Kulturfond kjøpes 
stort sett ikke inn, med unntak 
av de mest aktuelle og populære. 

Men hverken Feen eller Beier-
mann legger skjul på frustrasjo-
nen over å måtte bruke av egne 
skrinne budsjett for å kunne 
tilby brukerne disse bøkene. – I 
beste fall tar det 2-4 måneder 
før bøkene fra Kulturfond kom-
mer, sukker de oppgitt.
 Heldigvis finnes det lys-

punkt. – Ifølge rådmannens 
budsjettforslag ser det ut til at 
biblioteket får økt sitt medi-
ebudsjettet i 2009, samtidig som 
det er satt av midler til videre 
renovering i årene som kommer, 
forteller Feen.

Tegningene på denne veggen stammer fra barnas besøk i vinterferien. Flere av dem pryder nå datolappene som følger med utlåns-
bøkene, forteller Steinar Feen.
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En dag i august 1881 
satt en den gang ukjent 
skotsk forfatter og skri-

blet på et papirark uten noen 
bestemt plan. Det var en dag 
med silende regn ute, og forfat-
teren og hans 13 år gamle ste-
sønn prøvde å få tiden til å gå 
med skriving og tegning. I et 
essay kalt ”My First Book” gjen-
fortalte forfatteren mange år 
senere hva som skjedde. Plutselig 
oppdaget han at han hadde teg-
net noe som lignet omrisset av en 
øy. Han fylte straks inn noen 
detaljer i kartet. Øya lignet på 
Skottland i sitt omriss, og kan-
skje var det den skotske forfatte-
rens underbevissthet og nasjonale 
stolthet som lot et Skottland løs-
revet fra England dukke fram fra 
hans ”watery doodlings”.
 Dette fantasi-kartet ”took 
my fancy beyond expression” 
erindret forfatteren senere. Før 
han visste ordet av det var han i 
ferd med å skrive en fortelling 
om hva som foregikk på den 
ukjente øya. Første del av histo-
rien sendte han deretter til et 
barneblad som trykte føljeton-
ger. For å gi historien realistisk 
troverdighet og fordi barnebla-
det Young Folks ikke akkurat 

hadde høy prestisje i litterære 
miljøer, valgte forfatteren å opp-
tre under psevdonymet ”Captain 
George North”. 
 Og som det heter: Resten er 
historie. Robert Louis Steven-
sons Treasure Island er kronek-
semplet på en spennende gutte-
bok, en sjørøverfortelling slukt 
av generasjoner av barn med 
øyne så skinnende som gullmyn-
ter. Stevensons kart var med 
allerede i førsteutgaven av boka 
i 1883 (tegnet på nytt etter at 
originalen forsvant hos forlaget). 
I ”My First Book” forteller Ste-
venson videre om tilblivelsen:
 Kartet “contained harbours 
that pleased me like sonnets; 
and with the unconsciousness of 
the predestined, I ticketed my 
performance ’Treasure Island’ 
[…] Somewhat in this way, as I 
pored upon my map of ‘Treasure 
Island,’ the future characters of 
the book began to appear there 
visibly among imaginary woods 
[…]. The next thing I knew, I 
had some paper before me and 
was writing a list of chapters. 
[…] The tale has a root [dvs. 
kartet], it grows in that soil; it 
has a spine of its own behind the 
words.” Stevenson var dessuten 

klar over at kartet hjalp han til å 
unngå noen blundere, som å la 
sola gå ned i feil himmelretning.
 Piratene i boka er som kjent 
villige til å gå over lik for å ero-
bre et skattekart, en sjangerkon-
vensjon som siden har fulgt sjø-
røverhistorier i bøker og på film. 
Et kart vekket altså ikke bare 
Stevensons fantasi og inspirerte 
fortellingen, et kart begjæres og 
brukes av de fiktive personene i 
hans historie, noe som gir hand-
lingen retning og framdrift. Beg-
ge disse typene kart – utenfor og 
i fortellingen – er skapt av for-
fatteren Stevenson. Når vi får se 
dem på papiret, fungerer de for-
fatterskapte kartene som side-
stilte guider sammen med den 
verbale teksten. Kartene kan 
(riktignok forenklet og formin-
sket, som alle kart) vise både 
rom og en romliggjort tid (f.eks. 
en reise med bestemte etapper).

Skapende visualitet

Minst like interessante som de 
forfatterskapte kartene, er kart 
og andre boktegninger lagd av 
lesere. Bøker beskriver som kjent 
ofte landskaper, landemerker, 
avstander, bygninger og mye 
annet som det er mulig tegne 

Litterære 

kartografer
Litterære kartbøker består av kart basert på 

beskrivelser i litterære tekster. Både forfattere, 

lesere og brukere av dataspill kan være litterære 

kartografer - inspirerende kartmakere som hjelper seg selv og andre 

med å manøvrere i fiksjonens landskap.

Av førsteama-

nuensis Helge 

Ridderstrøm, JBI, 

Høgskolen i Oslo

Treasure Island:
Robert Louis 
Stevensons ”Trea-
sure Island” er 
kroneksemplet på 
en spennende 
guttebok, en sjørø-
verfortelling slukt 
av generasjoner av 
barn med øyne så 
skinnende som 
gullmynter. Ste-
vensons kart var 
med allerede i 
førsteutgaven av 
boka i 1883.
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uten å ha kunstnerisk begavelse. 
Det mest fascinerende ved slike 
”leser-kart” er at de gir visuelt 
uttrykk for noe av det som skjer 
i lesernes hoder mens de leser. 
Leserens indre verden, det men-
tale landskapet, fantasiens geo-
grafi er noe mange har ønsket å 
utforske systematisk, hvis for-
skerne bare kunne få tilgang til 
det. En nøkkel inn til dette ver-
densriket kunne blant annet gi 
fantastiske muligheter til å drive 
nye typer litteraturformidling.
 Noen lesere er det Marie-
Laure Ryan kaller ”visualizers”, 
lesere som veldig billedlig fore-
stiller seg i stor detalj både per-
soner, gjenstander og steder i 
tekstene de leser. Andre lesere 
nøyer seg med eller er ute av 
stand til å lage mer enn skjema-
tiske mentale bilder for de fleste 
tekster. Begge deler kan gi stor 
litterær opplevelse, for en tren-
ger ikke å se Raskolnikov som 
person for seg i alle detaljer for 
å leve seg inn i hans liv. Det fin-
nes også eksempler på lesere 
som leser med tegneblyant. Vla-
dimir Nabokov er kjent som 
forfatter, men var dessuten en 
leser som knapt kunne skille 
mellom lesing og tegning. I sin 
notatbok tegnet Nabokov det 
meste som var tegnbart i tek-
stene han leste: en nøyaktig 
gjengivelse av Gregor Samsas 
rom i Kafkas ”Forvandlingen”, 
Leopold Bloom og Stephen De-
dalus’ vandringer i Dublin i Joy-
ces Ulysses, hendelser i romaner 
av Austen og Dickens plassert 
inn på et kart over England osv. 
Hans indre kart ble til tegnete 
kart.
 Mange henter hjem fra bi-
bliotek og bokhandel eventyrlig 
vakre og intense opplevelser. 
Både forfattere og lesere er opp-
dagelsesreisende i ukjente verde-
ner, men forfatterne er eksperter 
på å ordlegge seg nyansert og 
fascinerende for andre. Det er jo 

ikke den vanlige leser, men også 
leseren må fylle inn detaljer i 
hvite felt på fantasiens verdens-
kart. På jordoverflaten har i dag 
alle terra incognita forsvunnet 
etter oppfinnelsene av kartfly og 
overvåkningssatellitter. Vi må 
nå ut i verdensrommet for å stø-
te på helt ukjent geografi – eller 
inn i ulest litteratur! Og uansett 
leserens evne til bildeskaping, 
foregår det i større eller mindre 
grad noe visuelt når vi leser en 
fortelling.
 Noen bøker får oss til å lage 
en ”hode-kino” med enorme 
mengder detaljer. Leseforskeren 
Norbert Groeben formulerer det 
som at en person som leser, fore-
tar en ”dobbelkoding”: både 
semantisk og imaginativ. Bilder 
og filmatiske forløp blir til un-
der selve leseprosessen, og litte-
rære kart er kanskje det uttryk-
ket der vi enklest og mest di-
rekte kan klare å gjengi for oss 
selv og andre noe av det vi så. 
 Illustrerte bøker binder oss 
til en viss grad opp visuelt, men 
de færreste skjønnlitterære tek-
ster utgis med andre illustrasjo-
ner enn omslagsbildet. (Et om-
slagsbilde som kan styre mye, 
for eksempel vår forestilling om 
hvordan hovedpersonen ser ut 
og landskapet hun befinner seg i 
– derfor ønsker ikke litterære 
purister slike visuelle hjelpemid-
ler.) For mange lesere er det 
svært spennende å se en filma-
daptasjon av en bok de har lest, 
men som kjent blir de fleste 
skuffet: De var ikke slik de had-
de sett det for seg! Bildene i fil-
men kan ikke måle seg med dem 
som har vært i leserens hode. 
Det gjør det bare enda mer in-
teressant å få noen visuelle gløtt 
inn i hva som har foregått men-
talt under lesingen.
 Filosofen David Hume hev-
det at det mest eventyrlige og 
spinnville vi kan tenke og se for 
oss i fantasien, er satt sammen 

av ting vi kjenner fra før: Vi 
skaper forbindelser, komponerer 
og omplasserer på grunnlag av 
de sansningene og erfaringene vi 
allerede har gjort i den empi-
riske verden. I mange tilfeller 
har vi visuelle forelegg for en 
teksts innhold, forutgående erfa-
ringer som binder vår imagina-
sjon i svært sterk grad. Dette 
forutgående kan stamme enten 
fra den fysiske verden eller fra 
medier.
 Den som først ser Peter Jack-
sons Tolkien-filmer og deretter 
leser Ringenes herre for første 
gang, vil bli styrt i sin fantasi av 
filmens uttrykk. Det er dessuten 
nok å ha sett andre fantasy-fil-
mer og -bilder for å bruke dette 
visuelle til å anskueliggjøre 
handlingen i en bok. I tillegg 
blir nok ofte visualiseringer fra 
tidligere leste bøker gjenbrukt i 
vår ”hode-kino” med nye sam-
mensetninger og vrier i bok etter 
bok. Mentale landskaper bygd 
opp gjennom en leserkarriere 
kan egne seg for ulike sjangrer 
og bøker (min personlige ”syd-
havsøy”, mitt ”fantasyland-
skap”, ”westernlandskap” osv.), 
med de nødvendige justeringer 
ut fra konkrete detaljer i den 
litteraturen vi for øyeblikket 
leser.

Litterære kartverk

Litterære kart er tolkninger, for 
de samme opplysningene kan 
vanligvis gi opphav til kart som 
ser ganske forskjellige ut. Dette 
blir tydelig for den som sammen-
ligner sitt eget kart over landska-
pet i Kenneth Grahams Det suser 
i sivet med kartet hos Alberto 
Manguel og Gianni Guadalupi i 
deres Dictionary of imaginary 
places. Dette litterære kartverket 
har fra 1980 fram til i dag vokst 
til over 700 sider og viser både 
landskaper og gjenstander fra 
fiksjonsbøker. Forfatterne opp-
fordrer lesere til å sende dem tips 
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til hvilken litteratur som bør ha 
en landskapstegning i deres kart-
verk. Manguel og Guadalupi 
ønsket å lage en fiksjonens reise-
guidebok, en “Baedecker or 
traveller’s guide to some of the 
places of literature” (ifølge deres 
forord, s. ix). Dictionary of ima-
ginary places gir oss altså karto-
grafiske gjengivelser etter litte-
rære beskrivelser.
 I deres verk kan en studere 
kart over Thomas Mores øy 
Utopia (med dens 54 byer), få 
oversikter over mange av øyene 
som Gulliver besøker, se Robin-
son Crusoes øy ovenfra, og til-
svarende med Bunyans pilgrims 
landskap, Tolkiens Middle-
Earth, C. S. Lewis’ Narnia, L. 
Frank Baums drømmeland Oz, 
Barries Never-Never Land, Jan-
sons Mummidal, Tarzan-land-
skaper fra Edgar Rice Bur-
roughs bøker, osv. Delvis er kar-
tene bedre kart enn det de 
skjønnlitterære forfatterne selv 
måtte ha lagd, noe som viser at 
litterær kartografi kan forbedres 
gjennom ny teknologi på linje 
med det vanlig kartografi kan.
 Mange har hatt et ønske om 

en hendig litterær ”reiseguide-
bok” for fiksjonstekster. I bøker 
som Franco Morettis Atlas of 
the European novel 1800-1900, 
Malcolm Bradburys The atlas of 
literature og ikke minst Martha 
Hopkins og Michael Buschers 
Language of the Land: The Li-
brary of Congress book of li-
terary maps finnes det tallrike 
litterære kart som kan inspirere 
til lesing og være en visuell inn-
gangsport til det tekstlige uni-
vers. Grafiske kart kan gi god 
hjelp til leseren, som får mindre 
kognitivt bal med å danne seg 
inntrykk av størrelse, plassering 
og lignende i den fiktive verden 
(særlig i underlige verdener som 
hos Dante Alighieri og Terry 
Pratchett).
 Med kart ønsker vi å redu-
sere frykten for det ukjente, spe-
kulerer Peter Turchi, en ameri-
kaner som har skrevet boka 
Maps of the imagination. Det er 
ikke uten god grunn at Joyces 
notorisk ”uleselige” roman Ulys-
ses i Bokklubbens Århundrets 
bibliotek-utgave begynner med 
et kart over Dublin og prikkelin-
jer som viser hovedpersonenes 

vandringer. Dette visuelle grepet 
fra forlaget innplasserer histo-
rien i konkrete gater også for 
dem av oss som ikke er lomme-
kjent i Dublin. Slike kart har for 
øvrig bidratt til å gjøre vandrin-
ger i litterære figurers fotspor til 
en vanlig ferieaktivitet. 

Blogger og dataspill

Den kartografiske gleden kan vi 
også finne i et annet og mer 
flyktig medium enn bøker, nem-
lig på Verdensveven. Et eksem-
pel er den kanadiske bloggeren 
Janice som på adressen http://
blogdelivre.blogspot.com/ har 
lagt ut sin lesedagbok med teg-
ninger og kart. I den digitale 
verden er også dataspill eksem-
pler på hvordan kart og geografi 
inngår i fiksjonsunivers.
 Til dataspill kan det også 
være lagd egne kartbøker, et 
eksempel er World of Warcraft 
atlas. I sjangeren strategispill 
bygger spillerne opp samfunn, 
organiserer ulike institusjoner 
og utvider sin kontroll over et 
territorium sett i fugleperspek-
tiv. Kartografisk sett er det her 
en overlapping mellom litteratur 
og dataspill av typen SimCity og 
Civilization: Visuell konstruk-
sjon foregår for både å avdekke 
en forfatter- eller dataprogram-
skapt verden og samtidig ut-
forme og tolke den samme ver-
denen med egen kreativ innsats. 
Kartene viser aldri alle detaljer, 
dem skaper vi selv i vår imagina-
sjon, etter behov, evne og lyst. 
Kartene fascinerer og inspirerer 
fordi de er abstraksjoner for det 
uendelige mangfold. De fremmer 
fantasien.
 Robert Louis Stevenson for-
mulerte det slik i ”My First 
Book”:  “even when a map is not 
all the plot, as it was in Treasure 
Island, it will be found to be a 
mine of suggestion”.

Thomas Mores øy Utopia er ren fiksjon, men du finner likevel kartet over den i 
Dictionary of imaginary places av de ”litterære kartografene” Alberto Manguel og 
Gianni Guadalupi

(Les artikkelen 
med bibliografiske 
opplysninger på  
Bok og Biblioteks  
hjemmesider)
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GLLS er en årlig konfe-
ranse som samler biblio-
tekarer fra hele USA. 

Det ble tre tettpakkede dager 
med over 50 sesjoner og masse 
inntrykk. Her følger noen sma-
kebiter fra konferansen.

Ein sjeldan barnepsykolog. Det 
var heilt sikkert tilfeldig, men 
overskrifta på USA Today på 
GLLS-konferansen sin andre 
dag sette tonen for eitt av dei 
beste plenumsinnlegga i løpet av 
dei tre dagane konferansen var-
te: ”For første gong: Påvist link 
mellom sex i tv-program og ten-
åringsgraviditet”. Samanhengen 
var slik: 2000 ungdommar var 
med i ei undersøkjing om tenår-
ingsgraviditet og seksualitet. Av 
desse var ein andel gravide. Ein 
andel av desse igjen hadde tv-
seriar som tematiserte seksuali-
tet i ei eller anna form som sine 
favorittseriar. Get it? Kva tv-
seriar dei som ikkje vart gravide 
såg, sa undersøkinga ingenting 
om. I alle fall ikkje i avisa. Men 
eg undra meg: kanskje desse 
ungdommane heller brukte tida 
på tv-spel enn tv-seriar? For er 
du opphengt i tv-spel er du jo 
avhengig/asosial, og kontakten 
med det andre kjønn burde då 
bli naturleg begrensa.
 Scena var dermed klar for 
klinisk barnepsykolog Lawrence 
Kutner, som snakka om vold i 
videospel og populærkulturelle 
medium generelt, mykje relatert 

til boka hans Grand 
Theft Childhood. For 
dei som har vore ute i 
mediepanikken sine 
vinternetter nokre gon-
ger var det ikkje så 
mykje direkte ny 
kunnskap eigentleg, 
men det var likevel eit 
svært stringent og 
overbevisande innlegg 
han holdt. Og ikkje 
minst var det befri-
ande å høyre ein psy-
kolog sable ned krise- 
og fryktpsykiatrien 
som metode innanfor 
medieforsking. 
 Han starta med å 
sjå på feltet i ein histo-
risk kontekst, og då 
blir ein ofte slått av 
kor lite ting eigentleg 
har utvikla seg. Reint 
mentalhistorisk kan det til tider 
sjå ut som om vi framleis lever i 
1948, eller på Sokrates si tid. Alt 
frå lødig litteratur (bøker, altså) 
retta mot nytingssjuke kvinner, 
gangsterfilmar på 30-talet, teik-
neseriane på 50-talet, til vide-
ospel i vår tid har fått skulda for 
å gjere ungdom og barn til 
voldsutøvarar og seksuelle avvi-
karar. Men er det grunn til uro?, 
spurte Kutner. Er det grunn til 
uro når statistikken for voldeleg 
kriminalitet i USA faktisk har 
gått ned dei site 20 åra? 1 av 8 
som har gått amok med gevær 
på skular har vist interesse for 

voldelege videospel. Kan ein då 
leggje skulda på overdriven 
bruk? Kva med å bruke meir 
djubde på feltet?   

Jenter og videospel. Kutner har 
basert resultata sine på intervju 
med unge som spelar, og forel-
dra deira. På spørsmål om kva 
som er viktig og kvifor dei 
spelar, var det komplekse svar, 
men 62 % brukte videospel til 
rekreasjon og avslapning, 25 % 
for å avreagere/gløyme problem 
etc. Ikkje ulikt grunnane til at 
ein går på fotballkamp, spør du 
meg. 68 % av gutane i tidlege 
tenår spelte M-rata spel regel-
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Den 1. november var vi 5 fra Drammensbiblioteket og en fra ABM-ut-

vikling som la turen over Atlanteren, nærmere bestemt til Chicago og 

konferansen Gaming Learning and Libraries Symposium (GLLS). 
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messig (M=Mature/Vaksen). 
Kvifor? På grunn av at desse 
spela gav dei beste vilkåra for 
konkurranse kombinert med 
avreagering.
 Kutner peikte likevel på at alt 
er ikkje som Edens hage før syn-
da og slangen fekk komme inn. 
Ei av dei mest overraskande fun-
na han gjorde var forholdet jen-
ter har til videospel: Der låg 
muligens ein risiko for antisosial 
oppførsel som følgje av overdri-
ven speling. Men, ein visste 
ikkje sikkert. ”Girls who play 
daily are more likely to bully 
and fight”, sa han. Det interes-
sante med jentene var at dette 
gjaldt alle typar spel, ikkje minst 
SIMS, som knapt inneheld nase-
blod. Mest sannsynleg er det då 
andre faktorar enn speling som 
triggar negativ oppførsel, meinte 
Kutner. Dessutan: Det som of-
tast var tiltrekkjande ved volde-
lege spel var ikkje volden i seg 
sjølv, men at desse spela hadde 
meir komplekse plot og karak-
terar.
 Og unge som spelte til dømes 
GTA var svært opptekne av at 
ikkje mindreårige, som dei sjølv, 
skulle spele det. Så at det gjorde 

ein avstumpa i tankegangen? 
Neppe. 

Kjønn og dataspill. I sesjonen 
”Gender and gaming” snakket 
Beth King, doktorgradskandidat 
ved University of Wisconsin-
Madison, om to prosjekter hun 
jobber med. Det ene dreier seg 
om jenter og digitale ferdigheter 
(digital literacy) det andre dreier 
seg om gutter og lese- og skrive-
ferdigheter. I begge prosjektene 
har man brukt dataspill som 
grunnlag for å øke ferdigheter. I 
jentenes tilfelle har man brukt 
The Sims og til guttene har man 
brukt World of Warcraft 
(WoW). Hovedpoenget i begge 
prosjektene har vært såkalt in-
teressedrevet læring. Man skal 
lære igjennom å bygge på inter-
esser som ”elevene” allerede har.
 I 14-15 års alder mister jenter 
ofte noe av interessen for data-
spill, og interessen beveger seg 
mer over mot sosiale aktiviteter. 
Dette gjør blant annet at jenter 
ikke utvikler de samme digitale 
ferdighetene som gutter, og at de 
heller ikke bruker data med 
samme selvfølgelighet som gut-
ter. The Sims-prosjektet bruker 

et spill som krever sosiale ferdig-
heter for å trekke jenter inn, og 
hjelpe dem i gang med å bruke 
pc. Prosjektet fokuserer også på 
lese- og skriveferdigheter igjen-
nom deltakelse i fan-baserte ak-
tiviteter, som forum, blogger og 
nettsider. Et av resultatene Beth 
King viste til var at jentene gjor-
de det bedre på standardiserte 
datatester i etterkant av prosjek-
tet.

USA er i en krise når det kom-
mer til lese- og skriveferdigheter, 
særlig guttene faller utenfor. De 
scorer lavere enn jenter på alle 
lese- og skrivetester, og mange 
amerikanske gutter fullfører 
ikke high-school. WoW-prosjek-
tet har tatt dette på alvor, og 
forsøker å finne andre veier og 
løsninger på problematikken. 
Hovedmålet med prosjektet er å 
finne ut om spilling og aktivite-
ter relatert til spill kan være med 
på å øke lese- og skriveferdighe-
ter, og om det kan være med på 
å hjelpe gutter igjennom skolen.
 Prosjektet består av to grup-
per med 12 gutter, deltakerne er 
gutter som holder på å stryke i 
lese- og skrivebaserte fag. I 

Følelsen av  
å mestre ny  
teknologi er  
viktig.
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gruppen deltar også fem ansatte 
som spillere og veiledere gjen-
nom spillet. Gruppene møtes 
nesten daglig i spillet, og en fre-
dag i måneden møtes alle på 
biblioteket ved University of 
Wisconsin-Madison. Gruppen 
former laug, hvor de sammen 
må løse oppgaver for å komme 
videre. I tillegg må lauget ”leie 
inn” og administrere andre spil-
lere for å kunne løse større opp-
gaver.
 Det blir lagt vekt på at alle 
skal delta aktivt i forumer og 
andre aktiviteter relatert til spil-
let, hvis de ikke gjør dette får de 
ikke fortsette i programmet. 
Men det er et poeng at dette skal 
være aktiviteter som det er na-
turlig å delta i når man deltar i 
spillet. Beth King påpekte at 
dersom det lukter skole eller ser 
ut som skole forsvinner delta-
kerne fort. Dette prosjektet er 
ikke avsluttet enda, men King 
kunne blant annet fortelle at tre 
av guttene hadde begynt å skrive 
på sin første roman.

Noen amerikanske tall. Amanda 
Lemhart fra Pew (The Pew In-

ternet & American Life Project) 
la frem tall fra den ferske rap-
porten “Teens, Video Games 
and Civics”. Undersøkelsen er 
den første i sitt slag og fokuserer 
på ungdommers (12 – 17 år) 
spillvaner, og på sammenhengen 
mellom mengden spilling og 
aktiv deltakelse i samfunnet 
(civic activity). 
 Undersøkelsen viser at bort i 
mot alle tenåringer (97%) spiller 
dataspill, 99 % av guttene og 
94% av jentene spiller. Gutter 
spiller lenger og oftere enn jenter 
og yngre tenåringer spiller oftere 
enn de eldre. Tenåringer spiller 
mange forskjellige typer spill, 
men jenter spiller færre sjangre 
og foretrekker andre spill enn 
gutter. Et interessant funn er at 
bare 21% av tenåringene spiller 
såkalte MMORPG (Massive 
Multiplayer Online Role-Playing 
Game) som for eksempel World 
of Warcraft, overraskende lavt 
tall siden disse spillene ofte do-
minerer i media.
 Undersøkelsen viser også at 
spilling ikke fører til anti-sosial 
oppførsel, men derimot er svært 
sosialt. 76% spiller sammen med 
noen i det minste av og til og 
65% spiller med andre i samme 
rom. Et annet interessant funn 
er at foreldreovervåking verken 
reduserer anti-sosial oppførsel i 
online-spill(sjikane, rasisme o.l.) 
eller spilling av spill med 18 års 
aldersgrense, og at gutter er mer 
utsatt for foreldreovervåking 
enn jenter.
 Pew klarte ikke å finne en 
direkte sammenheng mellom 
mengden spilling og aktiv delta-
kelse i lokalsamfunnet, men det 
viser seg at de som har mer erfa-
ring med det de kaller civic ga-
mes (Civilization, Sims osv) også 
generelt har et større aktivitets-
nivå. De er mer sammen med 
venner, deltar i politisk aktivitet 
og er mer aktive i lokalsamfun-
net. I tillegg har de som spiller 

mye med andre i samme rom og 
de som er aktive på forum o.l. et 
større aktivitetsnivå. 

Now It’s Grandma’s Turn to 
Wii. Allan M. Kleiman fra Old 
Bridge Public Library fortalte 
om sin satsning på spilling rettet 
mot seniorer som en del av sin 
satsning på eldre brukere, “Se-
nior Spaces”. De bruker lokale 
tenåringer som mentorer for de 
eldre. På den måten skaper de 
bro mellom generasjonene i til-
legg til at man øker antall delta-
kere ved at tenåringene tar med 
seg besteforeldre og lignende. 
Nintendo Wii er valgt som kon-
soll fordi den har de enkleste 
kontrollene og har vist seg å 
være populær blant de som van-
ligvis ikke spill dataspill. Størst 
suksess har de hatt med bowling 
(Wii Sports) fordi de eldre kjen-
ner igjen spillet fra før. Alle kan 
reglene og dermed trenger de 
bare å lære seg kontrollene. En 
del spill er av liten interesse fordi 
de henvender seg til en yngre 
aldersgruppe, for eksempel 
Singstar-type spill. De ville gjer-
ne synge karaoke, men de eldre 
hadde ikke hørt noen av sangene 
i spillet før.
 Etter hvert prøvde biblioteket 
seg uten ungdommer og oppda-
get av noen av de eldre som had-
de vært der flere ganger før gjer-
ne ville lære de andre nybegyn-
nerne hvordan spillene fungerte. 
Bibliotekarene prøvde da i størst 
mulig grad å trekke seg tilbake 
slik at de eldre kunne styre det 
selv, siden de opplevde økt læ-
ringsvilje når de eldre viste hver-
andre. På Old Bridge observerte 
de at konkurranse-elementet 
ikke var så viktig for de eldre. 
Det var det sosiale ved spillinga 
som var viktig, det å møte andre 
seniorer. I tillegg var følelsen av 
å mestre ny teknologi viktig. (Les artikkelen 

med kilder på  
Bok og Biblioteks  
hjemmesider)
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Alle som har lest Per 
Pettersons roman ”Til 
Sibir” vet at den ikke 

handler om Sibir, bare om lengs-
ler. Hovedpersonen vil som vok-
sen reise til dette fjerne området. 
Et område som er halvannen 
ganger så stort som USA og som 
utelukkende er forbundet med 
slit og kulde, til tross for grense 
til Mongolia og en like stekende 
hete som i det sørlige Europa om 
sommeren.
 Hvor finner man da stoff fra 

Sibir, for eksempel om politiske 
fanger på 1800-tallet eller farlige 
ferder langs de kalde flodene  i 
nordøst? Mange bibliotekarer 
finner vel dette med letthet, men 
jeg tillater meg å bruke spørsmå-
let som en portal til økt kunn-
skap i flere forskjellige medier, 
alle tilgjengelige for offentlighe-
ten.
 Først og fremst er løytnant 
Christian Dues brev fra den nor-
ske Sibir-ekspedisjonen i årene 
1828-30 nylig lagt ut i digitalisert 

form fra Universitetsbiblioteket i 
Oslo http://www.ub.uio.no/umn/
hansteen/brev/brev.html. Disse 
brevene har tidligere bare vært 
lesbare i Gunnerusbiblioteket i 
Trondheim. For det andre er hele 
professor Christopher Hansteens 
bok fra den samme ekspedisjo-
nen digitalisert av Nasjonalbi-
blioteket, og peker til denne er på 
samme webside. De som heller 
vil lese deler av reisen med van-
lige, latinske bokstaver kan se på 
de inntastete kapitlene http://

Politiske fanger og kalde floder - om Sibir i gamle og nye medier.

Av seniorråd- 

giver Anne-Met-

te Vibe, Univer-

sitetsbiblioteket 

i Oslo

Bli med til Sibir!
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www.ub.uio.no/umn/hansteen/
virksomheten/irkutsk.html. På 
denne måten binder vi sammen 
Nasjonabibliotekets digitalise-
ringsprosjekt og våre spesielle 
websider. Til sist vil jeg anbefale 
en bok nylig kommet på dansk: 
Søren Koustrups Mammutman-
den : tre ekspedisjoner og et bryl-
lup.

Den siste først. Boka handler om 
ekspedisjoner på 1880 tallet med 
det formål å seile gjennom Nord-
østpassasjen (nei, ikke Nordvest-
passasjen som vi som stolte nord-
menn vet at Roald Amundsen 

fant i 1906). For å seile Nordøst-
passasjen måtte man runde Fin-
markskysten, krysse hele isødet 
nord for Sibir-fastlandet, og tref-
fe stredet mellom Alaska og Sibir 
før isen hadde tetnet til. Det var 
dengang vintrene oppførte seg 
som ordentlig vintre skal, og ikke 
som i 2008 når begge passasjene 
for første gang er åpne.
 Først reiste skipet Vega ut for 
å finne passasjen. Da det satte 
seg fast i isen, dro Jeanette ut for 
å finne Vega. Og da Jeanette 
forsvant, sendte man Dijmphna-
ekspedisjonen ut for å finne det 
igjen. Hvordan det gikk? Kjøp og 

les boka, den er drivende godt 
skrevet, og har også med en spe-
siell godbit for oss norske: Anna 
fra Halden som giftet seg med en 
dansk telegrafist og endte opp i 
Irkutsk og Krasjonarsk. Annas 
ektemann forlot etterhvert kone 
og to barn og dro til Jakutsk og 
videre nedover langs Lena-floden 
for å lete etter mannskap fra Jea-
nette.

Politiske fanger. Overlevende fra 
Jeanette hadde da allerede vært 
innom Irkutsk på sin tilbakereise. 
Og i denne byen møter vi de po-
litisk forviste, nærmere bestemt 
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dekrabistene som hører til Russ-
lands første forviste og største 
helter. Koustrup beskriver dem 
slik på s. 137:
 ”Som nævnt hørte udviste, 
der havde udstået deres straf i 
Irkutsk, til blandt den hårdere 
kerne af kriminelle, men det be-
høvde jo ikke at smitte af på de-
res efterkommere. En anden 
gruppe var byens mange politisk 
forviste, hvoraf især de såkaldte 
dekabrister, veluddannede, vest-
ligt orienterede russiske adelige, 
der i 1825 uden held forsøgte et 
statskup mot tsaren. De, der ikke 
blev henrettede, blev frataget titel 
og formue og med deres familier 
sendt østpå, hvor de kunne be-
gynde en ny tilværelse fra bun-
den. Mange af dem var nu atter 
kommet ovenpå og prægede både 
byens kultur- og forretningsliv.”
 Hansteen og Due besøkte 
områdene 50 år tidligere, og 
møtte altså noen av disse forviste 
noen få år etter at de var kommet 
til Sibir. Brevene hjem gir første-
hånds kunnskap om hvordan 
livene deres var blitt ute i øde-
marken. Dit ble de sendt, lenge 
før straffene ble formildet og 
noen kunne flytte til det langt 
mer kultiverte Irkutsk – Sibirs 
Paris.
 I Dues brev kan vi lese:
 ”Under mine Reiser i det øst-
lige Sibirien gjorde jeg Be-
kjendtskab med en stor Mæng-
de af disse Ulykkelige, der 
deels opholdte sig ved Lena, 
deels i Irkutsk, Jakutsk, 
Olokminsk og Viluisk. 
Størstedelen og de haar-
dest Straffede befandt sig 
ved Nertschinsk, hvor de 
dagligen forrettede Ar-
beide med Skubkarren. 
Blandt disse vare der 
Mænd af Rigets bedste 
og fornemste Familier, 
Navne som man gjenfin-
der i Ruslands Historie 
igjennem flere Aarhun-

dreder; her vare Schakovskii, 
Bestuhjeff, Galitzin, Trubetskoi 
m fl.
 For de vigtigere Forviste er 
Bestemmelsesstedet sjelden eller 
aldrig i de mere beboede Egne, 
næsten altig lyder Dommen paa 
de aller frygteligste Steder langs 
Iishavet eller i den østlige Deel, 
midt iblandt de vildeste og mest 
Ucivilicerede af Sibiriens Bebo-
ere.

 Jakutsk er et Paradiis at kom-
me til i Sammenligning med de 
nordligere Stæder, Olensk, Turu-
chansk, Vilui, Shigansk, og især 
Kolymsk og Stæderne i Kamts-
chatka. Alene Reisen dertil er en 
Straf; man passerer fra Jakutsk til 
Kolymsk henimod 1900 Verst 
igjennem aldeles ubeboede Egne, 
der kun om Sommeren besøges af 
nomadiserende Nationer; Reisen 
kan kun tilbagelregges høi Vin-
ter med Hunde og der gives 
Distancer, hvor man i 
6 og 8 Dage ad 
Gangen maae 
rede sit Leie 
i Sneen 
under 
aa-

ben Himmel, med en Kulde af 
mere end 30 til 36° R. Om Som-
meren maae Reisen foretages 
ridende paa Reensdyr, en Reise-
maade, som jeg af egen Erfaring 
anseer for den møisommeligste 
der gives. 

 Jeg stødte eengang i det indre 
Sibirien [Werchne-Viluisk] paa en 
ulykkelig Forviist af høi Stand; 
uagtet vi vare aldeles ukjendte 
faldt han mig ved første Øieblik 
om Halsen og den 45 aarige 
Mand græd som en barn. I 3 Aar 
havde han ikke seet eller talt med 
et Menneske, der kunde siges at 
ligne ham, med hvem han kunde 
meddele sig, som følte med og for 
ham, i 3 Aar havde han i Ordets 
egentligste Forstand ikke talt, 
uden nogle faa 
Ord til 
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den, der hjalp ham at bestyre 
hans tarvelige Huusholdning. Jeg 
kom til ham om Aftenen og i de 
to Timer vor første Samtale va-
rede talte han mere end han i alle 
de 3 forløbne Aar havde talt og 
den næste morgen fandt jeg ham 
aldeles syg, hæs og næsten maal-
løs.”

Geografiske konsekvenser. Due 
og Hansteen hadde skilt lag i 
Irkutsk, og Due reiste ned langs 
Lena-floden. Her møtte han den 
ulykkelige forviste adelsmann, og 
Hansteen forteller oss senere 
hvem han var. De to reisefeller 

hadde avtalt å møtes 
igjen i Jeniseisk, og 
der ankommer 
Due 25. August 
1829. Vi lar Han-

steen for-
telle 

videre i Reiseerindringer:
 ”Den 25de August ankom 
Lieutenant Due med Nielsen. D. 
fortalte, at han fra Irkutzk var 
reist mod Nordvest til Flekken 
Werchne-Viluisk, for at komme 
saa nær som muligt til den Sibi-
riske Magnetpol, en i videnska-
belig Henseende særdeles heldig 
Beslutning. Strax han var an-
kommen her om Eftermiddagen 
den 1ste Mai, havde han erholdt 
en Fransk Billet fra den ulykke-
lige [Matvei] Muravieff Apostel, 
der havde deeltaget i Opstanden i 
1825; hans Broder var bleven 
hængt, og han selv var forviist 
herhen, hvor han nu havde levet i 
tre Aar i en Jakuter-Jurte, aldeles 
isoleret fra al menneskelig Om-
gang. Han var en Fætter at min 
Ven Byfogden i Irkutzk Alexan-
der M. Han spurgte Due, om 
han vilde besøge en ulykkelig 
Mand, der stod under Politiets 

bestandige Opsigt, og saaledes 
ikke turde forlade sin usle 

Jurte? Due gik strax 
til ham, og den 

Ulykkelige skil-
drede for 

ham sin 
hele 

Elen-

dighed i disse tre Aar.”
 Denne samtalen fikk forøvrig 
geografiske konsekvenser! Han-
steen forteller hvordan målingen 
av lengdegradene mellom to små 
sibirske steder ble unøyaktige: 
”Imidlertid havde denne lange 
interessante Samtale den uheldige 
Følge, at da Due om Natten 
vendte tilbage til sit Qvarteer, 
glemte han at optrække sit Chro-
nometer, hvorved Bestemmelsen 
af Længdeforskjellen imellem 
Jakutzk og Viluisk blev forhin-
dret, og først ved hans Tilbage-
komst til Jakutzk og en der læn-
gere fortsat Observationsrække 
over Uhrets Stand og Gang, 
skjønt med mindre Sikkerhed 
end ifald denne Forglemmelse ei 
var indtruffet, kunde bestem-
mes.”

Lena-floden. Denne 440 mil 
lange floden som munner ut i 
nord-Sibir, er altså bakteppe 
både for Dues spesielle møte og 
for Jeanette-ekspedisjonens 
mannskap. 65 mil nord for byen 
Jakutsk ligger stedet Oimyakon, 
kjent som jordens kaldeste sted 
med målt minus 71 grader C. Og 
mye av spenningen i Koustrups 
bok foregår nettopp langs Lena-
floden, idet mennene kjemper seg 
oppover og sørover langs floden i 
snøstormer og skiftende isfor-
hold. Som det berettes:
 ”Andre steder fulgte de isen 
langs flodbredden, spredte seg ud 
og fordelte vægten, men gik al-
ligevel igennem, i et tilfælde tre 
på rad. Først de Long til skul-
drene, så Görtz til halsen og 
endelig Collins til brystet. Da 
de kom op igen var de stive 
og næsten gennemsigtige 
som krystalvaser og kunne 
kun få varmen i kroppen 
tilbage ved at stavre videre 
indhyllet i tepper.”
 God lesning, med eller 
uten den varme toddyen i 
vintermørket!
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Bok og Bibliotek ønsker  alle lesere og bidragsytere en riktig  god jul og et godt nytt år!
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Følger du med på Bok og Biblioteks julekalender? Hvis ikke, 

kan du ”åpne første luke” her og lese fortsettelsen på Bok og 

Bibliotek-weben.

1. desember
VAKEN. MIDT PÅ NATTA
Vaktmeister Børre Rydding ligg i senga og vrir seg. Det er seint på 

kvelden (nesten svarte natta), og han får slett ikkje sova. Puta ligg 

klumpete og vond under hovudet. Madrassen er for mjuk og dyna rekk 

liksom ikkje rundt heile kroppen. Børre kikkar ut glaset. Månen har flytta 

på seg og det er berre stjerner å sjå. Ikkje det at det er noko gale med 

stjerner, dei er fine der dei funklar ute i vinternatta. Det er berre det. At no 

har han lege her og sett månen flytta på seg litt etter litt. Og litt og litt blir 

etter kvart ei LANG stund. 

 Ein tanke murrar bak i hovudet, men han vil liksom ikkje visa seg. 

Opnar berre døra si på gløtt. Det er lydar inne i huset hans. Skramling. 

Så det er noko som hender, det er heilt sikkert. Noko stort og merkeleg, 

tenkjer Børre. I morgon vil eit eller anna verta heilt annleis. Nett no hugsar 

han berre ikkje kva. Berre denne kjensla av at det er noko stort.  

 Og han veit ikkje heilt om han vil vita kva dette store er.

Det blir ikkje lettare å sova når alle dei andre sviv rundt i tankane. Alle 

dei som ligg i bygarden og SØV. Men det er ikkje berre Børre som ligg og 

vaker i natta. Sira i fjerde ligg og tenkjer på den store nasen sin. Fyrstinna 

i første tenkjer på gardinene ho skulle ha vaska. Gunnar i sjette skal 

flytta i morgon, så han tenkjer på både det eine og det andre. For ikkje å 

snakka om det tredje. Og vesle Anton, han bur med Eva, har nett vakna 

han òg. Han er tørst. Eller svolten. Han er ikkje heilt sikker. Men alt dette, 

det veit ikkje Børre noko om. Han trur heile verda ligg og søv. 

 Berre ikkje han.

 No er månen snart gått heilt vekk. 

 Børre prøver å fylla skolten med noko hyggeleg, for då sovnar han alltid 

raskt. Som julestjerna han skal henge opp i grana tidleg om morgonen. 

Men det hjelp ikkje det grann. Tvert i mot kjenner han seg enno meir uroleg.

 Skal han stå opp av senga, kanskje gå og pissa ein skvett? Han 

tenkjer på det sylkalde golvet. Og på huset som er så altfor stilt om natta.

Av Eivor Vindenes (1971). Ho har vore forlagsredaktør for teikneserier i 
Schibsted Forlagene i 10 år. Ho har for tida permisjon frå jobben og går 
på Forfattarutdanninga for barne- og ungdomslitteratur, og er redaktør for 
teikneserimagasinet Rocky (Egmont Serieforlaget).

Fortsettelsen finner du på www.bokogbibliotek.no
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Skolebibliotekprogram-
met (2009) er lagt opp 
slik at det kan søkes 

midler knyttet til prosjekter for 
utvikling. Prosjekter er bra, me-
ner skolebibliotekarene. Men det 
de trenger mest av alt, er tiltak av 
varig karakter.
 - Hvordan svarer programmet 
på den forventningen?
 - Programmet er et svar på 
disse forventningene på to måter: 
For det første går programmet 
over en periode på fire år. Det vil 
gi tid til å få frem gode tiltak som 
andre kan lære av og samarbeid 
med som igjen vil danne basis for 
fremtidige aktiviteter på skolebi-
bliotekområdet. For det andre 
tror jeg at et slikt program vil 
heve skolebibliotekenes status. Vi 
setter fokus på skole biblioteket 
som læringsarena og som virke-
middel for blant annet leseferdig-
heter og leseglede for alle, sier 
ministeren til Bok og Bibliotek.
 - Det sies at programmet ikke 
skal erstatte eller svekke det an-
svaret lov og forskrift legger på 
skoleeier. Mange mener at å styr-
ke lovverket slik at det virker mer 
forpliktende for skoleeier, må 
være veien å gå for å skape positiv 
utvikling på skolebiblioteksekto-
ren. Hvilken kommentar har de-

partementet til det?
 - Internasjonale undersøkelser 
og nasjonale prøver viser at for 
mange av elevene våre skårer på de 
laveste mestringsnivåene. Dette er 
en alvorlig utfordring, fordi grunn-
leggende leseferdigheter er en for-
utsetning for læring og utvikling 
innenfor de aller fleste fag. En 
satsing på skolebibliotek for bedre 
leseopplæring passer godt inn i vår 
samlede satsing på tidlig innsats. 
Ett av de fire tiltaksområdene i 
programmet er regelverk og statis-
tikk. Vi har satt opp dette området 
for å sikre at vi har tilstrekkelige 
kunnskaper om skolebiblioteket 
(statistikk) og at regelverket er på 
linje med sektorens behov. Jeg skal 
ikke forskuttere endringer i regel-
verket, men vi skal se på regelver-
ket med et åpent sinn og vurdere 
behovet for endringer, sier Solhjell.
 - Her er det på tide å bringe 
inn det som er en kjepphest for 
mange bibliotekarer: Vi får aldri 
et skolebibliotekløft uten at det 
bevilges penger til tilstrekkelige 
stillingsressurser!
 - Departementet kommer ikke 
til å legge føringer på hvordan 
skoleeier organiserer stillingsres-
sursene. Når det er sagt: Jeg hå-
per jo at lærere som får ta del i 
kompetansesatsingen på dette 

området, blir attraktive som sko-
lebibliotekansvarlige ute i skolene 
våre. Det er jo nettopp derfor vi 
legger inn midler her slik at vi 
kan tilby mer og bedre opplæring 
til skolebibliotekansvarlige og 
lærere som ønsker og trenger det.
 - Er det bare innen lærerut-
danningen at kompetanseløftet 
skal skje. Hva med bibliotekstu-
dentene?
 - Jeg mener at programmets 
satsing på kompetanse både skal 
føre til en styrking av kompetan-
segivende tilbud så vel som kor-
tere og mer fokuserte opplærings-
tilbud. Satsingen er ikke reservert 
en bestemt gruppe. Det må være 
mulig å gjøre kompetansesatsin-
gen interessant for lærere, lærer-
studenter og bibliotekstudenter.
 Programmet inneholder ikke 
egne forskningsinnsatser. - Vi 
har valgt å vinkle programmet 
tydelig mot styrking av elevenes 
leseferdigheter og leseglede. Det 
bør gi inspirasjon til FoU-arbeid 
om skolebiblioteket som lærings-
arena. Videre vil jeg peke på at 
utviklingsprosjektene som får 
midler fra programmet bør sørge 
for at effektene av tiltakene blir 
tilstrekkelig dokumentert, og at 
tiltakenes overføringsverdi sik-
res, sier Solhjell.

Skolebibliotekprogrammet:  

Ingen løfter om flere stillinger
- Departementet kommer ikke til å legge føringer på hvordan skoleeier 
organiserer stillingsressursene, sier kunnskapsminister Vegard Solhjell.

- Av Odd Letnes, 
redaktør


