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Nå tilbyr vi nok en variant av selvbetjening i
biblioteket. Mjølner er en ren innleveringsenhet for
plassering  i vegg. Den kan brukes både for lesing av
strekkoder og for RFID (radiobrikker), samt som
hybrid, dvs. for en blanding av RFID og strekkoder.
Mjølner monteres enkelt i et hull i veggen, og blir
et rimelig alternativ til store sorteringsanlegg.
Vi tilbyr også Sif bokvogn, med fjærbelastet bunn,

som kan plasseres slik at materialet faller ned i den i
enden av transportbåndet.

Vi har nå en hel rekke selvbetjeningsenheter og
sikringsutstyr, med blant annet Odin, Thor, Sif, Ask,
Alma, Knut og Mjølner.  Kontakt oss gjerne, eller se
våre nettsider for mer informasjon!
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odd.letnes@bokogbibliotek.no

Fortsatt spør vi ”Hvordan kunne dette skje?” Fortsatt spør utenlandske medier og kommentatorer ”Hvor-dan kunne dette skje i et lite land som Norge?” 
 Men det skjedde i vårt lille Norge, og vi gjør nå alt vi 
kan for å lege sårene, bringe fakta fram i lyset og avdekke 
alle sider ved myndighetenes håndtering av attentatet i Oslo 
og massakren på Utøya. 22. juli vil prege hverdagen i lang 
tid framover, så lenge prosessen mot terroristen pågår, så 
lenge mediene bringer nyheter om saken, kommentarer og 
perspektiver.
 Men enten vi vil eller ikke, kommer også grusomhetene 
22. juli til å gå inn i kampen mot glemselen. Det følelses-
messige trykket vil synke. Gradvis vil en intellektuell av-
stand legge seg mellom oss og hendelsene. Gradvis vil andre 
attentater, andre kriger, fylle mediene. Gradvis kan vi kom-
me i fare for å glemme.
 Som redaktør i Bok og Bibliotek, er det naturlig å spør-
re: Kan biblioteksektoren gjøre noe i den kommende kam-
pen mellom 22. juli og glemselen? Ja, jeg tror det. Utøya og 
folkebibliotekene har et felles forankringspunkt. Både AUF 
og bibliotek handler om demokrati, opplysning og troen på 
at samfunnet kan utvikles til det bedre.
 Hendelsene må holdes i live, de må støttes i kampen mot 
likegyldigheten, de må meisles inn i vår nasjonale hukommelse 
for å styrke vår holdning til at et slike frontalangrep på våre 
grunnleggende verdier, aldri må skje igjen. Her kan folkebi-
bliotekene spille en rolle. Kanskje kunne vi la 22. juli bli en 
merkedag i bibliotekenes kalender. En dag hvor prosjekter om 
demokrati og humanitet setter fokus på hvilke verdier vi må 
dyrke og forsvare. La kritikken av bombeattentatet og massa-
kren 22. juli bli en del av bibliotekenes samfunnsoppdrag. Det 
handler ikke om nasjonalisme, men om troen på fornuft og 
menneskeverd. (Se også artiklene side 36, 40 og 46.)

Det viktige bibliotekrommet
Hva skal vi med det fysiske biblioteket i en digital tid hvor 
all viktig informasjon ligger kun et tastetrykk unna? Er det 
fysiske bibliotekrommet fortsatt viktig – eller vil framtidas 
bibliotek først og fremst være et virtuelt rom?
 Det gikk en heftig debatt om bibliotekrommet på bokog-
bibliotek.no i slutten av juni og de nærmeste dagene. En av 
deltakerne var Kjellaug Bjerkli Haarberg. Hun har skrevet 
den svært interessante hovedsaken i dette nummeret Bok og 
Bibliotek. Se side 6-13.

Dansk invitasjon til digitalt samarbeid
Det danske digitale formidlingsprosjektet BibZoom.dk ble 
lansert i Danmark i 2010 og utvidet sommeren 2011. I et 
intervju med områdesjef ved Statsbiblioteket, Flemming 
Munch, åpner han døra for samarbeid mellom Danmark og 
Norge:
 – Når det gjelder musikk, som i dag overskrider nasjo-
nale grenser, kunne det norske bibliotekvesenet gjerne ha 
deltatt i BibZoom. Med de store volumene det da ville blitt 
snakk om når vi ser det danske og norske publikumet under 
ett, ville det helt sikkert være mulig å få på plass avtaler 
også i Norge. Les mer side 19-21.
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Midt i dette planlegg og 
bygger ein nye biblio-
tekrom. Nye Deich-

manske hovedbibliotek ser kan-
skje enden på ørkenvandringa, 
Drammen og Papirbredden er 
blitt ei stemme å rekna med, Lø-
renskog bibliotek får utfolda seg i 
eit splitter nytt kulturhus med 
spenstig arkitektur.
 På bokogbibliotek.no 30.6.11 
skreiv Odd Letnes i ein kommen-
tar:
 Jeg tror det er viktig å holde 
fast ved bibliotekrommet og dets 

inventar. Det kan se annerledes ut 
enn i dag, det trenger ikke fire 
faststøpte vegger (i Tel Aviv har 
de bibliotek i en park, i Marnar-
dal i en butikk, i Stavanger og Kø-
benhavn tilbyr de mobile som-
merbibliotek – eksemplene på 
slike alternative bibliotek er nå 
mange). Men jeg tror bibliotekene 
må finnes et sted, vi må ha en 
forestilling om at de eksisterer, vi 
må kunne gå til et sted hvor vi vet 
at det jobber mennesker som kan 
“mer enn meg” om informasjon, 
kultur, formidling – mennesker 

som har en kompetanse som skil-
ler dem fra mennesker i andre of-
fentlige institusjoner.
 Det kom mange svar på dette, 
og mange synspunkt kring utford-
ringane biblioteka står ovafor. Ein 
del meinte at det fysiske bibliote-
krommet på mange måtar var ir-
relevant og underordna, sidan fø-
resetnadene for drifta vil verta 
radikalt endra. Debatten vende 
seg, som den gjerne gjer, mot kva 
rolle me skal fylla i framtida.
 Men kan me ta grep om fram-
tida utan gode kunnskaper om 

Av barnebiblio-

tekar Kjellaug 

Bjerkli Haarberg

Arkitektur  
og identitet
Debattane rullar. Biblioteket er i endring! Profesjonen er under press og 

tradisjonane i full oppløysing! Litteraturhusa kjem trampande inn på banen 

med glitter og stas, mens den norske eboka snigler seg rundt i ytterkan-

tane. Er framtida digital eller sosial? Tradisjonsberar eller ”cutting edge”?

Signal. Bibliotekromma speglar i høg grad samtida 

sitt syn på biblioteket, og sender visuelle signal til 

både bibliotekarar, brukarar og betraktarar. Bildet 

viser Bongdam Public Library i Sør-Korea.
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fortida? Å oppleva omveltingar er 
knappast noko nytt for bibliotek-
sektoren. Heilt sidan oldtida har 
ein jamnleg stått ovafor endringar 
i oppgåver og eigartilhøve, og 
ikkje minst store nyvinningar 
knytte til skriftkulturen. Bibliote-
karar har teke fatt i endringane, 
og bibliotekbygga har spegla dei. 
Frå mesopotamiske leirtavler til 
streaming, frå hjartet av pyrami-
den til glasbur ved sjøkanten – sa-
manhangen mellom biblioteket si 
samfunnsoppgåve og arkitektu-
ren er korkje irrelevant eller ny. 
Bibliotekromma speglar i høg 
grad samtida sitt syn på bibliote-
ket, og sender visuelle signal til 
både bibliotekarar, brukarar og 
betraktarar.

Arkitektur og oppleving

Arkitektur snakkar til oss på flei-
re måtar. Nokre fysiske former er 
knytt til konkrete handlingar. Til 
dømes er ei dør lett å kjenna att, 
og me veit at ho er til å gå gjen-
nom. Me kan òg skilja mellom ei 
inngangsdør og ei bakdør, ut frå 
plassering og dekorasjon.  I tillegg 
finst det former og formgjeving 
som seier oss noko om tradisjon 
og funksjon. Formgjevinga vert 
farga av kva type verksemd byg-
naden skal hysa- me ser forskjell 
på ei bustadblokk og eit rådhus, 
stiller særskilde krav til utsjåna-
den til ei kyrkje og tykkjer ikkje 
tjukke betongveggar med små 
vindaugo passar i ein barnehage.
 Me finn altså eit sett med 
uskrivne reglar for utforming, 
plassering og dekorasjon av særs-
kilde typar bygg, det me kan kalla 
arkitektoniske premiss. Premissa 
er farga av tida sine idéar, haldnin-
gar og sosiale tilhøve. Nye tider 
kjem med nye bygningstypar, end-
ringar i samfunnet fører med seg 
endringar i synet på stygt, fint, høg-
verdig og lågstatus, og får innverk-
nad på symbolverdien i detaljane.
 I vårt samfunn legg me stor 
vekt på visuell kommunikasjon 

som verkemiddel. Tronga til å 
pakka bodskapen vår inn i bilete 
gjer at fysiske objekt kan verta til-
lagd stor symbolverdi. Me ynskjer 
å lesa inn meining i omgjevnade-
ne våre, men er ikkje alltid einige 
om korleis uttrykket skal vera el-
ler kva som skal uttrykkast. Ny-
bygg og endringar i kjende land-
skap vert ofte møtt med stort 
engasjement i lokalsamfunn, både 
i prosessen fram mot bygging og i 
etterkant.  Dette ser me til dømes 
i debattane som no går føre seg 
både om Munch-museet/Bjørvika 
og skulpturparken i Ekebergåsen.
 Dei institusjonane som forval-
tar kulturen i eit samfunn kallar 
fram særskilde assosiasjonar. 
Gjennom dei skal grunnleggande 
verdiar haldast levande og førast 
vidare, anten det vert gjort gjen-
nom kunst, læring, politikk eller 
andeleg verksemd. Den politiske 
merksemda kring arkitektur har 
auka takka vere idéen om at eit 
påkosta kulturbygg kan gjera un-
derverk for marknadsføringa av 
ein by eller kommune, det Dorte 
Skot-Hansen kalla ”flaggskiptan-
ken”.1 Innpakkinga er ikkje berre 
like viktig som innhaldet – ho kan 
jamvel ha verdi i seg sjølv. Littera-
turhusdebattane frå den siste tida 
er klåre eksempel på at ein byg-
nad vert tillagd eigenverdi ut over 
det som skal foregå i han.

Kor kjem me frå? Kven er me?

Bak all bibliotekverksemd ligg det 
idéar om kva som er viktig å taka 
vare på, og kven som skal ha til-
gjenge til det. Å kjenna til ideolo-
giane som forma eit bibliotek kan 
auka forståinga av arkitekturen, 
og gjera oss betre i stand til å tol-
ka bodskapen i bygget.
 Men når nye bibliotekbygg 
skal reisast, eller gamle lokaler 
pussast opp for å møta Den Store 
Framtida, kven er det som avgjer 
kva for visuelle signal som skal 

1   Skot-Hansen, Dorte (1999). Kultur til tiden : Strate-
gier til den lokale kulturpolitik.

sendast? Er det arkitektane? Bi-
bliotekarane? Teknisk etat og den 
tronge budsjettsituasjonen?
 Dei som vil påverka det visu-
elle uttrykket treng å formulera 
kva dei vil seia, og tenka over 
korleis dette kan formidlast gjen-
nom bygnaden. For å gjera dette, 
treng ein både kunnskap om for-
tida og medvit om kven ein er og 
vil vera. Så lat oss sjå at-tende på 
nokre sentrale punkt i biblioteka 
si arkitekturhistorie.

Oldtida: Skattkister av stein

Mesopotamia, noverande Irak, 
var saman med Egypt sentrum for 
kulturutviklinga i tusenåra før 
Kristus. På dei fruktbare elveslet-
tene utvikla ein det bufaste land-
bruket, og ut frå dette voks dei 
fyrste bystrukturane fram. I desse 
kulturane oppstod òg dei fyrste 
formene for skrift. Egyptarane 
hadde hieroglyfar og papyrus, 
medan sumerarane, babylonara-
ne, assyrarane og persarane nytta 
leirtavler med kileskrift til å lagra 
informasjon.
 Bysamfunna var ikkje gamle 
før herskarane skjøna at å kon-
trollera kunnskapen var ein kraft-
full posisjon. Gjennom eit biblio-
tek kunne ein samla, kontrollera 
og sensurera informasjon, og for-
midla vidare det som var til føre-
mon for ein sjølv. På same måte 
kunne ein sørgja for at berre ut-
valde prestar hadde tilgjenge til 
religiøse skrifter, og såleis unngå 
diskusjon om tolkingar. Ein sikra 
òg at dei opprinnelege skriftene 
ikkje vart endra, slik at ein hadde 
noko å halda eventuelle kopiar 
opp imot. Ynskjet om å samla og 
kontrollera kunnskapen, føra vi-
dare tradisjonar og sikra eige et-
termæle skapte idéen biblio-
tek. Større samlingar av leirtavler 
fanst i palass og tempel over heile 
Mesopotamia så tidleg som 2500 
år før Kristus.
 Den assyriske kongen Assur-
banipal (oml. 668 – 631 f. Kr.) si 
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samling i Ninive er rekna som det 
viktigaste biblioteket i Mesopota-
mia. Assurbanipal bygde eit stort 
tempel til ære for visdomsguden 
Nabu, og i dette tempelet plas-
serte han biblioteket sitt. Konge-
lege utsendingar reiste milevidt og 
samla alle slag nedskrivne doku-
ment. Samlinga omfatta til sist 
over 30 000 tavler. Tempelet i 

Ninive var ein ziggurat, ein ru-
vande pyramide av teglstein de-
korert med relieff av gudar og 
herskarar. Bygnaden vart nytta til 
religiøse handlingar, astronomis-
ke observasjonar og bibliotek. 
Symbolikken i arkitekturen var 
knytt til fundamentale omgrep 
som æve, guddomar, makt og rik-
dom. Kongen var øvsteprest i reli-

gionen, og zigguraten skulle min-
na folket på at tilværet deira var 
bygt kring herskarmakta. Plasse-
ringa av biblioteket i denne struk-
turen viser kor viktig den nye 
skriftkulturen var. Ninive var ein 
av dei mektigaste byane i verda 
heilt til babylonarane la byen 
aude i 612 f. Kr. Biblioteket vart 
lagd i ruinar, men er i våre dagar 
eit viktig utgravingsområde for 
arkeologar.

Antikken: Tanken og fridomen

Vandrar me vidare gjennom his-
torien, fram til antikkens Hellas, 
møter me eit endra bibliotekve-
sen. Den sterke kontrolltanken 
frå oldtida veik plassen for eit 
breiare syn. Ideala i tida var fri-
dom og individualisme, idrett og 
studier skulle utvikla mennes-
ket. Dei hellenistiske biblioteka 
var sentrale institusjonar i det 
greske samfunnet. Tradisjonen 
frå dei store filosofane og dikta-
rane skulle skrivast ned og for-
midlast, og gjera hellenarane til 
eit sjølvstendig og opplyst folk 
med medvit om ein stolt felles 
historie. Slik kunne ein gjera ære 
på gudane og sikra fred og vel-
stand. Samstundes var biblioteka 
senter for ny litterær produksjon 
og debatt.
 Den greske arkitekturen i det 
me kallar antikken vart sterkt 
prega av den hellenistiske filoso-
fien, som hadde det frie, tenkan-
de mennesket i sentrum. Arkitek-
turen var gjennomtenkt og 
regelbunden. Dei sentrale ideane 
var funksjon – rom for aktivite-
tar, og metafor – ei spegling av 
mennesket. Bygningane skulle 
vera tilpassa føremålet, og funk-
sjonen skulle koma klårt fram i 
byggestilen. Ein skulle kunna 
kjenna att og skilja frå kvarandre 
til dømes tempel, teater og bu-
stadhus.
 Det mest kjende og omtalte 
hellenistiske biblioteket er sjølv-
sagt biblioteket i Alexandria. Me 

Moderne: Tønsberg bibliotek.

Klassisk seriøst: West Chester University of Pennsylvania.
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har ikkje sikre kjelder til korleis 
dette biblioteket såg ut. Men byen 
Pergamon i noverande Tyrkia 
hadde òg ein lærestad med tempel 
og bibliotek, og i tida frå 197 – 
133 f.Kr. konkurrerte dei med 
Alexandria og hadde ambisjonar 
om å verta eit like stort kultursen-
trum. Ruinane av dette anlegget 
er gravde ut, og dei er typiske for 
arkitekturen i samtida. Bibliote-
ket var knytt til tempelet med ein 
søylegang, og hadde fire rom – tre 
til lagring av bokrullar, og eitt til 
forelesingssal. Leseplassar fanst i 
søylegangen, der det var rikeleg 
med ljos. Tempelet var via til gu-
dinna Athene, og ei statue av hen-
ne prydde det eine bibliotekrom-
met. Samanhangen mellom 
gudane og biblioteket var fram-
leis sterk, men menneska hadde 
fått ein viktigare posisjon - bru-
ken av søylegangar i hellenistisk 
arkitektur symboliserte den frie 
tanken, mannlege og kvinnelege 
eigenskapar og mennesket si be-
rande rolle i verdsordninga.

Frå bokkista til universet

Antikken sine opne bibliotek-
strukturar forsvann i mellomalde-
ren. Klosterbibliotek som ofte 
ikkje var meir enn ei låst bokkiste 

i ei skrivestove var det som førde 
skriftkulturen vidare i Europa i 
urolege tider. Desse biblioteka var 
bygde på små mengder handkopi-
erte manuskript med avgrensa til-
gjenge. Trykkekunsten endra 
røynda fundamentalt. Ein reknar 
med at det vart trykt meir enn 
100 000 ulike titlar i Europa i lø-
pet av 1500-talet, og sidan steig 
talet til himmels. Boktilfanget i 
biblioteka sine samlingar auka 
drastisk, og det vart naudsynt å 
tilpassa innreiinga. Ein fekk «le-
sebåsar» med fastlenka bøker og 
lesepultar. Men snart var også 
dette for smått, og båsane vart er-
statta av store salar med hylle-
kledde veggar, utstillingsmontrar 
og dekorasjonar.
 I barokken vart det oppretta 
store halvoffentlege hoff- og fyr-
stebibliotek mange stader i Euro-
pa, og siktemålet for mange var å 
skapa universalbiblioteket, som 
knytte liner mellom bøkene, bi-
bliotekrommet og sjølve det mek-
tige universet. Her skulle all men-
neskeleg vitskap og kunnskap 
samlast til ære for Gud og herska-
rane. For å understreka dette nyt-
ta ein veldige takhøgder, kuplar 
og lanterner som sende overljos 
ned i rommet – kunnskapens ljos 

skinande over dei studerande.
 Hoffbiblioteket i Wien (1722), 
teikna av arkitekten Fischer von 
Erlach, var eitt av dei fyrste bibli-
oteka i Europa som fekk sin eigen 
frittståande bygnad. Det er rekna 
blant dei største mesterverka frå 
barokken. Den store bibliotekssa-
len er bygt som eit langskip delt 
på midten av ein tverrgåande, 
oval kuppelsal. Kuppelsalen er fo-
kuset i bygnaden, med inngang 
frå begge sider. Den er laga for å 
imponera, med enorm takhøgd 
og storslegne søyler. Salen er de-
korert med skulpturar og takfres-
ker. Det gjennomgåande temaet i 
dekoren er jordisk og himmelsk 
vitskap, med globusar, symbol og 
figurar frå gresk og romersk my-
tologi. I sentrum for takmålar-
stykket finn ein allegoriske bilete 
som ærar keisaren og eineveldet.  
Biblioteket er eit kroneksempel 
på barokken si samankopling av 
makt, vitskap, arkitektur og bi-
bliotek.

Opplysningstid,  

bokrevolusjon, folkebibliotek

Den industrielle revolusjonen 
som starta i Storbritannia kring 
1770 endra produksjonsmåtar, 
arbeidsmarknad og bumønster 

Ultra: Informa-

tions-, Kommu-

nikations- und 

Medienzentrum 

(IKMZ) i Cottbus 

har ikkje bare 

ein spenstig 

fasade. Her 

trappa mellom  

2. og 3. etasje.

Bok og Bibliotek           4 / 2011           9



fullstendig. Samstundes kulmi-
nerte vitskapsrevolusjonen frå ba-
rokken i det me kallar opplys-
ningstida, der trua på mennesket 
si reine fornuft stod over alle ved-
tekne sanningar. Den amerikan-
ske frigjeringa i 1776 og revolu-
sjonen i Frankrike i 1789 førde 

med seg ei radikal endring av 
maktstrukturane i samfunnet.
 I eit endra samfunn hadde ein 
bruk for nye typar bygnader. In-
stitusjonsbygget var arkitektane 
si nye utfordring – museer, teater, 
sjukehus, skular og utstillings- og 
handelsbygg. Industrireisinga før-

de med seg utbygging av jernba-
nenettet og havnestrukturen i 
heile Europa. Konstruksjonen av 
jernbanebruer, stasjonar og fa-
brikkar ved hjelp av ferdige ele-
ment av støypejarn opna for heilt 
nye byggemåtar i heile arkitektur-
feltet. Jarnet var lett å forma og 

High Tech: 

Seattle Central 

Library.
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gjorde det mogeleg å skapa meir 
luft i byggstrukturen, samstundes 
som masseproduksjonen gjorde 
det rimelegare å bygga.
 Trykkeria vart mekaniserte 
tidleg på 1800-talet, og trykk-
pressene vart forbetra gjennom 
heile århundret. Papirproduksjo-
nen vart betre og raskare. Mark-
naden for tidsskrift, aviser og bø-
ker vaks enormt, og stadig nye 
lesargrupper fekk sine tilbod. 
Formidlinga av alt dette lesestof-
fet gjekk gjennom kioskar, omrei-
sande seljarar, bokklubbar og 
bokhandlarar. Leigebibliotek og 
leseselskap vaks fram, og det vart 
oppretta bybibliotek med offent-
leg tilgjenge i fleire europeiske 
land. Public Libraries Act, vedte-
ken i Storbritannia i 1850, vart 
det offisielle startpunktet for fol-
kebibliotekvesenet. Voksteren i 
boktilfang og lesartal var ei utfor-
dring for biblioteka. Dei store sa-
lane i universalbiblioteka var 
ikkje lenger store nok til samlin-
gane, kor mykje ein enn bygde i 
høgda. Den overhengande brann-
faren og risikabel klatring i stigar 
gjorde ikkje saken betre.

Labrouste  

og det praktiske biblioteket

Henri Labrouste sitt Bibliothéque 
Nationale i Paris (bygt 1854-
1874) viste fram ein heilt ny type 
bibliotekarkitektur. Det skil seg 
frå tidlegare monumentalbiblio-
tek ved eit tydeleg fokus på om-
syn til brukarar og tilsette. Den 
store lesesalen har ni takkuplar 
kledde med ljose keramikkfliser, 
og kvar kuppel har eit rundt vin-
dauge som gjev overljos til salen. 
Flisene reflekterer ljoset frå vin-
daugo og gjer det jamnare og 
mjukare, slik at lesetilhøva blir 
gode i heile rommet. Kuplane og 
dei smale søylene som bèr dei er 
konstruerte i jarn, og er ein fritt-
ståande struktur uavhengig av 
murverket. Tanken var å mjuka 
opp og avgrensa takhøgda i rom-

met. Veggane i lesesalen er kledde 
med bokhyller i tre galleri, og de-
korert med veggmalerier som gjev 
inntrykk av utsikt til blå himmel 
og grøne trekruner. Labrouste 
ville skapa ein roleg atmosfære 
for studier, og ynskte seg eigentleg 
ein stor park kring biblioteket. Si-
dan dette ikkje lot seg gjera, nytta 
han illusjonsmaling i staden.
 Den største nyskapinga var 
det store bokmagasinet. Under eit 
glastak ligg eit frittståande maga-
sin med fire galleri, konstruert 
heilt i jarn. Golvet mellom etasja-
ne er i jarngitter, slik at ljoset kan 
passera heilt ned til botnen, og 
rekkverk og trapper er luftige og 
enkle. Høgda på gallerietasjane 
svarar til høgda til ein mann som 
strekker armen over hovudet, og 
breidda på gangane mellom hyl-
lene er breidda til ein mann med 
armane strekte ut til begge sider. 
Slik kunne ein røra seg og arbeida 
fritt utan å sløsa med plassen.
 Nasjonalbiblioteket til La-
brouste var unikt på fleire måtar. 
Det var det fyrste som hadde eit 
magasin i fleire kompakte nivå 
for å få maksimalt med bøker på 
minimalt med plass. Det hadde 
plass til 40 000 bøker i lesesalen 
og 1 200 000 i magasinet, noko 
som markerte slutten på univer-
salbiblioteket, der heile samlinga 
skulle visast fram. Samstundes 
var det kort veg mellom magasi-
net og publikumsarealet, for å 
letta arbeidet for dei tilsette. Bru-
ken av industrielle element viste 
at jarnet kunne tilpassast eit kul-
turbygg, og gje løysingar på pro-
blem som plassmangel og brann-
fare. Samstundes nytta Labrouste 
framleis formene frå den klassiske 
arkitekturen, og heldt såleis kon-
takten med det opphøgde synet 
på kulturen.

Carnegiebiblioteka 

Den amerikanske stålmagnaten 
og filantropen Andrew Carnegie 
(1835-1919) fekk ein enorm inn-

verknad på folkebibliotekutvik-
linga både i USA og Europa ved 
inngangen til 1900-talet. Gjen-
nom Carnegie Trust-fonda gav 
han pengar til bibliotekbygg i en-
gelsktalande land, på visse vilkår: 
Lokalpolitikarane måtte slutta 
seg til biblioteklova og krevja inn 
skatt til drifta, dei måtte stilla 
med gratis tomt, forsyna bibliote-
ket med bøker og sjølv stå for 
drift og vedlikehald når bygnaden 
var reist. Det fyrste Carnegiebi-
blioteket vart reist i fødebyen 
hans, Dunfermline, Skottland, i 
1881. Dei tidlege amerikanske 
Carnegiebiblioteka vart bygde i 
ein monumental, nyklassisistisk 
stil, der vekta låg vel så mykje på 
eit imponerande ytre som på inn-
haldet.
 Rathmines Public Library i 
Dublin (1911) er eit typisk ek-
sempel på bybibliotek av Carne-
gie-typen. Bygnaden er i to eta-
sjar, bygt i murstein og terrakotta, 
i nyklassisk stil med barokke de-
taljar. Inngangspartiet er flankert 
av to store søyler. Eit stort boge-
vindauge over inngangsdøra og 
ein fasade prega av tunge, rette 
liner understreker den høgtidsa-
me stilen, medan eit lite kuppelt-
årn på taket og den klare raudfar-
gen i terrakottaen gjer fasaden 
mindre alvorstynga enn mange 
tilsvarande bygg. 
 I fyrste etasje hadde bibliote-
ket eit ”News room” til tidsskrif-
ter og aviser. Dette var det mest 
populære tilbodet i folkebibliote-
ka, og fekk difor det finaste rom-
met, sørvendt med store vindaugo 
i ein boga yttervegg. Utlånsavde-
linga var plassert i bakkant av 
etasjen. Bøkene her stod på opne 
hyller, ei mykje debattert nyska-
ping frå Amerika, gjort sikrare 
ved at porten inn til rommet måt-
te opnast av bibliotekaren. I an-
dre etasje var det ein stor lesesal, 
ein mindre, avskjerma lesesal for 
særlig verdfulle bøker, og ein fø-
relesingssal som òg vart nytta 
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som barneavdeling. 
 Rathmines-biblioteket viser 
den nye balansegangen mellom 
boktempel og folkebibliotek. Ar-
kitekturen held fast ved dei gamle 
premissa om å stiga opp til littera-
turen og å skapa age for institu-
sjonen. Samstundes er tilgjenget 
til biblioteket friare enn nokon 
gong, og arkitekten har lagt ar-
beid i å gjera romma eigna til fø-
remåla sine. Blandinga av opne 
hyller og ein lukka port seier oss 
noko om bibliotekarane si hald-
ning til den nye tida.
 Carnegie-biblioteka vart eit 
viktig førebilete for utbygginga av 
det norske folkebiblioteksyste-
met. Og den rivande utviklinga 
frå lukka til opne bibliotekrom 
gjorde det naudsynt med heilt nye 
premiss for bibliotekarkitekturen 
i det 20. århundret.

2011 – Quo vadis?

Sidan 1800-talet har bibliotekve-
senet utvikla seg på mange måtar. 
Folkebiblioteka og fagbiblioteka 
har skild lag og dekker ulike opp-
gåver i samfunnet. I starten hadde 
folkebiblioteka ei oppdragarrolle, 
men dei siste 40-50 åra har dette 
endra seg. Overgangen til folke-
styre og dei sosiale revolusjonane 
etter andre verdskrigen gjorde det 
naudsynt å skapa samlande of-
fentlege institusjonar. Folkebibli-
oteket som ein open møteplass er 

ein del av samfunnsbygginga, der 
ein gjev alle tilgjenge til felleskul-
turen. At felleskulturen på si side 
vert utvida og debattert, gjer den-
ne sida av verksemda endå meir 
sentral. Rollene som kulturberar 
og kulturbyggjar er to sider av 
same ideologi.  
 Dei praktiske føresetnadene er 
òg fundamentalt endra. Nye me-
dier har dukka opp og blitt inte-
grert i samlingane. Dataalderen 
har kome med nye arbeidsreiska-
par og tvunge fram endringar i 
det fysiske arbeidsmiljøet og i til-
bodet til publikum. Biblioteka 
ynskjer å vera ein pådrivar og ein 
rettleiar i  informasjonssamfun-
net, men er samstundes på jakt 
etter å redefinera seg sjølve i den 
nye røynda. Korleis viser dette seg 
i nyare bibliotekarkitektur?
 
Det opna rommet

Bibliotekreising dei seinare åra 
har vore mykje forskjellig. Nokre 
stader stiller samlokalisering med 
kino, kjøpesenter eller kommune-
administrasjon krav til utformin-
ga. Andre stader pusser ein opp 
bomberommet på ungdomssku-
len etter beste evne. Men der ein 
reiser eigne bibliotekbygg, er det 
ofte klart uttrykte visuelle liner 
mellom funksjon og arkitektur. 
 Tønsberg opna sitt nye folke-
bibliotek i 1992, eit prosjekt arki-
tekten kalla «Under kunnskapens 

trær». Det nye biblioteket har to 
viktige referansepunkt. Det fyrste 
er Olavsklosteret. Å innlemma 
desse ruinane i bygget var ein vik-
tig føresetnad i konkurransen. 
Lunde og Løvseth har bygt biblio-
tekrommet kring dei, men òg nyt-
ta referansar frå klosterarkitektu-
ren i sjølve konstruksjonen. 
Publikumsområda har fått nam-
net ”Klostergården”. Denne de-
len av bygget er utførd i metall og 
glas. Takkvelvingane er i stål og 
aluminium, og forma er inspirert 
av romanske bogar. Mørke grå 
stålsøyler med ein vifteforma 
bêrekonstruksjon held taket 
oppe, og leier tankane til store tre 
i ein gamal klosterhage.
 Den andre sentrale referansen 
er bibliotektradisjonen. Kunn-
skapens trær  i prosjektnamnet og 
utforminga av stålsøylene gjev ein 
bibelsk assosiasjon til Edens hage, 
og til treet som gav kunnskap om 
godt og vondt. Dette peikar vida-
re mot biblioteket si rolle som 
forvaltar av det skrivne ordet, og 
med det den samla kunnskapen i 
samfunnet. Biletet er gamalt, men 
måten det vert framstilt på er ny: 
stål- og glaskonstruksjonane let 
oss ikkje tvila på at dette er ein 
moderne bygnad.
 Når ein kjem over brua er pu-
blikumsfunksjonane i biblioteket 
det fyrste som møter ein. Sjølv-
betjent og betjent utlån og innle-
vering, informasjonsskranke, 
kafé og avisleseområde er alle 
plassert like ved inngangen. Dette 
skaper liv, forenklar tilgjenget til 
samlingane og bryt ned eventuelle 
idéar om det strenge og lukka bi-
bliotekrommet hjå vitjaren. Glas-
fasaden stør opp under dette inn-
trykket, og i mørketida gjer han 
biblioteket til ein lysande, open 
invitasjon.
 Nettopp bruken av glas er 
sentral i nyare bibliotekarkitek-
tur. Bibliotheque Nationale fekk i 
1995 eit nybygg med så mykje 
glasveggar at ein etter kort tid 
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måtte slå plater på innsida for å 
verna samlingane mot ljoset. Ge-
org Sverdrups hus, UB sin nyaste 
bygnad på Blindern, mjuknar 
tunge steinsøyler med ein lys glas-
fasade.som syner fram interiøret, 
bøkene og menneska der inne. Bi-
bliotheca Alexandrina, symbolbi-
blioteket framfor nokon i nyare 
tid, er ein steinsirkel med eit ut-
skore hakk av glasveggar. Taket 
er på si side delt inn i eit rutenett 
med lukka og opne flater, inspi-
rert av overflata på ein mikro-
chip, og konstruert for å sila ljo-
set inn i bibliotekrommet. Innefrå 
gjev opningane glimt av havet, og 
innslag av farga glas lagar møn-
ster som skiftar med dagsljoset. 
Når mørket fell, lyser taket som 
solskiva når ho søkk i havet. Re-
feransane peikar mot eldgamal 
skrift i stein, moderne informa-
sjonsteknologi, tida som går, og 
den ævelege solsirkelen.
 I det meir prosaiske daglegli-
vet ser ein ombyggingar og om-
innreiingar der større hylleav-
stand, meir luft og ljos, 
torglignande strukturar og flytt-
bare einingar peiker mot same 
tanke: Rommet skal opnast for 
omverda.

Det oppløyste rommet? 

Elleve år inne i det nye millenniet 
står biblioteka altså på ny midt 
oppe i ei stor endring. Endringa går 
på sjølve grunnlaget for verksemda 
vår: måten informasjon og kunn-
skap vert formidla, lagra og nytta i 
samfunnet. Utviklinga av nye me-
dier, og flyttinga av store mengder 
informasjon over til digitale for-
mat, gjev biblioteka nye utfordrin-
gar knytte til innkjøp, registrering, 
lagring og distribusjon. Samstun-
des er bokmarknaden større enn 
nokon gong. Journalistar og debat-
tantar spår likevel jamnleg at den 
trykte boka snart er død, og nokon 
ser for seg at det fysiske biblioteket 
skal gå same vegen. 
 For den som har arbeidsdagen 

sin i eit levande, aktivt bibliotek 
ser ting noko annleis ut.”Few li-
brarians are likely to suggest digi-
tising the national collection’s 
Gutenberg Bible[...], and then dis-
posing of the original.”, påpeiker 
Roger Stonehouse.2 For dei store 
fag-, forskings- og nasjonalbiblio-
teka er det eit spørsmål om å ta 
vare på fortida, gjera den eksiste-
rande samlinga tilgjengeleg på 
nye måtar, og samla inn informa-
sjon frå dei nye kjeldene. Teknis-
ke nyvinningar må kombinerast 
med konservering av eldre kjel-
der. Biblioteka opererer i eit gren-
seland mellom det nye og det 
gamle, og vil fortsetja med det i 
lang tid framover.
 For folkebiblioteka er all-
menngjering viktig. Det handlar 
om å gjera den nye informasjons-
teknologien tilgjengeleg for dei 
som ikkje sjølv har råd, og gje 
opplæring til dei som manglar 
kunnskap. Born skal framleis 
læra å lesa, skjønlitteratur treng 
formidling, og lokalsamfunn 
treng møtestader som er gratis og 
opne for alle. 

Kva vil me seia?

Kvar går bibliotekarkitekturen i 
slike tider? I eit ribba lagerrom 
for informasjon vert sjølve idéen 
bibliotek borte for oss. Me treng 
visuelle påminningar om at det 
handlar om felles minne, litterær 
produksjon, opningar mot verda 
og møteplassar for menneske. 
Vert fokuset på teknologien for 
sterkt, støyter bygnaden mennes-
ka frå seg. Bygger me uten å tenka 
på teknologi, lagar me oss pro-
blem for framtida. I flaumen av 
informasjon søker menneske eit 
fast utgangspunkt, eit attkjenne-
leg rom som kan skapa meining i 
kaoset.
 Skal bibliotek byggast for ei ny 
tid, må bibliotekarane sjølve stå 

2  Stonehouse, Roger & Stromberg, Gerard (2004). 
The architecture of the British Library at St Pancras. 
London : Spon. ISBN 0- 419-25120-0.

opp og stilla krav til utforminga. 
Dersom me ikkje tenker over kva 
me vil seia gjennom arkitekturen, 
kjem andre til å ”snakka” for oss. 
Og det er slett ikkje sikkert at dei-
ra tankar stemmer med våre. 
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Vi er så populære at vi 
nærmest drukner i drift. 
Med en slik hverdag er 

det ikke enkelt å ta seg tid til re-
fleksjon eller faglig samtale. Men 
er refleksjon over bibliotekfaglig 
praksis noe som bare kan drop-
pes? Hva blir konsekvensen der-
som vi lar være å ha faglige sam-
taler om bibliotekfaget?
 Vi tror bibliotekarene har 
kompetanser som kan være sen-
trale framover. Det krever at bi-
bliotekarene blir mer bevisste på 
hva de er gode til – og det kan 
best skje ved at en bruker mer tid 
på refleksjon bibliotekarer i mel-
lom. Faglige diskusjoner gir oss 
mulighet til å drive kontinuerlig 
utvikling, endring og evaluering 
av egen praksis. 
 Bakgrunnen for denne artik-
kelen er å utfordre til flere faglige 
samtaler i bibliotekene, for at bi-
bliotekarene skal utvikle økt be-
vissthet om hvilke bibliotekaris-
ke kompetanser som er særlig 
viktige og nyttige framover.

Hvorfor reflektere? Vi er opp-
tatt av at vi må øve oss på å ha en 
spørrende holdning til alle små 
og store gjøremål i biblioteket. 
Jobber vi smart nok? Er denne 

oppgaven nødvendig? Hvis den 
er nødvendig, kan den løses mer 
effektivt? Møter vi brukeren på 
en tilfredsstillende måte? 
 Vi trenger arenaer for å tenke 
nytt om eksisterende tjenester. 
Noen av de eksisterende trenger 
kanskje å endre form, eller det er 
behov for å legge til rette for nye 
tilbud.

Fargen på pensumtapen... 

Mye i et bibliotek er avhengig av 
nøyaktighet og høyt detaljnivå. 
Det kan hende det kan blokkere 
for at vi klarer å løfte blikket nok 
til å holde de overordnede disku-
sjonene i gang. Vår erfaring er at 
vi som jobber i bibliotek har en 
tendens til å bli intenst engasjert 
i detaljdiskusjoner som kanskje 
ikke er så viktige når det kom-
mer til stykket.
 Får brukerne våre bedre ser-
vice av at vi bruker mye tid på å 
diskutere utseendet på merketa-
pe for krim eller pensumbøker 
eller at vi irriterer oss over at det 
blir rotete når studenter flytter 
på møblene?
 Vi må være bevisste på hvilke 
valg og faglige diskusjoner som 
faktisk har betydning for bru-
kerne. La oss se på noen eksem-

pler på arenaer for refleksjon i 
bibliotekene, og noen tanker om 
hvilke forutsetninger som skal til 
for at de lar seg gjennomføre.

Lese og diskutere. Fenomenet 
“journal club” blir brukt innen 
mange forskjellige fagområder. 
Ideen er enkelt forklart at en 
gruppe mennesker samles jevnlig 
for å diskutere aktuell forskning 
innen sitt felt.
 I biblioteket kan en slik faglig 
samtale organiseres på forskjelli-
ge måter: Det kan være et forum 
for de som har lyst, eller et obli-
gatorisk forum. Alle kan lese 
samme fagartikkel på forhånd, 
eller en av deltakerne kan pre-
sentere aktuell forskning for de 
andre. Man kan også legge det 
opp bredere. For eksempel ved at 
flere orienterer seg innen fors-
kning om samme felt som ut-
gangspunkt for felles diskusjon. 
Et eksempel på felles utgangs-
punkt kan være at et bibliotek 
ønsker å finne ut hvordan en kan 
bruke sosiale medier i veiledning.
 Hovedpoenget ved et slikt til-
tak vil være å heve blikket, få nye 
innspill og innfallsvinkler til egen 
etablert praksis. 

Faren ved 
å være populær
Skal bæreposer være gratis, eller skal de koste en krone? Skal vi låne ut 

bøker til folk som har glemt lånekortet? For noen i bibliotekene oppfattes 

dette kanskje som prinsipielle spørsmål, men vår påstand er at hvis slike 

diskusjoner får ta for mye av oppmerksomheten internt, kan de blokkere for 

for den faglige refeksjonen. Prinsipielle, faglige diskusjoner risikerer å 

drukne i bagateller.

M
e

n
in

g
e

r
A

v
 A

n
e

tt
 K

o
ls

ta
d

, 
H

e
id

i 
K

ri
s

ti
n

 O
ls

e
n

 o
g

 J
a

n
n

ic
k

e
 

R
ø

g
le

r,
 a

ll
e

 s
ti

p
e

n
d

ia
te

r 
p

å
 1

. 
b

ib
li

o
te

k
a

r-

p
ro

g
ra

m
m

e
t 

v
e

d
 H

ø
g

s
k

o
le

n
 i

 O
s

lo
 o

g
 A

k
e

rs
h

u
s

            14           4 / 2011           Bok og Bibliotek



Arenaer for faglige diskusjo-

ner og refleksjon – et leder-

ansvar. Det finnes også andre 
arenaer for refleksjon. Faglige 
samtaler foregår ofte i uformelle 
sammenhenger. Det kan være i 
lunsjpausen, i en skrankevakt, 
mellom hyllene, på kontor, i gan-
gen eller kanskje i en blogg.
 Rom for og inspirasjon til re-
fleksjon og faglig utvikling er i 
stor grad et lederansvar. Selvsagt 
har alle ansvar for egen jobb og 
at den utføres på best mulig 
måte. Men i bunn og grunn er 
det lederens ansvar å skape det 
rommet som skal til for at reflek-
sjon blir mulig. Uten ledelsens 
engasjement og vilje til å gå for-
an som et godt eksempel, vil det 
være vanskelig å opprettholde 
fokuset og prioritere den faglige 
samtalen.
 For å kunne reflektere over 
egen virksomhet trenger vi gode 
eksempler, som situasjoner eller 

sammenhenger, som kan brukes 
til et omdreiningspunkt for en 
faglig diskusjon. Nedenfor kom-
mer en liten eksempelsamling.

E-læringskurset 23 ting om 

2.0. Siden 2008 har nærmere 
1000 gjennomført dette kurset el-
ler varianter av det for å lære seg 
å bruke de mest sentrale sosiale 
medier. Etter gjennomgang av 
hvert enkelt verktøy, skulle kurs-
deltagerne reflektere over det de 
hadde erfart på egen blogg. Gjaldt 
det Facebook, skulle man skrive 
nærmere om tjenesten og reflek-
tere over hva Facebook kan bru-
kes til både i arbeid og privat. 
Deltagerne kommenterte også 
innleggene på hverandres blogger 
slik at den faglige samtalen ble 
spredt på en rekke blogger.

Kollegarespons. Denne ideen 
er hentet fra Copenhagen Busi-
ness School: En gruppe på tre-fi-

re bibliotekarer tar for seg en 
oppgave som studenter har job-
ba med. Bibliotekarene jobber 
sammen om litteratursøk til opp-
gaven, og får på den måten både 
diskusjoner rundt hvordan stu-
denten kan hjelpes effektivt, 
samtidig som de kan øve seg i 
bruk av databasene for å heve 
egen kompetanse.
 Læringssenteret ved Høgsko-
len i Oslo og Akershus har brukt 
“kollegarespons” på undervis-
ning. Bibliotekaren som skal un-
dervise har invitert en kollega til 
å gi konstruktiv kritikk. Det kan 
være ønske om respons på inn-
hold, men også spesielt fokus på 
formidlings- eller veiledningsme-
toder. Responsen blir brukt til å 
forbedre kvaliteten.

Ukens utfordring! I en periode 
settes det spesielt fokus på bibli-
otekets veiledningspunkt. Hver 
uke gis alle som har vakt en 

God service.

Får brukerne våre 

bedre service av 

at vi bruker mye 

tid på å diskutere 

utseendet på 

merketape for 

krim eller 

pensumbøker 

eller at vi irriterer 

oss over at det 

blir rotete når 

studenter flytter 

på møblene?

(Illustrasjonsfoto:

Trond Isaksen)
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“ukens utfordring”, som kan 
være alt fra å holde fullt fokus på 
brukerne uten å ha med annet ar-
beid, til å sende en oppfølging i 
form av en “hvordan gikk det”-
epost til de studentene som har 
fått veiledning. Alle med disse 
vaktene skriver en bloggpost et-
ter ukens slutt om sine erfaringer 
med utfordringen. Siden alle må 
inn og skrive, vil automatisk alle 
lese de andres bloggposter – og 
dermed sette i gang både indivi-
duelle og kollektive refleksjons-
rekker.
 Et slikt forsøk krever tre ting: 
At ledelsen av biblioteket setter 
premissene (f.eks. at alle skal 
skrive hver uke), at noen er villi-
ge til å arrangere det tekniske 
rundt utfordringene, og at alle 
som har de gjeldende vaktene 
følger opp.

Tettere på studenten. En av 
avdelingene ved Læringssenteret 
ved Høgskolen i Oslo og Akers-
hus ønsket å prøve ut en ny vei-
ledningsform som resultat av økt 
etterspørsel av veiledningstjenes-
ter. Det var økning av bestillinger 
i tjenesten “Spør en bibliotekar” 
og press i skranken. Biblioteka-
rene hadde en følelse av at man-
ge som sto i kø ved skranken, 
ikke fikk hjelp til spørsmål som 
det tok lenger enn fem minutter å 
svare på. Bibliotekarene opplev-
de at studentene trengte repeti-
sjon for å beherske søk i databa-
ser. Disse erfaringene dannet 
utgangspunkt for refleksjon om 
veilednings- og undervisningstil-
budet var godt nok. Kunne tilbu-
dene ses bedre i sammenheng slik 
at bibliotekarressursene ble ut-
nyttet mer effektivt? 
 Det ble etablert et nytt veiled-
ningspunkt som var annerledes 
enn skranken. Tilbudet skulle 
være lettere tilgjengelig og basert 
på drop-in. Det ble lagt vekt på 
fysisk tilrettelegging og fast åp-
ningstid på fire timer i uken. Det 

ble kjøpt inn bærbare PCer, lang-
bord og skjerm på veggen for å 
kunne jobbe sammen.

Dette ble en ny og mer kre-

vende måte å veilede på enn i 

skranken. Bibliotekarene kunne 
ikke forberede seg på forhånd. 
Studentene kom med sine pro-
blemstillinger og sine veiled-
ningsbehov der og da. De fleste 
av de 240 studentene som besøk-
te veiledningspunktet i studieåret 
2010/11 hadde behov for mer 
enn en times veiledning. 
 Det ble behov for å skape 
rom for refleksjon for å diskutere 
veiledningsmåter og lære av 
hverandre for å sikre kvalitet. Bi-
bliotekarene mente de lærte mye, 
både med å holde seg oppdatert 
innen databaser, om studentenes 
ståsted, og måter å veilede på 
gruppevis og individuelt. Biblio-
tekarene syntes de fikk en nær og 
god dialog med studentene. Stu-
dentene uttrykte ofte at de ende-
lig har skjønt hvordan de skulle 
søke etter artikler og følte lettelse 
over at de ble bedre i stand til å 
løse egen oppgave.
 Bibliotekarene hadde etablert 
tjenesten på bakgrunn av egen 
erfaring. I en videre utvikling 
kunne en tenke seg at forskning 
om veiledningsmetoder også 
kunne bringes inn og diskuteres i 
Læringssenterets “journal club”.

Statistikk. Statistikk oppleves 
av mange som et årlig pliktløp 
med liten forankring i egen ar-
beidshverdag. Ulike tiltak som 
verkstedet «Statistikk i prak-
sis», Statistikkdagen 2011, 
IFLAs kurs «Start med statis-
tikk», er aktiviteter som setter 
fokus på nytten av å argumen-
tere med tall og som skaper are-
naer hvor det gis mulighet for en 
faglig samtale om bruk av statis-
tikk. I Buskerud er det nå eta-
blert et praksisfellesskap for 
praktisk og strategisk bruk av 

statistikk. Slike faglige nettverk 
er enda en måte å lage arenaer 
for refleksjon.

Samlingsutvikling og kasse-

ringspraksis. Samlingsutvik-
ling har de siste årene kommet 
høyere på den faglige dagsorden, 
blant annet gjennom kasserings-
stunts foretatt av “Buskerudge-
riljaen”. Gjennom å øve seg i fel-
lesskap blir bibliotekansatte 
tryggere på eget arbeid med kas-
sering. Samtidig blir det også en-
klere for de bibliotekansatte å 
sette ord på og reflektere over 
egen kasseringspraksis. Arenaen 
er her det enkelte bibliotek hvor 
kasseringen foregår, men også 
kurs og møter om samlingsutvik-
ling. Bibliotekdagene i Buskerud 
i 2009 hadde kassering som tema 
for kveldsunderholdningen. Med 
mye latter og ettertanke ble utda-
terte bøker presentert av biblio-
tekansatte fra ulike bibliotek. 
Kvelden ble både underholden-
de, tankevekkende og lærerik.

Øve seg og prøve seg. I idret-
ten er det ingen som setter spørs-
målstegn ved at man øver, terper 
på detaljer, reflekterer, evaluerer 
og gjør det som skal til for å bli 
bedre. Dette blir sett på som helt 
naturlig og nødvendig i arbeidet 
med å forbedre og utvikle egen 
praksis.
 Ved å øve oss og prøve oss og 
diskutere underveis, blir vi både 
dyktigere og mer bevisst på hva 
vi som yrkesgruppe er særlig 
gode til. Det publiseres mye 
innen bibliotekfeltet internasjo-
nalt – og det meste av det kan 
være relevante utgangspunkt for 
diskusjoner i bibliotekene.
 Utfordringen til deg og din  
arbeidsplass er hvordan dere kan 
bli flinkere til å reflektere over 
egen praksis. Hvordan griper dere 
dette an i en travel hverdag? 
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Panorma utland

Bokmessen i Göteborg: Tre land – ett språk 

Sykling for bibliotek
Av universitetsbibliotekar Almuth Gastinger, NTNU 

I 2010 fikk en gruppe syklende bibliote-
karer fra Finland ideen om å starte et 

prosjekt de kalte ”Cycling for Libraries”. 
Resultatet ble en sykkeltur fra København til 
Berlin for 80 bibliotekarer og bibliotekelskere i 
mai/juni 2011.
 De finske organisatorene betegnet Cycling 
for Libraries som ”a politically and economi-
cally independent international unconference 
for cycling librarians and library lovers”. 
 Hovedmålet med Cycling for Libraries var å 
samle en gruppe bibliotekarer fra hele verden 
for å sykle ca 650 km fra Danmark til Tyskland 
og for underveis å diskutere strategiske spørsmål 
på alle bibliotekområder. Cycling for Libraries 
er helt uavhengig; det ble gjort mulig av et 
internasjonalt nettverk av bibliotekentusiaster og ikke av noen formell organisasjon.
 Prosjektet sier om seg selv at det støtter den fysiske og mentale velværen for bibliotekansatte, nettverks-
byggingen på grasrotnivå, internasjonaliseringen og ikke minst den viktige rollen bibliotek har for samfun-
net og for den intellektuelle og vitenskapelige utdanningen generelt. Cycling for Libraries støtter økologiske 
verdier og representerer samtidig verdier som humanisme, åpenhet, liberalisme, tilgang til informasjon, 
livslang læring, internasjonalisme og innovasjonsevne som også er grunnleggende verdier i bibliotek. En 
sterkere synliggjøring og markedsføring av bibliotek har vært og er et vesentlig mål i dette prosjektet.
 Les hele artikkelen av universitetsbibliotekar Almuth Gastinger (t.h. på bildet) på  
http://www.bokogbibliotek.no – søkeord: Berlin-sykling

To nobelprisvinnere i litteratur – fjorårets 
vinner, peruaneren Mario Vargas Llosa og 

tyskrumenske Herta Müller, som fikk prisen i 2009 
– kommer til årets bokmesse i Göteborg. Det gjør 
også den amerikanske forfatteren Jonathan 
Franzen og det tyske punkikonet Nina Hagen. 
Men først og fremst blir messen denne gangen en 
manifestering av tyskspråklig litteratur, i de tre 
landene Tyskland, Østerrike og Sveits.
 Mottoet for bokmessen, som varer fra 22. til 
25. september, blir derfor «Tre land, ett språk – 
Tyskland, Østerrike, Sveits». Et 30-tall moderne 
forfattere fra de tre landene er innbudt, og den 
berømte tyske historikeren Theodor Mommsen, 
som var den første tyskspråklige forfatteren som 
fikk nobelprisen i litteratur, får æren av å smykke 
årets messeplakat. Han fikk prisen i 1902, for sin 

trilogi om romersk historie fram til Julius Cesar. 
Bøkene hans er blitt stående som milepæler i 
historisk formidling – men etter Cesar la 
Mommsen det romerske prosjektet fra seg, etter-
som han ikke likte keisere.
 Bokmessen blir som vanlig møtt med bred inter-
nasjonal interesse, og det er ventet tilreisende og 
gjester fra store deler av verden. Mange av dem er 
forleggere, som vil orientere seg om hva som skjer. 
Det tyskspråklige temaet blir gjennomført i 
samarbeid med blant andre det svenske Goethe-
instituttet og bokmessen i Frankfurt. Alt i alt er det 
over 2500 innslag på messen, som i år blir arran-
gert for 27. gang.

Les mer om Bok & Bibliotek og den tyske litteraturen 
på http://www.bokogbibliotek.no/ – søkeord: B&B-tysk
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Jeg lurer først på om han 
fleiper, om det er rester 
av den dansk-norske 

unionen som fortsatt er i 
spill. Men han mener alvor.
 – Norge og Danmark, hele 
Norden, har mange felles kul-
turtrekk. I et større perspektiv 
hadde det vært lurt om vi utnyt-
tet ressursene våre for å bygge 
opp felles nordiske bibliotek- og 
formidlingstjenester, sier Munch.

Jeg er på Statsbiblioteket i 
Århus. Statsbiblioteket er et av 
Danmarks to nasjonalbibliotek, 
det andre er Det Kongelige Bi-
bliotek i København. Statsbiblio-
teket har flere roller. Det er fag-
biblioteket ved Århus universitet, 
det er depotbibliotek for resten 
av landets folkebibliotek, og som 
nasjonalbibliotek spiller det en 

overordnet strategisk rolle for 
landets mange folkebibliotek. 
Slik nasjonalbibliotekene i Nor-
ge og Sverige også gjør. Derfor er 
Statsbiblioteket nå tungt inne i 
den digitale formidlingstjenesten 
BibZoom.
 – I tillegg til nedlasting av 
musikk tilbyr BibZoom også 
streaming av musikk, pod-casts, 
Bollywoodfilm og ebøker på en 
rekke fremmedspråk, forteller 
Munch. Han legger til at Bib-
Zoom.dk er Danmarks største 
digitale bibliotekservice.

Bibliotekenes vei i den digi-

tale tiden handler om formid-
ling, slår han fast. Statsbibliote-
ket har derfor etablert en 
profesjonell redaksjon med an-
svar for å holde liv i og videreut-
vikle BibZoom.
 – Men formidling betyr ikke 
kun å stille medier og informa-
sjonsressurser til rådighet, det 
kan IKEA eller et flyselskap også 
gjøre. Det handler om å tilføre 
en merverdi som er unik for bi-

Danmark inviterer til 

 samarbeid om digitalt utlån

e
l-
v 
t-
ge

overordnet strategisk rolle for 
landets mange folkebibliotek.

Jeg forteller at vi i Norge ikke 

har fått laget en nasjonal 

ordning for utlån av digitalt 

materiale fra folkebibliote-

kene. Områdesjef ved 

Statsbiblioteket, Flemming 

Munch, ser på meg og 

spør: – Hvorfor kan dere 

ikke bli en del av den 

danske digitale formid-

lingstjenesten  

BibZoom?
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bliotekene, det handler om å 
tenke tema og skape relasjoner. 
Vi må tenke bredt, men samtidig 
spisse tilbudene.
 Flemming Munch har for 
lengst snakket seg varm. Han har 
for lengst fylt tavla på kontoret 
på gammeldags lærervis og er i 
full gang med å demonstrere Bib-
Zoom.dk på PCen sin.
 Han henter opp førstesiden. 
Det slår meg hvor enkel, moder-
ne og frisk den virker, noe som 
på langt nær kan sies om alle de 
kommunetrøtte hjemmesidene 
omkring i den norske bibliotek-
sektoren.

Det er digital formidling som 
er idégrunnlaget for BibZoom, 
som ble lansert for vel et år siden. 
Den gangen besøkte jeg Statsbi-

bliotekets avdeling i København 
og snakket jeg med spesialkonsu-
lent Pernille Schaltz, som for noen 
år siden utløste heftig debatt for 
sine tanker om å modernisere Kø-
benhavns hovedbibliotek.
 – Med BibZoom tar danske 
bibliotek et sjumilssteg inn i den 
digitale framtiden, sa hun til Bok 
og Bibliotek sommeren 2010 like 
før tjenesten skulle på lufta. – 
Portalen erstatter de tidligere tje-
nestene netmusik.dk og Musik-
bibliotek.dk, og skal på sikt bli 
landets felles bibliotekplattform 
for digital formidling av musikk, 
bøker, film, podcasts, nyheter, 
artikler og mye mer.

Første etappe av Bibzoom 
var downlån  (MusikBasis) og 
streaming (MusikStreaming) av 

musikk. Tjenestene ble basert på 
såkalt ”flat rate”, som betyr at 
det i utgangspunktet ikke blir 
noen begrensninger i antall lån 
eller streaminger. Når en fil er ut-
lånt, slipper man å si til brukeren 
at ”du må nok vente, filen er 
dessverre utlånt”. Med utvidel-
sen 1. juli i år har også Mac-bru-
kerne fått tilgang til tjenesten.
 – Vi har droppet det gamle 
DRM-systemet og erstattet det 
med Silverlight, som også funge-
rer på Mac, opplyser Munch og 
legger til at etter hvert som ebø-
kene virkelig begynner å slå an i 
Danmark, vil de selvsagt bli en 
del av BibZoom.

Jeg tør vedde flybilletten på 
at Flemming Munch ikke er bi-
bliotekar. Det er noe med måten 

Dansk-Norsk samarbeid: – Når det gjelder musikk, som i dag overskrider 

nasjonale grenser, kunne det norske bibliotekvesenet gjerne ha deltatt i 

BibZoom. Med de store volumene det da ville blitt snakk om, når vi ser det 

danske og norske publikumet under ett, ville det helt sikkert være mulig å 

få på plass avtaler også i Norge. mener Flemming Munch.
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han snakker på, perspektivene 
han trekker opp, dynamikken. 
Det er noe ”fremmed” over ham, 
på en veldig positiv måte. Joda, 
riktig, han er utdannet økonom 
med idéhistorie som støttefag. 
Han mener at biblioteksektoren 
trenger langt flere yrkesgrupper 
enn bibliotekarer. I sin tid som 
leder ved Statsbiblioteket har 
han ansatt flere folk uten enn 
med bibliotekarutdanning.
 – I framtidens bibliotek tren-
ger vi selvsagt bibliotekarer, men 
like viktig blir personer med 
kompetanse innenfor formid-
ling, utstillinger, markedsføring, 
internett, økonomi og så videre. 
Gamle kjernefag som katalogise-
ring og klassifikasjon vil fortsatt 
ha en betydning, men det aller 
viktigste i framtiden vil være dia-
logen med og forholdet til bru-
kerne. Vi må nå brukerne med 
tjenestene og produktene våre, 
det krever en helt annen utad-
vendt virksomhet enn tidligere.

Jeg gjentar det innledende 

spørsmålet mitt, i en annen 
variant: – Den viktigste grunnen 
til at vi ikke kommer i gang med 
utlån av elektronisk materiale i 

Norge, er at vi mangler avtaler 
mellom bibliotekene og rettig-
hetshaverne. Hvordan har dere 
klart det?
 – Stikkordet er store volumer 
og personer som kan forhandle, 
sier Munch. – Et annet sukses-
skriterium vil i framtiden være at 
landets folkebibliotek faktisk 
bruker tjenesten og bidrar til 
økonomien. Selv om prisen per 
nedlasting eller streaming i seg 
selv ikke er høy – vi ligger nå på 
omkring 50 øre per låt – vil et 
stort volum likevel sørge for at 
rettighetshaverne får god fortje-
neste.
 – Jeg tror helt sikkert at også 

de norske rettighetshaverne ville 
ha kjøpt konseptet, sier Munch 
og gjentar invitasjonen som inn-
ledet møte vårt.
 – Vi har et fiks ferdig opp-
legg som fungerer bra. Når det 
gjelder musikk, som i dag over-
skrider nasjonale grenser, kunne 
det norske bibliotekvesenet gjer-
ne ha deltatt i BibZoom. Med de 
store volumene vi da hadde 
snakket om, når vi ser det dan-
ske og norske publikumet under 
ett, ville det helt sikkert være 
mulig å få til avtaler også med 
norske rettighetshavere. 

Fakta om BibZoom

(www.bibzoom.dk)

Innhold

 BibZoom.dk/Musik: 7,5 mill. musikknumre til nedlasting og streaming, i tillegg til podcast, artikler, 

anmeldelser og hitlister og annet innenfor musikken. Brukerne kan høre så mye musikk de vil. Bak  

denne delen av tjenesten står det en redaksjon som består av musikbibliotekarer fra hele landet, og  

en støtte- og PR-funksjon.

 BibZoom.dk/World: verdens første digitale innvandrerbibliotek. Her har borgerne adgang til musikk, film og 

e-bøger på de største innvandrerspråk i Danmark; arabisk, tyrkisk, urdu, bosnisk/serbisk, persisk foruten 

på en rekke andre og mindre språk.  Også her er der etablert en redaksjon av bibliotekarer som skriver 

anmeldelser og artikler på de respektive språk og om de respektive medier.

 BibZoom.dk/Kultur: Her kan borgerne gå inn i den digitaliserte kulturarven fra Statsbiblioteket – det dreier 

seg i dag om små 55.000 gamle tv- og kinoreklamefilm, gamle taler og dialekter. På trappene er også  

f.eks. tegneserier og tv-utsendelser og det er planen at det er her Statsbiblioteket trinnvist vil eksponere 

kulturarven i takt med at den blir digitalisert og/eller klarert.

Sjumilssteg.  
Vi har tatt et 
sjumilssteg inn  
i den digitale 
framtiden, sier 
Pernille Schaltz.
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Verdens bokdag i Austevoll folkebibliotek
 

Bekkjarvik ligger på øya Selbjørn i Austevoll kommune, og er en av Vestlandets mange øyer. Det 
tok under to timer med buss og hurtigbåt fra Bergen til dette lille tettstedet, hvor Austevoll 

folkebibliotek ligger. En svak vind rusker forsiktig i småbåtene som ligger fortøyd til havnen, mens en 
hvit båt ankommer. Båtene dupper i solskinnet, og jeg rusler inn i Bekkjarvik Torg, til duften av grillet 
kylling fra Sparbutikken. Utenfor butikken står et oppslag om dagens arrangement i biblioteket, hvor 
Øystein Rabben (bildet) skal presentere Selbjørn Fiskerisogelag sin boksamling.
 Det er blitt torsdag 5. mai 2011, som er verdens bokdag. Aud Gjersdal tok turen til Bekkjarvik for 
Bok og Bibliotek denne dagen. Les artikkelen på http://www.bokogbibliotek.no/ – Søkeord: Bekkjarvik

Deichmanske skadet av bombeterroren 
Deichmanskes hovedbibliotek i Oslo, som ligger 
like ved de terrorramte regjeringsbygningene, fikk 

store skader ved bombeeksplosjonen 22. juli og biblio-
teksjef Liv Sæteren kunngjorde at biblioteket ville holde 
stengt på ubestemt tid.
 - Ingen personer som var i bygget kom fysisk til 
skade, verken ansatte eller brukere. Vi vet ikke når 
bygget vil bli tilgjengelig for virksomhet, og vi må regne 
med at dette vil ta noe tid. Samlinger og tjenester ved 
hovedbiblioteket er ikke tilgjenglige. På grunn av 
situasjonen kan vi heller ikke levere fjernlånstjenester fra 
filialnettverket, het det i kunngjøringen.

Panorma innland
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For mange barn er bibliote-
ket en fremmed verden 
som de aldri eller bare sjel-

den besøker. For barn trenger 
følge Barn trenger følge til bibli-
oteket, av foreldrene eller andre 
voksne. Men hvis de voksne ikke 
er bibliotekbrukere, blir heller 
ikke barna opplært til å bli det.
 Prosjektet Lesefrø ble satt i 
gang av ABM-utvikling i 2008 
for belyse hvor viktig det er med 
aktiv språkstimulering av barn 
helt fra barnehagealderen. Pro-
sjektet har nå avfødt en liten og 
meget lesevennlig bok på Cappe-
len Damm.
 Les mer på 
http://www.bokogbibliotek.no/

”P” ut – ”E” inn 

Panorma innland”Biblioteket må  

være der barna er”

Styret ved Universitetsbiblioteket i 

Tromsø (UB) har gjort et historisk 

vedtak om å kjøpe e-bøker framfor trykte 

bøker. UB har allerede 500 000 e-bøker i 

samlingen, men fra og med i dag vil UB 

aktivt velge e-bøker i stedet for trykte 

bøker.

 - Vi ser at studentene og forskerne først og 
fremst vil ha ting kjapt og tilgjengelig der de sitter 
og jobber. E-bøker har mange fordeler som gjør at 
vi nå velger å satse stort på dette formatet, og det 
passer også veldig godt inn i Universitetets 
satsning på eCampus for fleksibel læring. E-bøke-
ne er enkle å formidle og å forvalte, sier bibliotek-
direktør Helge Salvesen.
 Universitetsbiblioteket i Tromsø (UB) er det 
første biblioteket i Norge som har gått til det 
skrittet å velge e-bøker fremfor trykte bøker.  
Allerede i 1999 satset UB i Tromsø på elektro-
niske tidsskrifter. Da ble det vedtatt å velge 
elektroniske tidsskrifter framfor trykte.

- Dette er en 
overgang vi og 
våre brukere er 
svært godt 
fornøyd med, 
sier Salvesen og 
fortsetter med at 
UB forventer 
tilsvarende 
suksess med 
e-bøker. Med 
dette vedtaket blir UB i Tromsø, meg bekjent, det 
første biblioteket i Norge som tar skrittet fullt ut 
og trår over i den elektroniske verden. Trenden 
hos våre brukere og i markedet tilsier at e-bøker 
blir dominerende i akademisk sektor. Derfor 
mener vi at dette er en viktig og riktig satsning, 
avslutter Helge Salvesen.
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Med over 100 års histo-
rie bak seg tar Norsk 
lyd- og blindeskriftbi-

bliotek (NLB) i bruk stadig nye 
metoder for å nå ut til brukere 
med lesevansker og synshem-
ming. Siste skudd på stammen 
handler om streaming og direkte 
nedlasting av alle lydbøkene i 
samlingen. NLB tar dermed 
skrittet helt ut i den digitale fron-
ten og blir Norges første og enes-
te bibliotek som gir lånerne til-
gang til flere tusen lydbøker via 
nettet – hele døgnet. 
 – Den nye distribusjonsløs-
ningen er et viktig bidrag for å 
øke tilgangen til litteratur for 
våre brukergrupper, sier Øyvind 
Engh, direktør i NLB, og legger 
til at tjenesten er et supplement 
til dagens godt innarbeidede CD-
distribusjon.

MappaMi

På www.nlb.no har NLBs lånere 
tilgang til hele boksamlingen via 
den selvbetjente utlånsløsningen 
MappaMi, forteller Engh. Her 
kan lånerne nå laste ned lydbø-
ker til PC-en eller spille av boken 
direkte. Alle lydbøker leveres 
med integrert DAISY-spiller som 
gjør det enkelt å høre på lydbø-
ker fra NLB. DAISY er en lyd-
bokstandard som brukes i mer 
enn 30 land. Formatet gjør det 
enkelt å navigere for eksempel 
mellom kapitler og sider.
 Lånere som velger direkte av-
spilling (streaming) kobles auto-
matisk opp mot NLBs egenutvi-
klede spiller: NLB-direkte. Via 
NLB-direkte får du boka du øn-
sker å lese med det samme, uten 
at den tar plass på PC-en. 

Avtale med rettighetshaverne

Grunnen til at de norske folkebi-
bliotekene ikke har kommet i 
gang med samme type digital 
formidling, er at det foreløpig 
ikke har kommet i stand en av-
tale mellom de litterære rettig-
hetshaverne og bibliotekene. 
Denne snublesteinen er ryddet 
vekk for NLB, da rettighetsha-
verne og Kulturdepartementet 
har inngått en avtale som har 
gjort det mulig å etablere denne 
digitale formidlingsløsningen.
 For å hindre ulovlig spred-
ning, inneholder alle lydbøkene 
digital vannmerking med kryp-
tert informasjon, noe som opp-
fattes som langt smidigere enn 
DRM.
 – Det gjør det mulig å spore 
eventuell ulovlig spredning. Men 
vi forventer å oppleve svært lite 

En sprek digital 
101-åring
NLB er Norges største lydbokfabrikk, i tillegg til at de utgir  

omkring 400 bøker med punktskrift i året. Og de ønsker  

tettere samarbeid med folkebibliotekene.

AV ODD LETNES, REDAKTØR
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av det. Målgruppen vår er jo 
ikke interessert i å undergrave 
dette kulturelle godet ved å opp-
tre ulovlig.

Fra hånd til byte

Det startet for over 100 år siden 
da en gruppe interesserte perso-
ner begynte å lage bøker med 
punktskrift. Metoden minnet om 
måten man lagde bøker på i mid-
delalderen, ved ett og ett unikt 
eksemplar. Forskjellen var at de 
som lagde blindeskriftbøker ikke 
kalligraferte, men møysommelig 
prikket inn bokstavene fra Louis 
Brailles punkskriftalfabet for 
hånd.
 På 1950-tallet kom det lydbø-
ker på lydbånd og deretter på 
kassett. Begge disse teknologiene 
var store framskritt for de syns-
hemmede, selv om navigeringen 
sett med dagens øyne fortsatt var 
tungvint. Etter hvert kom det 
printere for punktskrift og i løpet 
av de siste årene har NLB tatt 
skrittet inn i den digitale alderen. 
Det utgis nå årlig til sammen ca 
1100 enheter med lydbøker (både 
skjønn- og faglitteratur, studielit-
teratur, aviser og tidsskrifter) og 
400 blindeskriftbøker.
 – Å lage en utgave av Aften-
posten med talesyntese, altså da-
tamaskinbasert tale, tar bare 
noen sekunder, mens bladet Vi 
Menn må en tur nedom India for 
å kodes før det kan formidles ut 
til brukerne, forteller Engh.

Formidling i sentrum

Det er lett å bli oppslukt av den 
fascinerende teknologien som for 
eksempel forvandler skrift til 
tale. Men selv om teknologien er 
interessant, er det formidling av 
kunnskap og kulturelle opplevel-
ser det handler om, understreker 
Engh.
 – Nå som alt er i ferd med å 
bli digitalt, vil dere da slutte å 
produsere bøker med punktskrift 
og bare satse på lydbøker?

Stort utvalg. Punkt-

skrift, lydbøker, ”ta og 

føle på”-bøker, er blant 

det NLB kan tilby blinde 

og svaksynte, forteller 

Øyvind Engh ved Norsk 

lyd- og blindeskrift-

bibliotek (NLB).
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 – Det er et spørsmål vi ofte 
får. Ser vi på tallene, viser de at 
kun én prosent av utlånene våre 
handler om punktskrift. Men 
svaret er likevel nei – vi har ingen 

planer om å droppe punktskrift-
bøker. For de som har punkt-
skrift som sitt skriftspråk, er det 
viktig med et bredt og variert til-
bud. Tenk deg selv hvor vanske-

lig det hadde vært om du var 
nødt til å ta inn all informasjon 
gjennom lyd. Det er derfor viktig 
å kunne tilby både lyd- og punkt-
skriftbøker.

Biblioteker, bruk oss!

NLB har et spesielt oppdrag med å sørge for bøker og tidsskrifter til blinde, svaksynte, dyslektikere og 
andre som har problemer med å lese trykt tekst. NLB ønsker å nå ut til flere innenfor målgruppen.
 – Blant brukerne våre finnes både privatpersoner og institusjoner. 
Vi har også en del biblioteker blant brukerne våre, forteller lederen 
for ”utlån/formidling”, eller NLBs bibliotek om man vil, Kari Kum-
meneje (bildet).
 – Men vi skulle gjerne samarbeidet tettere med folkebibliotekene. 
Mange av folkebibliotekets brukere har eller kommer til å få ulike 
typer lesevansker. For mange kan det være et langt skritt å ta hvis 
man skal takle disse utfordringene på egen hånd. Her kunne folkebi-
bliotekene kommet inn som et mellomledd. Det ville ha utvidet bi-
bliotekenes tjenester og produkter og det hadde trukket en ny mål-
gruppe til biblioteket, sier Kummeneje og legger til:
 – Hos oss er det ingen venteliste på våre egenproduserte lydbøker, 
den digitale teknologien gjør at en tittel alltid er tilgjengelig for brukeren.

NLB er et gratis lydbokbibliotek for alle med dysleksi, synshemming eller andre dokumenterte vansker med å 

lese trykt tekst. NLB er Norges største produsent av lydbøker og produserer både skjønn- og faglitteratur. NLB 

jobber for å bidra til inkludering og likestilling gjennom aktiv utnyttelse av teknologi.

NLBs oppgaver er i dag hjemlet i Åndsverksloven §17: ”Av utgitt litterært eller vitenskapelig verk eller musikk-

verk kan det i annen form enn lydopptak fremstilles eksemplar bestemt til bruk for blinde, svaksynte og andre 

som på grunn av funksjonshemning ikke kan tilegne seg verket på vanlig måte.”

...og i §17a:”Kongen kan bestemme at nærmere angitt organisasjon og bibliotek for vederlagsfri bruk for 

funksjonshemmede skal ha rett til på nærmere fastsatte vilkår å fremstille eksemplar av utgitt litterært eller 

vitenskapelig verk gjennom opptak på innretning som kan gjengi det”

Punktskrift (også kalt blinde-

skrift eller braille) er en skrift for 

synshemmede, som består av 

opphøyde punkter som kan føles 

med fingrene. Hvert tegn består 

av en celle med 6 punkter i hver. 

Dette kan gi 64 ulike kombinasjo-

ner av punkter i hver celle. 

Punktskrift kan gjengi bokstaver, 

skilletegn, tall og matematiske 

tegn. Det finnes også et punkt-

skriftbasert noteskriftsystem. 

(Kilde: Wikipedia)
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Panorma utland

Venter «bokløst gymnas»  
i Danmark 

I Danmark vil den videregående skolen 
allerede i 2015 være fullstendig papirfritt. 

Skolebøkene vil da være forvist til skap og depoter, 
mens nye, oppdaterte e-bøker vil prege mer og mer 
av undervisingen. Det sier direktør Poul Henrik 
Mikkelsen fra forlaget Systime, som er en av de 
største leverandørene til den danske undervisnings-
sektoren, til Berlingske.
 Mikkelsen mener at de eneste papirbøkene som 
da vil komme, vil bli trykket etter «print on 
demand»-metoden, altså et mindre antall bøker 
trykt opp etter behov. Resten vil være rene e-bøker, 
utgitt på lisens.

Berlin: “Bibliotek for framtiden  
- framtiden for bibliotekene”
Av professor Wolfgang Ratzek (…) 

I perioden begynnelsen av juni 
var 4600 fagpersoner fra over 40 

land samlet på den store konferansen 
”Bibliothekartag 2011” i Berlin. 
Målet var å drøfte ulike sider ved 
temaet ”bibliotek og framtid”. Mer 
en 300 foredrag organisert i ni 
moduler gjorde det vanskelig å velge 
ut det som passer best.

Sentrale emner var “bedriftsøkono-
mi”, “tjenesteyting”, “innovasjon”, 
“markedsføring” og “kvalifisering”. 
På 2350 kvadratmeter presenterte om 
lag 180 internasjonale foreninger, 
forleggere og stiftelser sine tjenester.  Les hele artikkelen på: http://www.bokogbibliotek.no/

Lekeborg av bøker
Barna i Drammen har fått en ny lekeborg på Drammensbiblioteket, melder dt.no. Borgen er laget av 
gamle bøker og ble åpnet i forbindelse med en utstilling om hvordan barn hadde det i gamle dager.

 Alle bøkene som er brukt skulle likevel kasseres, og bibliotekbetjeningen brukte en uke på å bygge 
borgen. Ideen kom egentlig fra et bibliotek i Trondheim, skriver dt.no.

God tur til Gøteborg
Bok og Bibliotek lyste i vår ut loddtrekning av 
tre billetter til Bok & Bibliotek-messa i 

Gøteborg i september. Omkring 150 meldte seg på 
konkurransen. 
 De heldige vinnerne ble: Per Olav Sanner, 
Stange bibliotek; Bente Kleiveland, Bergen Offent-
lige Bibliotek; Synnøve Baustad, Tromsø bibliotek 
og byarkiv. Da er det bare å bestille tog og hotell. 
God tur!
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Når eg kjem inn på folkebibliote-
ket, må eg vente ei stund før eg 
får treffe biblioteksjefen. Ho er 
oppteken med å rettleie og føre-
slå litteratur for ei gruppe vaksne 
framandspråklege som har nor-
skopplæring. Dei kjem innom 
kvar onsdag, og alle skryter av 
bibliotekaren.
 – Ein fordel med Analilia er 
at ho sjølv har framandspråkleg 
bakgrunn, veit betre enn nokon 
kva utlendingane strevar med. 
Derfor kan ho gje dei litteratur 
som er midt i blinken, seier nors-
klæraren Ellen Mikalsen, og legg 
leande til: – Ho er dessutan 
streng med elevane mine, og for-
manar dei til å lære seg norsk 

med ein gong dei kjem til landet, 
slik ho sjølv har gjort.

Frå Mexico city til Nesna

Analilia Castro Pedersen flytta 
frå Mexico til Noreg for sju år 
sidan, ho har bachelorutdanning 
i marknadsføring, grunnfag i 
spansk og praktisk-pedagogisk 
utdanning, og enda opp som bi-
blioteksjef på eit nes på Helge-
landskysten, her ho ved sida av 
jobben tek den obligatoriske bi-
bliotekarutdanninga. Eg ber hen-
ne fortelje om skilnaden mellom 
det meksikanske og det norske 
bibliotekvesenet, og her kjem 
Noreg heldig ut i samanlikninga:
 – Biblioteket her er eit unikt 

tilbod for folk, 
særleg for 
barn. I Mexico 
finst det nesten 
ikkje tilbod for 
barn. Det er 
berre bibliotek 
i dei største 
byane, og då 
gjerne berre 
universitetsbi-

bliotek. Elevar i barneskulen har 
ikkje tilgang på bøker, ikkje ein-
gong privatskulane satsar på bi-
bliotek, og ungdomsskuleelevane 
har berre tilgang på gamle bøker. 
Folk her i landet ser nok ikkje 
kor heldige dei er. Vi held til i ein 
liten kommune, likevel har vi 
20 000 einingar til utlån, med 
nye bøker, cd-ar og dvd-ar, og alt 
er gratis!

Folkebiblioteket 

flytta til skulen

Fram til 2008 heldt folkebiblio-
teket til i kjellaren på kommune-
huset. Kommunen samarbeidde 
med høgskulen, og høgskulebi-
bliotekaren var òg sjef for folke-
biblioteket, medan Pedersen var 
vanleg bibliotekar. I 2008 vart 
nyskulen bygd, folkebiblioteket 
flytta inn der, og året etter vart 
Pedersen forfremma til bibliotek-
sjef, med ansvar for den gamle 
samlinga og ei stor samling med 
barne-og ungdomslitteratur. Ele-
vane på Nesna fortel om det før-
re skulebiblioteket dei hadde, eit 
lite, uinspirerande rom utanfor 

Folkebibliotek 
og skulebibliotek  
i lykkeleg fusjon på Nesna 

Nesna må vere ein av dei kommunane som har mest bibliotek per innbyggjar. 

Dei omlag 1800 menneska som bor i helgelandskommunen kan boltre seg på 

høgskulebiblioteket, på folkebiblioteket og på skulebiblioteket. I 2008 slo 

dei to siste seg saman i det splitter nye grunnskulebygget. Det vart straks 

ein suksess.

TEKST OG FOTO: FRILANSJOURNALIST BERIT OKSFJELLELV

Omsorgsfull. 

Kvar onsdag 

rettleiar Analilia 

ei gruppe 

brukarar med 

framandspråkleg 

bakgrunn.
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skulen. Dei er takksame for dei 
nye lokala, og for å ha fått ein 
eigen bibliotekar. Før var det 
lærarane som stod for skulebi-
bliotekdrifta, som vanleg er dei 
fleste stader i landet.
 – Det må ha vorte mykje meir 
arbeid på deg etter at du òg fekk 
ansvaret for skulebiblioteket?
 – Ja, det kan du trygt seie. 
Overgangen frå å vere i ein mørk 
kjellar med få besøkande, til å 
komme i desse lyse, flotte lokala, 
med 200 elevar å betjene i tillegg 
til dei trufaste folkebibliotekkun-
dane, var stor. Stillinga mi er 
berre 70 %, men eg har mykje å 
henge fingrane i no, ja! Men det 
er gøy! ler Pedersen, som strekk-
jer seg langt for å tilfredsstille 
bibliotekbrukarane:
 – Vi har ingen filialar, så eg 
tek imot tingingar frå øyene 
Hugla, Tomma og Handnesøya, 
og møter gjerne folk derifrå på 
butikken for å levere lånemate-
riell til dei viss dei ikkje kan 
komme i opningstida vår.

Skjærgårdsbiblioteket

I fjor vart Nesna med i ei sa-
manslutning av sju helgelands-
kommunar som i nokre år har 
samarbeidd om arrangement. 

Dei kallar seg Skjærgårdsbiblio-
teket og består av kommunane 
Alstahaug, Dønna, Herøy, Træ-
na, Leirfjord, Lurøy og Nesna. 
Ved oppstarten utarbeidde dei 
ein felles bibliotekplan der det 
blir fokusert på biblioteka som 
kulturarena.
 – Med små kommunebudsjett 
til rådigheit er det vanskeleg å få 
til forfattarbesøk og slike arran-
gement åleine, men saman får vi 
det til! seier Pedersen, og nikkar 
samtykkjande når eg hintar om 
at det sikkert er fint å ha kolle-
gaer å samarbeide med òg.
 – I fjor, som var leselyståret, 
hadde vi ei rekkje arrangement. 
Så langt i år har vi hatt Levi Hen-
riksen på besøk. Dessverre kolli-
derte det med ein konsert på mu-
seet, så det vart ikkje så stort 
oppmøte som det vanlegvis er. 
Det er ulempen med ein liten 
stad; publikum er ikkje stort nok 
til å rekkje over fleire arrange-
ment i gongen.

Leseombod

Mange kommunar slit med å få 
nok leseombod. Det gjer ikkje 
Nesna, kanskje takk vere mar-
knadsføringsbakgrunnen til Pe-
dersen. 

 – På nettsidene våre legg eg ut 
kva dei sju fantastiske leseom-
boda i kommunen seier om kva 
det gjev dei å ha lesestund for be-
boarane på sjukeheimen, slik at 
alle kan sjå fordelane for dei fri-
villige. Sjølv om mange av dei 
eldre er demente og etterpå ikkje 
hugsar kva dei har fått lese høgt 
for seg, er det ei så verdifull 
stund både for dei sjølve og for 
høgtlesarane, at det absolutt er 
verd det.
 – I tillegg til dei sju vaksne 
høgtlesarane har vi òg ei gruppe 
ungdomsskuleelevar som les avi-
sar for eldre i skuletida. Det er 
ein av fordelane med å vere kom-
binert skule- og folkebibliotek: vi 
får engasjert alle, seier Pedersen, 
før ho må hjelpe ein klasse elevar 
som kjem ryande inn på bibliote-
ket på veg til kantina i øvereta-
sjen. Biblioteket er alltid ope for 
elevane i skuletida. Dei har ein 
eigen utlånsautomat slik at dei 
kan låne materiell når Pedersen 
ikkje er der. Folkebibliotekbru-
karane derimot må rette seg etter 
opningstidene. 

Analilia Castro 

Pedersen fortel 

elevane korleis 

dei finn det dei 

er ute etter på 

internet.
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I følge Norsk barnebokinsti-
tutts statistikk har antallet 
barne- og ungdomsbøker 

økt betraktelig de siste årene. I 
1978 ble det utgitt 409 nye titler 
for barn og unge, i 1988 var 
ikke tallet steget mer enn til 
437, men i 1998 kom det ut 743 
nye bøker, og i 2008 1158. Tal-
lene for 2010 er ikke klare ennå, 
men i 2009 kom det 1162 nye 
bøker for barn og unge. Derfor 
er det bred enighet om at barn 
og unge i Norge har et godt lit-
teraturtilbud.
 
Bildebokutgivelsene 

øker mest

De største bokgruppene som 
produseres for barn og unge i 
dag er romaner, bildebøker og 
faglitteratur. Romanen er den 
største bokgruppen. For få år si-
den ble det gitt ut flere fagbøker 
for barn og unge enn bildebøker. 
Men dette forholdstallet er nå 
snudd – det gjelder både for 

oversatte og originalt norske 
produksjoner (Tabell 1). 
 For øvrig er det verdt å merke 
seg at økningen i romanutgivel-
sene er betydelig større enn det 
antall som behandles innenfor 
innkjøpsordningen. Det antall 
romaner som er blitt meldt opp, 
og det antall som er blitt kjøpt 
inn, har holdt seg relativt stabilt i 
10 års-perioden 2000 – 2009 
(105 påmeldte og 91 innkjøpte i 
år 2000, 119 påmeldte og 94 
innkjøpte i år 2009). Mens bilde-
bokpåmeldingen, og bildebo-
kinnkjøpet har økt betraktelig. 
(Påmeldingen av bildebøker økte 
fra 28 i år 2000 til 51 i år 2009, 
men gjennomslaget på ordningen 
har avtatt: I år 2000 ble 23 av de 
påmeldte titlene kjøpt inn, dvs 
82 %. I år 2009 ble 39 titler 
kjøpt inn, hvilket svarer til 
76 %.)
  Kanskje har produksjonsstøt-
ten til bildebøker bidratt til å ska-
pe et eget rom for kunstnerisk ut-

foldelse innen barnelitteraturen? 
Intensjonen med produksjons-
støtteordningene er å redusere ut-
givelseskostnadene til forlagene.1 
De kan få bistand til å utgi en 
rekke kvalitetsbildebøker, kvali-
tetstegneserier, bøker på nynorsk 
og nye utgaver av klassikere. 
Både når det gjelder bildebøker 
og tegnserier fordeles støtten mel-
lom forlag og tegnserieskapere/
bokillustratører. Målet må være å 
fremme produksjon av verk som 
har en høy visuell kvalitet uten 
samtidig å måtte skjele til salgbar-
heten. Men slett ikke alle de origi-
nalt norske bildebøkene får pro-
duksjonsstøtte, så det kan ikke 
være den alene som skal tilskrives 
æren for de mange nye bildebø-
kene som også er blitt bemerket 
internasjonalt. I samme periode 
er utgivelsene av oversatte bilde-
bøker økt sterkere enn utgivelse-
ne av oversatt faglitteratur (se fi-
guren over). Ingen av disse 
bokgruppene får offentlig støtte 

Av Kristin Ørja-

sæter, direktør 

for Norsk barne-

bokinstitutt

Tabell 1 2001 2005 2009

Nye barne- og ungdomsromaner (norske, oversatte, nyutgivelser) 294 503 545

Derav norske barne- og ungdomsromaner 101 135 167

Nye bildebøker (norske, oversatte, nyutgivelser) 165 190 296

Derav norske bildebøker 36 55 93

Ny faglitteratur for barn og unge (norske, oversatte, nyutgivelser) 226 186 243

Derav norsk faglitteratur for barn og unge 63 65 81

Kilde: Norsk barnebokinstitutts årlige statistikk over barne- og ungdomslitteratur.  

Nyutgivelsene i materialet er tallmessig beskjedne.

Norsk barnelitteratur  
Et verbalt nasjonalt spørsmål? 

Det gis ut stadig flere barne- og ungdomsbøker i Norge, og stadig flere av 

dem er illustrert. Hvordan ivaretas det visuelle i den offentlige litteratur-

støtten? Hva slags visuell kompetanse sikrer kvaliteten i redaksjoner, vur-

deringsutvalg og litteraturkritikk?
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– verken til produksjon eller inn-
kjøp. Bildebok- og fagbok-utvik-
lingen må derfor også tilskrives 
andre faktorer enn den norske lit-
teraturstøtten. Forklaringen kan 
være så enkel som at den visuelle 
kultur som preger samfunnet og 
mediene, og som avspeiles i sam-
tidskunsten, også påvirker utvik-
lingen av barne- og ungdomslit-
teraturen. 

Undersøkelse 

av innkjøpsordningen

Norsk barnebokinstitutt har på 
oppdrag fra Norsk kulturråd 
foretatt en undersøkelse av Inn-
kjøpsordningen for ny norsk 
skjønnlitteratur for barn og 
unge. En del av tallene overfor 
er fremkommet i denne under-
søkelsen, som ble utført av spe-
sialbibliotekar Sofie Arneberg. 

Hun har sammenlignet listene 
fra Norsk kulturråds påmeldin-
ger og tildelinger med Norsk 
barnebokinstitutts egen boksta-
tistikk og bokkatalog.2 Under-
søkelsen bekrefter at innkjøpet 
øker, men ikke i samme takt 
som utgivelsene. Derimot gis det 
stadig ut flere titler som ikke 
meldes opp til innkjøpsordnin-
gen (Tabell2). 

Visuelt.

De visuelle 

mediene brer om 

seg og påvirker 

barne- og 

ungdomslittera-

turen i visuell 

retning. 
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I år 2000 ble det gitt ut 719 nye 
barne- og ungdomsbøker i Nor-
ge (se figuren over). 269 av dem 
var originalt norske, av disse 
klassifiseres 164 som skjønnlit-
teratur, den bokgruppen som hø-
rer hjemme i innkjøpsordningen. 
Men bare 135 av disse ble meldt 
opp til ordningen, og 118 kjøpt 
inn. I tillegg ble det kjøpt inn 13 
faktabøker. I år 2009 var tallene 
steget: Det ble gitt ut 1162 bøker 
for barn og unge, 361 var origi-
nalt nye norske, av disse er 280 
skjønnlitterære, bare 180 titler 
ble meldt på til innkjøpsordnin-
gen, og 135 ble kjøpt inn. Dessu-
ten kan vi regne med et innkjøp 
av 25 faktabøker på den selekti-
ve Innkjøpsordningen for faglit-
teratur for barn og unge.  
  Dette viser at av den totale 
utgivelsen av nye bøker for barn 
og unge i år 2000 ble 21 % om-
fattet av disse to innkjøpsordnin-
gene. I år 2009 var prosenten 
sunket til 14 %. Innkjøpsordnin-
gen omfatter altså ikke en spesi-
elt stor del av den samlede pro-
duksjonen. Ordningen er et 
partssamarbeid som regulerer 
forholdet mellom forfattere, for-
lag og stat. Men det kan se ut til 
at betydningen av innkjøpsord-
ningen avtar ettersom utgivel-
sestallet øker. Det kan ha mange 
årsaker, som for eksempel at 
oppgjøret til forlagene avkortes 
når det kjøpes inn flere bøker 
enn budsjettet tar høyde for, at 
prispolitikken fordrer flere utgi-
velser, og at flere forfattere gir ut 

mer enn en bok i året (en forfat-
ter kan kun ha én bok på ordnin-
gen pr år). Det jeg etterlyser, er at 
innkjøpsordningen speiler utvik-
lingen med hensyn til hva barne- 
og ungdomslitteratur er i dag.  
   De offentlige ordningene er, 
med unntak av produksjonsstøt-
ten for bildebøker og tegnserier, 
innrettet på å fremme verbal lit-
terær kvalitet. Fra gammelt av 
handler litteraturstøtten om å 
bevare nasjonalspråket gjennom 
å sikre bestanden og utviklingen 
av en verbal litteratur, som til-
skrives evnen til å formidle den 
nasjonale ånd slik den til enhver 
tid utvikles. Men mediene har 
endret seg, og samfunnet er blitt 
alt mer visuelt orientert. Sam-
tidskunsten er kjennetegnet ved 
at en rekke kunstarter og medie-
former samhandler. I voksenlit-
teraturen har dette fortonet seg 
som sjangeroverskridelser, men 
barnelitteraturen går lengre. Der 
står møtet mellom ord og bilder 
sentralt. Ettersom de visuelle me-
diene har fått sterkere gjennom-
slag, er barne- og ungdomslitte-
raturen blitt alt mer visuell. 
Bildebøkene er i dag ikke bare 
henvendt til små barn, det gis ut 
bildebøker som passer best for 
ungdom. En rekke bildebøker 
betraktes som allaldersbøker og 
merkes med alle alderskodene i 
Biblioteksentralens system. Det 
utgis flere tegneserier for moden 
ungdom enn for de unge, til og 
med romanene er i utvikling mot 
det visuelle. Grafiske romaner er 

Tabell2 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nye barne- og ungdomsbøker 719 718 742 696 770 915 925 979 1156 1162

Originalt nye norske titler 269 214 230 226 285 268 292 301 342 361

Norsk skjønnlitteratur 164 151 171 167 220 203 247 240 288 280

Påmeldt innkjøpsordningen 135 116 117 119 131 149 150 152 169 180

Innkjøpt 118 104 111 111 115 129 123 128 134 135

Kilde: Norsk barnebokinstitutts årlige statistikk over barne- og ungdomslitteratur, samt Norsk kulturråds oversikt over påmeldte og innkjøpte titler på Innkjøpsordningen 
for ny norsk skjønnlitteratur for barn og unge
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det nyeste begrepet innenfor lit-
teratursjangrene. Derfor er det 
betenkelig at litteraturstøtten, 
som er legitimert i behovet for å 
sikre tilgjengelighet, kvalitet, 
bredde og mangfold, i såpass li-
ten grad innskriver det visuelles 
betydning i samtidslitteraturen 
for barn og unge. For det visuelle 
aspektet ved barne- og ungdoms-
litteraturen er ikke skrevet inn i 
den avtaleteksten som regulerer 
innkjøpsordningen. Illustratøre-
ne er ikke avtalepartnere og visu-
ell kompetanse er ikke sikret i 
vurderingsutvalgene på samme 
måte som verbal litterær kompe-
tanse. Dette medvirker til å gi 
inntrykk av at ordningen er ba-
sert på et foreldet barnelittera-
turbegrep, eller kanskje det er 
rettere å si at innkjøpsordningen 
er preget av sin historie, den er 
utformet på voksenlitteraturens 
premisser på en måte som tilslø-
rer barne- og ungdomslitteratu-
rens aktuelt visuelle karakter.  
   Intensjonen med innkjøps-
ordningene er å sikre utgivelse, 

tilgang og forfatterinntekter.3 
Bildebøker betraktes som 
skjønnlitteratur og har sin plass 
innenfor Innkjøpsordningen for 
ny norsk skjønnlitteratur for 
barn og unge. I et 10 års-per-
spektiv er denne bokgruppen 
mer enn fordoblet i ordningen. 
Romaner er langt den største 
bokgruppen – både i innkjøps-
ordningen og i forhold til hva 
som for øvrig utgis. Men ingen 
andre bokgrupper for barn og 
unge har økt så sterkt som bilde-
bøkene. 

Mangel på visuell kompetanse  
Det står godt til med den norsk 
barne- og ungdomslitteraturen. 
Riktignok kunne kunnskapen om 
den nye barne- og ungdomslitte-
raturen jevnt over vært høyere, 
men nye bøker blir anmeldt i 
NRK radio og i en rekke aviser. 
Det finnes dessuten et eget anmel-
dernettsted som har eksistert si-
den 2003; www.barnebokkritikk.
no bringer tre anmeldelser av ny 
barne- og ungdomslitteratur hver 

uke. I tillegg arrangerer Norsk 
barnebokforum hvert år en lands-
omfattende foredragsturné der de 
orienterer om årets nye bokutgi-
velser. Mer betenkelig er det at 
barne- og ungdomslitteraturen 
står svakt på universitetene, i for-
hold til annen litteraturundervis-
ning. Til gjengjeld er den noe ster-
kere til stede i enkelte sentrale 
fagutdanninger, så som i biblio-
tek-, førskole- og lærerutdanning. 
Det mest betenkelige er kanskje at 
de som arbeider med barne- og 
ungdomslitteratur i undervisning, 
forlag, vurderingsutvalg og presse 
i overveiende grad bare har profe-
sjonell kompetanse i verbal litte-
ratur. 
  Årsaken til den ensidige kom-
petansen kan synes opplagt: Lit-
teratur er tradisjonelt definert 
som en verbal kunstart. Innenfor 
akademia er det lite kontakt mel-
lom litteraturfaget og de visuelle 
kunstfagene. Barnelitteratur står 
som nevnt svakt som forsknings-
felt innen litteraturfaget, men er, 
meg bekjent, helt fraværende i de 
visuelle kunstfagene. Den nød-
vendige kompetansen i visuell 
barnelitteratur er derfor ikke å 
oppdrive. Men det er behov for at 
den utvikles, nå.
  Den sterke visuelle økningen 
innen barne- og ungdomslittera-
turen er ikke uventet, medie- og 
samfunnsutviklingen tatt i be-
traktning. Vi lever i en visuell 
kultur. Den speiles selvfølgelig i 
barne- og ungdomslitteraturen. 
Kunnskapen om litteraturen må 
fornyes i takt med utviklingen 
slik at det avspeiler seg i under-
visningen, i redaksjonene og vur-
deringskomiteene, og slik at den 
visuelle litteraturen møtes av en 
kvalifisert barne- og ungdoms-
bokkritikk i media. 

1   http://www.kulturrad.no/fagomrader/litteratur/pro-
duksjonsstotte. [Lesedato 08082011]

2   Se: www.barnebokinstituttet.no/biblioteket
3   http://www.kulturrad.no/fagomrader/litteratur/inn-

kjopsordninger/skjonnlitteratur_/. [Lesedato 
08082011]

Betenkelig. De som arbeider med barnelitteratur har først og fremst 

kompetanse i verbal litteratur.
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Bok og Bibliotek er 

tilgjengelig for iPad, 

PC, Mac og Android – 

som et alternativ til det 

tradisjonelle papir-

abonnementet.

De norske avisene er så 
vidt i siget, og foreløpig 
er bare en håndfull tids-

skrifter kommet i gang med e-ut-
gaver – til tross for at det er stor 
enighet om at nettbrettene er 
kommet for å bli. Det er derfor 
viktig å høste erfaringer med den-
ne typen formidling. Jeg tror også 
bladet vil nå nye lesere på denne 
måten. En del av de yngste innen-
for målgruppen vil kanskje fore-
trekke å lese på skjerm fremfor 
papir. Mange av oss eldre er også 
i full gang med å eksperimentere 
med alternativer til papir.

 I dag er Bok og Biblio-
teks elektroniske utgave 
beregnet på iPad, PC, 
Mac og Android. Neste 
skritt blir å tilrettelegge 
for bedre lesing på mobil-
telefoner.

Med den nye tilgjenge-

ligheten er Bok og Bibliotek nå 
bare noen tastetrykk unna. Det 
vil si, du må først innom en av 
verdens største bladkiosker på 
nett, som heter Zinio. Gjennom 
vårt medlemskap i Fagpressen 
fikk vi et helt klart interessant 
tilbud fra Zinio. Denne forholds-
vis lave inngangsbilletten var 
med på å gjøre at vi slo til.

En av fordelene med e-utga-

ven av Bok og Bibliotek er at 
alle lenker blir klikkbare. Det 
legges altså til rette for en mer 
dynamisk lesemåte enn det vi er 
vant med fra for eksempel en 

tradisjonell pdf. Foreløpig er det 
ellers få forskjeller mellom digi-
tal- og papirutgaven, men syste-
met legger til rette for at flere fi-
nesser kan legges til etter hvert.
 Ønsker du å kjøpe Bok og Bi-
bliotek elektronisk, klikk deg inn 
på knappen øverst til høyre på 
hovedmenyen på bokogbiblio-
tek.no – ”KJØP BLADET TIL 
PC/MAC/iPad – og følg veien 
derfra.

- Red.

BoB som e-utgave
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I følge den amerikanske bibli-
otekhistorikeren Michael 
Harris hadde USAs folkebi-

bliotek ved inngangen til 
1930-tallet forfalt til byråkratis-
ke strukturer uten noe annet mål 
enn å overleve som nettopp det. 
Så kom truslene mot demokrati-
et i form av nazisme og stalinis-
me. De ga bibliotekene en ny ek-
sistensberettigelse. Bibliotekene 
ble partisaner for demokrati ved 
å være arenaer for åpenhet og 
mangfold – arenaer der ulike ver-
dier, ideologier og politiske syns-
punkter kunne spille seg ut mot 
hverandre.
 Kan vi si det samme i dag i 
forbindelse med framveksten av 
det flerkulturelle og digitale sam-
funnet?

Noen ganger, når man hører 

om de mest fantasifulle på-

funn for å tiltrekke seg brukere 
– utlån av skøyter, ski og skate-
board for eksempel – synes Har-
ris’ beskrivelse av byråkratiske 
strukturer som har formålsløs 
overlevelse som mål, å være dek-
kende.
 Men gir det flerkulturelle og 
digitale samfunnet folkebibliote-
kene en ny begrunnelse på sam-

me måte som truslene mot demo-
kratiet gjorde på 1930-tallet? Jeg 
tror det. Ja, jeg ikke bare tror det 
– jeg er sikker på det. Jeg vet det. 
De tragiske hendelsene vi har 
opplevd denne sommeren doku-
menterer med all ønskelig tyde-
lighet hvordan framveksten av 
det flerkulturelle samfunnet, så 
vel som digitaliseringen, gjør bi-
blioteket mer nødvendig enn kan 
hende noen gang. Det vi har opp-
levd, forteller oss tre ting:
 Vi trenger arenaer der vi ek-
sponeres for det flerkulturelle 
samfunnets mangfold og lærer 
oss til å akseptere det.
 Digitaliseringen gjør det mu-
lig å leve i virtuelle bobler der vi 
bare eksponeres for holdninger 
som bekrefter våre egne. Vi tren-
ger arenaer som utsetter oss for 
korrigerende og siviliserende 
motforestillinger.
 Vi trenger arenaer som kan 
bidra til kulturell empati.

La det være klart: Bomben i 
regjeringskvartalet og drapene 
på Utøya er bare én manns an-
svar. Ingen andre har noe som 
helst ansvar for at en mann går 
rundt med gevær på en politisk 
ungdomsleir og systematisk tar 

livet av person etter person. Men 
samtidig er det klart at det tanke-
godset som Anders Behring Brei-
viks sinnssyke ideer og handlin-
ger vokste ut av, er overraskende 
gjengs. Det skal en galning til for 
at slike tanker skal lede til den 
type handlinger som Anders 
Behring Breivik gjennomførte. 
Slike galninger er det heldigvis 
ikke mange av.
 Men det tankegodset han har 
gitt uttrykk for i ulike nettfora er 
rikt representert og tilsynelaten-
de akseptert i både norsk og eu-
ropeisk offentlighet. Vi finner det 
på Stortinget, i den svenske Riks-
dagen, i det danske Folketinget 
og de fleste andre europeiske na-
sjonalforsamlinger. Naturligvis 
er det ingen som helst grunn til å 
mistenke Christian Tybring-
Gjedde, Hans Rustad, Hege 
Storhaug, Siv Jensen eller Pia 
Kjærsgaard for terroristiske til-
bøyeligheter. Men de holdninge-
ne de står for vil – om de skulle 
settes ut i livet i praktisk politikk 
– med nødvendighet lede i anti-
demokratisk retning.
 For hva gjør man dersom 
man virkelig tror – slik stortings-
representant Tybring-Gjedde 
skrev i fjor – at framveksten av 
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det flerkulturelle samfunnet er i 
ferd med å rive landet vårt i fil-
ler? Kan man sitte rolig å se på at 
landet rives i filler? Hva skal 
man gjøre hvis man virkelig tror 
at vi er utsatt for en stille okku-
pasjon der vårt demokrati skal 
skiftes ut med sharia og islamske 
normer og verdier? Det er jo det-
te som må ligge i Siv Jensens ut-
trykk «snikislamisering». Kan 
man sitte rolig og se på det?
 Tror man på det Christian 
Tybring-Gjedde og Siv Jensen 
hevder, må man ta de nødvendi-
ge virkemidlene i bruk for å stan-
se framveksten av det flerkultu-
relle samfunnet som vil rive 
landet i filler og lede til at islam-
ske normer og rettsregler okku-
perer det norske samfunnet.

Men poenget – ved siden av 

at trusselbildet er falskt – er 
at slike virkemidler med nødven-
dighet vil være ikke-demokratis-
ke. Det flerkulturelle samfunnet 
lar seg ganske enkelt ikke stanse 
– i alle fall ikke med demokratis-
ke midler. I den grad det flerkul-
turelle samfunnets motstandere 
har fått gjennomslag i norske po-
litikk, er det ikke de vakreste si-
dene ved det Norge vi de siste 
ukene har stått opp for å forsvare, 
som har vist seg. Det var ikke 
nattlige politiraid for å kaste barn 
ut av landet vi tenkte på da vi 
gikk i rosetog og lovte hverandre 
at svaret på terroren skal være 
mer åpenhet, mer demokrati, mer 
toleranse og mer kjærlighet.
 Grunnleggende trender med 
samfunnsomformende kraft, lar 
seg ikke stanse med demokratis-
ke midler. Slik var det med indus-
trialiseringen og moderniserin-
gen på slutten av det 19. og 
begynnelsen av det 20. århundre. 
De som forsøkte å stanse den ble 
reaksjonære maskinstormere. 
Antimodernistene endte ofte 
langt ute på ytterste høyre fløy.
 Derimot kunne man velge 

hva slags industrisamfunn som 
skulle utvikle seg. Skulle man 
slippe kapitalkreftene fri? Der 
man valgte det, ble resultatet ut-
bytting, fattigdom og ufrihet. El-
ler skulle man styre kapitalkref-
tene med utgangspunkt i 
fellesskapets behov? Det valgte 
man i de nordiske land. Det re-
sulterte i en økning i velstand og 
frihet for folk flest som savner 
sidestykke i verdenshistorien.
 Framveksten av det flerkultu-
relle er i dag en slik grunnleg-
gende trend. Den kan ikke velges 
bort. Derimot kan vi velge hva 
slags flerkulturelt samfunn vi vil 
ha – skal vi ha et samfunn med 
dynamisk og fruktbar utveksling 
mellom ulike kulturuttrykk? 
Innenfor det musikalske feltet 
har vi sett hvor fruktbart utveks-
ling mellom ulike musikalske ut-
trykksformer som klassisk, fol-
kemusikk, jazz og rock kan være. 
Dette kan vi kalle integrasjonsal-
ternativet. Skal vi ha et samfunn 
der vi lever isolert fra hverandre i 
parallellsamfunn preget av lav 
tillit på tvers og regelmessige ut-
brudd av konflikter? Dette kan 
vi kalle enklavealternativet. Eller 
skal vi velge assimileringsalter-
nativet der minoritetskulturene 
tvinges til å forlate sine verdier 
og kulturuttrykk og presses inn i 
majoritetskulturen – et alternativ 
som forutsetter undertrykking av 
minoritetskulturelle uttrykk? 
 Dette er de alternativene vi 
står overfor. For meg er det ikke 
tvil om at integreringsalternati-
vet er det av de tre alternativene 
som både har bærekraft, er for-
enlig med demokrati og vil gi oss 
det kvalitativt beste samfunnet.

Og her kommer biblioteke-

nes nye rolle inn. Eller kanskje 
vi heller skal si: revitaliseringen 
av bibliotekenes tradisjonelle 
rolle:
 For integrasjonsalternativet 
forutsetter arenaer der mennes-

ker blir synlige for hverandre på 
tvers av kulturell og sosial tilhø-
righet. I PLACE-prosjektet har vi 
etter hvert mye dokumentasjon 
på at bibliotekene kan yte viktige 
bidrag her.
 Integrasjonsalternativet for-
utsetter empati – at vi kan leve 
oss inn i og forstå andre mennes-
kers situasjon – også mennesker 
som er forskjellige fra oss. Også 
det er blitt tydeliggjort denne 
sommeren. Litteraturen har po-
tensial til å skape empati. Derfor 
får bibliotekenes rolle som litte-
raturformidlere ny betydning. 
Mange bibliotek tar i tillegg i 
bruk andre arbeidsformer for å 
fremme empati og forståelse på 
tvers av kulturtilhørighet. Et av 
bibliotekene vi samarbeider med 
i PLACE-prosjektet – Torshov fi-
lial av Deichmanske bibliotek – 
har for eksempel en forteller-
gruppe for ungdom. Der møtes 
unge mennesker på tvers kultu-
rell tilhørighet med utgangs-
punkt i fortellinger. Det fremmer 
kulturforståelse på tvers. I erin-
dringsgruppa for voksne formid-
ler mennesker med ulik etnisk og 
kulturell bakgrunn sine historier 
for hverandre. Utvilsomt også et 
bidrag som fremmer kulturell 
empati og forståelse for «de an-
dre».
 Noe annet som er blitt tyde-
liggjort denne sommeren er nød-
vendigheten av å sivilisere disku-
sjonen og kommunikasjonen på 
nettbaserte fora. Også her har 
bibliotekene med sin doble for-
ankring i informasjonsteknologi 
og kultur et åpenbart ansvar og 
et åpenbart potensial. Hva kan 
bibliotekene gjøre for å sivilisere 
nettet?
 La oss legge jakten etter fikse 
påfunn på hylla og konsentrere 
oss om å utvikle arbeidsformer 
som svarer til det som er begrun-
nelsen og oppgaven vår i det fler-
kulturelle samfunnet. 
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Kunst for barn er ein jun-
gel. Bøker, filmar, teikne-
seriar, tv-seriar, teater, og 

enda fleire uttryksformar; det 
kryr av dei, akkurat slik det gjer 
for oss vaksne. I denne jungelen 
krev det ekspertise for å manøv-
rere seg, det krev kunnskap for å 
kunne skilje kvaliteten frå møk-
ka, kunsten frå kommersialismen.
 Vi bibliotekarar har første-
hands kjennskap til denne proble-
matikken. Vi møter han når for-
eldre kjem bort til oss med 
forvirring i blikket og spør om vi 
har nokon gode bøker å anbefale 
til barna deira. Og vi kan møte 
han når barna sjølv spør etter 
tips. Dette er eit av dei store privi-
legia ved å jobbe i biblioteket: Vi 
kan uttale oss på basis av kvalite-
ten i verket, utan å måtte ta om-
syn til sal eller marknadsføring 
eller retningslinjer ovanfrå. Når 
nokon spør oss om å anbefale ei 
bok, så treng vi ikkje å stelle oss 
til kva bokhandelkjeden ønskjer å 
selje akkurat no. Vi står fritt, 
ikkje minst til å gå bakover i tid 
og løfte fram verk som er eldre 
enn årets nykommarar. Alt dette 
har gjort, og gjer oss, til kompe-
tente yrkesutøvarar. 

Men det er ei stor utfordring 
å vite kva som er kvalitet og kva 

som ikkje er det, kva som er 
kunst og kva som kommersialis-
me. Ekstra vanskeleg blir det når 
ikkje ein gong kritikarar maktar 
å sjå skilnaden. Barne- og ung-
domsbøker har lenge vore ste-
moderleg behandla i norsk pres-
se, og om det ser ut til å betre 
seg, så går det sakte. Dessverre 
gjeld dette også barnefilmar, som 
ofte verker til å bli omtalt som 
noko eige, med kriterium som 
skil seg frå korleis vaksen-
filmar blir omtalt. 

Eit godt eksempel på 

dette, er filmatiserin-

ga av Anne-Cath. 

Vestlys bøker om 

Knerten. Desse filmane 
har fått god motta-
king i norsk presse, 
og i mange 
meldin-
gar 
vart 
det 
trekt 
fram at dette var gode 
filmar for barna, eller 
at dette ville barna 
like. Nærast ingen 
skreiv noko om at no-
kre av dei var gode 
filmar i seg sjølv. Det 
er underleg, og rosen er 

beint fram uforståeleg når ein ser 
kor svake filmane er. Knerten-
filmane er ikkje særleg gode, nei, 
ein kan heller seie at dei på sett 
og vis er noko av det verste norsk 
filmproduksjon kan vise fram frå 
dei siste åra. Det tekniske hand-
verket verker til å vere solid, men 
etterkvart skjønner ein at det 
ikkje er noko igjen frå Vestlys 
magiske univers. Knerten-filma-

ne lid av det som verker til 
å vere den nye sjukdom-
men i norsk film: Om 
ein berre får det til å sjå 
ut som ein proff ameri-
kansk film, så satsar ein 
på at alt det andre ikkje 
er så viktig. 

Eit anna eksempel 

er Biler 2 som no 

går på kino. 

Her har dei 
norske 

film-
kriti-

karane 
vore ei-

nige i sin slakt, og 
det er vanskeleg å ikkje 
gi dei rett: Biler 2 er eit 
merkeleg fullendt 
makkverk. At filmsel-
skapet og produsenta-
ne i det heile tatt har 
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tenkt at dette skulle vere ein film 
for barn, kan få ein til å vakne på 
natta med tankar om at det finst 
godt vaksne og beint fram for-
nuftige folk der ute som faktisk 
ikkje vil barna våre godt. 
 Biler var ein av storfilmane 
frå Pixar for nokre år tilbake, og 
det er ein film som verkeleg har 
slått på stortromma i forhold til 
produktutnytting. Det finst 
knapt eit barn, det vil seie ein 
gut, som ikkje har ein eller an-
nan leike på rommet sitt som 
stammar frå Biler. Men kanskje 
meir enn å vere ein særleg god 
film, var Biler eit stort eventyr 
for barna. Med Biler 2 har Pixar 
brote kontrakten med barna, og 
laga ein film som mest av alt 
verker som ein dårleg actionfilm 
for vaksne. Eg var og såg filmen 
saman med sonen min, og eg var 
så sliten som eg aldri før har 
vore i ein kinosal da det heile 
var ferdig. Det var ikkje ei ei-
naste scene i filmen som ikkje 
gjekk i høggir. Der karakterane i 
første filmen var sakte bygd 
opp, slik at dei til slutt vart men-
neskelege, er dei i denne filmen 
køyrande tomrom. Der dei i før-
ste filmen køyrer om kapp og 
hovudkarakteren lærer noko 
om vennskap og livet og slike 
ting som ein lærer når ein er ho-
vudkarakterar i barnefilmar, så 
lærer dei særs lite i Biler 2. Dei 
lærer at nokon bilar er spionar 
og at ein skurk har lyst til å tene 
pengar på å selje olje. Og bilane 
har fått våpen! Og dei drep kva-
randre! Midt i ei av dei ville sky-
tescenane lente sonen min seg 
inntil meg og sa: Pappa, jeg liker 
det best når de kjører om kapp. 

Så sjølv om Biler 2 fekk uni-

son slakt, både her til lands og 
i USA, så enda eg opp på kino for 
å sjå den saman med guten min. 
Kvifor? Fordi det ikkje var råd å 
la vere! Den enorme produktu-
viklinga i kjølvatnet av den før-

ste filmen hadde skapt ein så ek-
strem etterspørsel at det ikkje var 
nokon veg utanom. Og eg må 
innrømme: Eg tenkte at det kun-
ne ikkje vere så gale, det er Pixar, 
det er ein teiknefilm for barn, 
kor dårleg kan den eigentleg 
vere?
 Men Biler 2 er eit makkverk, 
eit langt, langt makkverk, pakka 
inn i det flottaste av det flottaste 
du kan tenkje deg av teiknefilm-
produksjon – det er muleg å så 
detaljane i asfalten dei køyrer på! 
Og for nokre fargar!
 Etter å ha sett Biler har guten 
min leika kontinuerlig med ka-
rakterane frå filmen. Etter å ha 
sett Biler 2 har han nesten stop-
pa. Det har kome noko inn i han, 
noko som gjer at han ikkje lenger 
løfter opp dei små leikebilene frå 
filmen, men heller finn på andre 

leiker. Det er ein bragd: Ein film 
som får barna til å slutte å leike 
med produkta som filmen sjølv 
har skapt.

Og det leiar meg tilbake til 

opningspoenget: Kunst for 
barn er ein jungel. Og eg trur 
barna òg kjenner på dette etter-
kvart. Det kanskje såraste er når 
dei sjølv opplev å bli skuffa over 
ein film, ei bok, ein teikneserie 
som dei hadde trudd skulle gi dei 
ei oppleving av dei sjeldne. Dei 
spurte om kunst, men fekk 
møkk. Det er noko dei ikkje vil 
oppleve på biblioteket. 

Alle biblioteker ønsker seg en effektiv og pålitelig løsning 
for merking av bøker samt inn- og utlevering.

Interconnect AS har levert strekkodelesere, etiketter, 
etikettskrivere og programvare for inn-/utlevering 

av bøker i mer enn 20 år.

Be om referanser, vi har mange! 
Ring 67 16 64 00 eller kontakt oss på 

data@interconnect.no

La strekkodene 
hjelpe dere!
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Det tar tid å utvikle en fel-
les forståelse av Norge 
etter 22. juli. I starten 

må hver enkelt snakke for seg 
selv. Fire uker senere så jeg det 
slik. Angrepet på Utøya skar en 
dyp flenge i Norges kropp. Kut-
tet starter med blod, sjokk og 
smerte. Det fortsatte med raseri, 
fortvilelse og en jakt på forkla-
ringer. Bomben var tenkelig. Sky-
tingen var utenkelig. Hva gjør vi 
nå, etter at det utenkelige har 
skjedd?
 På IFLA 2011 i Puerto Rico 
holdt Anne Hustad et sterkt inn-
legg om terrorangrepet på et 
møte med den dristige tittelen 
“How to Fix the World”. Den 
andre taleren var Ismail Seragel-
din, direktøren for Bibliotheca 
Alexandrina. Serageldin fortalte 
om ringen av frivillige som be-
skyttet biblioteket under opprø-
ret i Egypt. Alexandrina var ett 
av Mubaraks prestisjeprosjekter. 
Hans kone Suzanne satt sentralt i 
ledelsen. Nå ser vi Mubarak på 
sykeseng, bak gitter, i rettssalen. 
Han er anklaget for mord på sin 
egen befolkning.
 
Gjennom Utøya har verden 

kuttet seg inn i Norge. For 

meg er dette lærdommen av 22. 
juli. Gro Harlem Brundtland på-
sto i sin tid at Norge var et land i 
verden. Dette stemmer hvis vi 
tenker på økonomi, politikk og 
forsvar. Vi har en åpen økonomi. 
Gjennom EØS er vi en del av EU. 
Gjennom våre allianser fører vi 
krig i Libya og Afghanis-
tan.  Men den norske selvforstå-
elsen stammer fra 1910. Vi kan 
delta i verden med gode gjernin-
ger så lenge vi kan beholde vår 
egen trygge identitet. Vi vil 
ikke kalle det krig. Vi vil ikke 
stemme i EU.
 
Bibliotekene opptrer på 

samme måte. Bibliotekarene er 
først og fremst snille og velme-
nende. Det gjelder verden over. 
Dette er prektige egenskaper. Et-
ter å ha snakket med byråkrater 
og maktmennesker er det en lise 
å treffe personer som faktisk øn-
sker å hjelpe andre. Problemet i 
bibliotekkulturen er ikke den 
gode vilje, men frykten for åpen 
uenighet. Snillheten blir for tynn-
hudet.
  Møtet i Puerto Rico ble aran-
gert av FAIFE, IFLAs program for 
ytringsfrihet og fri adgang til in-
formasjon: Free Access to Infor-

mation and Freedom of Expressi-
on. Retten til å si hva vi mener og 
muligheten til å vite hva som fore-
går er to sider av samme mynt. 
Begge rettigheter er kontinuerlig 
utsatt for angrep. Det gjelder også 
i bibliotekfeltet. For de som er på 
innsiden er taushet og tåkeprat 
alltid mer behagelig enn åpne dis-
kusjoner med irriterende folk fra 
utsida. Og så tar det så mye tid – 
tid vi trenger til viktige interne 
oppgaver.
  De som sier dette har helt rett 
på kort sikt. Åpenhet  bremser 
den byråkratiske effektivitet. 
Problemene med lukkethet blir 
først synlige på lang sikt. Luk-
kethet hindrer dyp og transfor-
mativ læring. Lukkede samfunn 
og lukkede samfunn beveger seg 
med raske skritt mot nærmeste 
avgrunn.

Breivik opererte i det skjul-

te. Det samme gjorde UNA-
bomberen. Ingen demokratiske 
samfunn kan sikre seg mot denne 
typen terrorist. Det vi først og 
fremst kan gjøre er å bli mer di-
rekte og  mer aktive i våre møter 
med verden utenfor den trygge 
norske enigheten. I Europa etter 
krigen har terroren først og 
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fremst vært et våpen for ekstre-
me nasjonalistiske grupper, fra 
Korsika til Nord-Irland. Norge 
avverget de spede tilløpene til sa-
misk voldsbruk ved å gi urbe-
folkningen egne politiske og 
økonomiske rettigheter. Men i 
dagens Norge må vi engasjere 
oss – dvs. bibliotekene – i det 
krevende samspillet mellom is-
lam og Europa. Snillhet, kunn-
skap og handling er et bedre ut-
gangspunkt enn snillhet alene. 
Det flerspråklige bibliotek er et 
utmerket tiltak. Men bibliotek-
Norge bør gå videre med integra-
sjon på et dypere plan.
 
Innvandrere utgjør ti pro-

sent av Norges befolkning – 
og tjuefem prosent i Oslo. Inn-
vandrere fra Asia, Afrika og 
Latin-Amerika bruker folkebi-
bliotekene nesten dobbelt så mye 
som norske nordmenn fra Nor-
ge. Hvordan kan vi sørge for at 
dette avspeiler seg i rekrutterin-
gen av bibliotekarer?
  Straks bibliotekarene begyn-
ner å arbeide med familier fra 
Sør, vil de møte holdninger og 
maktbruk som er fremmede, og 
ofte dypt sjokkerende. Bibliote-
kene har gode muligheter for å 
gå inn i dette arbeidet, men de 
trenger opplæring og økonomisk 
støtte utenfra, kombinert med 
engasjement og egenopplæring 
innenfra. Dette er rett og slett 
praktisk utviklingsarbeid på 
grasrota, med biblioteket som 
arena.

For å støtte slike prosjekter, 

pleier staten å utlyse midler som 
bibliotekene kan konkurrere om. 
Når pengene er brukt opp, stop-
per tiltaket. Det er å snu tingene 
på hodet. Tiltak må utvikles over 
tid og i sammenheng. Det er ikke 
bibliotekene som har ansvar for 
å integrere hjemmeværende mus-
limske kvinner i det norske sam-
funnet.

 Prosjektmodellen egner seg 
ikke for disse oppgavene. Utlys-
ningene gir myndighetene makt 
uten ansvar. Søkerne må slåss om 
å få lov til å gjennomføre statens 
oppgaver, med 50% egen inn-
sats. Det er lettvint for staten og 
tungvint for oss. Men først og 
fremst er det ineffektivt. Vi kan 
ikke bygge bru ved å søke om 
midler til en og en bropæl av 
gangen.
 Mine personlige erfaringer er 
knyttet til VOLARE-prosjektet, 
som slett ikke var dårlig finansi-
ert etter vanlig målestokk. Dette 
dataopplæringsprosjektet Vok-
sen læring med biblioteket som 
arena, la stor vekt på opplæring 
av innvandrere. Vi brukte blant 
annet instruktører som snakket 
tyrkisk og urdu, og vi hadde 
mange innvandrere på timene.
 
Jeg skylder å si at ABM-ut-

vikling sørget for en viderefø-
ring av kursvirksomheten ved 
andre bibliotek, i form av fire 
nye prosjekter. Men videreførin-
gen i forhold til innvandrerne ble 
hengende i luften. Våre erfarin-
ger med innvandrere og data har 
ingen adressat i det offentlige by-
råkratiet.  Selve læringsmekanis-
men ser ut til å mangle. Et IFLA-
paper om VOLARE kan ikke 
erstatte læring innenfor det stat-
lige systemet.
 All prosjektfinansiering smø-
res tynt utover. Det betyr i prak-
sis at formidling, nettverksbyg-
ging og oppfølging fordømmes. 
Prosjektledelsen må gjennomføre 
tiltaket og levere sin rapport for 
å få pengene. Videreføringen  de-
fineres gjerne som formidling – 
dvs informasjonsoverføring. 
Men informasjon alene fører 
sjelden til handling. Noen må 
lede.

Al Qaida og Breivik er de mest 
ekstreme reaksjonene på  møtet 
mellom Islam og Europa. Begge 

henter sine historiske bilder fra 
begivenheter som ligger mange 
hundre år tilbake: Spanias erob-
ring og gjenerobring (Reconquis-
ta), korstogene (ca. 1100-1200), 
Konstantinopels fall (1453) og 
tyrkernes beleiring av Wien 
(1683). Terroristen så seg selv 
som en korsfarer. Angrepet på 
Norges politiske sentrum var 
forankret i hans forvridde tolk-
ning av verdenshistorien.
 I Europa ble årene etter 1945 
formet av konflikten mellom Øst 
og Vest. Utenfor Europa var fri-
gjøringen fra kolonimaktene 
langt viktigere. Nå  har de poli-
tiske aksene forandret seg. For-
holdet mellom Kina og Vesten 
angår verdensøkonomien. Det 
dype og problemfylte forholdet 
mellom Vesten og islam angår 
kultur, identitet og samfunns-
form. Bibliotheca Alexandrina, 
eller Maktabat al-Iskandar yah 
som det heter på arabisk, er et 
tvetydig symbol: en storslagen 
hyllest til den siste egyptiske fa-
rao – og en bro mellom to ver-
denskulturer. Ved å tegne dette 
biblioteket markerte Snøhetta 
seg som ett av verdens fremste 
arkitekturfirmaer.

Bibliotekkulturen er provin-

siell og kosmopolitisk på 
samme tid. Bibliotekene er det 
mest globale nettverk jeg kjen-
ner. IFLA, Dewey og Alexandri-
na bekrefter bibliotekarenes glo-
bale identitet. Folkebibliotekene 
er i tillegg en av de mest lokale 
institusjoner vi har. Det beste 
svaret på Utøya er å benytte den-
ne dobbeltheten til effektiv bro-
bygging. Det betyr å engasjere 
seg, som bibliotek, i dyp kon-
takt, anstrengende læring og kre-
vende samtaler mellom to kultu-
rer som har utfordret, kjempet 
og samarbeidet med hverandre i 
fjorten hundre år. 
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Når denne teksten vert 
skriven, har årets redu-
serte valkamp vart ei 

veke.”En nølende uke,” seier va-
lanalytikar Svein Tore Marthin-
sen. Men eg veit at det vil hardne 
til dei tre neste vekene. Utan at-
terhald kan eg òg slå fast at årets 
kommunevalkamp vil handle om 
akkurat dei same sakene som 
stortingsvalkampen i 2009: hel-
se, omsorg, skule, barnehage, ve-
gar, bustadbygging. Årets val-
kampmantra ser ut til å verte den 
såkalla ”samhandlingsrefor-
men,” som ingen i dag anar noko 
om, anna enn at staten pålegg 
kommunane endå fleire oppgå-
ver.
 Eigentleg burde vi like godt 
slå saman kommune- og stor-
tingsvalet, slik at vi hadde eitt 
stort fellesval kvart fjerde år. I 
det minste vil det kunne auke 
den sviktande deltakinga ved 
kommunevalet

Den kommunale valfridomen 

er liten. Mesteparten av utgif-
tene, spesielt i det mindre kom-
munane, er bundne til faste føre-

mål bestemte av staten. Det er 
dette som forklarar kvifor dei 
kommunale bibliotekutgiftene 
har så vorte sterkt reduserte siste 
tiåret. Mektige Halvdan Skard, 
som var sjefen min for 20 år si-
dan, sa ofte at biblioteklova ikkje 
var særleg til nytte når det kom 
til stykket. Kommunane er rett 
nok pålagde å ha eit folkebiblio-
tek, men Skard peikte gjerne på 
at lova seier ingenting om kor 
mange bøker det skal vere i bok-
hyllene. I prinsippet kan dei vere 
tome. Det kan derimot ikkje sju-
keheimar, skular og barnehagar.
 Dei kommunale folkebiblio-
teka kan lide same skjebne som 
mange kommunale symjebas-
seng har gjort: dei står der, men 
kommunen har ikkje råd å halde 
dei med vatn. I kulturkommunen 
Jølster i Sogn og Fjordane, som 
har fostra både Nicolai Astrup 
og Ludvik Eikås, foreslår skule-
leiinga, på fullt alvor, utandørs 
symjeopplæring i Jølstervatnet 
frå mai til oktober. Folkebiblio-
teket i kommunen med sine to 
avdelingar er sjølvsagt utan fag-
utdanna bibliotekleiar, men held 

til saman ope ca. 20 timar i veka. 
Utanom sommarferien. Då er det 
stengt. Vakre Jølster kommune 
plasserer seg i nedste sjiktet blant 
kommunane i fylket når det gjeld 
ulike bibliotekindikatorar. 

Den statlege detaljstyringa 

av kommunesektoren, kultur-
feltet unnateke, berre aukar. Siste 
åra har dette skjedd gjennom ei 
omfattande ”direktorisering”. 
Utviklinga, som er ein del av sty-
ringsideologien ”new public 
management,” starta for over 20 
år sidan. Departementa skulle no 
reindyrke rolla som rådgjevar og 
sekretariat for statsrådane, med-
an enkeltsaker og rutineoppgå-
ver skulle flyttast ut til såkalla 
”ytre etatar”. Men desse oppgå-
vene vart ikkje flytta ut i det 
”ytre rom” til kommunar på den 
norske landsbygda, om nokon 
trudde det. Det var enklare enn 
som så. Oppgåvene vart lagde til 
alt eksisterande direktorat i Oslo 
eller det vart skipa nye direkto-
rat. I hovudstaden det òg, sjølv-
sagt. 
 I 2004 vart det t.d. skipa eit 

Eit ”folkebibliotek-

direktorat”?
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eige Utdanningsdirektorat i 
Oslo. Sidan den gongen har ar-
beidsoppgåvene esa ut, og talet 
på tilsette er no rundt 300, for 
det meste i Oslo. Nasjonalbiblio-
teket er forresten større, med 
sine meir enn 400 tilsette. I Oslo, 
for det meste. Kor mange tilsette 
var det i Nasjonalbiblioteket i år 
2000, tru? Norsk kulturråd, som 
no er i ferd med å verte eit kul-
turdirektorat utan at det har vor-
te diskutert i eller lagt fram for 
Stortinget, har over 100 tilsette. 
Alle i Oslo. Og ingen trur at talet 
på tilsette her skal reduserast.
 For det går nemleg rakt hin 
vegen. Talet på tilsette i dei 39 (!) 
statlege direktorata, for det mes-
te i Oslo som sagt, auka med 
heile 13 prosent i perioden 2007-
2010. Det var Oddvar Flæte, ny-
leg avgått fylkesmann i Sogn og 
Fjordane, som tok dette opp som 
eit viktig problem i norsk offent-
leg forvaltning. ”Direktorat med 
tunnelsyn trugar lokalt sjølvsty-
re,” sa Flæte til NRK i august. 
Med det meinte han at den sty-
ringa som direktorata står bak 
gjennom standardisering, for-
skrifter og detaljerte eglar, repre-
senterer eit trugsmål mot det 
kommunale sjølvstyret. Kommu-
nane pliktar å ta omsyn til heil-
skapen, medan sektortilsyna of-

tast har berre nokre få omsyn å 
ivareta. Handlingsrommet til 
kommunane vert på denne må-
ten stadig meir innskrenka. 

Men sidan rikspolitikarane 

også dominerer kommune-

valkampen, kjem ”direktorati-
seringa” av Noreg ikkje til å 
verte tema i årets valkamp heller. 
For folkebiblioteka våre er dette 
synd. Vårt største kulturdirekto-
rat, Nasjonalbibliotektet, ser det 
nemleg ikkje som si oppgåve å 
stå vakt om folkebiblioteka. Hel-
ler ikkje Norsk kulturråd og Kul-
turdepartementet synest å bry 
seg om den noko alarmerande 
utviklinga av dei kommunale fol-
kebiblioteka. Det er oppsiktsvek-
kjande. I den grad eit område 
verkeleg kan seiast å ha utgjort 
ein ”salderingspost” i budsjetta 
til norske kommunar siste tiåret, 
kjem vi vanskeleg utanom folke-
biblioteka.
 Eg redd det er lite å gjere det-
te. At Nasjonalbiblioteket for eit 
år sidan overtok oppgåver og 
ressursar på bibliotekområdet 
frå det no avvikla ABM-utvik-
ling, kan likevel få noko å seie. 
Men på heimesidene til Nasjo-
nalbiblioteket står det ingenting 
om dei særskilte utfordringane 
som folkebiblioteka står overfor. 

Ikkje i strategiplanen heller.

Så kven skal då tale folkebi-

bliotekas sak det neste tiå-

ret? Aftenposten har gjort sitt, 
og vel så det. I den kommunale 
valkampen er kulturområdet pe-
rifert. Folkebiblioteka, det snart 
einaste området som kommunen 
kan bestemme over utan at sta-
ten blandar seg inn, er det, para-
doksalt nok, ingen som snakkar 
om. Med unntak av to debatt-
møte i haustens valkamp. Det 
eine i på sjølvaste ”Gamla” i 
Oslo. Det andre i Bærum kultur-
hus.
 Det er bra vi har kulturelle 
offentlegheiter i Osloområdet 
som bryr seg om folkebibliote-
ket. Men i landet elles kan vi 
ikkje setje vår litt til denne mar-
ginale gruppa. Hos kommunepo-
litikarane er det ikkje særleg 
hjelp å få. Det gjenstår berre sta-
ten. Vi har ei lov om folkebiblio-
tek. Bør kanskje ikkje snart Na-
sjonalbiblioteket, som faktisk er 
vårt ”folkebibliotekdirektorat”, 
ta på seg ansvaret med å sjå til at 
kommunane følgjer opp inten-
sjonane i Lov om folkebibliotek, 
slik desse vert uttrykte paragraf 
1 i lova? 

Sommerlesning for barn
 

Også i år har en rekke bibliotek hatt forskjel-
lige arrangementer og leseaktiviteter for 

barn. Et av disse bibliotekene var Odda, som gikk 
ut ned en kunngjøring om biblioteket, tradisjonen 
tro, ville arrangere høytlesning for barn i alderen 
tre til åtte år i skoleferien. 
 Barna ble derfor gratis innbudt til Hardanger-
samlingen i hovedbibliotekets kjeller, der det ville 
bli lest høyt fra bildebøker, eventyr, rim og regler. 
- Kanskje synger, leker og tegner vi litt også, het 
det i innbydelsen. 

Ivrige lesehester på Årvoll
 

Elevene i 5B på Årvoll skole i Oslo skriver 
hver måned bokanmeldelser for Bjerke 

bibliotek. Klassen har også hatt flere forfattermø-
ter, og sommerferien fikk elevene møte forfatteren  
Guri B. Hagen som skriver barnedetektiv-bøker.
 Møtet, som ble arrangert på Bjerke bibliotek, 
var ifølge Groruddalen.no  en lærerik og spen-
nende opplevelse for både elevene og forfatteren. 
Forfattermøtene har vært sponset av Hovin 
Rotary, og møtet med Guri B. Hagen var det siste 
i rekken. 
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”Det er helt utrolig, 3 årin-
gen min leser. Jeg vet ikke 
helt hvordan jeg skulle 

komme meg gjennom hverdagen 
uten en iPad. Har du sett det nye 
programmet hvor man lærer å 
lese? Det finnes så mange bra  
iPad-apper og kanskje viktigst, 
barna kan lære seg engelsk helt av 
seg selv.”
 Aldri før har barnelitteraturen, 
bokapper eller eboka, blitt formid-
let av så mange. Jeg var nylig i et 
40 årsselskap hvor broparten av 
gjestene var fra oljebransjen. Sam-
talen dreide seg om – det vi som 
jobber med fagfeltet barnelittera-
tur ser på som en radikal endring 
av ulike lesemetoder – lesekunn-
skap og ikke minst utviklingen av 
det nye lesemønsteret, og erfarin-
ger med eboka. Det gav meg et helt 
nytt perspektiv på fagfelt ”barne-
litteratur”: det er ytterst sjelden jeg 
har opplevd at andre snakker med 
så grunnleggende kunnskaper om 
den nye litteraturen og det nye lese-
mønsteret, som jeg nå opplever et-
ter at iPaden har gjort sitt inntog i 
de norske hjem. Den kvalitetsbe-
visste mor leser ikke lenger klassi-
kere for sine barn.

Wilfing-generasjonen 

leser ikke bøker

Bibliotekbesøket går ned, bokut-
lånet går ned, boksalget går ned, 
og skal vi tro statistikken, leser vi 
mindre bøker enn før. En artik-
kel publisert av Norsk mediaba-
rometer 2010 viser at man må 
helt tilbake til begynnelsen av 
1990-tallet for å se en lignende 
nedgang i boklesning. Flere med 
meg vil mene at dette kun er en 
naturlig konsekvens av endret le-
semønster, som en følge av de 
digitale mulighetene som finnes.
 Det er i disse dager 20 år si-
den internett kom til Norge. Det 
er klart at de av oss som har vært 
online i 20 år, og de som er digi-
tale innfødte, har et annet syn på 
boka og dens bruksområder. Vi 
har over lang til opparbeidet oss 
et annet lesemønster og har der-
med distansert oss fra boka som 
leseform. Boka er ikke lenger 
viktig, men kunsten å lese er es-
sensiell, selvfølgelig.
 Det er ikke bare hos de unge 
at lesemønsteret er endret, hele 
samfunnet er på vei til å tilpasse 
seg den digitale utviklingen. Be-
grepet” Wilfing-generasjonen” 

er for lengst lansert som en be-
tegnelse for å beskrive de av oss 
som bruker nettet til det meste. 
Det viktigste for en ”Wilfinger” 
er forståelsen av bruken av net-
tet, uavhengig av bakgrunn. Det-
te medfører en økt kunnskapso-
verføring mellom ulike fagfelt. 
Jeg som formidler av barnelitte-
ratur, må nå forholde meg til at 
flere påberoper seg ekspertrollen 
i forholdt til utviklingen. Flere 
har grunnleggende kunnskaper 
om den nye barnelitteraturen på 
nett. Dette er en utfordring på 
mange måter, og kanskje det vil 
medføre at begrepet ”barnelitte-
ratur” ikke lenger gir noen me-
ning?
 I Sverige har det vært en poli-
tisk debatt rundt det nye lese-
mønsteret til barn og unge i me-
dia det siste året. Debatten startet 
med at den fremtredende politi-
keren Christer Nylander skrev en 
avisartikkel i Dagens Nyheter 
hvor han mente at ”med dagens 
läsning, är bokens ställning ho-
tad”. Ved Linnéuniversitetet har 
man blant annet satt et fokus på 
de unges lesevaner: ”Flera rap-
porter de senaste åren har visat 

Hvordan endrer 
det nye  
lesemønsteret 
barnelitteraturen?
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att eleverna i den svenska skolan 
läser allt mindre. Problem 
uppstår när skolan inte tar till-
vara på elevernas literacy eller 
försöker överbrygga de klyftor 
som uppstår.”
 Når kunnskapen om lesemøn-
steret generelt i samfunnet er så 
fragmentert slik vi ser det i dag, 
må det komme en brytningstid 
hvor spørsmål om litteraturens 
eksistens blir debattert – ut fra 
Wilfing-generasjonen premisser. 
Først da kan man si noe om de 
endringstiltakene som bør settes i 
gang for å imøtekomme de frem-
tidige leseutfordringene vi i dag 
ser konjunkturen av.

Den ultimate barneapp, 

definert av hvem?

Jeg har den siste tiden sett flere 
barnebøker på iPaden. Det er vel-

dig ulik kvalitet på de ulike pro-
duktene som lages. Det kreves 
ikke all verden å utvikle en app, 
noe ”bøkene” som er på marke-
det bærer preg av. De fleste nor-
ske forlag har, eller er i ferd med å 
lage, barnebøker for lesebrett. De 
jeg har sett har vært opptrykk av 
eksistere papirbøker, tradisjonelle 
og ofte kjedelige, som selger mye. 
Jeg har derfor brukt en del tid på 
å studere de ulike appene som har 
kommet på engelsk. Det er jeg 
ikke alene om.
 De fleste i 40-årsselskapet jeg 
var i, hadde fått med seg eboka 
«The Fantastic Flying Books of 
Mr. Morris Lessmore» som er la-
get av William Joyce. Det er en 
leseopplevelse av de sjeldne, 
mente de fleste som hadde sett 
eboka. Konseptet er utviklet av 
en Ex-Pixar Designer hvor opp-

levelsen, ikke innholdet, står i 
fokus. På den kjente Design-
bloggen ”Fast Company›s Co.
Design” konkluderer man med 
at «The Fantastic Flying Books 
of Mr. Morris Lessmore» er 
hvordan en barnebok i dag bør 
se ut: “This is the key to a 
successful children’s book – invi-
ting them to play and explore 
and be curious, not just jab but-
tons to activate cheesy visual ef-
fects.” 
 Som litteraturformidler gjen-
nom mange år kunne jeg sagt 
noe om formen, historien og ikke 
minst den manglende originalite-
ten. Men hva betyr det, når ebo-
ka på nett geniforklares ut i fra 
designet, av de nye barnebokfor-
midlerne, som dermed er med på 
å endre kriteriene for hva barne-
litteraturen utvikler seg til. 
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Hva kan man si om ter-
roranslaget og massa-
kren den 22. juli som er 

absolutt sikkert? I mitt hode er 
det bare én ting: Norge har mis-
tet en uskyld som aldri vil bli 
gjenfunnet.
 I disse dager føles det nesten 
upassende å innrømme det, men 
seriemordere, massedrapsmenn 
og spørsmål om galskap og ond-
skap, rasjonalitet og irrasjonali-
tet, tro og tro-løshet har vært 
gjennomgangstemaer i forfatter-
skapet mitt. Allerede den første 
novellen, ”Avgrunn”, i den før-
ste boka jeg publiserte i 1985, 
handlet om et massedrap i en 
hamburgerrestaurant i USA.
 Bak et slikt gjennomgangste-
ma ligger naturligvis en personlig 
fascinasjon, som jeg kan tilskri-
ve, uten å gå i detalj, personlige 
opplevelser i årene 1981-82; 
opplevelser som ga meg grunn til 
å spørre hvordan personer som 
tilsynelatende er ”en av oss” kan 
vise seg å skjule noe som utløser 
grusomme handlinger.
 På grunn av dette overrasket 
det meg ikke veldig at den norske 

uskylden ble angrepet innenfra, 
og ikke utenfra.

Angrepet var grusomt kal-

kulert: politisk målrettet, plan-
lagt over lang tid, og kaldblodig 
og kynisk utført. Det var, på sine 
egne underliggende premisser, lo-
gisk gjennomført. Det kan altså i 
sitt ytre vesen, i forhold til målet 
for handlingen, til forveksling 
virke rasjonelt. At det i sitt indre 
vesen er moralsk og humant de-
fekt, slik all konsensus om moral 
definerer begrepet, er en annen 
ting. Men det er kombinasjonen 
av dette – det defekte og det lo-
giske – som er det skremmende; 
det er denne kombinasjonen som 
gjør at ”en av oss” viser seg å 
være den virkelig fremmede.
 Den kanadiske sosialantro-
pologen Elliott Leyton ga i 1986 
ut en innsiktsfull bok om serie-
mordere, ”Hunting Humans”, 
hvor han postulerer at det over-
raskende ikke er at det finnes så 
mange, men så få. Han finner at 
de fleste seriemordere ikke skiller 
seg radikalt fra en rekke andre 
mennesker som er påvirket av til-

svarende traumatiske hendelser, 
psykologiske elementer og andre 
utløsende faktorer. Men likevel, 
og heldigvis, er det et fåtall som 
beveger seg ut i serie- og masse-
morderens avgrunn.
 Men det er en studie i det ual-
minnelige. Nils Christie, vår emi-
nente kriminolog, var en av de 
første som viste oss at det almin-
nelige kan vokse inn i det gru-
somme, i boka ”Fangevoktere i 
konsentrasjonsleire” (1972). Her 
skildrer han hvordan helt vanlige 
nordmenn gjennom en form for 
avflatnings- eller depersonalise-
ringsprosess kunne ende som 
torturister.
 Når det gjelder 22. juli-terro-
ren skal man være ytterst forsik-
tig med å konkludere for tidlig. 
De rettspsykiatrisk oppnevnte 
har en vanskelig jobb å gjøre: 
Både gjerningsmannens såkalte 
”manifest” og opplysninger som 
har kommet ut om avhørene, pe-
ker mot et komplekst sett av im-
pulser og mekanismer, hvor de-
personalisering av ofrene, egne 
storhetsfornemmelser, og kunsti-
ge stimuli bare er noen av ele-

De onde skrifters 

 bibliotek
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mentene i en lang prosess. Gjer-
ningsmannen er en singularitet, 
ikke en representativ skikkelse.
 Det forhindrer likevel ikke at 
det finnes et bredere bakteppe 
for terrorhandlingen. Handlin-
gen er politisk motivert og poli-
tisk målrettet. Det er sikkert en 
kvart eller en halv million nord-
menn som i en anonymisert spør-
reundersøkelse ville sagt seg nok-
så enig i mye av det 
gjerningsmannen står for, for ek-
sempel i forhold til fremmed-
frykt, uansett om det er basert på 
fakta eller konspirasjonsteorier. 
Det åpner for spørsmålet om hva 
rasjonalitet egentlig er, om vårt 
forhold til fakta og myter, om 
politiske mekanismer er basert 
på fornuft eller følelser.

Rasjonalitet er ikke hva vi 

trodde det var for ti-tyve år 

siden. Vi vet mer – om enn på 
langt nær nok – om menneske-
sinnet nå, om det stoffet vi er 
skapt av. Ikke minst har psykolo-
gisk og nevrologisk forskning 
bragt oss mye kunnskap. Psyko-
logen og nevrologen Oliver Sacks 
har levert et stort bidrag i flere 
bøker, og nevrologen Antonio 
Damasio har gått dypt inn i den-
ne problematikken i boka “De-
scartes´ Error”.
 Men det er ikke bare meka-
nismene i det individuelle sinn 
som er gjenstand for tvil omkring 
rasjonalitet og irrasjonalitet. Den 
engelske politiske filosofen John 
Gray har i flere bøker, ikke minst 
“Straw Dogs” og “Black Mass”, 
kommet med betydelige innspill 
for en revurdering av kollektivets 
og politikkens rasjonalitet, blant 
annet om hvordan fremmedfrykt 
og religiøs fundamentalisme har 
påvirket amerikansk utenrikspo-
litikk under Bush-administrasjo-
nen.
 Det som påstås å være rasjo-
nelt, trenger ikke være annet enn 
en rasjonalisering; ordbokdefini-

sjonen er “å søke fornuftsgrun-
ner for handlinger som egentlig 
er bestemt av følelsesmessige 
motiver». Men forskningen viser 
altså hvor vanskelig det i virke-
ligheten er å skille mellom for-
nuft og følelser, og stiller i bunn 
og grunn spørsmål ved om en 
slik begrepsdeling overhodet er 
funksjonell. 
 Kanskje er dette den uskylden 
vi har mistet for godt: Troen på – 
eller illusjonen om – at verden 
overhodet er rasjonell, og at men-
nesket er det. Terroren har skapt 
utrygghet. Ikke i den forstand at 
vi går omkring i angst for en 
umiddelbar gjentakelse, på sam-
me måte som vi ikke går omkring 
og frykter seriemordere. Men slik 
at vi i dag er mindre sikre på at 
personen foran oss i kassakøen er 
et «rasjonelt» individ.

Dette er hva vi er nødt til å se 

i øynene. Vi kan ikke tillate oss 
å skyve unna det ubehagelige i 
situasjonen; ubehaget over at ter-
roren har effekt; ubehaget som 
ligger i at gjerningsmannen, selv 
om han er en singularitet, likevel 
står for noe som mange ikke er 
fundamentalt uenig i. Han har, 
med grusom effektivitet, båret 
frem et budskap til allmennin-
gen. Og det er på allmenningen 
det må møtes.
 Men demokratiet har et nytt 
problem med allmenningen. Det 
som har blitt enda tydeligere et-
ter 22. juli-terroren er hvor vik-
tig, og hvor uoversiktlig verdens-
veven har blitt, og hvor uredigert 
den faktisk er. Den som søker, 
kan finne bekreftelse – uredigert, 
uimotsagt, ekstremt formulert 
bekreftelse – på nær sagt hva 
som helst. Sant og usant, fakta 
og myte blander seg i en enorm 
mengde av informasjon og desin-
formasjon, og det er lett å bli of-
fer for en form for informasjons-
blindhet. Det er ikke bare vår 
fundamentale rasjonalitet som 

kan betviles, og dermed vår evne 
til å behandle informasjon kor-
rekt; det er også informasjonen 
selv. Men dette hemmer ikke fa-
natikere; den blinde tro lever i 
beste velgående. 
 Kanskje er det slik at allmen-
ningen aldri vil fange opp fanati-
keren, det singulære. Kanskje vil 
det alltid søke seg til utkantene 
av allmenningen, hvor det kan få 
sutre over sin egen, selvvalgte 
marginalisering. Det må ikke 
forhindre at vi i etterkant av 22. 
juli stiller oss et viktig spørsmål, 
og spørsmålet er om allmennin-
gen er stor nok.

Jeg har en ubehagelig følelse 

av at den ikke er det. Selv om 
jeg er dypt uenig i selv de mest 
utbredte deler av argumentasjo-
nen som danner bakteppe for 
terrorhandlingen, har jeg en fø-
lelse av at allmenningen har hatt 
svakheter i et par tiår; at hold-
ninger har blitt fortrengt ikke 
gjennom saklig debatt, men gjen-
nom en form for moralsk stigma-
tisering. Jeg tror vi er nødt til å 
forbedre allmenningen, og i den 
spiller biblioteket som alltid en 
stor rolle.
 Jeg mener at den sunneste re-
aksjonen på terrorhandlingen 
var en av de første vi hørte: Mer 
demokrati og åpenhet. Da nytter 
det ikke å fortrenge gjernings-
mannens navn, eller tittelen på 
det såkalte «manifestet». Det må 
frem i lyset som det onde skrift 
det er.
 Kanskje vil et verdig minnes-
merke over 22. juli være et nytt 
bibliotek, de onde skrifters bibli-
otek, viet den åpne demokratiske 
debatt omkring og belysning av 
ondskapens røtter og mekanis-
mer. Bare debatten om hvilke 
skrifter som hører hjemme der, 
vil være en utvidelse av allmen-
ningen, og i seg selv den viktigste 
delen av minnesmerket. 
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Panorma utland

Kungliga biblioteket  
ønsker privat finansiering 

I Sverige ønsker Kungliga biblioteket (KB) å 
hente inn private penger til ulike prosjekter.

 Kungliga biblioteket – Sveriges nasjonalbiblio-
tek – har hentet ideen fra British Library hvor et 
titalls personer er ansatt på grunnlag av private 
midler i en avdeling som heter Strategic partnership 
and licensing.
 – Vi skal begynne i mindre skala for å se 
hvordan det går innen vi bygger opp en egen 
organisasjon for sponsing, sier kommunikasjonsdi-
rektør Urban Rybrink ved KB til Svenska Dagbla-
det.
 For å få fart på kronene har KB invitert til en 
”giverkonferanse” 14. september hvor mer enn 30 
formuende svensker med interesse for bøker og 
bibliotek er spesielt invitert. Foreløpig sikter KB seg 
inn mot private personer og stiftelser. For, som 
Rybring uttaler, det er ikke uproblematisk med 
sponsing fra næringslivet, siden det kan føre til 
gjenytelser.
 – Når vi forhandler må vi tenke på vårt vare-
merke og hvordan troverdigheten påvirkes, ikke 
minst siden KB skal være tilgjengelig for alle, sier 
Rybring til Svenska Dagbladet.
 Fra før av har Näcka kommune utenfor 
Stockholm satt bibliotektjenester ut på anbud. Det 
har foreløpig vært forholdsvis stille om temaet 
Norge, men det er allerede kjent at flere innenfor 
Fremskrittspartiet ønsker å privatisere biblioteksek-
toren og innføre betaling for bibliotektjenester.

Island i sentrum 
Bokmessen i Frankfurt går i år av stabelen 12. 
– 16. oktober. Det er verdens største bokmes-

se, som årlig trekker til seg mer enn 7 000 utstil-
lere. Frankfurtmessen er først og fremst en salgs-
messe, og mye av litteraturen som blir oversatt til 
norsk – og omvendt, som selges til utlandet – for-
handles her. Hvert år inviteres en region eller et 
land inn som æresgjest. I år er det Island som står i 
sentrum.
Les mer her: http://www.buchmesse.de/

Bibliotekets kulturhistorie 

Er dette en romstasjon som har landet på 
jorda? Nei, det er et bibliotek, Rolex Learning 

Center i Lausanne i Sveits.
 Bildet er fra boka ”Die Weisheit baut sich ein 
Haus” som nylig er utgitt i forbindelse med en 
utstilling over bibliotekarkitektur ved Arkitektur-
museet i München.
 En rød tråd gjennom utstillingen og den 
tilhørende dokumentasjonen er at biblioteket hører 
til en av de eldste bygningstypene vi kjenner fra vår 
vestlige verden. Biblioteket gir ikke bare en ramme 
for den kunnskapen det er satt til å forvalte, men 
det formidler i like stor grad, gjennom sitt arkitek-
toniske språk, også kunnskap om den kulturen og 
tidsånden det springer ut av.
 Les mer her: http://www.architekturmuseum.de/
ausstellungen/index.php
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Kondolanseprotokoller på 
bibliotekene
 

Flere bibliotek ta i dagene etter terrorhandlin-
gene i Oslo og på Utøya ut kondolanseproto-

koller, der publikum kunne vise sin deltagelse med 
ofrene og deres etterlatte. Flere steder var det lokale 
folkebiblioteket det eneste kommunale bygg som var 
åpent i helgene eller etter vanlig arbeidstid.  
 Blant bibliotekene som la ut kondolanseproto-
koll var Stange bibliotek i Hedmark, etter avtale 
med ordføreren. Biblioteksjef Per Olav Sanner 
skrev at han håpet andre bibliotek ville samar-
beide med lokale myndigheter om å gi innbyg-
gerne tilsvarende muligheter.  

51 prosent bruker bibliotekene
 

I Nationens riksbarometer svarer 51 prosent at de benytter seg 
av tjenestene på bibliotekene. 42 prosent svarer at de er godt 

fornøyd med tilbudet, mens 49 prosent svarer at de ikke bruker 
biblioteket.
 Undersøkelsen er gjennomført av Sentio på oppdrag fra Natio-
nen, og omfatter tusen personer.
 Norges Bibliotekforening er godt forbøyd med resultatet. For 
bare noen få år siden lå utlånsprosenten på 48, mens den nå er 
oppe i 52. Tall fra 2009 viser at folkebibliotekene da hadde 22 
millioner besøkende. Foreningen mener at oppgangen dels skyldes 
et bedre tilbud, og dels at åpningstidene er blitt mer tilpasset 
publikum.

Må samarbeide med 
 biblioteket
 

Dersom det private initiativet Litteraturhuset 
i Skien skal få kommunal støtte, bør kommu-

nen kreve at de samarbeider med det egentlige 
litteraturhuset – biblioteket. Det sier kultursjef i 
Skien, Ragnar Nilssen, til Telemarksavisa.
 Initiativtakerne til litteraturhuset i Skien, Helle 
Riis og Merete Nilssen, har søkt Skien kommune 
om en årlig driftsstøtte på 450.000 kroner. De sier 
til avisa at et samarbeid med biblioteket er 
uproblematisk, og at dette har vært tanken hele 
tiden.

- Nå er biblioteket viktigere enn noen gang 
- Etter de forferdelige hendelsene i Norge, ryster de 
felles demokratiske grunnvollene våre. Dette 

frontalangrepet på demokratiet er også indirekte et 
angrep på bibliotekene. Derfor er det så viktig at vi som 
representerer bibliotekvesenet i de nordiske landene 
tydelig og konsekvent markerer vår støtte til demokrati, 
utdanning og det åpne og frie samfunnet, skriver den 
svenske bibliotekbloggen BiblFeed.
 Bloggen skriver at det er en trøst at det i alle de 
nordiske landene finnes gode motkrefter. Mange biblio-
teksmedarbeidere gjør et fantastisk arbeid for å skape de 
kunnskapsmessige forutsetningene for å skape et levende 
og grunnfestet demokrat

Panorma innland

Fornøyd: Svein Arne Tinnesand, 
NBF-leder.
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Solstad og Muhammed i Skien
 

Høstsesongen ved biblioteket i Skien kommer 
blant annet til å være preget av forfatteren Dag 

Solstads 70-årsdag og av journalist Halvor Tjønns 
bok om profeten Muhammed. Dessuten vil bibliote-
ket, ved hjelp av fotografier, videointervjuer og 
dokumenter, gi er innblikk i Norges mørke side, 
nemlig det organiserte arbeidet den norske stat drev 
med å fjerne romanikulturen i Norge, skriver 
Telemarksavisa.
 Biblioteket skal også, ved forfatteren Eyvind 
Blikstad, fortelle om den ukjente lokale polfareren 
Halvardus Kristensen, som var med på Roald 
Amundsens sydpolsekspedisjon i 1911.

Deichmanske bibliotek 
med filial på Øyafestivalen
 

For fjerde året på rad pakket Deichmanske 
bibliotek med seg bøker, sofaer, cd’er og 

fluktstoler for å glede festivalpublikummet på 
Øya med lesestoff og informasjon om byens 
bibliotektilbud. I år fikk de også med seg tidskrif-
tet Vinduet, Foreningen !les, Oslo bokfestival og 
Øvingshotellet som samarbeidspartnere.
 Hver dag under festivalen kunne man finne 
leseglade publikummere som tok seg en pause fra 
dagens konserter med en kopp kaffe og et 
magasin eller en bok i bibliotekteltet.
 Torsdag til lørdag kunne man også få med seg 
bl.a. tegneserieskole med Flu Hartberg, forfat-
terne Rebecca Kjelland, Jørn H. Sværen og 
Mazdak Shafieian, og intervjuer med Christer 
Falck og tegneserieduoen Lars Fiske og Steffen 
Kverneland.
 “Det har vært en stor suksess”, meddeler 
festivalbiblioteksjef Heidi Grytten. “Her i teltet 
har folk fått anledning til å slappe av mellom 
konsertene og tatt med seg gratis magasiner vi har til utdeling. Flere har også fått seg nye lånekort og lånt 
med seg bøker fra festivalbiblioteket vårt. Vi har til om med hatt innlevering av bøker”.
 Hun er blant de ansatte som har byttet sin vanlige arbeidsplass på Hovedbiblioteket med et par dager i 
festivalbiblioteket på Øya. “Hovedbiblioteket ble som kjent rammet av bomben i Oslo sentrum, og flere har 
kommet og spurt om hvordan det går med huset og bøkene, og om vi er åpnet igjen. Dessverre kommer det 
til å ta en stund før biblioteket er tilgjengelig for publikum, og derfor er det ekstra viktig at vi er til stede der 
folk er slik som på Øyafestivalen.” fortsetter Grytten.

Aktivt sommerbibliotek i 
Kragerø
 

Biblioteket i sommerbyen Kragerø var blant 
de bibliotekene som holdt åpent hele somme-

ren. Der kunne publikum, foruten å låne bøker, 
også lese aviser og tidsskrifter, sjekke e-posten sin, 
eller skanne, kopiere og skrive ut papirer. Bibliote-
ket lokket også med playstation og forskjellige 
dataspill for barna på mer regnfulle feriedager.
 Kunstneren Marit Sølie hadde maleriutstilling 
på biblioteket fra 1. juli til 12. august. Da skulle 
det monteres en ny utstilling, i forbindelse med 
Kragerø havnefestival.

Panorma innland
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På veggen i Bibliotek-Syste-
mers leder Torkel Hasles 
kontor, henger et stort fly-

kart. Når jobbhverdagen stram-
mer seg til, er det kanskje greit å 
sette seg til rette i sofaen med en 
kaffe og la blikket vandre langs 
de forskjellige luftledene. Det er 
en god metafor på Hasles posi-
sjon. Fra sitt Staverngule hus i 
Larvik har han god oversikt. I 
dag håndterer Bibliofil omkring 
60 prosent av alle utlån i norske 
folkebibliotek, og systemet er le-
dende når det gjelder utvikling 
av internettløsninger for publi-
kum.
 Det startet famlende og helt i 
det små ved at siviløkonom Tor-
kel Hasle sa farvel til en solid stil-
ling som rådmann og tok skrittet 
over i biblioteksektoren som IT-
gründer. Det førte til at Bibliotek-
Systemer as så dagens lys i 1986. 
25 år senere viser statistikken at 
Bibliofil i 2010 står bak 19,7 mil-
lioner utlån fra norske folkebi-

bliotek. Virksomheten har siden 
den gang vokst til 16 ansatte. En 
stab Hasle er svært fornøyd med
 – Vi har en gjennomsnittlig 
ansettelsestid på 14 år per ansatt. 
Det forteller om stabilitet og at 
folk trives i jobben, noe jeg er sik-
ker på at kundene setter pris på.

Websøk og Samsøk

– Hva er du særlig fornøyd med 
de siste årene?
 – Det er oppmuntrende at det 
er økning i bibliotek som benyt-
ter seg av utlånsmodulen vår, 
som er et resultat av at vi har sat-
set på å utvikle stadig bedre pu-
blikumstjenester og sømløs inte-
grering med andre systemer, sier 
Hasle og trekker trådene tilbake 
til internetts barndom og utvik-
ling av Samsøk.
 – Samsøk gjorde det mulig for 
bibliotek å søke i flere databaser 
enn ens egen. Det slo godt an, og 
de fleste fylker er i dag involvert i 
en form for regionalt Samsøk.

 – Hvorfor ikke nasjonalt?
 – Det er i og for seg ikke et 
teknisk problem å utvikle en na-
sjonal løsning, men for at det skal 
fungere, må systemet støttes av 
en organisering på det fysiske ni-
vået, altså fjernlån. Boktransport 
innenfor et fylke eller en region er 
håndterbart. På nasjonalt plan 
ville det lett kunne føre til store 
distribusjonsutgifter.
 – Dere frykter ikke at dere 
blir slukt av Nasjonalbibliotekets 
Biblioteksøk?
 – Nei, vi vil fremdeles jobbe 
jevnt og trutt for at både Websøk 
og Samsøk skal være blant de 
beste løsningene på markedet. På 
sikt vil Biblioteksøk få noe av 
funksjonaliteten som Samsøk har 
i dag, men selv da vil vi jobbe vi-
dere med løsningene våre.
 – Hvorfor?
 – Fordi én eneste stor over-
bærende løsning er sjelden en 
god idé. Det er viktig med kon-
kurranse, da må man hele tiden 

Med overblikk 

fra Larvik
På fritiden er han flyger. På jobben har han et imponerende overblikk over 

bibliotek-Norge.

TEKST OG FOTO: ODD LETNES, REDAKTØR
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jobbe hardt og komme ut med 
nye og bedre løsninger. Dessuten 
vil Biblioteksøk i første omgang 
være en søketjeneste. For oss er 
søkingen kun en del av jobben. 
Vi har tro på at vår tette integre-
ring med Norgeslån gir det beste 
tilbudet til bibliotekets brukere.
 Hasle mener også at etable-
ringen av et nasjonalt lånekort er 
en suksess.
 – Nasjonalbiblioteket mente 
at dette ikke var noen god idé og 
ville i stedet vente på det såkalte 
borgerkortet. Jeg tok kontakt 
med Næringsdepartementet og 
fikk vite at dette kortet ikke ville 
bli noe av, og gikk derfor i bresjen 
for å få utviklet det nasjonale lå-
nekortet, sier han og legger til:
 – Hvis man alltid skal vente på 
at noe kommer, så blir det ikke 
noen løsninger i det hele tatt.

Ebøker og åpne standarder

Hvis Torkel Hasle kunne velge på 
øverste hylle, ville rammene 

rundt ebøker i Norge vært gan-
ske annerledes. I bunnen av Bi-
bliofil ligger open source pro-
gramvare, det samme mener han 
burde gjelde for ebøkene.
 – Man bør unngå å bruke 
DRM-løsninger i ebokmarkedet, 
og i stedet basere seg på epub-
formatet eventuelt sammen med 
digitalt vannmerke. Det er for ek-
sempel den veien Apple har gått 
med iTunes. Foreløpig er det få 
forlag som tilbyr epub-formatet.
 – Du er ikke særlig fornøyd 
med Bokskya?
 – 20 000 solgte ebøker så 
langt (juni 2011, red. anm.) er in-
gen ting å være imponert over. 
Nei, jeg er ikke særlig fornøyd. 
Tjenestene er teknisk kompliser-
te, utvalget er dårlig og består 
stort sett gamle og til dels uinter-
essante bøker, løsningen er van-
skelig å bruke på mobiltelefoner 
og lesebrett, dårlige og fragmen-
terte søkeløsninger og altfor høye 
priser. De mest brukte nettlesere 

støtter heller ikke løsningen, si-
den den bygger på HTML5, sier 
Hasle engasjert og fortsetter:
 – Et av problemene ligger i 
den vertikale integrasjon, altså at 
forlagene stort sett eier bokhand-
lene og må lage løsninger som 
inkluderer dem. Det gjør at pri-
sen holdes kunstig høy.
 – Og hvor er bibliotekene i 
dette nye ebok-bildet?
 – Det er ikke teknisk vanske-
lig å lage gode løsninger for utlån 
av e-bøker, det finnes faktisk al-
lerede. Det er økonomien det 
strander på. Forlagene har ikke 
bestemt seg for hvor mye og på 
hvilken måte bibliotekene må be-
tale for å låne ut ebøker. Men når 
muligheten til utlån av ebøker 
kommer, vil Bibliofil innlemme 
den i Samsøk slik at ebøkene vil 
være søkbare i bibliotekenes ka-
taloger sammen med dagens fy-
siske bøker. Vi kan godt tenke oss 
at brukeren ved søk på en bok får 
tilbud om å låne den eller kjøpe 

Skurr. I Sverige 
koster det mer 
enn dobbelt så 
mye å låne ut en 
ebok som en 
papirbok. Her er 
det noe som 
skurrer veldig i 
mine ører, sier 
Hasle og etterly-
ser en tettere 
dialog mellom 
forlagene og 
bibliotekene.
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den. Vi har en paral-
lell løsning for Bok-
hylla, hvor digitali-
serte bøker fra 
Nasjonalbiblioteket 
inngår i den søkbare 
katalogen i Samsøk.

Inspirasjonskilde

Et eksempel på en 
god teknisk løsning, 
som også kunne fun-
gere som forbilde for 
de norske forlagene, 

mener Hasle, er Zinio (www.zi-
nio.com). Zinio kan kalles ver-
dens største digitale bladkiosk, 
hvor man kan kjøpe tidsskrifter i 
abonnement, eller som enkelt-
numre. Hasle bruker et eksempel 
fra sin egen hverdag.
 – Et amerikansk fagtidsskrift 
som utkommer månedlig, koster 
ca 100 kroner per nummer hos 
Narvesen, mens et års abonne-
ment hos Zinio koster kun 10 
dollar. Hele tidsskriftet lastes 
ned, side for side, med bilder og 
annonser, men teksten kan også 
vises separat og mer leservennlig. 
Som om det ikke var nok, har ut-
giveren i tillegg valgt sin egen 
løsning basert på en «app», hvor 
enkeltnumre selges for 17 kro-
ner, befridd for annonser, men 
med ekstra bonusmateriale i 
form av videoer. Begge utgaver 
kan leses i nettleser, eller på iPad/
iPhone. Dette er det jeg ville kalle 
en elegant løsning. (Bok og Bi-
blioteks e-utgave har vært til 
salgs hos Zinio siden høsten 
2010, se s. 35, red. anm.)

Undergraving?

– Du tror ikke at gratis utlån av 
ebøker vil kunne undergrave hele 
bokbransjen, slik man for ek-
sempel frykter i Bokhandlerfore-
ningen?
 – Vi må ikke se bort fra det 
kommersielle aspektet i dette. 
Forlagene og bokhandlene må 
fortsatt tjene penger. Det er ikke 

bibliotekenes oppgave å motar-
beide det. Vi må derfor finne 
vederlagsordninger som gir ret-
tighetshaverne og forlagene en 
fortjeneste som står i forhold til 
det å utgi ebøker. Samtidig tror 
jeg ikke at ebøker og papirbøker 
står i et motsetningsforhold. Jeg 
tror at utlån av ebøker kan sti-
mulere salg av både ebøker og 
papirbøker. Mange vil fortsatt 
ønske å eie både papirbøker og 
ebøker. Forlagenes frykt gjør at 
de holder prisen på ebøker svært 
høy. Det gjelder både salg og 
kostnader ved bibliotekutlån i 
land der man har begynt med 
det. I Sverige koster det mer enn 
dobbelt så mye å låne ut en ebok 
som en papirbok. Her er det noe 
som skurrer veldig i mine ører, 
sier Hasle og etterlyser en tettere 
dialog mellom forlagene og bi-
bliotekene.
 – Hittil har vi ventet på ut-
spill. Nå er tiden inne for kon-
struktive samtaler slik at man 
kan finne ut av dette i fellesskap.

Konkurranse og fordeler

– Ønsker du at Bibliofil skal bli 
det eneste biblioteksystemet i 
Norge?
 – Nei, jeg tror at konkurranse 
er sunt og av hensyn til kundene 
trenger vi minst to. I et monopol 
blir man lett slapp og lite kreativ. 
 – Hva tenker du om de nye 
små konkurrentene som nå har 
kommet på banen, for eksempel 
Koha, som tilbyr helt gratis løs-
ninger?
 – Det er interessant, særlig 
fordi vi selv har lagt åpne løsnin-
ger i bunnen av vårt system, helt 
tilbake til 1991 og særlig etter at 
vi gikk over til Linux i 1998. Jeg 
tror imidlertid at det er vanskelig 
for bibliotekene å ta i bruk syste-
mer som Koha. Det er besnæren-
de at programvaren er gratis, 
man sparer utviklingskostnader, 
men systemet må driftes, og det 
må man ha hjelp til. Det ville gi 

en betydelig økning av drifts-
kostnadene. En viktig del av en 
Bibliofil-pakke er nettopp bru-
kerstøtte og teknisk vedlikehold, 
altså alt det som ligger bak det 
synlige biblioteksystemet. 

Exit Bibsys

Torkel Hasle og Biblioteksyste-
mer var blant dem som gjerne 
ville overta Bibsys. Han hadde 
fulgt omleggingen fra sidelinjen 
og sett hvordan ”gamle Bibsys” 
hadde stagnert. De hadde blant 
annet ikke kommet over på en 
grafisk plattform på nettet og be-
hovet for modernisering var 
stort.
 – Hvorfor kom dere ikke med 
i finalen?
 – Mitt inntrykk er at Bibsys 
hadde lagt opp til en løsning 
hvor det var ønskelig at Aleph 
skulle ta over roret. Dermed ble 
vi valgt bort allerede før vi kom 
ordentlig med. Men så kom plut-
selig OCLC på banen og stakk 
av med seieren. Det var nok 
overraskende for de fleste.
 – Var det et godt valg?
 – Det er selvsagt vanskelig å 
si noe bestemt om det nå. Det er 
alltid knyttet usikkerhet til å 
skifte system. Jeg har for øvrig 
sett noen presentasjoner av 
OCLC og synes de virker noe 
luftige. Det som bekymrer mest 
er om OCLC er i stand til å takle 
Normarc-formatet. Hvis ikke, 
står vi i fare for å miste viktige 
data.
 – Hadde dere vært i stand til å 
overta?
 – Absolutt. Deichmanske bi-
bliotek er alene større for oss enn 
det U&H-bibliotekene ville ha 
vært. Vi ville ha måttet gjøre noe 
utvikling, men det ville ikke ha 
vært noe problem. Men det toget 
har gått. Vi får krysse fingrene og 
ønske lykke til, avslutter Torkel 
Hasle på vegne av Bibliotek-Sys-
temer as i det Staverngule huset i 
Larvik. 

Torkel Hasle:  
– Kunne tenkt  
oss Bibsys.
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Det andre Linked Data 
and Libraries-møtet ble 
holdt ved British Libra-

ry i London i midten av juli. 
Femti deltakere fra Storbritannia 
og andre europeiske land opp-
levde et tettpakket program der 
vertskapet, British Library, of-
fentliggjorde sin økte satsing på 
lenkede data [1].

Hva er lenkede data?

Bibliotektjenester, i likhet med de 
fleste tjenestene vi finner på In-
ternett, er basert på metadata. 
Disse dataene er ofte låst inne i 
lukkede databaser eller sek-
torspesifikke formater. Mulighe-
tene som åpner seg dersom data-

ene gjøres tilgjengelige kan være 
enorme, med muligheten for 
skape nye og bedre tjenester og 
presentere data som ellers ligger 
skjult som de største gevinstene.
 For å kunne dele data på tvers 
av databaser og sektorer må det 
finnes en standardisert måte å 
publisere dem på. World Wide 
Web Consortium (W3C), organi-
sasjonen som har skapt standar-
dene som lar oss lese nettsider 
uavhengig av utstyr eller opera-
tivsystem, har laget en standard 
for publisering av data, Resource 
Description Framework (RDF). 
Data som er publisert i følge 
RDF-standarden kalles lenkede 
data. Tanken om å øke verdien 

på bibliotekdata ved å dele dem 
med aktører utenfor bibliotek-
verden gjør denne teknologien 
svært interessant for biblioteke-
ne.
 Nasjonalbibliotek i flere land, 
blant annet Sverige, Tyskland og 
Frankrike, i tillegg til British Li-
brary, har begynt å eksperimen-
tere med publisering av biblio-
grafiske data som lenkede data. 
Andre sentrale ressurser som em-
nedata (Library of Congress Sub-
ject Headings), klassifikasjons-
data (Dewey) og autoritetsdata 
(Virtual International Authority 
File) er allerede publisert i RDF-
formatet.
 Det var derfor spennende å få 

Av Høgskolelek-

tor David Mas-

sey, Høgskolen i 

Oslo og Akers-

hus og prosjekt-

leder Anne-Lena 

Westrum, Deich-

manske bibliotek

Linked Data –  
”lås opp” dataene!
Oppfordringen til det norske bibliotekmiljøet må være: eksperimenter med 

semantisk teknologi og lenkede data og undersøk hvilke fordeler disse 

teknologiene kan ha for våre bibliografiske rammeverk.
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en 
opp-

datering på 
status innen biblio-

tekfeltet når det gjelder lenkede 
data. Referatet konsentrerer seg 
om innleggene til British Library 
og rapporten over ”rikets til-
stand” fra arrangøren Talis. Pre-
sentasjonene fra arrangementet 
er publisert på nettsidene til Talis 
[2].

British Library med økt sat-

sing på lenkede data

Dame Lynne Brindley, British Li-
brarys Chief Executive, åpnet 
dagen med sterke og klare ord. 
British Library ser på lenkede 
data som avgjørende for fremti-
dens bibliotekkatalog og biblio-
tekutvikling. British Library sat-
ser sterkt på konvertering, 
tilrettelegging og frigjøring av 
data, og har til nå gjort tilgjenge-
lig omlag 300.000 innførsler fra 
den britiske nasjonalbibliografi-
en.
 Brindley poengterte viktighe-
ten av å gi slipp på kontrollen og 
la andre – utenfor sektoren – få 
gjøre kreative ting med bibliote-
kenes katalogdata. Kobling av 
data på tvers av sektorer og på 
tvers av landegrenser kan i følge 
henne bare føre godt med seg. 
Hun var derimot smertelig klar 
over at hovedbegrensningen lig-
ger i den kulturelle forandringen 
som er nødvendig blant de an-
satte i institusjonene. Men nå er 
det på tide å gjøre noe, ikke bare 
snakke om det. En god del data 

er gjort til-
gjengelig, 
også fra bi-

bliotekene, 
men det 

gjenstår å se 
resultater i gode 

sluttbrukertjenes-
ter, påpekte Brindley.

Aktiv holdning

Neil Wilson, leder av Metadata 
Services på British Library, har 
en aktiv og fremoverlent hold-
ning til metadata. Avdelingen 
hans jobber med å utvikle en 
åpen metadatastrategi, der ho-
vedpoenget er å bryte med de 
tradisjonelle biblioteksspesifike 
formatene, som for eksempel 
MARC, og bevege seg i retning 
av etablerte standarder som kan 
brukes tverrsektorielt.

Wilson løftet frem noen fordeler 
ved å gå over fra tradisjonelle 
formater og datamodeller:

* Det blir mulig å integrere bi-
bliotekkatalogen med andre inn-
holdsressurser på nett.
* Katalogen blir mer synlig og vi 
når nye brukere.
* Bibliotekene kan tilby et bedre 
brukergrensesnitt for å utforske/
browse katalogen.
* Bibliotekene kan løsrive seg fra 
kostnadsdrivende proprietære 
teknologier og leverandører og 
øke valgmulighetene sine ved ut-
vikling av nye tjenester.

Wilson er også klar over at dette 
er en prosess som krever stor en-
dringsvilje blant de ansatte i bi-
bliotekene. British Library har 
vært målrettet i sitt arbeid med 
lenkede data og har brukt mye 
tid på bred opplæring for å få 
alle som jobber med katalogdata 
og utvikling av nye tjenester opp 
på samme nivå. De har samar-
beidet med Talis i denne proses-
sen og lagt vekt på å involvere de 

ansatte i arbeidet med konverte-
ring, evaluering og forbedring av 
dataene for å skape eierskap til 
nye teknologier og brukertjenes-
ter.
 Wilson kan forøvrig kredite-
res æren for dagens sitat:
 – It’s often better to release an 
imperfect something than a per-
fect nothing

Lenkede data og bibliotek – 

rikets tilstand

Richard Wallis, «Technology 
Evangelist» hos systemleveran-
døren Talis, summerte opp hva 
som har skjedd i bibliotekverde-
nen i året som har gått. Stadig 
flere datasett fra bibliotek blir nå 
gjort tilgjengelige som lenkede 
data. Noen høydepunkter er:

*  W3C har sett på lenkede data i 
bibliotek som så viktig at de 
startet opp en egen Library 
Linked Data Incubator Group 
[3]. Gruppens mål er å jobbe 
for å bedre interoperabiliteten 
til bibliotekdata på nett på glo-
balt nivå. De jobber nå med et 
utkast til en rapport der alle 
kan komme med kommenta-
rer. De har også laget en over-
sikt over ulike prosjekter/tiltak 
i bibliotek, der blant annet 
Deichmanske biblioteks Pode-
prosjekt er et av de beskrevne.

*  Nasjonalbibliotekene i Storbri-
tannia, Japan og Frankrike har 
frigitt deler av sine nasjonalbi-
bliografier.

* E uropeana, en database over 
digitale objekter fra europeis-
ke bibliotek, arkiv og muse-
um, tilbyr lenkede data.

*  Danmarks elektroniske Fag- og 
Forskningsbibliotek har arran-
gert The Well Conference – en 
konferanse om virtuelle data-
brønner.

*  LOD-LAM summit [4] for bi-
bliotek, arkiv og museer ble ar-
rangert i San Francisco i juni.

* Stanford University har samlet 
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eksperter til den første av en serie 
workshops om Linked data

Dette er tiltak som forhåpentlig 
kan være med på å inspirere bi-
bliotekmiljøet til å prøve ut len-
kede data som et alternativ på 
veien mot bedre sluttbrukertje-
nester.
 Det er viktig å poengtere at 
lenkede data er sterkere utbredt 
utenfor biblioteksektoren. Wallis 
fremhevet et par eksempler:

*  Data.gov.uk fortsetter å vokse 
med en stadig økende mengde 
data fra offentlig sektor i Stor-
britannia. Det samme gjør 
data.gov i USA.

*  BBC satser kraftig på lenkede 
data og brukte det som grunn-
lag for sine sider om fotball-
VM i 2010. En av hensiktene 
bak prosjektet var å teste om 
teknologien kunne brukes for 
OL som skal holdes i London i 
2012. De har også lansert BBC 
Wildlife som er hyppig presen-
tert på ulike konferanser rundt 
om i verden, blant annet på 
KORG-dagene 2011. Dette er 
sluttbrukertjenester på sitt yp-
perste bygget på innhold fra 
BBC og lenkede data fra Wiki-
pedia!

Oppsummering

To trender dominerte arrange-
mentet. For det første; den impo-
nerende presentasjonen av bibli-
otek som nå eksperimenterer 
med konvertering og publisering 
av lenkede data. For det andre; 
alle menneskene som kommer 
sammen, i ulike fora, for å disku-
tere utfordringer og muligheter 
ved bruk av lenkede data i bibli-
oteksektoren. 
 Library of Congress har også 
en åpen holdning til lenkede 
data, jamfør pressemeldingen fra 
mai 2011: Transforming our Bi-
bliographic Framework [5]. En 
fersk nyhet fra 10. august angir 
at LoCs navneautoriteter nå er 
publisert som RDF [6].
 Oppfordringen til det norske 
bibliotekmiljøet må være: ekspe-
rimenter med semantisk teknolo-
gi og lenkede data og undersøk 
hvilke fordeler disse teknologiene 
kan ha for våre bibliografiske 
rammeverk. Vi bør snarest finne 
ut hvordan de bibliografiske mo-
dellene må justeres for å dra nytte 
av fordelene ny teknologi gir. 

[4] http://lod-lam.net/summit/
[5]  http://www.loc.gov/marc/transition/news/

framework-051311.html
[6]  http://reading20.posterous.com/names-authority-

file-added-to-idlocgov-publis
[7] http://data.norge.no
[8] http://www.bibpode.no/?q=node/12
[9] http://bibpode.no/rdfstore/endpoint.php

Hva skjer i Norge?

Pode-prosjektet ved Deich-

manske bibliotek (se infoboks), 

Rådata nå! ved NTNU har 

publisert autoritetsdata, 

Nasjonalbiblioteket arbeider 

med klassifikasjonsdata (Bok 

og bibliotek, november 2010 

nr. 5 – Metadata på semantisk 

vev) og Helsebiblioteket 

arbeider med lenkede data. 

Lenkede data har også vært et 

sentralt tema ved JBI’s 

KORG-dager i 2010 og 2011.

 På et mer overordnet plan 

jobber Fornyings-, Administra-

sjons- og Kirkedepartementet 

(FAD) med å utvikle den norske 

ekvivalenten til data.gov.uk – 

data.norge.no [7]

Pode

Pode-prosjektet har jobbet 

med lenkede data, FRBR og 

sammenkobling av data 

(mashups) i perioden 2008-

2010. Hovedfokus har vært å 

tilrettelegge bibliotekkatalogen 

for bedre formidling til 

sluttbrukerne.

 Prosjektet hadde sitt 

utspring i Biblioteklaboratoriets 

Mashup-konkurranse som ble 

arrangert i 2007. Pode har 

vært støttet av prosjektmidler 

fra ABM-utvikling og Bibliotek-

laboratoriet har vært en viktig 

støttespiller for arbeidet, blant 

annet gjennom rollen som 

igangsetter og referansegruppe.

 To norske forfatterskap 

(Knut Hamsun og Per Petter-

son) og hele den flerspråklige 

faglitteratursamlingen ved 

Deichmanske bibliotek har blitt 

konvertert til RDF. Det er laget 

to prototyper på semantiske 

sluttbrukertjenester med disse 

dataene som grunnlag [8]. 

Dataene er tilgjengelige fra 

Podes SPARQL-endpoint [9]. 

Ressurser

[1] http://www.bl.uk/bibliographic/datafree.
html
[2] http://consulting.talis.com/resources/
presentations-from-linked-data-and-librari-
es-2011/
[3] http://blogs.ukoln.ac.uk/w3clld/
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Den somaliskfødde for-
fattaren Amal Aden var 
nemleg hyra inn i god tid 

i førvegen for å snakke om skri-
ving og ytringsfridom. Ironisk 
nok måtte ho melde avbod fordi 
ho var redd for represaliar; ho 
hadde fått dødstruslar som ho 
måtte ta på alvor, og valde derfor 
å halde ein låg profil.
 Trass dette talande tomrom-
met i programmet vart konferan-
sen vellukka og fylt av andre in-
teressante faglege innlegg. Leiar i 
Nordnorsk bibliotekforeining, 
Rita Jørgensdatter, pusta letta ut 
heime i Lurøy etter vel gjennom-
ført arrangement, det 12. i rekkja 

av nordnorske bibliotekkonferan-
sar som blir halde annakvart år. 
Ho roste styret som brukar store 
delar av fritida si for å få på plass 
dette forumet for fagleg inspira-
sjon. Totalt 150 deltakarar møtte 
til årets konferanse.

– Var det nokre føredrag som pei-
ka seg spesielt ut?

– Veit du, det er eg ikkje den rette 
å svare på. Som arrangør rakk eg 
ikkje å få med meg alle innlegga, 
og verken kan eller vil felle nokon 
dom. Det eg derimot vil seie, er at 
vi brukar to år på å planleggje 
kvar konferanse, og til årets kon-

feranse hadde vi henta inn eit vidt 
spekter av aktuelle, relevante og 
spennande fagpersonar som snak-
ka om alt frå samisk forteljartra-
disjon til dei papirlause bibliote-
ka. Temaet e-bøker vart sjølvsagt 
debattert, og Thomas Gamstad 
snakka om biblioteka si rolle i 
overflodssamfunnet. 
 – NBF-leiar Svein Arne Tinne-
sand heldt eit flammande motinn-
legg mot Vetle Lid Larsens kro-
nikk i Aftenposten, der han påstod 
at biblioteket er i krise. Tinne-
sands betryggande forsvar for bi-
blioteket som ein sentral kunn-
skaps- og kulturarena er eg 
sjølvsagt einig i. Heile konferan-

Nordnorsk   
bibliotek- 
konferanse

Ytringsfridom var gjennomgangstemaet på årets nordnorske bibliotekkon-

feranse som fann stad i Alta i mai og hadde tittelen ”En skrivende hånd når 

langt”. 30-årsmarkeringa for Altaaksjonen aktualiserte temaet, og det 

same gjorde fråveret av ein av føredragshaldarane.

TEKST: FRILANSJOURNALIST BERIT OKSFJELLELV

Nytt navn.  

– Vi vurderer å 

skifte namn slik 

at heile biblio-

tek-Noreg skal  

få auga opp for 

konferansen,  

sier Rita 

Jørgensdatter.

(Foto: Anders 

Ericson)
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sen viser at Larsen tar feil; biblio-
teket er framleis og kjem til å vere 
ein viktig institusjon òg i framtida. 
Her er Nordnorsk bibliotekkonfe-
ranse ein sentral aktør som hjelper 
til med fagleg påfyll og skal vere 
ein sensor for kva som rører seg i 
bibliotekverda og samfunnet 
rundt.
 – Mange av føredraga var spe-
sielt relevante for bibliotekarar 
som arbeider med barn og unge, 
og skulebibliotekarane fekk kan-
skje spesielt mykje ut av Vidar 
Gynnilds innlegg om fusk, plagiat 
og referansar.

– Per Kristian Bjørkeng heldt eit 
innlegg om dei papirlause biblio-
teka, kva tenkjer du om den digi-
tale framtida?

– No fekk eg dessverre ikkje med 
meg akkurat dette innlegget fordi 
eg deltok på ein parallellsesjon. 
Generelt vil eg likevel seie at eg sy-
nest det i mange år har vore snak-
ka om den digitale framtida vi 
skal inn i og korleis vi skal førebu 
oss på den, når vi i grunnen lenge 
har drive med digital kunnskaps-
formidling. No har bibliotekarane 
alt i mange år drive med nettba-
sert informasjon. Biblioteka blir 
vurdert utanfrå og sett på som sin-
ker i dette digitale framtidssam-
funnet, men faktum er at biblio-
teka heile tida tilpassar seg og 
tilbyr informasjon og kulturtilbod 
uansett form. Og papirboka blir 
ikkje borte, sjølv om ho etter 
kvart har vorte supplert med an-
dre medium.

– Tok konferansen føre seg typisk 
nordnorske utfordringar?

– Det vil eg ikkje seie. Nordnorsk 
bibliotekkonferanse er ei nasjonal 
hending, med eit fagleg innhald 
som er relevant for biblioteka i 
heile landet. Det einaste typisk 
nordnorske ved konferansen er 
lokaliseringa – at han finn stad i 

eit av dei tre nordlegaste fylka. Vi 
erfarer at det kjem få deltakarar 
frå Sør-Noreg, eg trur det delvis 
kan skuldast ei misforståing om at 
konferansen berre tek føre seg in-
terne nordnorske forhald. Det 
stemmer slett ikkje. Vel har vi i 
Nord-Noreg kanskje lenger av-
stand mellom biblioteka, og dy-
rare flybillettar innad i landsdelen 
slik at det blir vanskelegare å møt-
ast, men nettopp derfor er denne 
konferansen så viktig – det gjev 
ein unik sjanse til å drøfte faglege 
spørsmål med andre i bransjen. Vi 
vurderer å skifte namn slik at heile 
bibliotek-Noreg skal få auga opp 
for konferansen.

– Men det samiske innhaldet i no-
kre av innlegga er kanskje spesielt 
relevant for Nord-Noreg?

– Ein av våre viktigaste samar-
beidspartnerar i tillegg til ho-
vudsponsoren Bibliotekenes hus, 
er Sametinget. Det er viktig for oss 
å ha med det samiske, som speler 
ei stor rolle i denne landsdelen. 
Som eg nemnte, var årets 30-års-
markering av Altaaksjonen avgje-
rande for valet av tema for konfe-
ransen, og denne gjekk som ein 
raud tråd gjennom konferansen. 
Magnar Mikkelsen fortalde om 
denne historiske hendinga some 
god erstatning for Bjarne Store-
Jacobsen, som ikkje kunne kom-
me. I tillegg hadde vi eit innlegg 
om formidling av samisk littera-
tur. Sjølvsagt stod det på program-
met òg eit innlegg om russisk-
norsk biblioteksamarbeid når 
konferansen vart halde i eit fylke 
med så nær russisk kontakt. Desse 
kulturelle isoglossane her nord er 
kanskje ikkje godt nok kjend i re-
sten av landet.

– Ja, for lokaliseringa er viktig?

– Det er så mange landsdekkjande 
arrangement som blir halde i Sør-
Noreg at det er spesielt viktig at 

vår konferanse blir halden i den 
andre delen av det lange landet 
vårt. Det har vore reist forslag om 
å leggje han fast til Tromsø for å 
spare reiseutgifter for deltakara-
ne, men dette har styret vald å sjå 
bort frå. Det er viktig at konferan-
sen alternerer mellom dei tre fyl-
ka, og at deltakarane får sjå andre 
kantar av landsdelen. Det er viktig 
lærdom for ei kunnskapsformid-
lande yrkesgruppe. I framtida hå-
par vi å få lagt ein konferanse til 
Svalbard. Vi passar på å arrangere 
ekskursjonar til bibliotek i områ-
det der konferansen blir halde, og 
i år gjekk turen til det nybygde 
Alta bibliotek, som vel fortent har 
fått mykje skryt og pris for dei 
nye, flotte lokala og den nye orga-
niseringa.

– Kva skjer vidare med NBF 
Nord-Noreg og Nordnorsk bibli-
otekkonferanse?

– Etter at dei tre fylkesforeininga-
ne vart slegne i hop til ein organi-
sasjon for ti år sidan har vi vore 
nøgd med strukturen. Styret som 
sit no har fått til eit godt samar-
beidsmiljø og vart heldigvis att-
vald på årsmøtet. Konferansen er 
eit stort løft for ein organisasjon 
som gjer alt arbeidet på fritida, 
men vi tenkjer langsiktig. Vi er alt 
i gang med å planleggje neste kon-
feranse, og prøver å finne fram til 
nyskapande og spennande føre-
dragshaldarar. Vi har heldigvis ei 
rekkje gode samarbeidspartnerar 
som løfter i lag med oss. Derfor 
trur eg vi kan halde fram med tra-
disjonen med ein stor konferanse 
framfor mange små, som nokon 
fremma forslag om på årsmøtet. 
Nordnorsk bibliotekkonferanse er 
ein innarbeidd institusjon som vi 
skal halde fram med. Så gjeld det 
berre å marknadsføre han godt. 
For det slit vi med her i Nord-No-
reg, å bli sett, hørt og forstått. 
Men ei skrivande hand når langt, 
avslutter Rita Jørgensdatter. 
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Norsk lydarkivkonferan-
se ble avholdt for 11. 
gang 30. – 31. mai i 

Bergen. Konferansen er en arena 
for kunnskapsutveksling mel-
lom de som arbeider med lyd, og 
har hatt betydning for utviklin-
gen ved at de for eksempel i 
2000 sådde kimen til Rockheim, 
som er et museum i Trondheim 
over norsk pop og rock. Et av 
årets temaer var Linked Data. 
Aktuelt, ved at Library of Con-
gress (LC) har startet en evalue-
ring av MARC. LC tenker seg et 
mulig skifte til datastrukturer 
som vil …”enable bibliographic 
data to be used in very new 

technologies […], such as the se-
mantic web.”1 

Informasjon i siloer. Kim Tal-
lerås fra HiO, JBI gav en oversikt 
over situasjonen når det gjelder 
mediert lyd, særlig musikk: Det 
har vokst frem mange digitale 
musikktjenester. Eksempler er 
Spotify og WiMP, som er 
streamingtjenester hvor bruke-
ren kan lytte til musikk fra ulike 
plateselskaper over nettet. Digi-
tale samlinger av musikk og me-
tadata finnes på ulike steder, til 

1  Kelley, M. (2011). Library of Congress may begin 
transitioning away from MARC. Library journal.  
URL: http://www.libraryjournal.com/lj/home/890784-
264/library_of_congress_may_begin.html.csp

dels i lukkede siloer, og vi må 
derfor vite hvordan moderne 
teknologi kan brukes for å få til 
en utveksling av informasjon 
mellom disse ulike tjenestene. 
Tallerås pekte på at brukerne er 
blitt vant til å bruke slike kom-
mersielle digitale tjenester og at 
offentlige institusjoner nå må av-
klare sin rolle:
 – Spørsmålet er hvordan vi 
beskriver musikken her i forhold 
til den verden som finnes der ute, 
sa han. Tallerås antok at det of-
fentlige kan ha interesse i å bidra 
til utviklingen av standarder for 
musikkmetadata, både for å bi-
dra til at utveksling av informa-

Linked Data på lyd-
arkivkonferansen
Forvaltning, deling og gjenbruk av data vil være viktige stikkord i framtiden.

AV BIBLIOTEKAR AUD GJERSDAL, UB BERGEN

”Det er viktig å holde metadata 

åpent tilgjengelig.” 
(Robert Engels)
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sjon mellom ulike miljøer blir 
mulig, samtidig som en under-
støtter formidlingen av egne ver-
difulle samlinger.
 – En problemstilling er knyt-
tet til at de ulike miljøene beskri-
ver ressursene sine i henhold til 
ulike metadata-skjema, sa han. – 
Bibliotekene bruker for eksempel 
MARC formatet, mens andre 
store aktører som NRK bruker 
andre standarder, og dette van-
skeliggjør matching av metadata 
mellom miljøer og ulike databa-
sestrukturer.
 – Så har vi rene tekniske in-
frastrukturer knyttet til databa-
ser, som er kjøpt av spesialiserte 
leverandører, og som gjør det 
vanskelig å matche data på tvers, 
fortsatte han. I tillegg til dette så 
finnes semantiske problemer, og 
dette handler ifølge Tallerås om 
å identifisere f.eks den samme ar-
tisten i to forskjellige databaser. 

Datasett ut av siloen. Meta-
data er forretningskritisk for 
både bibliotek og kommersielle 
tjenester på nett. Linked Data er 
en mulig løsning på problemene, 
og er ifølge Tallerås en data-
struktur og prinsipper for hvor-
dan data bør offentliggjøres på 
web, og som man igjen kan lage 
tjenester på toppen av.
 – Man bruker web som platt-
form for utveksling av metadata, 
sier han. Han peker på at datae-
ne nå ofte ligger i databasesiloer, 
og at dette vanskeliggjør lenking 
av data. Linked Data innebærer 
at

Datasett er tilgjengelig 
på nettet
Metadata lages i det åpne 
RDF-formatet, slik at 
programmer kan forstå og 
resonnere ut fra disse
Unik identifikasjon av ting 
ved hjelp av URI, f.eks URL

RDF (Resource Description 
Framework) er en åpen standard 

og muliggjør utsagn bestående 
av tre deler, nemlig subjekt, pre-
dikat og objekt. Subjektet er det 
utsagnet sier noe om, predikatet 
er en egenskap ved subjektet, og 
objektet utfyller predikatet og 
angir hva denne egenskapen er. 
Et eksempel på et slikt utsagn er 
”Plata ”Kvelertak” er utgitt i 
Norge”. Slike utsagn kalles tri-
pler og fremstilles ofte som gra-
fer. Tallerås understreker at for å 
sikre entydige utsagn, så må en 
identifisere subjektet ved hjelp av 
unike identifikatorer (URI), som 
URLer. Videre forteller han at 
når vi bruker en URL som identi-
fikator, så har vi også koblet oss 
til http-standarden, som gjør at 
vi kan putte den inn i en nettle-
ser. Så hvis dataene er gjort opp-
slagbare, kan vi få et direkte 
oppslag på f.eks denne platen.  

Predikatene beskriver sub-

jektene. – Og det finnes voka-
bularer, som er samlinger av 
maskinlesbare predikater som 
beskriver en type egenskaper, s 
Tallerås. – Vi kan gå inn og se et-
ter vokabularer som har predika-
ter, som beskriver akkurat det jeg 
ønsker å beskrive. Og så henter 
vi det derfra, og setter dem 
sammen til vårt eget språk, sa 
han. Også objektdelen av utsag-
net må gjøres om til URI’er for å 
sikre entydighet. Vi får slik ulike 
datasett som beskrives ved hjelp 
av de samme vokabularene. 
 – Men nå har vi bare et luk-
ket datasett, så egentlig har vi 
fortsatt bare en lukket silo. Dette 
handler om å koble seg til andre 
datasett. Man kobler seg via tri-
pler til andre datasett, og så opp-
står det Linked Data, dvs nett-
verk på tvers av ulike datasett, 
avsluttet han.

Nye tjenester. Bjørnar Bruket 
fra Rockheim presenterte ”Se-
evl” (http://seevl.net), som er en 
ny tjeneste for anbefaling av mu-

sikk. Her integreres datasett ved 
hjelp av Linked Data teknologi.
 – Noe av formålet med å lage 
denne tjenesten er at i den digi-
tale kontekst der du kjøper mu-
sikk, så mister du kanskje data, 
f.eks hvem som er produsent, el-
ler hvem som er gjestegitarist på 
et eller annet spor, sa han.
 – Det går an å få anbefalinger 
basert på noe annet enn antall 
lyttinger. De ønsket å finne andre 
innganger til å anbefale musikk 
gjennom smarte relasjoner, fort-
satte han. – Det er f.eks mulig å 
forklare hvorfor en person er re-
latert til den artisten du søker på. 
Til dette har de brukt vokabula-
ret i ”Music Ontology”, og ut-
sagnene er skrevet i RDF. Seevl 
tilbyr også et grensesnitt for 
kommunikasjon mellom ulike 
programmer. Dette innebærer 
ifølge Bruket mulighet for å åpne 
opp datasettet slik at andre utvi-
klere kan benytte seg av det. Me-
tainformasjonen presenteres i en 
tjeneste på en webside, men in-
formasjonen kommer fra ulike 
kilder, f.eks Wikipedia og Mu-
sicBrainz. Bruket understreker at 
også her er kvalitet på metadata 
helt avgjørende for et godt resul-
tat.
 Bruket presenterte også et 
forskningsprosjekt2 hvor en har 
lenket ulike datasett sammen au-
tomatisk. 
 – Så det finnes allerede verktøy 
som kan konvertere eksisterende 
relasjonsdatabaser automatisk til 
RDF-vennlig representasjon, og 
dette har Seevl brukt, sa han. Det-
te gir ifølge Bruket muligheter for 
beriket søk. Det gir også nye mu-
ligheter for bibliotek ved at ”bi-
blioteksiloer” kan konverteres og 
modelleres til RDF, for å kunne 
levere metadata til nye tjenester 
liknende Seevl.

2  Raimond, Y., Sutton, C & Sandler, M. (2008): Au-
tomatic interlinking of music datasets on the Semantic 
Web.  
URL: http://sunsite.informatik.rwth-aachen.de/Publi-
cations/CEUR-WS/Vol-369/paper18.pdf
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Linked Data i Popsenteret. 

Arkivløsningen i Popsenteret, 
som er et nytt senter for norsk 
populærmusikk i Oslo, har tatt i 
bruk Linked Data teknologien. 
Robert Engels fra ESIS har vært 
med i utviklingen av senteret. 
Han fortalte at Tim Berners-Lee 
sin visjon om semantisk web fra 
1999 innebærer at en kobler 
sammen interne og lokale data-
baser, slik at de kan nås via Inter-
nett. Dette nettet brakte oss tidli-
gere inn i en verden hvor mange 
museer ble opplevelsessentre, 
hvor de tilbyr beriket informa-
sjon, og gir opplevelse til bruke-
ren. Men ikke bare:
 – Publikum kunne plutselig 
bidra, og ikke bare motta… Del-
ta, gjøre ting, lage ting…, sa han, 
og fortsatte ivrig:
 – Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie i Karlsruhe 
hadde en dukke, som du kunne 
logge deg på, se gjennom web-
browseren, bevege dukken, og 
kommunisere med publikum 
gjennom den dukken, som en 
slags ”virtual participation”, sa 
han engasjert.
 – Og når informasjonen lig-
ger der, og er oppbevart – Nasjo-
nalbiblioteket har jo en slik 
funksjon – skal det bare ligge der, 
skal ikke folk få lov til å bruke 
det? Skal det bare være en web-
side for søking, som http://www.
nb.no har, eller skal vi gjøre noe 
ut av det? spurte han retorisk. 
Han kunne fortelle at Popsente-
ret her har tatt med seg ideen om 
opplevelsessenter fra museene. 
De ser også muligheten for å til-
rettelegge informasjon for intel-
ligente agenter.  
 
Linked Open Data. – Og når vi 
trekker en linje videre med se-
mantiske web, og å dele informa-
sjon, hvor mer og mer blir lagt ut 
på web, så ser vi at bibliotek-
funksjonen i å dele ut fysiske bø-
ker, ikke er det du får til, sa En-

gels videre. Men det er andre ting 
bibliotekene kan få til: Ved Pop-
senteret har de ved hjelp av se-
mantisk web teknologi og edito-
ren Protégé laget brukerorienterte 
metadata, ut fra hva brukeren er 
opptatt av. De antar at brukeren 
primært er interessert i personer, 
band og ulike navn de har ope-
rert under, og derfor har de be-
skrevet musikkverdenen ut fra 
dette.
 – Vi har tre objekttyper, og nå 
kan vi bygge dette som en graf 
med noder. Deretter kan en ut-
forske grafen og hoppe fra node 
til node.
 Engels jobber med at dataene 
i Popsenterets database blir ko-
blet sammen med informasjon i 
Kulturrådets ”Digitalt fortalt” 
som inneholder intervjuer og 
”Digitalt museum” som har 
mange bilder. Da kan en hente 
informasjon fra ulike kilder og 
presentere for publikum. Målet 
er å koble sammen flere interes-
sante baser fra forskjellige ABM-
institusjoner.
 Engels mener at de tre viktig-
ste målene for fremtiden for det 
første er å forvalte data som en 
er god på selv, slik at kvaliteten 
blir best mulig. For det andre å 
dele data med de som trenger din 
spesialkompetanse, og til slutt å 
stimulere til gjenbruk. Disse ide-
ene har Popsenteret tatt med seg 
i arbeidet, for eksempel ved at 
programvaren bygger på åpne 
standarder, og heller ikke gir li-
senskostnader.
 – Hvorfor skal vi ikke ha det 
slik i det offentlige, at backend-
systemet kjører på slike løsnin-
ger? På den måten kan metadata 
gjenbrukes, selv om tilgang til 
selve dokumentet kan være av-
hengig av betaling.
 – Metadata er ikke låst inne 
her, og er åpent tilgjengelig. Det 
er viktig å holde dem åpent til-
gjengelig, avsluttet han ettertryk-
kelig. 

Ordliste

Linked Data: ”Et sett med 
beste praksis for å publisere 
og forbinde strukturerte data 
på web3” (Bizer, Heath og 
Berners-Lee). 

MARC (MAchine Readable 
Cataloging). Et format for 
registrering og utveksling av 
bibliografisk informasjon, 
brukt i bibliotek.

RDF (Resource Description 
Framework): Er ifølge World 
Wide Web Consortium 
(W3C) – som Tim Berners-
Lee er direktør for – et språk 
”for å representere informa-
sjon om ressurser på world 
wide web”.

Semantisk web: I artikkelen 
”The Semantic Web”4 for-
står Tim Berners-Lee, Hend-
ler og Lassila semantisk web 
som en utvidelse av den nå-
værende web, hvor …”infor-
masjon er gitt en veldefinert 
mening, som muliggjør et 
bedre samarbeid mellom 
mennesker og datamaski-
ner”.

URI: (Uniform Resource 
Identifier): Korte tekststren-
ger som identifiserer ressur-
ser på web, og som kan gjøre 
dem tilgjengelige ved hjelp 
av et enkelt klikk (kilde: 
W3C).

URL (Uniform Resource Lo-
cator): En form for URI som 
gir en representasjon av 
adressen og aksessmetoden 
for en ressurs tilgjengelig via 
Internett (kilde: W3C).

3  Linked Data – the story so far (2010?) 
URL: http://tomheath.com/papers/bizer-heath-berners-
lee-ijswis-linked-data.pdf

4  Scientific American, mai 2001
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DEN GULE SERIE Alt i 1929 
satte den mangeårige hovedkon-
sulenten Sigurd Hoel, med entu-
siastisk støtte av direktør Harald 
Grieg i gang med Gyldendals 
Moderne Romanserie som i dag-
ligtale ble kalt Den gule serie et-
ter fargen på omslaget. Etter 
hvert kom også den andre første-
konsulenten i Gyldendal, Nils 
Lie, med i samarbeidet. Tanken 
var å gi ut kvalitetsforfattere som 
ennå ikke hadde slått gjennom 
internasjonalt. Et dristig prosjekt 
altså, formålet var da heller ikke 
først og fremst å tjene penger på 
disse bøkene. Fram til Den gule 
serie ble avviklet i 1959 kom det 
ut 101 titler. Alle hadde et forord 
skrevet av Sigurd Hoel, disse for-
ordene ble samlet i de to bøkene 
50 gule (1939) og De siste 51 
gule (1959). Disse to bøkene var 
en kjærkommen norsk innføring 
til internasjonal litteratur, en 
type forfatterinformasjon som 
kun er blitt etterfulgt av Moder-
ne utenlandske forfattere (1966) 
skrevet av Bonnier-forleggeren 

Fra romanserier 
til serieromaner

Helt siden Gyldendal Norsk Forlag ble kjøpt ut av danske Gyldendal i 1925, 

store deler av Knut Hamsuns Nobelpris gikk jo til dette oppkjøpet, har 

Gyldendal og etter hvert flere andre norske forlag gitt ut romanserier 

bestående av oversatte romaner og noveller/fortellinger av høy kvalitet. 

TOR HALSTVEDT, FORFATTER.

Så var ikke 

seriene døde 

likevel. I 2009 

startet Gyldendal 

opp XS-serien.
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Åke Runnquist. Derimot har 
danskene vært flinke med å utgi 
presentasjonsbøker om uten-
landske forfattere. Jeg kan nevne 
forlaget Rosinantes tobinds For-
fatterleksikon/Udenlandsk litte-
ratur (1999) og Gads forlags 
Udenlandske forfatterleksikon 
(2001).
 Sigurd Hoel viste til fulle hvil-
ken nese han hadde for kvali-
tetslitteratur, og hvor uredd og 
lite opportunistisk han var i ut-
velgelsen. I 1933 ga han eksem-
pelvis ut den første oversettelsen 
som overhode ble gjort av Franz 
Kafka (Prosessen). Det samme 
var tilfellet med Ernest Heming-
way. De to forfatterne ble først 
oversatt til norsk! Særlig utmer-
ket Hoel seg med nese for ameri-
kansk litteratur, men han intro-
duserte også sørafrikanske Alan 
Paton med romanen Gråt mitt 
elskede land og cubaneren Alejo 
Carpentiers De tapte skritt. Hoel 
fikk i Den gule serie introdusert 
senere storheter som William 

Faulkner, Richard 
Wright, John Fante, 
John Steinbeck, 
Heinrich Böll, 
André Malraux, 
Francois Mauriac, 
og Graham Gree-
ne.

DEN GULE SERIE – 

NY REKKE Gordon 
Hølmebakk be-
gynte i Gyldendal i 
1957, viste seg ta-
lentfull og fikk 
snart ansvar for 
den oversatte lit-
teraturen og han 
jobbet med dette 
til han gikk av 
med pensjon i 
1997. Etter å ha 
vært med på å 
avslutte den 
opprinnelige se-
rien, startet Høl-

mebakk Den gule serie – ny rek-
ke i 1962, eller Fønix-bøkene 
som de ble kalt etter vignetten. 
Den besto av 22 bøker og besto 
fram til 1970. Som ung forfatter-
spire introduserte denne serien 
meg for flere av de beste roma-
nene jeg overhode har lest. Her 
ble jeg kjent med Uwe Johnson, 
gjennom hans Den tredje bok 
om Achim om den vest-tyske 
journalisten Karsch som dro til 
Øst-Tyskland for å intervjue syk-
kelstjernen Achim. Jeg kommer 
selv fra Askim, falt vel derfor for 
tittelen. Uwe Johnson skrev se-
nere den storslåtte firebindsro-
manen Jahrestage/Aus dem Le-
ben von Gesine Cresspahl som 
dessverre ikke er oversatt til 
norsk ennå. (Den ble filmet i 
2000 av Margarete von Trotta.) 
Fønix-bøkene gjorde meg også 
kjent med den montenegrinske 
forfatteren Miodrag Bulatovic 
og hans sterke far-sønn drama 
Til himmels flyr den røde hane, 
en fortelling jeg aldri kommer til 

å glemme. Ikke minst leste jeg 
den ukrainske og polskspråklige 
tidligere Auschwitz-fangen Piotr 
Rawicz og hans enestående ro-
man Himmelens blod. Rawicz 
flyttet etter krigen til Frankrike 
og skrev denne sin eneste roman 
på sitt andrespråk, fransk. Til 
slutt vil jeg nevne danske Willy 
Sørensen og hans samling av for-
tellinger, Formynderfortellinger. 
Jeg var på ei ukes ferie på Kreta i 
2004 og leste denne boka – og 
hadde en enestående ferie!

KOLON-SERIEN Etter dette re-
digerte Hølmebakk fra 1974 og 
fram til 1980 Kolon-serien, hef-
tet og med mange utgivelser 
hvert år. I underkant av 50 bøker 
ble oversatt. Her merker en at 
Afrika og Sør-Amerika kommer 
på det litterære kartet med for-
fattere som Nadine Gordimer, 
Gabriel Garcia Márquez og Juan 
Carlos Onetti. Ellers introduse-
res her verdensnavn som Marga-
ret Atwood, Ingeborg Bach-
mann, Camilo José Cela, Milan 
Kundera, Peter Handke og 
P.O.Enquist. For øvrig var det 
mange svenske forfattere med i 
lista, slik som Lars Andersson, 
Stig Claesson, Lars Gustafsson 
og to korte romaner av August 
Strindberg som tidligere ikke var 
oversatt til norsk (Alene og 
Kranselag). 
 Det som for meg var den stør-
ste leseropplevelsen i denne seri-
en er årets Nobelprisvinner, pe-
ruaneren Mario Vargas Llosa og 
hans utrolig morsomme Panta-
léon og tjenerinnene. Jeg kom-
mer faktisk ikke på noen bok jeg 
syns har vært morsommere. Pan-
taléon er kaptein i en militærfor-
legning inne i Amazon-jungelen. 
Ledelsen i forlegningen finner ut 
at soldatene har alt for liten til-
gang til seksuelle tjenester. Kap-
teinen får så i oppdrag å få tak i 
kvinner som kan bistå med dette. 
Han oppsøker derfor bordeller, 

”Den gule” 

bragte viktig 

utenlandsk 

litteratur til 

Norge.
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halliker og nattklubber, skriver 
opp de ”strategiske mål” på da-
mene, og velger ut de som egner 
seg best som soldatenes ”tjene-
rinner”. Etter hvert får han lyst 
til å ”prøve” noen av tjenerinne-
ne, noe kona ikke setter noe vi-
dere pris på og så videre. Hele 
fortellingen er holdt i en meget 
alvorlig og saksorientert tone.

VITA-SERIEN For en som er glad 
i romanserier, er det ikke bare 
selve teksten, det litterære, som 
er viktig, men også bokas utse-
ende, innbinding, lukt, mjukhet 
og så videre. For meg er det uten-
kelig å lese ei e-bok. Og seriepre-
get er viktig. Bøkene skal likne 
hverandre, de skal ha samme lay-
out, en skal med en gang se at 
boka tilhører denne serien. Både 
Hoel og Hølmebakk var flinke til 
dette. Men en gang feiler Hølme-
bakk! I Vita-boka Se kjærlighet 
til David Grossmann forstørrer 
han både teksten og vignetten på 
ryggen! Jeg synes dette er tilnær-
met utilgivelig, men kanskje er 
jeg litt pedant… Uansett, denne 
serien må vel ses på som Hølme-
bakks viktigste bidrag til overset-
telseslitteraturen, en stordåd 
også i internasjonal sammen-
heng, kanskje sammen med det 
han gjorde for oversatte noveller. 
Vita-serien består av 67 prosabø-
ker, startet med Alice Munros 
Tiggerpiken i 1982 og ble avslut-
ten i 1996 med den nesten 700 
siders Livet bruksanvisning av 
franskmannen Georges Perec. 
 Forfatterlista er i hovedsak 
europisk, men med sør- og nord-
amerikanske forfattere i tillegg. 
Det er bare en afrikansk forfatter 
der, Ben Okri og hans Den sult-
ne veien. Den tyrkiske Nobel-
prisvinneren Orhan Pamuk fikk 
i Vita-serien ut sin første overset-
telse til norsk med romanen Det 
hvite slottet. 
 Vita-serien står for meg som 
et ideal for hvordan en kvalitets-

serie med prosatekster skal se ut. 
En kunne naturligvis ha ønsket 
seg flere fra Asia, fra det afrikan-
ske miljøet og fra Midt-Østen, 
men å inkludere bøker herfra 
ville kanskje sprengt rammene. 
Jeg har lest nesten alle Vita-bøke-
ne, noen få har jeg hoppet av et-
ter 100 sider eller noe slikt, men 
gjennomgående er alle bøker 
som har falt i smak. Av mine fa-
voritter vil jeg nevne Cormac 

McCarthy og hans Et Guds 
barn. Den boka var min viktigste 
inspirasjonskilda da jeg selv 
skrev romanen Ulven. En rekke 
betydelige jødiske forfattere har 
skrevet om sine krigsoppplevel-
ser, men en av de mest sentrale er 
italienske Primo Levi og hans 
selvopplevde krigshistorie Besø-
kelsestid. Han skildrer ei jødisk 
partisangruppe i Ukraina som 
slåss mot de nazistiske okkupan-
tene, og som klarer å flykte til 
Italia på slutten av krigen. Blant 
alle de andre vil jeg trekke fram 
Fulvio Tomizza og hans Trieste-
roman Et bedre liv. Vi følger kir-
ketjeneren Martin Crusich og de 
sju prestene han tjenestegjorde 
under. En både mektig og sørmo-
dig roman om åndelig forfall.

MARG-SERIEN Flere av disse 
seriene har jeg komplett, blant 
annet Vita-serie, men i den nye 
serien til Gyldendal, marg-serien, 
mangler jeg ei bok, tyske Judith 
Hermann og hennes fortellinger 
i Sommerhus, senere. Den skulle 
jeg gjerne hatt… Jenneken Øver-
land overtok ansvaret for over-
satt litteratur i Gyldendal etter at 
Hølmebakk ble pensjonist. Hun 
ga ut marg-serien fra 2000 til 
2007, marg med liten m, bestå-
ende av 21 bøker. Øverland gjor-
de seg her bemerket med for det 
første å gi ut flere bøker fra 
Nord-Afrika og Midt-Østen, 
ikke minst Assia Djebar fra Li-
banon, en forfatterinne som ny-
lig var en het kandidat til Nobel-

prisen; dessuten ved generelt å 
prioritere bøker av kvinnelige 
forfattere. Øverland holder ved 
like Hoels og Hølmebakks inten-
sjoner om å gi ut relativt ukjente 
kvalitetsforfattere i en romanse-
rie. Serien har høy kvalitet, blant 
annet med forfattere som tyske 
W.G.Sebald som døde i en bilu-
lykke i 2001, og den spennende 
tyrkiske forfatterinnen Asli Er-
dogan med hennes roman fra 
Rio de Janeiro om ensomhet og 
kosmopolitisme. 
 Den som for meg overgår alle 
de andre i denne serien er den 
nederlandsspråkelige iranske Ka-
der Abdolah og romanen Spiker-
skrift (som i seinere utgivelser 
ble omdøpt til Min fars notat-
bok). Fortelleren i boka får etter 
at den døvstumme faren dør, til-
sendt ei notatbok hvor faren med 
en slags spikerskrift har forsøkt å 
skildre sitt liv. Fortelleren blir 
helt besatt av å kunne forstå den-
ne teksten, og dermed lære sin 
far, sitt land, Iran, og seg selv 
bedre å kjenne. Ved litt etter litt å 
klare dette, blir han bedre i stand 
til å forstå det dramatiske livet 
under sjahen og Khomeini. Jeg 
vil fra denne romanserien også 

Med Marg-serien 

ble den tyske 

forfatteren  

W. G. Sebald 

gjort tilgjengelig 

på norsk.
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trekke fram Aleksandar Hemon, 
en forfatter fra Sarajevo, flyttet 
til USA under Balkankrigen og 
skrev romanen Hvor er Bruno? 
på sitt nye språk, engelsk. En vir-
kelig velskrevet roman av en 
kommende stor forfatter, med 
sitt eminente språk en etterkom-
mer etter Joseph Conrad.

PAN-SERIEN Fra 1978 til 2004 
redigerte Aase Gjerdrum Pan-se-
rien for Cappelen. Serien kom 
altså ut gjennom mange år, og 
inneholder oppunder 115 titler. 
Den framsto på en annen måte 

enn Gyldendals serier ved for det 
første at serien skiftet layout fle-
re ganger (4), og ved at enkelte 
forfattere ble presentert med 
mange titler. Nobelprisvinnerene 
J.M.Coetzee og José Saramago 
fikk ut henholdsvis 10 og 8 titler, 
mens Ismail Kadare, John Che-
ever, Philip Roth, Arnost Lustig 
og Patrick Modiano fikk alle ut 
3-4 titler. Pan-serien står ellers 
ikke mye tilbake for Gyldendal-
seriene. Gjerdrum har for eksem-
pel vært flinkere til å gi ut afri-
kanske, japanske og kinesiske 
romaner enn Hølmebakk. Blant 

disse romanene kan jeg 
trekke fram den kristne ja-
panske forfatteren Shu-
saku Endo og hans Skan-
dale. En høyt anerkjent 
forfatter møter en dobbelt-
gjenger som er hans rake 
motsetning. Avskyelig, ond 
og nifs på alle måter. Der-
med kommer forfatteren i 
sterk tvil, kanskje dobbelt-
gjengeren egentlig er hans 
eget sanne ansikt? 
 For meg er det imidler-
tid to andre forfattere som 
rager aller høyest. Det er 
for det første den jødiske 
forfatteren Aharon Appel-
feld og hans Katerina. Ap-

pelfeld er en av de beste forfatte-
re jeg overhode kjenner til. Han 
ble født i Bukovina i 1932 i det 
som i dag er Ukraina, med tysk 
som morsmål. Begge foreldrene 
ble drept, selv ble han plassert i 
arbeidsleiren Transnistria, men 
klarte som åtteåring å flykte her-
fra. Han overlevde på mirakuløst 
vis resten av krigen. Kom i 1946 
til Palestina, måtte lære seg et 
helt nytt språk, i protest mot na-
zistene nektet han å skrive på 
tysk, lærte seg i stedet hebraisk. 
Appelfeld har for øvrig også ei 
bok i Vita-serien, Miraklenes tid. 
Katerina er en av de 10 sterkeste 
romaner jeg har lest overhode. 
Katerina bor på den rumenske 
landsbygda, hun mishandles av 
en tyrannisk far, men flykter 
hjemmefra, og får en huspost i et 
jødisk hjem. Her opplever hun 
vennlighet, men etter hvert også 
jødeforfølgelse. Hun skildres 
som en naiv kvinne, men en som 
aldri mister troen på menneske-
lig godhet.
 Den samme opplevelsen had-
de jeg med polske Andrzej Szc-
zypiorsky og romanen Begynnel-
sen. På engelsk heter den The 
Beautiful Mrs. Seideman. Szczy-
piorsky er katolikk, hans pro-
sjekt i Begynnelsen er å skildre 
okkupert og okkupant som vir-
kelige mennesker, ikke bare som 
enten ond eller god. Hovedper-
sonen fru Seidemann er jødiske, 
hun tar et polsk navn, og med 
det tror at hun kan gli ubekymret 
gjennom naziokkupasjonen. Det 
går imidlertid ikke. Hun blir ar-
restert, men slipper ut ved at hun 
får hjelp av en venn. Etter krigen 
opplever hun antisemittismen 
under kommunistene, til slutt 
flykter hun til Paris. Szczypior-
sky har også et par andre bøker i 
Pan-serien. Jeg kan ikke uttrykke 
sterkt nok hvor dyktige disse to 
forfatterne er, Szczypiorsky døde 
i 2000, men begge fortjener/for-
tjente Nobelprisen!

Amerikaneren 

Philip Roht kom 

blant annet på 

Pan-serien.

Tyrkeren Orhan 

Pamuk dukket 

opp i Vita-serien.
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NOVA-SERIEN I det siste er jeg 
blitt mer og mer glad i Nova-se-
rien til Aschehoug. Så vidt jeg vet 
hadde serien forskjellige redak-
tører. Den startet opp i 1981 og 
varte fram til 2007, varte altså 
26 år, like mange år som Pan-se-
rien. Etter hva jeg kan se, kom 
det ut til sammen 57 bøker. Også 
denne serien skiftet layout flere 
ganger, tre for å være nøyaktig. 
Jeg har gang etter gang blitt over-
rasket over hvor virkelig gode 
mange av bøkene er. En av de 
mange jeg vil anbefale er brasili-
anske João Ubaldo Ribeiro og 
Firfirslens smil, Ribeiro har ellers 
også ei bok i Pan-serien, Sersjant 
Getulio. Scenen er ei øy utafor 
kysten av Brasil, her får den al-
koholiserte biologen Pedrosa 
smertelig erfare hvordan det en-
der når han begynner å stikke 
nesa i makthavernes saker. En 
annen roman som gjorde et 
sterkt inntrykk på meg er den 
franske lyrikeren Guy Goffette 
og hans skildring av gutten som 
ble misbrukt i En sommer på 
nakken. Ellers vil jeg trekke fram 
den østerrikske jøden Robert 
Menasse og hans historiske ro-
man Utdrivelse av helvete. Det er 
en skildring av jødeforfølgelse 
helt fra Lisboa på 1600-tallet til 
dagens Østerrike. Det er samti-
dig en morsom skildring av en 
klassefest og to unge som søker 
hverandre i natten. Til slutt vil 
jeg henlede oppmerksomheten 
på spanske Álvaro Pombo og 
Der kvinner er. Romanen er et 
hjerteskjærende oppgjør med 
mannsfiendtlighet og matriarka-
tet. Boka er sikkert politisk ukor-
rekt, men hva gjør det om den 
makter å skildre virkelige men-
nesker i en sann historie?

FABULA-SERIEN Duoen Knut 
Endre Solum, Espen Holtestaul 
som eter hvert ble utviddet med 
Maren Omland ga i perioden 

1997 – 2007 ut serien Fabula på 
Solum med til sammen 28 titler. 
Redaksjonelt likner serien mye 
på Vita-serien. Her fins Fernan-
do Pessoas hovedverk, Uroens 
bok, og her fins den originale 
Zazie på metroen av Raymond 
Queneau, den ble i sin tid filmet 
av Louis Malle. Skal jeg trekke 
fram noen spesielt, kan det kan-
skje være to av italienerne: Den 
ene er Dino Buzzati med Tatare-
nes ørken (filmet av Zurlini). 
Hans En kjærlighet kom ellers ut 
i Fønix-bøkene. Og i tillegg Elio 
Vittorini og hans Samtaler på Si-
cilia (filmet av Hiuillet og 
Straub). Vittorini kommer fra ar-
beiderklassen, han hadde en stor 
betydning for senere italienske 
forfattere og regissører. Jeg vil 
også trekke fram den russiske 
mesteren Andrej Belyj (1880 – 
1934) og hans to romaner Pe-
tersburg og Sølvduen. Kvali-
tetslitteratur alt sammen

MODERNE TIDER Den siste se-
rien jeg vil trekke fram ble redi-
gert av den ustoppelig Jan Claus-
sen, tidligere Høyre-politiker, 
etter hvert antikvar og tidsskrift-
redaktør som i perioden 1993 til 
2004 ga ut 54 titler i serien Mo-
derne tider på hans eget forlag 
Bokvennen. Claussen prioriterte 
å gi ut klassiske modernister som 
Samuel Beckett, Thomas Bern-

hard, Arthur Rimbaud, Inge-
borg Bachmann, Charles Baude-
laire og Nathalie Sarraute. Her 
kan mange bøker framheves, 
hvorfor ikke den østerrisk-un-
garske forfatteren Ödön von 
Horváth og hans roman Ung-
dom uten Gud. Romanen kan 
ses som et forvarsel for nazismen 
og 2. verdenskrig. En skoleklasse 
er ute på telttur, det utspiller seg 
et drama mellom tre av guttene 
som er med.
 Claussen ga ellers ut romanti-
kerserien Den blå blomst og ba-
rokkserien Bokvennen Barokk.

SERIEROMANER Nå er alle dis-
se romanseriene lagt ned. Gyl-
dendal som fra 1929 til 2007 
markerte seg som det førende 
forlaget når det gjaldt oversatt 
høykvalitetslitteratur i serier, har 
nå de ingen serier lenger. Heller 
ikke Aschehoug eller Cappelen 
har det. I stedet har Cappelen 
satset på serieromaner. De har en 
lang rekke serier i paperback og 
til en billig penge som selges på 
bensinstasjoner, i kolonialbutik-
ker og liknende. Seriene kan 
være på mange bind. Sigrid Lun-
des Jordmoren kom nylig med 
bind 49, Frid Ingulstads Sønna-
vind med bind 44 og Eva J. Sten-
ruds Storgårdsfolk med bind 50. 
Gyldendal og Aschehoug kjøpte i 
2010 opp Alle Forlag som blant 

Nova-serien 

rommet blant 

annet spanjolen 

Alvaro Pombo.
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annet har rettighetene til Mor-
gan kane-bøkene. I 1999 ble 
Bladkompaniet kjøpt opp av er-
verdige Schibsted og ble så i 
2004 innlemmet i Schibsted For-
lagene. Schibsted gir blant annet 
ut serieforfattere som Margit 
Sandemo.

ET HØYDEPUNKT Jeg har skre-
vet denne artikkelen som en hyl-
lest til folk som Sigurd Hoel, 
Gordon Hølmebakk, Janneken 
Øverland, Aase Gjerdrum, Jan 
Claussen og selvsagt mange an-
dre entusiaster innen forlagene 
som gjorde det mulig å gi ut disse 
kvalitetsseriene. For meg er disse 

romanseriene et høydepunkt i 
norsk kulturhistorie! De har gitt 
meg uendelig glede. Jeg har in-
genting imot krim og annen un-
derholdningslitteratur, det er jo 
dette som selges og omtales nå, 
ikke serieromaner heller, tvert 
imot, men det er faktisk en gan-
ske stor forskjell på Aharon Ap-
pelfeld og Andrzej Szczypiorsky 
på den ene side og på Jo Nesbø 
og Margit Sandemo på den an-
dre! Nå er altså alle disse seriene 
lagt ned– jeg står ved deres grav 
og sørger. I Sverige gikk Panache-
serien til Bonnier inn for noen år 
siden etter å ha bestått siden 
1946. Dette at forlagene ikke 

lenger satser på oversatt 
smal litteratur som en ikke 
tror vil selge godt, er følge-
lig en internasjonal trend. 
Børsen har overtatt for ka-
tedralen.
 I et intervju med Ny Tid 
sa Hølmebakk at Vita-seri-
en ble trykt i et snitt på 
1 500, og at slett ikke alle 
ble solgt. Det er altså ikke så 
mye å tjene på dette for for-
lagene, jeg forstår naturlig-
vis at dette er et problem. 
Men samtidig er Kulturrå-
det, EU, Nordisk Råd, man-
ge kulturattacheer og andre 
relativt rause med å sponse 
utgivelser, så om forlagene 
ikke tjener så mye på disse 

utgivelsene, så taper de vel heller 
ikke så mye. Men uansett: skal 
all forlagsdrift bare siktes inn på 
kjendiser, krim, bestselgere, 
overskudd og lykkelige aksjonæ-
rer? Med andre ord, går det ikke 
an – slik som i kirken – å håpe at 
noen våger å satse på kvalitet i 
form av nye, ukjente stemmer, at 
noen igjen kan ta fatt på en dris-
tig, kvalitetsbevisst, engasjerende 
og ikke-kommersiell ny roman-
serie? Velkommen skal de være!

PS:XS Så fantes det likevel et liv 
etter døden, noe jeg for øvrig har 
trodd lenge. Etter at jeg var fer-
dig med denne nekrologen, ble 
jeg gjort oppmerksom på at Gyl-
dendal (naturligvis) og redaktør 
Janneken Øverland i 2009 star-
tet serien XS. XS har etter hva 
jeg kan skjønne et langsiktig mål, 
de skal gi ut ikke bare romaner, 
men også essays, memoarer og 
andre prosatekster. Sju bøker er 
allerede kommet. De er trykt 
med seriepreg, slik slike serier 
skal, i liten størrelse, litt i likhet 
med marg-bøkene, og ingen av 
dem over 170 sider. Navnet XS 
skal stå for eksess, noe som både 
overskrider og avviker. Øverland 
forteller at hun vil markere at det 
ikke bare er småforlagene som 
gir ut ikke-kommersielle og spen-
nende prosabøker av ukjente 
utenlandske forfattere.
 Bøkene hittil er en blanding 
av klassikere som Stendhal og 
hans Selvopptatte memoarer, via 
en av mine yndlinger, den aldren-
de Vargas Llosa og hans innfø-
ring i romanteori, Brev til en ung 
forfatter, til moderne forfattere 
som den tysk-østerrikske forfat-
teren Daniel Kehlmann og hans 
David Mahlers tid og syriske 
Salwa Al Neimi med den erotis-
ke romanen Honningbeviset. Jeg 
ønsker serien hjertelig velkom-
men! Så nå gjelder det bare for 
Cappelen Damm og Aschehoug 
å følge etter! 

Den aldrende 

Mario Vargas 

Llosa fra Peru er 

nylig publisert på 

XS-serien.
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Panorma innland

Det blogges og blogges 

Ifølge bloggen Norske bibliotekblogger er det nå 124 aktive 
publikumrettede bibliotekblogger. Disse er nye eller vekket til 

livet igjen etter en tids slummer:

     Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje)

     biblioteket

Det skjer i Kirkenes  
februar 2012 

Vinneren av Nordisk Råds litteraturpris i 
2011, islandske Gyrðir Elíasson, Beate 

Grimsrud og finsk-samiske Kerttu Vuolab er alle 
med på å sette fokus på temaet språk når Finnmark 
internasjonale litteraturfestival arrangeres for andre 
gang fra onsdag 29. februar til søndag 4. mars 
2012 i Kirkenes.
 Språkforhold i nord, språk som identitets- og 
kulturbærer, og ikke minst språket som råstoff for 
litteratur, i original og i oversettelse, vil belyses 
under festivalen. Språkviter og forfatter Helene Uri 
kommer til festivalen og det samme gjør den 
russiske forfatter og skuespiller Jevgenij Grisjko-
vets.
 Programmet blir variert, med tilbud til alle 
aldersgrupper. Anna Fiske holder tegneverksted for 
barn, og Tor Åge Bringsværd vil underholde både 
barn og voksne under festivalen. Tilhørerne får i 
tillegg muligheten til å høre Aina Basso, forfatter 
og historiker med aner fra Øst-Finnmark, og 
Morten Jentoft vil dele sine kunnskaper om det 
alltid brennhete temaet spionasje.
 Følg med på festivalens hjemmeside, www.
finnlitt.org for lanseringer og programslipp utover 
høsten.
 Arrangører: Finnmark fylkesbibliotek, Sør-
Varanger bibliotek, Høgskolen i Finnmark, 
Sametingets bibliotek, Nordisk informasjonskontor 
i Nord-Norge, Samisk forfatterforening, Nord-
norsk forfatterlag og Norsk Forfattersentrum. 
(Kilde: Pressemelding 10. august)
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Kommentarklipp fra www.bokogbibliotek.no

”Det er ikkje overraskande 
at Framstegspartiet kjem 
med eit slikt framlegg. 

Framstegspartiet veit at kultur-
politikarane, departementa, bok-
bransjen og biblioteka har nekta 
i mange år å snakke om internett 
har endra føresetnadane for å 
produsere og konsumere littera-
tur.
 Velgjarane veit at kulturpoli-
tikarane, departementa, bok-
bransjen og biblioteka har nekta 
i mange år å snakke om at inter-
nett har endra føresetnadane for 
å produsere og konsumere litte-
ratur.
 Den trykte boka og det norske 
boksystemet kan vere så rigid og 
populært det berre vil, men når 
velgjarane skjønar at aktørane 

berre kliner sminke på grisen 
(dvs. unngår gjennomgåande re-
former, og gjennomfører berre 
kosmetiske endringar), så tapar 
ikkje Framstegspartiet velgjarar 
ved å gå til åtak på ein reformu-
villig sektor. Folk flest skaffar seg 
lesebrett og kjøpar bøker på 
Amazon, les på Wikipedia og Fa-
cebook, og dei færraste vil neppe 
eingong tenkje tanken på at folke-
opplysninga eller kulturen står i 
fare om fastprissystemet vert lagt 
ned, eller om biblioteka stengjer.
 Det er grenser for kor lenge 
reformuvilja kan halde fram, 
keisaren har ikkje klede. Elefan-
ten i rommet er internett, og det 
verkar veldig sjølvmotseiande av 
ein sektor som eksisterar for å 
stimulere til lesing og kunnskaps-

produksjon å nekte å utnytte in-
ternett til dette føremålet. Sjå 
berre på korleis Nasjonal Digital 
Læringsarena har vorte trykt ned 
gjennom åra ( http://ndla.no/ ), 
det er nesten som ein ikkje trur 
det er mogleg å vere så protek-
sjonistisk. Boksystemet er jo like 
proteksjonistisk som landbruks-
systemet i Noreg.
 Eg er for gratisprinsippet, 
men den sovjetiske stilen som 
kulturbransjen jobbar etter med 
vergje systemet for systemet si 
skuld kan opne for at privatise-
ringsframstøt frå Framstegspar-
tiet får vinne fram i politikken.”

Kommentar av Magnus Lykkja 
til ”Vern om gratisprinsippet”

  

  ”Ragnar Audunson skriver 
som alltid overbevisende 
og inspirerende, og jeg er 

enig i mye av det han skriver. Det 
er ingen selvfølge at all ny tekno-
logi gjør den eksisterende over-
flødig.
 Når det viser seg at internett-
brukere bruker bibliotek mer 
enn andre, skyldes det kanskje at 
noen grupper rett og slett søker 
mer informasjon, og da bruker 
de hele bredden av kilder for å 
finne den. Studenter er jo stor-
forbrukere av informasjon og vil, 
slik Vakkari også finner, ha nytte 
av både internett og biblioteket. 
Jeg deler Audunsons sans for pa-
ralleller, og en relevant sammen-

ligning kan være bruken av taxi 
vs buss. De samme gruppene 
trenger begge deler. De to kon-
kurrerer av samme grunn som de 
supplerer hverandre: nemlig for-
di de er veier til samme mål.
 Det de burde ha undersøkt, 
hvis de ikke allerede gjør det, er 
om de gruppene som søker infor-
masjon, foretrekker å finne den 
på internett eller på biblioteket. 
Trolig går de til biblioteket bare 
hvis de ikke finner det de trenger 
på internett. Hvis det er slik, er 
bibliotekene helt avhengige av at 
det opprettholdes begrensninger 
som involverer oss.
 Men jeg stusser litt på at man 
overhodet setter de to opp mot 

hverandre, for jeg mener inter-
nett og bibliotek ikke er som 
traktor og hest. Internett kon-
kurrerer ikke ut biblioteket, men 
vil sannsynligvis gjøre boksam-
lingen til et mindre viktig verk-
tøy for oss, etter hvert. I Au-
dunsons agrikulturelle metafor 
kan det hende vi hverken er hes-
ten eller traktoren, men rett og 
slett ...bonden! Det vil si, biblio-
tekaren= bonden, og biblioteket 
= de verktøyene han har mest 
nytte av til enhver tid.”

Kommentar av Ole David Østli 
til ”Blir bibliotekbruk stimulert 
eller utkonkurrert av internett-
bruk?”
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Nasjonalbibliotekets samling 200 år  24. august – 22. oktober

Hva består nasjonens hukommelse av?  
Folket har stemt! I juni 2011 kunne publikum 
stemme på nett over hvilke gjenstander de 
ville ha med i utstillingen. Vi viser de hundre 
som fikk flest stemmer. Gjenstandene er 
både kjente og ukjente, kostbare, sære og 
morsomme. Utvalget er ikke representativt 
for alle som lever i Norge, men kanskje 
dette likevel sier oss noe om hvem vi er? 
Utstillingen er en del av markeringen av 
Universitetet i Oslos 200-årsjubileum.

Omvisning i utstillingen:
16.09 kl. 20.30, 22.09 kl. 16,  
29.09 kl. 18, 6.10 kl. 16

Dypdykk i samlingen – vi viser originaler. 
Gruppevis. Påmelding i resepsjonen:
16.09 kl. 19–21: Skatter fra samlingen, 
håndskrifter og illustrasjoner
24.09 kl. 12–14: Musikksamlingen og  
pop og rock
01.10 kl. 12–14: Krigstrykk og gamle 
norske bøker og bokbind

Filmfremvisning – se noen av filmene som 
ble stemt frem av publikum på nettet:
22.09 kl. 17: Den danske dikteren (2006), 
15 min., og Slipp Jimmy fri (2006), 83 min.
06.10 kl. 17: Freia PP-pastill (1958),  
1,5 min., og Orions belte (1985), 87 min.

Foredrag: Eplekartlegging – utfordringen 
med å avbilde en rund klode på et flatt 
underlag. Foredrag med presentasjon av 
originalkart: 29. 09 kl. 19.

Henrik Ibsens gate 110, Solli Plass, 0255 Oslo, www.nb.no Åpningstider: Mandag–fredag 9–19, lørdag 9–14



Returadresse: Bok og Bibliotek
DB Partner AS, Postboks 163,

1319 Bekkestua

-postabonnementB

Det vrimler av spennende prosjekter i 
bibliotekene som spenner over alt fra 
utstillinger, vampyrkvelder og 
spillnetter til lesestimulering, senior-
surf og formidling av skjønn- og 
faglitteratur. Bok og Bibliotek ønsker 
å løfte fram noen av disse prosjektene 
og inviterer her til konkurranse om 
Årets bibliotekprosjekt 2011.

Det skal være enkelt å delta. Det 
eneste dere trenger å gjøre, er å sende 
inn en beskrivelse av det aktuelle 
prosjektet, hvor dere forteller om 
målet med prosjektet, hva dere har 
gjort og hva dere mener dere har 
oppnådd med det. Omfang på 
beskrivelsen: Inntil 40 linjer.

Bidraget sendes som epost til odd.
letnes@bokogbibliotek.no og merkes 
”Årets bibliotekprosjekt 2011” i 
emnefeltet. Frist for innlevering: 15. 
november 2011, men dere kan veldig 
gjerne sende bidrag fortløpende – 
mens saken er varm.

Konkurransen er åpen for både 
folkebibliotek og fag- og forsknings-
bibliotek. Merk søknaden med 
aktuell kategori, det vil si fag- eller 
folkebibliotek.

Juryen som skal bedømme  
prosjektene, er:

redaktør av tidsskriftet Hus & Bolig. 

Høgskolen i Oslo, avdeling JBI

Bibliotek

Førstepremien i hver kategori vil være 
et gavekort på kr 3000,- Det vil bli 
laget pressemeldinger og reportasjer 
om de beste prosjektene innenfor 
hver kategori.

Har dere Årets  
bibliotekprosjekt 2011?
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