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odd.letnes@bokogbibliotek.no

Da jeg begynte å snuse på temaet litteraturfestivaler, tenkte 
jeg at det dreide seg om et lite dusin: De mest kjente fra Odda, 
Stavanger, Lillehammer og Molde og en håndfull til. Et søk 
på nettet fikk meg på andre tanker. Det dukket opp nye og 
ukjent festivaler land og strand rundt. Jeg sendte derfor ut en 
forespørsel på Biblioteknorge og inviterte til innspill, for her 
skjønte jeg at det var fort gjort å overse noe.
 Det strømmet inn svar fra bibliotekarer som fortalte stolt 
om litteraturfestivalen i lokalmiljøet. Enda flere ukjente navn 
dukket opp, smått og stort. Informasjonen ble samlet på et 
regneark, som til slutt fortalte om hele 50 forskjellige littera-
turfestivaler for skjønnlitteratur og saksprosa.
 Parallelt med denne informasjonsinnhentingen startet 
journalist Olav Anders Øvrebø med å hente inn kommenta-
rer og synspunkter fra folk som på ulike måter har med lit-
teraturfestivaler å gjøre. Det mange peker på som en utfor-
dring er at festivalene har en tendens til å klumpe seg sammen 
på kalenderen, særlig om høsten. Forfatteren og biblioteka-
ren, Lars Petter Sveen, peker også på at mange av festivalene 
kretser om de samme forfatterne og de samme boknyhetene 
og kunne vært tjent med mer overraskende presentasjoner og 
formidlingsgrep.
 Kravet til originalitet ser med andre ord ut til å bli en ut-
fordring som vokser i takt med at antallet festivaler stiger. 
Originalitet er også noe Fritt Ord legger vekt på når de velger 
å gi støtte.
 Er det for mange litteraturfestivaler i Norge? Det var et av 
de spørsmålene vi stilte underveis da vi så hvilket stort om-
gang vi sto overfor. I lys av det som kom fram gjennom arbei-

det med saken, vil jeg mene nei. La festivalene blomstre så 
lenge det finnes penger og publikum til dem. De gir en viktig 
puls til lokalmiljøet og til litteraturen, og det er flott at så 
mange biblioteker har en sentral rolle i å arrangere dem.

Farvel, bibliotek – eller velkommen

Morten Harry Olsen har vært fast spaltist i 2011, og takker 
nå for seg med et skarpt utfall mot «bling»-bibioteket og 
selveste bibliotekloven. Han skriver:
 «Vi trenger et sted som tar vare på den frie, u-målrettede 
tanken, den «uproduktive» intellektuelle selvstendigheten, 
på verdinyansen mellom informasjon og kunnskap, og den 
stillheten som må omgi denne kompleksiteten. Jeg ser at 
biblioteket oftere og oftere ikke er det stedet, og det plager 
meg.
 Min enkle konklusjon er denne: Vi trenger en ny biblio-
teklov som ikke baserer seg på det utvidede kulturbegre-
pet.»
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Panorma innland

Bibliotek med sjøutsikt på Slemmestad

Stavanger bibliotek rydder opp

Arkitektfirmaet Snøhetta er i ferd med å tegne 
et nytt hotell og kulturhus på Slemmestad i 

Røyken kommune, som første byggetrinn i et 
prosjekt eiendomsutvikleren Arthur Burchardt står 
bak. Prosjektet vil koste vel 500 millioner kroner 
og skal blant annet inneholde båthavn og bibliotek, 
skriver dt.no.
 Prosjektet har fått navnet Oslofjord Panorama, 
og Burchardt mener det kommer til å bli en perle 
for hele Oslofjorden. (Illustrasjon: Snøhetta)

I grevens tid i Fredrikstad
Forfatteren og tidligere kulturredaktør 
Karsten Alnæs var i oktober innbudt til 

Fredrikstad bibliotek. Der skulle han ifølge Fred-
riksstad Blad intervjues av Torill Stokkan, med 
særlig vekt på hans siste bok, «Grevens tid», som 
skildrer den første delen av livet til grev Herman 
Wedel Jarlsberg, en av de mest toneangivende 
Eidsvoldsmennene i 1814.
 Arrangementet var en del av Fredrikstad 
freds- og kulturfestival, og det var gratis adgang.

Stavanger bibliotek Sølvberget 
sendte først i november ut nærmere 

10.000 fakturaer til en samlet verdi på 
742.000 kroner til glemsomme lånere. 
Gebyrene hadde hopet seg opp gjennom 
tre år, og nå var det ifølge Stavanger 
Aftenblad ingen vei tilbake.
 Bibliotek- og kulturhussjef ved 
Sølvberget, Marit Egaas, sier at bibliote-
ket må bruke gebyrsystemet for å unngå 
for lange ventelister. Hun beklager at 
gebyrene denne gangen hadde samlet seg 
opp, men regner med at ryddejobben 
senere kan gjøres minst en gang i året.

Som seks fotballkamper
- Jøss, her er det like mye publikum som til 
seks fotballkamper på Kragerø stadion, skal 

en pressekollega ifølge Varden ha sagt da Kragerø 
Bibliotek i oktober trakk mer enn fulle hus til en 
bokpresentasjon, denne gangen med kriminalfor-
fatteren Eystein Hanssen og Tove Nilsen.
 Ikke minst Tove Nilsen gjorde lykke med sin 
«Øyer i hjertet», som for en stor del er hentet fra 
forfatterens barndomssommere på Skåtøy utenfor 
Kragerø. En rekke skikkelser som tidligere bodde 
på stedet, blir omtalt i boka.
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Panorma innland

Riktig å se mulighetene
Asker og Bærum Budstikke tar situasjonene 
for bibliotekene opp på lederplass, og mener 

det ikke er grunn til å bekymre seg altfor mye over 
nedgangen i det tradisjonelle utlånet. Avisen siterer 
Bærums biblioteksjef Heikki Knutsen, som peker 
på markant oppgang i utlån av blant annet dvd-er, 
lydbøker og dataspill og på at biblioteket blir brukt 
mer og mer sosialt.
 – Forklaringen er enkel. Folk bruker i stigende 
grad internett til å orientere seg. Bøker er samtidig 
blitt billigere i bokhandlene og lettere tilgjengelige i 
andre medier. Også dette går ut over utlånet på 
bibliotekene, heter det i artikkelen.

Kulturhus lønner seg ikke
Tre av ti kommuner bygger eller skal bygge 
kulturhus. Men kulturhusene er verken en 

magnet for jobber, kreative innbyggere eller 
turister. Derfor bygges mange av dem på feil 
grunnlag, skriver analytiker Aase Marthe J. 
Horringmo i en artikkel i Aftenposten.
 Horringmo, som også er medarbeider i tidsskrif-
tet Stat og styring, sier at selv om kulturhusene 
riktignok kan gi arbeidsplasser, er dette ofte allerede 
eksisterende arbeidsplasser ved kino og bibliotek. 
Det er tvilsomt om kulturhusene trekker til seg flere 
kreative innbyggere. Hun peker også på at mange av 
prosjektene i utgangspunktet er underfinansierte, 
slik at de nærmest er dømt til å mislykkes.

Stiller ut norske polarhelter
I forbindelse med at det i år er 100 år siden 
Roald Amundsen nådde Sydpolen, åpnet 

Nasjonalbiblioteket i november en utstilling med 
bilder av norske polarhelter. I sammenheng med 
utstillingen ble det også gitt ut en egen bok i 
samarbeid med Forlaget Press, melder biblioteket.
 De norske polarekspedisjonene tok helt fra 
starten fotografiet i bruk for å dokumentere og 
formidle opplevelsene i isen overfor et bredt 
publikum. I boka, som har fått navnet «Norske 
polarheltbilder 1888-1928» blir dette materialet 
for første gang presentert samlet, herunder også 
tidligere upublisert materiale.

Vil ha bibliotek og klovner på sykehusene
Barn som ligger på sykehus liker å få besøk, 
og de er også glade for bibliotektilbudet. Det 

synes også det er godt å ha klovner til å muntre 
seg opp når de har vært gjennom en stor opera-
sjon og ikke får lov til å gå ut, går det fram av en 
rapport barneombud Reidar Hjermann har laget 
sammen med fem gutter og jenter som de siste 
årene har vært innlagt på Rikshospitalet.
 Barna mener ellers, ifølge Aftenposten, at 
legene bør snakke enklere og ikke for fort. De 
mener også at legene må være positive, og at de 
må gi informasjon som også barn kan forstå.

Kristiansand best på kultur
Blant de større norske byene er det Kristian-
sand som hever seg best når det gjelder kultur 

og kulturtilbud. Byen går her foran både Oslo og 
Bergen, viser den årlige rapporten «Norsk kulturin-
deks» fra Telemarksforskning.
 Indeksen er blant annet basert på en sammen-
fatning av antall kunstnere, antall sysselsatte i 
kultursektoren, musikk, kino, bibliotektjenester, 
frivillig organisasjonsliv og annet. Årets kultur-
kommune blir imidlertid Gloppen i Sogn og 
Fjordane, med Bø i Telemark og Lillehammer på de 
neste plassene, skriver fnv.no.
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Finnes det noe sånt som lit-
teraturnerder? I så fall kun-
ne de i høst gått tørrskodd 

fra litteraturfestival til litteratur-
festival. Med stort og smått har vi 
i Bok og Bibliotek telt oss fram til 
at det nå arrangeres nærmere 50 
festivaler som utelukkende er viet 
skjønnlitteratur og sakprosa. Fra 
Grimstad til Kirkenes, for barn, 
voksne, for interesserte i poesi el-
ler krim – festivalen finnes.
 Litteratur har ikke alltid vært 
festivalmateriale. De aller fleste 
festivalene er kommet til i løpet 
av det siste tiåret, mange er nye 
de siste par årene. 
 – Jeg var med og startet Bok-
badet for snart 25 år siden. Da 
var det en periode hvor det var 

helt dødt, det var ikke litterære 
arrangementer i det hele tatt. Vi 
hadde vel flaks med tidspunktet, 
og så har dette spredd seg noe 
voldsomt. Det er en bred trend 
som handler om opplevelser, og 
jeg tror vi som jobber med litte-
ratur og bøker skal være opptatt 
av å holde festivalene ved like vi-
dere, sier informasjonssjef i Gyl-
dendal Bjarne Buset.
 Høykonjunkturen for festiva-
ler henger etter alt å dømme 
sammen med den voksende in-
teressen for litteraturhus (beskre-
vet i BoB nr. 3 i år). Mens offent-
ligheten digitaliseres og 
økonomien globaliseres, flokker 
folk seg om nye møteplasser i det 
fysiske rom – lokalt og «live”.

 – Det har vist seg at en «live-
offentlighet» er et behov hos folk 
som tydeligvis ikke blir dekket 
nok. Møteplassene er blitt veldig 
attraktive, og jeg synes det er et 
godt tegn. Man går stadig rundt 
med skrekken om at man bare 
blir sittende isolert foran hver sin 
skjerm. Det er en motstrøms-
trend som gjør at folk søker til de 
offentlige stedene for å møtes. 
Festivaler og litteraturhus fyller 
det behovet – og med litteratur-
hus mener vi bibliotekene rundt 
om i landet også, sier Eirik Bø, 
avtroppende sjef for festivalen 
Kapittel i Stavanger.
 I det følgende forsøker vi oss 
på et omriss av de litterære festi-
valene. Det begynner med stedet.

AV FRILANSJOURNALIST OLAV ANDERS ØVREBØ, ILLUSTRASJONER: ANNE AAGAARD

Litteratur, live
En litteraturfestival på hvert nes? Litteraturinteressen har høykonjunktur, 

men inflasjonen i festivaler setter arrangørenes kreativitet på prøve.

Fester for litteraturen
Det arrangeres mange litteraturfestivaler i Norge – overraskende mange. En oversikt Bok og Bibliotek 
har satt sammen har vokst til rundt 50 festivaler med stort og smått. 
 Definisjonen vi har holdt oss til: Arrangementet må primært dreie seg om litteratur (musikk- eller 
kulturfestivaler med litterære innslag har vi holdt utenfor). En enkel forfatterkveld er naturligvis ingen 
festival. Vi har imidlertid tatt med arrangementer som bare strekker seg over en dag, hvis programmet 
har et tilstrekkelig omfang.
 Hele listen er tilgjengelig på nett i form av et Google-regneark. Vi har nå åpnet dokumentet for redi-
gering, slik at alle kan bidra til å holde oversikten oppdatert og supplere den med ny informasjon.
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Stedet

Framhev stedets særegne sider – 
dette rådet er en gjenganger når 
festivalkjennere spørres. En av 
de ferskeste festivalene, Skude-
neshavn Internasjonale Littera-
tur- og Kulturfestival (SILK), 
gjør kystbymiljøet til hovedsak.
 – Vi benytter historiske, inti-
me lokaler som gir oss en stem-
ningsfull setting. Det er mange 
av arrangementene hvor vi kun-
ne hatt mer publikum, men hvor 
det er plass til 100-130 personer 
på det meste. Vi prøver å bruke 
den intime settingen på en sånn 
måte at både publikum og forfat-
terne føler at de kommer tett 
innpå hverandre. Det er noe av 
fordelen vår med en liten plass 
som Skudeneshavn at festivalen 
setter mer preg på byen enn i en 
storby, sier festivalsjef Heine  

Birkeland.
 Selv om de største festivalene 
vekker nasjonal interesse, hen-
vender de fleste seg først og 
fremst til et lokalt publikum. 
Særpreget ivaretas ved å gjøre lo-
kale forfattere til hovedtema i 
programmet, påpeker Steinar 

Engeland, prosjektleder for Lit-
teraturuka i Vestfold. Det er også 
en måte å skille seg fra andre fes-
tivaler på.
 – Derfor har vi navn med 
vestfoldtilknytning på nesten 80 
prosent av postene våre i år. Om 
det er debutanter eller Dag Sol-
stad eller Ingvar Ambjørnsen, så 
har mange av arrangementene 
våre en link til fylket, enten ved 
at folk har lagt handlingene i bø-
kene sine hit, er oppvokst her el-
ler bor her, sier han. 
 Fritt Ord støtter mange av lit-
teraturfestivalene. Direktør Erik 

Rudeng sier stiftelsen ser etter 
originalitet og kvalitet i konsep-
tet når støttesøknadene vurderes.
 – Noe av det aller viktigste er 
å gjøre noe som er særegent for 
stedet eller den sjangeren som 
man tilstreber. Altså at minst 

mulig er kopier av andre steder. 
Jeg tror at grunnen til at for ek-
sempel Litteratursymposiet i 
Odda av en del oppfattes som 
heldig er at de har greid å gjøre 
det på sin måte og gitt det sin ka-
rakter. Da skjer også den mobili-
seringen som er viktig for en lo-
kal eller regional festival, sier 
Rudeng.
 Festivalveksten gjør at kravet 
til originalitet øker samtidig som 
det blir stadig vanskeligere å inn-
fri. Løsningen mange griper til er 
å gi festivalen et overordnet tema 
som skifter fra år til år.

Temaet

Et utvalg fra årets festivaltemaer: 
trass (Kapittel), bråk (Odda), 
galskap (Vinje), byen (Lilleham-
mer). Med et tema kan medie- og 
publikumsinteressen fokuseres 
og programmet spisses. Noen 
opplever festivaltemaene som 
påklistret og påtatt, men for ar-
rangørene er det også en god ar-
beidsmåte, mener Eirik Bø.
 – Et tema blir som et prisme å 
se bok-Norge gjennom når man 
programmerer en festival. Det 
sikrer at man går litt andre steder 
neste gang, oppsøker andre mil-
jøer og sjangre. Temaer er med 
på å sikre et større mangfold og 
at man fornyer seg fra år til år, 
sier han.
 Forfatter Brit Bildøen husker 
best de festivalene som har truf-
fet med aktuelle og viktige pro-
blemstillinger, slik at deltakeren 
får en følelse av å ha lært noe og 
ikke bare overvært nok en debatt 
om et «konstruert tema”.
 ”Eit eksempel på dette var 
når Bjørnsonfestivalen i 2007 
hadde klima som tema. Det var 
like etter FNs klimarapport, og 
det var ein entusiasme på den 
festivalen som er sjeldan å opp-
leve,» skriver Bildøen i et epost-
intervju.
 Den optimale kombinasjonen 
er kanskje når man kan få et vel-
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valgt tema til å spille sammen 
med et særegent sted. Det er am-
bisjonen for Finnmark interna-
sjonale litteraturfestival, som ar-
rangeres hvert annet år, første 
gang i Alta i 2010. Neste år er 
stedet Kirkenes og temaet språk.
 – Siden festivalen veksler mel-
lom steder i Finnmark ønsker vi 
å ha et tema som kan passe til 
stedet. I Kirkenes brukes veldig 
mange språk – russisk, finsk, sa-
misk, kvensk, sier festivalkoordi-
nator Stine Qvigstad Jenvin ved 
Finnmark fylkesbibliotek. Ar-
rangøren håper at temaet også 
kan trekke publikum fra nabo-
landene.

Forfatterne

Forfatter – en ensom tilværelse? 
Ikke nå lenger! Festivalveksten 
gir forfatterne nye sjanser til å 
møte leserne. Erik Fosnes Han-

sen, som selv har lang erfaring 
med publikumsmøter fra forfat-
terreiser i Tyskland, peker på be-
tydningen av møtet med forfat-
teren for markedsføringen av 
bøker. Med festivaler og littera-
turhus blir dette også viktigere i 
Norge. For de fødte formidlere 
og entertainere blant forfatterne 
er det en enestående mulighet, 
men også andre typer kan trives 
foran publikum.
 – Jeg har sett at forfattere 
som selv har trodd at de har vel-
dig dårlig formidlingsevne ofte 
gjør det veldig bra når de møter 
et publikum. Det handler om ru-
tine og å være i en form som man 
kanskje ikke er vant til, men det 
kan man venne seg til i forskjellig 
grad. Det skal ikke være en 
tvang, men jeg tror det er viktig 
at forfattere prøver å gjøre dette, 
sier Fosnes Hansen.
 Heine Birkeland i Skudenes-
havn ser den stigende etterspør-
selen etter forfattere i kjøtt og 
blod i sammenheng med effekte-
ne av digitaliseringen, som skyter 
fart også i bokbransjen.

 – Jeg tror at litteraturfestiva-
lene vil være en viktig arena for 
forfattere å være til stede på. Jo 
mindre synlig den fysiske delen 
av boken og boktrykkingen blir, 
jo mer synlig må forfatteren bli, 
sier han.
 I Vestfold opplever Steinar 
Engeland stor velvilje fra forfat-
terne, også de som topper salgs-
listene og egentlig ikke trenger å 
stille opp for markedsføringens 
del. Brit Bildøen framhever egen-
verdien av møtet med publikum, 
andre forfattere og det sosiale 
ved festivalen.
 «For meg personleg er det 
viktig å komme ut blant andre 
forfattarar og kjenne meg som 
ein forfattar sjølv iblant. Det er 
jo sånn at ein sit framfor pc-en 
det meste av sitt aktive forfattar-
liv, og det sosiale og det å bli ek-
sponert i eit festivalprogram er 
både fine avbrekk og viktig for 
sjølvkjensla,» sier hun.
 Er det nok forfattere til alle fes-
tivalene? Ikke hvis alle tenker likt. 
I høst avholdes mange festivaler 
på de samme datoene, og flere vi 
har snakket med er kritiske til 
manglende fantasi i programarbei-
det. Originalitetskravet vil defini-
tivt ikke bli oppfylt hvis ikke ar-
rangørene viser mer kreativitet.
 – Noe av problemet med 
mange litteraturfestivaler er at de 
er altfor like. Det blir en opphop-
ning av festivaler som forholder 
seg til en utrolig lett forutsigbar 
mengde titler – som er bokklubb-
favorittene og bestselgerne hos 
de store forlagene. Jeg synes folk 
burde være mye flinkere til å gra-
ve mer i forskjellige sjangre og 
nisjegrupper, for det er mye bra 
der ute som fortjener oppmerk-
somhet. Jeg synes virkelig at det 
eksisterer en programmerings-
messig latskap over det ganske 
land, sier Eirik Bø.

Arrangørene

De fleste festivalene henter finan-

siering fra en rekke kilder. Gjen-
gangere er Kulturrådet, fylker, 
kommuner, Fritt Ord samt lokalt 
næringsliv. Mange av festivalene 
er publikumssuksesser, og Kul-
turrådet får mye kultur igjen for 
et forholdsvis beskjedent støtte-
beløp, mener Erik Fosnes Han-
sen. Som medlem av Kulturrådet 
er han med på å bestemme over 
festivalstøtten.
 – Noe av det første jeg stilte 
meg spørsmål om da jeg kom 
med i Kulturrådet, var om det er 
for mange festivaler. Men det 
kan jeg ikke si at jeg synes det er. 
Det er god variasjon i innretning 
på festivalene, de er ofte forskjel-
lige, og det er ganske god geogra-
fisk spredning, sier Fosnes Han-
sen.
 Han oppfordrer til samar-
beid, for eksempel om å invitere 
forfattere, slik at festivalene kan 
utnytte hverandres ressurser noe 
mer. Festivaler krever stor inn-
sats fra lokale frivillige, og for 
Kulturrådet er det ikke noe pro-
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blem at festivalen arrangeres an-
nethvert år, framhever Fosnes 
Hansen. Et fåtall festivaler er i 
dag biennaler.
 Også Fritt Ord-direktøren 
mener det er god plass til flere 
festivaler. Men jo flere det blir av 
dem, jo mer merkbar blir for-
skjellen på festivalene. Det vil 
danne seg kvalitetsforskjeller 
som blir tydeligere enn de er i 
dag, forventer Erik Rudeng.
 – Så kan arrangementene 
være gode eller dårlige, være i 
fremgang eller tilbakegang. Der-
for er den offentlige kritikks rolle 
essensiell. Mange festivaler blir 
døgnfluer, noen blir minneverdi-
ge, sier Rudeng.

Bibliotekene – viktig rolle

Bibliotekene er som regel invol-
vert i festivalene, mange steder 
som initiativtaker og arrangør. 
Ofte huser det lokale biblioteket 
også arrangementet. I Vestfold er 
litteraturuka en del av en strategi 
om å befeste bibliotekene som 

litteraturhusene i fylket, forteller 
Steinar Engeland. Å avholde ar-
rangementer i bibliotekene, både 
i festivaluka og ellers, skal vise 
publikum at bibliotekene kan 
fungere godt som litteraturhus. 
 Alle Bok og Bibliotek snakket 
med til denne artikkelen mener 
bibliotekene må spille en viktig 
rolle i festivalene – gjerne som 
arrangør der hvor bibliotekets 
egne lokaler har egnet utforming 
og plassering. Litterære arrange-
menter må bli et vekstområde for 
bibliotekene også utenom festi-
valtiden, sier flere – alle bibliote-
ker behøver ikke lage seg sine 
egne festivaler.
 – Du kan nok få vel så mye ut 
av klok programmering av litte-
rære arrangementer i løpet av et 
år enn hvis du klumper dem 
sammen i en festival, sier Bjarne 
Buset.
 Kommuneledelsen skal nok 
være litt varsom med å gjøre seg 
til festivalgründer. Festivaler som 
vokser fram fra en liten, enga-
sjert gjeng er ofte de som viser 
seg å ha livets rett, mener Eirik 
Bø.
 De siste årenes festivalopp-
hopning, særlig på høstparten, 
bidrar til å øke behovet for koor-
dinering. Det nystartede nettver-
ket Norske Litteraturfestivaler 
skal gjøre nettopp dette. Tanken 
er å samle flest mulig av festiva-
larrangørene to ganger i året for 
å utveksle informasjon, unngå 
stevnekollisjoner, inspirere hver-
andre og kunne framstå med én 
stemme politisk hvis det trengs, 
forteller Bø. Programsamarbeid 
er én åpenbar mulighet for festi-
valnettverket.

Et kreativt ritual

Litteraturfolk er ikke akkurat 
alene om å lage festivaler. Det 
finnes matfestivaler, filmfestiva-
ler og ikke minst musikkfestiva-
ler. Litteraturen er kanskje mer 
ømfintlig for påstander om kom-

mersialisering, og det har vært 
tilløp til hoderysting over at 
eventkulturen også har nådd lit-
teraturmiljøene. 
 Dette er en kritikk Erik Ru-
deng tar med ro. Stevner og sam-
menkomster av ulike slag er en 
del av markedsøkonomiens ut-
vikling på kulturområdet, og 
ikke prinsipielt ulikt det som 
skjer innen vitenskap og i andre 
bransjer. Først og fremst er festi-
valene uttrykk for et behov for 
avbrekk fra daglige arbeid og ru-
tiner som også er kjent fra tidli-
gere tiders samfunn, mener han.
 – De innskriver seg i tidligere 
samfunns høytider, karneval og 
avvikelser fra den jevne rutine. 
At det er behov for slike høyde-
punkter, avbrekk og sosiale sam-
menkomster er det ingen tvil om, 
og i vårt samfunn får de også et 
kommersielt preg. Samtidig vil 
ulike former for støtte fra det of-
fentlige og fra stiftelser kunne gi 
større spillerom enn det marke-
det alene muliggjør, sier Rudeng.
 Festivalarrangørene må klare 
å kombinere denne rituelle rollen 
med en evne til kreativ overras-
kelse. I jakten på særegenheten 
tror ingen vi snakket med at fes-
tivalene må velge mellom sak-
prosa og skjønnlitteratur – en 
blanding gir variasjon og dyna-
mikk til programmet. Et av 
skjønnlitteraturens fortrinn er at 
den knyttes til personer, mens 
sakprosaen knyttes til saker, på-
peker Bjarne Buset: Skjønnlitte-
rære forfattere blir stjerner på en 
annen måte enn sakprosaskri-
bentene. 
 Eller som Brit Bildøen uttryk-
ker det: «Eg trur skjønnlitteratu-
ren står sterkt hos folk, den byr 
på noko heilt anna, og mange vil 
nok komme for å høyre ynd-
lingsforfattarane sine lese og 
snakke.»
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Mange av litteraturfesti-
valane i Noreg er pre-
ga av lite program, og 

av at programmet er låst fast til 
forlagas vår- og haustlister (spe-
sielt haustlistene dominerer). 
Forfattarane som blir invitert har 
gitt ut bok same året, og arrange-
menta sirklar omkring forfatta-
rens siste utgitte verk. Også dei 
få forfattarane frå utlandet blir 
invitert på bakgrunn av at forla-
ga har gitt ut bøkene deira på 
norsk dette året. 
 Det er gode argument for 
denne ordninga: Dei besøkande, 
publikumet på festivalane, øn-
skjer seg det aktuelle, og kva er 
ikkje meir aktuelt enn dei nyaste 
verka?

Men aktualitet kan målast 

på to måtar: Ein kan snakke 

om produktet som nettopp har 
komme på marknaden (den nye 
boka), og ein kan snakke om det 
litterære verket og temaet det tek 
opp i seg (kunstverket). Fram til 
no er litteraturfestivalar utelukk-
ande opptekne av det nye pro-
duktet på marknaden. Det er 
medverkande årsak til at Oslo 
bokfestival presterer å plassere 
Jan Kjærstad, Tomas Espedal, 
Sara Stridsberg og Helen Uri på 
same scene på same arrange-
ment. Det einaste fellestrekket 
var at bøkene deira kom ut det 
same året i Noreg. I Stavanger 
inviterte dei Joe Sacco, ein av dei 
leiande forfattarane innanfor lit-
teratur frå konfliktområde. Han 
var invitert ut i frå hans litterære 
verk og kunst, ikkje ut i frå forla-
gas vår- og haustlister. At Oslo 
bokfestivals arrangement vart 

noko mislukka, mens Stavangers 
arrangement vart vellukka, pas-
sar dette resonnementet godt. 

Å rive seg laus frå dette 

presset om marknadsaktua-

litet heng også saman med å 
makte å sette sin eigen agenda. 
Litteratursymposiet i Odda har 
fått det til. Den noko sta og eli-
tistiske hangen til å kalle det for 
eit litteratursymposium viser 
også dette – å insistere på at det 
er noko anna enn ein litteratur-
festival, gir eit klart signal om at 
litteraturen blir plassert i høgse-
tet. Symposiet i Odda hadde i år 
fokus på arbeidarlitteratur. Dette 
er eit tema som ikkje har noko 
direkte breitt nedslagsfelt i årets 
boklister, men det er eit tema 
som har en sterk tradisjon i No-
reg. Og det er eit tema som har 

Den gode  
litteratur festivalen
Etter nokre år i øydemarka, er vi kanskje vitne til ei vending: Vil suksessen 

til Kapittel-festivalen i Stavanger og Litteratursymposiet i Odda gjere at 

litteraturfestivalane plasserer den gode litteraturen og dei gode møta i 

hovudsetet?
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stor klangbotn hos den nolevan-
de generasjon av forfattarar, som 
i stor grad lener seg kollektivt 
mot eit kulturelt tilhøyre hos 
venstresida i politikken. Ved å 
gripe tak i eit konkret tema, 
framfor å gi festivalen ein under-
tittel som alle årets bøker skal 
prøve å skvisast inn under, kan 
ein også våge å løfte blikket. 
 Eg vil tru at alle litteraturfes-
tivalar ønskjer å løfte fram den 
gode litteraturen, og at dei øn-
skjer å skape dei gode møta der 
noko uvant og nyskapande kan 
skje. Men dette skjer sjeldan på 
norske litteraturfestivalar. Altfor 
ofte er ein vitne til arrangement 
der ein forfattar les opp frå ver-
ket sitt. Det i seg sjølv er jo knapt 
eit arrangement, så ein kan spør-
je seg kvifor dette er akseptert på 
festivalane. Når ein kjem for å 
høyre ein forfattar, må ein kunne 
krevje at forfattaren skal gjere 
noko utover det å lese høgt. Kvi-
for skal dei ikkje bli intervjua el-
ler bli utfordra til å presentere 
noko nytt, eit foredrag eller lik-
nande? Eg vil seie at det er festi-
valens ansvar å plassere forfatta-
ren inn i ein kontekst. 

Det er i dei gode møta mellom 
publikum, forfattar, og kunstver-
ket, at interessante litteraturar-
rangement blir skapt. Og det kan 
vere ekstra interessant å la ulike 
forfattarar møtast nettopp med 
sin ulikskap. I Odda vart Hans 
Herbjørnsrud og Kjell Askildsen 
intervjua saman. På den eine sida 
er det eit noko opplagt og kjede-
leg konsept: Dei to store nole-
vande novellistane i Noreg. Men 
på den andre sida er dette eit 
møte mellom to forfattarar som 
innanfor same sjanger har full-
stendig ulik skrivestil. Kva skjer i 
møtet mellom dei tilkneppa og 
sparsame novellene til Askildsen 
og Herbjørnsruds rike og altom-
fattande noveller? Slikt kunne 
ein ønskt seg meir av på littera-

turfestivalar. Det treng ikkje å 
vere to levande bautar som skal 
sitte på scena, det er sjølve ideen 
her som er god: møtet mellom 
ulike tradisjonar/skriveprosjekt.
 Dette er nokre av dei gode gre-
pa litteraturfestivalar bør vurdere 
å ta. Men det er også utfordringar 
knytt til festivalane. Ein av dei 
store utfordringane er korleis å nå 
ut til sitt publikum. Både Oddas 
og Stavangers arrangement var 
godt besøkte, så dei har begge 
makta å få til dette. Mykje av 
grunnen til det er at begge festiva-
lane har eit godt rykte, og at dei 
siktar og treff både høgt og lavt 
blant folk. At Odda hadde hyra 
inn den eminente Odvar Torsheim 
til konsert den eine kvelden, kan 
stå som eit eksempel på dette. 

Men ein kunne kanskje ut-

fordra festivalane til å tenkje 
utover sitt vanlege publikum. 
Kva for festivalar hadde eit over-
tal av menn på nokon av sine ar-
rangement i år? 
 Menn er ein minoritet blant 
publikumet, også i Stavanger og 
Odda. Dette er allereie nedfelt i 
svaret på spørsmålet om kven det 
er som les i landet vårt. Her burde 
alle litteraturfestivalar og sympo-
sium blir utfordra og oppfordra 
til å prøve å strekkje seg. Korleis 
få menn til å møte opp? Da kan 
kanskje festivalane vere spydspis-
sar i den offentlege diskursen om-
kring kvifor gutar forsvinn frå 
allmenfaga på vidaregåande. 
 For min eigen del må eg inn-
rømme at litteraturfestivalar i No-
reg sjeldan freistar. Dei verker ofte 
å vere fesjå av forfattarar og deira 
nye bøker. Min eigen bys bokfesti-
val, Oslo bokfestival, var i år eit 
eksempel på dette, trass i dyktige 
arrangørar. Folkefest og kvalitet er 
ikkje motsetningar, noko både Sta-
vanger og Odda beviste i år. 
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En datamaskin kan f.eks. hånd-
tere påstanden i NorMARC, 
slik:

100  $aNesbø, Jo
245  $aPanserhjerte
260  $c2009

Innholdet er markert med felt og 
delfelt. Biblioteksystemene er ut-
viklet for å håndtere slike data 
og hjelper oss å søke, sortere og 
presentere store mengder data.

Programmereren Henriette Av-
ram [1] utviklet MARC-formatet 
for å hjelpe Library of Congress 
å produsere katalogkort på slut-
ten av 1960-tallet. En alternativ 
måte å forklare innhold til en da-

tamaskin er å bruke «tagger» for 
å markere teksten. F.eks. slik:

<tittel>Panserhjerte</tittel> ble 
skrevet av <forfatter>Jo Nesbø</
forfatter> i <utgivelsesår>2009</
utgivelsesår>.

Taggen ‘<tittel>’ markerer for 
datamaskinen hvor tittelen be-
gynner, mens taggen ‘</tittel>’ 
markerer hvor den slutter.

Teksten som vi leser i nettlesere 
er fylt med slike tagger. En tagg 
forteller nettleseren at noe av 
teksten er en overskrift, mens an-
dre deler av teksten er et avsnitt 
eller en lenke. Taggene som bru-
kes av en nettleser kalles HTML 

(Hypertext Markup Language) 
[2]. For leseren vil disse delene av 
teksten bli presentert ved hjelp 
av forskjellige typografiske vir-
kemidler som fontstørrelse, kur-
sivering og tekstfeting. HTML 
har tagger som markerer struk-
turen i et dokument (tabeller, lis-
ter, overskrifter, osv.), men disse 
taggene gir ingen forklaring på 
innholdet i nettsiden. Det finnes 
ingen tagger for forfatter eller ut-
givelsesår i HTML.

Semantisk web og linked data 
handler om å definere tekstens 
eller dataenes mening (seman-
tikk) slik at datamaskiner kan 
tolke det på tiltenkt måte. Hvis 
datamaskinen vet at en rekke 

Linked 

data på 

1-2-3
”Panserhjerte ble skrevet av Jo 

Nesbø i 2009.» Noen mennesker 

forstår innholdet i setningen ovenfor 

fordi den er skrevet på norsk og om-

handler ting som de kjenner til. Hvis 

teksten var på kinesisk eller arabisk vil 

det for de fleste i Norge fremstå som 

en vilkårlig blanding av mystiske tegn. 

Datamaskiner kan hverken norsk, kine-

sisk eller arabisk, for dem er setningen 

bare meningsløse tegn. 

Av høgskolelektor 

David Massey, 

Høgskolen i Oslo 

og Akershus og 

prosjektleder for 

”Pode” Anne-Lena 

Westrum, Deich-

manske bibliotek
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med tall er et telefonnummer el-
ler et ISBN-nummer, kan innhol-
det brukes på intelligente måter.

Standarden RDF (Resource De-
scription Framework) [3] er utvi-
klet av World Wide Web Consor-
tium (W3C) [4] og kan brukes 
for å beskrive alt fra biler til bø-
ker. RDF-data kan tenkes på som 
setninger. Setninger som sier noe 
om noe. ‘Ringerike bibliotek har 
telefonnummer 32117500’ eller 
‘«Panserhjerte» er skrevet av Jo 
Nesbø’. En RDF-setning er redu-
sert til tre ting - subjekt, predikat 
og objektet - slike RDF-setninger 
kalles tripler.

Subjektet

Første delen av trippelen er sub-
jektet, det som vi skal si noe om. 
Subjektet må identifiseres. Set-
ningen ‘har telefonnummer 
32117500’ gir ikke mening. I 

RDF gjøres dette ved å bruke en 
URI (Uniform Resource Identifi-
er) som er en webens måte å en-
tydig identifisere ting. Her er tre 
fiktive subjekter:

<http://www.bibliotek.no/per-
son/Jo_Nesbo>
<http://www.bibliotek.no/verk/
Panserhjerte>
<http://www.bibliotek.no/biblio-
tek/Ringerikebibliotek>

Predikatet

Vi må si noe om subjektet, be-
skrive en eller annen egenskap 
ved subjektet. For eksempel fød-
selsdato, fødested eller et bilde 
av Jo Nesbø. I RDF kalles disse 
for predikater. Predikater må 
også identifiseres. Igjen gjøres 
det ved hjelp av URIer. Predika-
ter samles i vokabular som kan 
brukes for å beskrive visse typer 
ting. Dublin Core er et vokabu-

lar med predikater for å beskrive 
dokumenter. Friend of a friend 
(FOAF)-vokabularet inneholder 
predikater for å beskrive perso-
ner og organisasjoner.

De som publiserer linked data 
kan velge predikater fra de ulike 
vokabularene etter behov. Et vik-
tig prinsipp er at etablerte voka-
bularer gjenbrukes. 

Her er tre eksempler på predika-
ter. Det siste leddet i URIen 
(creator, phone og title) er predi-
katene, i det første leddet identi-
fiseres vokabularene, i dette til-
fellet Dublin Core og Friend of a 
friend:

<http://purl.org/dc/terms/
creator>
<http://xmlns.com/foaf/0.1/phone>
<http://purl.org/dc/terms/title>

Objektet

Siste leddet i trippelen er objek-
tet. Dette er selve dataene eller 
verdien. Det finnes to typer ob-
jekter: litteraler (tekst, tall, dato-
er, osv.) og URIer. Når URIen 
brukes uttrykkes en relasjon mel-
lom to ting.

Nå kan vi uttrykke noen RDF-
setninger. Legg merke til at i ek-
sempel 1 og 3 bruker vi en litte-
ral som objekt (henholdsvis 
«2009» og «32117500»), mens 
vi bruker URIer i de andre ek-
semplene

1. Panserhjerte ble først utgitt i 
2009:

<http://www.bibliotek.no/work/
Panserhjerte> <http://www.bib-
pode.no/
vocabulary#firstEdition>
 «2009»

2. Panserhjerte er skrevet av 
Jo Nesbø:

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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<http://www.bibliotek.no/
work/Panserhjerte> <http://
purl.org/dc/terms/creator>
<http://www.bibliotek.no/
person/Jo_Nesbo>

3. Ringerike bibliotek har te-
lefonnummer 32117500:

<http://www.bibliotek.no/bi-
bliotek/Ringerikebibliotek> 
<http://xmlns.com/foaf/0.1/
phone> «32117500»

4. Ringerrike bibliotek eier et 
eksemplar av Panserhjerte:

<http://www.bibliotek.no/
item/7384838838>
<http://libris.kb.se/vocabula-
ry/experimental#held_by> 
<http://www.bibliotek.no/bi-
bliotek/Ringerikebibliotek> 

Linked data = 

data + koblinger

At vi kan beskrive alle mulige 
ting med dette universelle 
språket åpner opp for lettere 
deling av data mellom ulike 
aktører og sektorer. Samme 
verktøy kan brukes for å be-
handle data i ulike miljøer. 
Bibliotekene vil også kunne 
ta i bruk slike generelle verk-
tøy. Men styrken til linked 
data, er som weben forøvrig, 
koblingene. Det at vi nå kan 
beskrive forholdet mellom 
data, åpner opp for uendelige 
muligheter.

Hvis Jo Nesbøs forlag også 
har opplysninger om ham i 
RDF-formatet kan disse ko-
bles samme med et predikat 
som heter sameAs:

<http://www.bibliotek.no/
personer/Jo_Nesbo> <http://
www.w3.org/2000/01/rdf-
schema#sameAs> <http://
www.forlag.no/forfatter/Jo_
Nesbo>

Ved å følge koblingen kan vi 
nå finne opplysninger som 
forlaget har om Nesbø, kan-
skje et portrettintervju og lis-
ter over bokhandler og bibli-
otek han skal besøke og lese 
utdrag av boken sin.

Det finnes en egen RDF-ver-
sjon av Wikipedia kalt DBPe-
dia [5]. Vi kan også koble 
våre bibliotekdata til dette, 
slik: 

<http://www.bibliotek.no/
personer/Jo_Nesbo> <http://
www.w3.org/2000/01/rdf-
schema#sameAs> <http://
dbpedia.org/resource/Jo_
Nesbø>

Bruk av RDF og bevisst kob-
ling av data kan knytte enda 
mer informasjon sammen, 
som bildeserier fra Flickr, 
sjangre, offisielle og uoffisi-
elle nettsider om Nesbø, hans 
inspirasjonskilder, biografisk 
informasjon på mange språk, 
etc. Alle disse informasjons-
brokkene kan så brukes som 
utgangspunkt for videre kob-
ling. 

Data deles og gjenbrukes. 
Det er bare fantasien som 
setter grenser for hva som er 
mulig.  

Ressurser

[1] http://en.wikipedia.org/
wiki/Henriette_Avram
[2] http://www.w3.org/stan-
dards/webdesign/htmlcss
[3] http://www.w3.org/
TR/2004/REC-rdf-pri-
mer-20040210/
[4] http://www.w3.org/
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På portal.bibsent.no fi nner du svarene
Våre elektroniske søketjenester er det 

perfekte søkeverktøyet for bibliotekarer.

Alle tjenestene ligger på portal.bibsent.no 

og oppdateres kontinuerlig. 

Du kan søke i:

• Emner i skjønn for videregående skole

• Emner i skjønn for grunnskolen

• BS Noveller & eventyr

• BS Globus

• BS Film & bok

Kontakt oss i dag for én måned GRATIS tilgang. 

Tjenestene inngår også i fl ere av våre 

publikasjonsabonnementer.

- DEN SOM SØKER SKAL FINNE SVAR

PrøvGRATISi énmåned



– Vi holdt til i nabohuset i 20 år. 
Da bygget brant, måtte vi flytte. 
Selv om våre lokaler i 3. etasje 
ikke var direkte brannskadd, var 
det likevel store sot- og røykska-
der. Vi holdt stengt i 3/4 år til vi 
28. april 2010 kunne åpne i nye 
lokaler. Denne gangen i 1. etasje, 
sier en fornøyd Oddlaug Espe 
Hammerstad, biblioteksjef for 
Dovre folkebibliotek.

 Bibliotekets nye naboer er 
Dombås turistkontor og Dombås 
Nasjonalparksenter. Det er fak-
tisk ikke mer enn en «saloondør» 
som skiller nasjonalparksenteret 
fra biblioteket. På sommeren har 
nasjonalparksenteret mye lenger 
åpningstid enn biblioteket. Like-
vel er det ikke noe problem med 
folk som ikke respekterer biblio-
tekets åpningstid.

Samarbeid om nasjonalparker

Inne i biblioteket, rett innenfor 
saloondøra til nasjonalparksen-
teret, finner man en bokreol med 
tittel «Nasjonalparkbiblioteket”. 
Dette er et resultat av samarbei-
det mellom de seks bibliotekene i 
Nord-Gudbrandsdalen: Dovre, 
Sel, Lesja, Vågå, Skjåk og Lom. 
Eller «Nasjonalparkriket”, som 
Hammerstad kaller regionen.

Fjellstø profil
Det gamle Dovre folkebibliotek på Dombås brant i 2009. I fjor flyttet det inn 

i nye lokaler i nabobygget og er mer fjellets bibliotek enn noen gang.

Ved siden av bøker, tilbyr 

biblioteket flere forskjellige 

kulturtilbud til sine brukere. I 

sommer stilte Per Rindalsmoen 

Evensen ut arkeologiske 

gjenstander han eier selv. Flere 

av gjenstandene ble funnet av 

hans egen oldefar som drev 

gård på Dovre. Denne dagen 

hadde han omvisning i utstillin-

gen for ikke mindre enn fem 

grupper med skoleelever.

AV FRILANSJOURNALIST KJETIL S. GRØNNESTAD
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 – Bibliotekene har samarbei-
det i 25 år. Siden vi har så mange 
nasjonalparker i regionen, var 
det naturlig å samarbeide om et 
nasjonalparkbibliotek, sier hun.
 Med midler fra regionen og 
Oppland fylkesbibliotek, har de 
seks bibliotekene bygget opp 
samlinger med nasjonalparklit-
teratur. Naturlig nok legges det 
mest vekt på nasjonalparkene i 
regionen, som for eksempel Ron-
dane, Dovrefjell, Jotunheimen og 
Breheimen nasjonalparker, for å 
nevne noen. Men nasjonalpark-
biblioteket tilbyr også relevant 
nasjonalparklitteratur fra andre 
regioner og andre land. Samlin-
gen består av cirka 900 titler. Da-
tabasen over nasjonalparklittera-
tur er søkbar på internett 
gjennom Bibliotekportalen Opp-
land.
 Det at Dovre folkebibliotek 
har et nasjonalparkbibliotek, 
gjør samarbeidet med nasjonal-

parksenteret og turistkontoret, 
helt naturlig. Utenom sommerse-
songen er det biblioteket som har 
lengst åpningstid. Biblioteket har 
tilgang på det meste av informa-
sjon og brosjyrer, og veileder tu-
ristene etter beste evne når turist-
kontoret er stengt.

Fjellbok for regnvær

Turistbiblioteket er en naturlig 
avlegger av nasjonalparkbiblio-
teket. Dette er et tilbud til regio-
nens overnattingsbedrifter, ikke 
minst de som ligger oppe til fjells. 
Per i dag har bibliotekene depo-
ter på 20 overnattingsbedrifter 
med bøker som handler om na-
turen og regionen. De kan ikke 
lånes med hjem, men skal være 
på stedet.
 – Dette er flotte bøker. En 
gang i året reiser vi rundt og sup-
plerer med bøker og brosjyrer. 
Dette er et populært tilbud, ikke 
minst blant de mindre overnat-

tingsbedriftene. Når været slår 
feil, kan det være lite annet å ta 
seg til hos dem enn å lese i bøke-
ne våre, sier Hammerstad.
 Prosjektet med turistbibliote-
ket går til og med neste år. En 
videre utbygging avhenger av 
midler.
 Et annet populært tilbud til 
de mange turistene som stopper 
på Dombås, er lydbøker. De med 
nasjonalt lånekort kan låne med 
seg lydbøker for å forkorte biltu-
ren. Lydboka finner veien hjem 
til Dombås selv, når den leveres 
inn på biblioteket på lånerens 
hjemsted.

Blogg om fjelldikt

Det er ikke vanskelig å se at fjell 
og natur er en gjenganger på bi-
blioteket ved foten av Dovrefjell. 
Det gjelder også årets ferske til-
bud som ble lansert i mai.
 – Vi er i fjellmodus her oppe. 
Da vi ville presentere dikt, var 

  Seks kommuner i Nord-Gudbrandsdalen samarbeider om 

Nasjonalparkbiblioteket. – Vi har ikke noen statistikk på utlån 

herfra, men bøker om vårt nærområde er mye brukt av 

lokalbefolkningen og hyttefolk, sier biblioteksjef på Dovre, 

Oddlaug Espe Hammerstad.

  Et nytt tilbud er bloggen som tilbyr nye fjelldikt hver uke. Man 

kan enten lese dem selv, eller få dem lest opp. – Fjell er en 

gjenganger i våre prosjekt, slår Oddlaug Espe Hammerstad fast.
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det naturlig for oss å presentere 
dikt med fjellet som tema. Det 
gjør vi i fjelldiktbloggen «Ord 
om fjell”, som også er et samar-
beidsprosjekt i regionen, smiler 
Hammerstad.
 De valgte blogg for å presen-
tere diktene. Så langt er det lagt 
ut flest dikt av lokale forfattere, 
men man akter ikke å begrense 
seg til det.
 – Vi legger ut et nytt dikt hver 
uke. Diktene er lest inn på lydfil, 
slik at man kan velge å få dem 
lest opp, dersom man foretrek-
ker det, sier en fornøyd biblio-
teksjef.
 Diktene finnes også i fulltekst 
med et passende bilde til.
 – Også til dette prosjektet 
fikk vi økonomisk støtte fra regi-
onrådet og Oppland fylkesbibli-
otek. Fylkesbiblioteket er pådri-
ver og veileder i alle 
fellesprosjektene våre, legger 
Hammerstad til.

Bibliotek og arkiv 

med stigende besøkstall

Ved siden av å samarbeide med 
fem andre bibliotek, turistkontor 

og nasjonalparksenter, er biblio-
teket også samlokalisert med 
Opplandsarkivet Dovre, en av-
deling av Gudbrandsdalsmuse-
ene.
 – Vi er kun fire personer på 
biblioteket, og betjener også bi-
bliotekavdelingen på Dovre, som 
er et kombinasjonsbibliotek på 
Hjerleid videregående skole. Jeg 
har full stilling, mens de tre an-
dre jobber deltid. På Opplands-
arkivet jobber det en person hver 
mandag. Vi er få, så det er flott å 
kunne være flere her, selv om vi 
ikke jobber med det samme, sier 
hun.
 Arkivet var samboer med bi-
blioteket også før flyttingen. 
Hammerstad ser at både de og 
arkivet har fått langt bedre til-
gjengelighet etter at de flyttet ned 
fra 3. til 1. etasje. Besøket har 
gått opp, selv om det ikke nød-
vendigvis har resultert i flere ut-
lån.
 – Folk er fornøyde med at vi 
er blitt lettere å finne, konstate-
rer hun.  

Bibliotekportalen Oppland (trykk 
først på Nord-Gudbrandsdalen):
http://tjenester.bibliotekporta-
lenoppland.no/region/vis.
html?tid=27081

Fjelldiktblogg:
http://ordomfjell.blogspot.com/

Respekt. 

Mellom nasjo-

nalparksenteret 

og biblioteket 

på Dovre, er det 

kun en «saloon-

dør» som skille. 

– Vi har likevel 

ikke hatt 

problemer med 

folk som ikke 

respekterer våre 

ulike åpnings-

tider, sier 

Oddlaug Espe 

Hammerstad.

Besøkende kan ta med seg 

informasjonsbrosjyre om nasjonal-

parkbiblioteket.
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Panorma innland

Litteraturpris til  
Erling Pedersen

Litteraturprisen i Vestfold for 2011 ble først i 
november tildelt forfatteren og dramatikeren 

Erling Pedersen. Pedersen, som bor i Larvik og er 
kjent både for fjernsynsmanus og skjønnlitterære 
bøker, har også skrevet Herregårdspillet, som i 
mange år er blitt satt opp i forfatterens hjemby.
 Prisen ble delt ut ved åpningen av årets Littera-
turuke i Vestfold, på biblioteket i Tønsberg. I 2010 
fikk Tom Kristensen prisen, mens Sidsel Mørck 
fikk den i 2009, melder tb.no.

Mye på spill i bibliotekene
Lørdag 12. november var det Nordisk 
Spilldag i til sammen 91 bibliotek både i 

Danmark, Sverige, Finland og Norge. På Bergen 
Offentlige Bibliotek var både dataskjermer og 
ludobrett gjort klare, meldte Bergens Tidendes 
nettutgave i en forhåndsomtale.
 Lederen for den digitale avdelingen ved biblio-
teket, Sverre Helge Bolstad, kunne da fortelle at det 
var innredet et rom med tre skjermer for barn, og 
et rom med ti skjermer for de litt større. Biblioteket 
tok også sikte på å åpne et nytt spillerom, samt et 
digitalt verksted. Dette skulle skje ved at bibliotek-
direktøren klipte over en snor.

Skader for 5,1 millioner på Deichmanske
Hovedbiblioteket til Deichmanske 
bibliotek i Oslo fikk skader på 5,1 

millioner kroner ved terrorangrepet 22. 
juli. Totalt kostet terroren Oslo kom-
mune 37 millioner kroner, skriver 
Aftenposten Aften.
 Regjeringen har bestemt at staten 
skal dekke utgiftene etter terroren, og 
Oslo kommune får derfor dekket 35,5 
millioner av utgiftene. Totalt har norske 
kommuner meldt inn krav på rundt 50 
millioner kroner.

Ny fylkesbiblioteksjef  
i Rogaland

Vidar Lund, som de siste 
fire årene har vært 

biblioteksjef i Time kommune 
på Jæren, er ansatt som ny 
fylkesbiblioteksjef i Rogaland. 
En viktig oppgave det første året er å lage en 
strategisk utviklingsplan for bibliotekene i fylket, 
skriver Stavanger Aftenblad. Lund har tidligere 
vært biblioteksjef i Sør-Varanger kommune. Han 
har også erfaring fra organisasjonslivet, gjennom 
målbevegelsen og Senterpartiet.
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Slik oppfordret legen Peter F. 
Hjort (1924-2011) biblio-
tekarene på et helsefaglig 

seminar i 2001. Tittelen på fore-
draget var «Helse for folket”, og 
han trollbandt oss som hørte på 
med sin kunnskap, humor og 
evne til å skape oversikt og til å 
trekke ut det vesentlige på en 
måte som beriket oss alle. Han 
var en ildsjel som brant for for-
bedringer innen helsetjenesten. 
1. januar 2011 døde han.

 Peter Fredrik Hjort har gjort 
en fremragende innsats på alle 
nivåer av helsetjenesten i Norge; 
legegjerning, utdanning, forsk-
ning, helsepolitikk, etikk og livs-
kvalitet for pasienter og pårø-
rende. Han var dessuten en ener i 
formidling.

Samler Hjorts produksjon

Nasjonalt kunnskapssenter for 
helsetjenesten og Helsebibliote-
ket har som mål å gjøre kvalitets-

sikret helsetjenesteforskning og 
helseinformasjon fritt tilgjengelig 
for alt helsepersonell og til be-
folkningen. Fri tilgang (open ac-
cess) er nedfelt i retningslinjene 
for vårt arbeid. Vi ønsker å hedre 
Peter F. Hjort gjennom å samle 
og tilgjengeliggjøre det meste av 
hans produksjon i Cristin (Cur-
rent research information system 
in Norway), med lenker til 
fulltekst i HeRA (Helsebiblio-
teket’s Research Archive) og an-

Fri tilgang, samarbeid 

 og deling

”Ta godt vare på barn og unge, skolen, skolehelsetjenesten. Støtt lokale 

ildsjeler og gå inn i lokale samarbeidsgrupper. Hjelp alle som trenger littera-

tur om et tema. Dere kjenner kildene og sitter på ressursene.» 

Av Sigrun Es-

pelien Aasen, 

forskningsbibli-

otekar i Helse-

biblioteket.no, 

Nasjonalt kunn-

skapssenter for 

helsetjenesten

Ildsjeler. Peter F. Hjort (1924-2011) (t.v.) 
var en helsefaglig ildsjel med glødende tro 
på opplysning. Her sammen med kollega 
Christian Fredrik Borchgrevink.
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dre åpne arkiv innen utgangen av 
2011. 
 Hjorts foredrag i 2001 ble 
tatt opp på video og er nå fritt 
tilgjengelig for alle, liksom den 
øvrige produksjonen hans fra 
1950 til 2011. Nasjonalbibliote-
kets avdeling i Mo har digitali-
sert det vi ikke klarte selv. Det 
brøt i deres arbeidsflyt, men de 
sa ja til å hjelpe oss med 32 pu-
blikasjoner og videoopptaket. 
Det tar tid å få lastet opp disse på 
egen pc, så ha litt tålmodighet. 
Men det går atskillig raskere enn 
med posten.

Trodde på helseopplysning

Peter F. Hjort trodde på den gode 
samtalen mellom pasient og lege; 
på å skape motivasjon hos den 
enkelte til å ta ansvar for egen 
helse. Han sa: «Vær aktiv. Kul-
tur styrker helsen. Oppmuntring, 
engasjement og opplevelser får 
fram det positive i livet og i folks 
situasjon. Gode vaner er smitt-
somme. Hvis du kan oppmuntre 
til trening, vil det smitte over på 
forholdet til røyking og mat.”
 ”Bibliotekarene har en viktig 
rolle. Dere skal hjelpe de mange 
pasienter i befolkningen med 
sykdomsspesifikk informasjon. 
Hvis en dame sier: Fortell meg 
noe om benskjørhet! – Ja, så må 
dere hjelpe henne med det.”
 Vi bibliotekarer sitter på kil-
dene og vet hvordan vi skal søke 
opp informasjon. Men vet du at 
vi i Norge via www.helsebiblio-

teket.no nå har fri tilgang til 
noen av de beste internasjonale 
medisinske oppslagsverk, tids-
skrifter og annen viktig helsein-
formasjon?
 Helsebiblioteket.no ble eta-
blert i 2006 for at alle helsearbei-
dere skulle få lik tilgang til faglig 
oppdatering. Målet var at en lege 
eller sykepleier innen kommune-
helsetjenesten skulle få tilnærmet 
like god tilgang til ressursene 
som kollegaer ved de store uni-
versitetssykehusene. Nå har vi 
lyktes i å få tilgang til ressursene 
på nasjonal ip-adresse, det vil si 
fri tilgang for alle som bor i Nor-
ge og har norsk nettilgang. Dette 
er det viktig at befolkningen 
kjenner til.

Lokale ambassadører

Spesialgruppe for medisin og hel-
sefag (SMH) ble formelt etablert 
under Norsk bibliotekforening i 
1975. Dette har vært en vital for-
ening for samarbeid mellom bi-
bliotekarer innen fagområdet i 
Norge og internasjonalt. Vi bru-
ker samme kilder til å finne fram 
i litteraturen, så det gir stor ge-
vinst i å dele veiledninger og ide-
er og støtte hverandre. Helsebi-
blioteket.no har stor nytte av 
kompetansen hos SMH-medlem-
mene. De er viktige støttespillere 
for Helsebiblioteket.no fordi de 
daglig har nær kontakt med bru-
kerne av ressursene.
 Det er viktig å formidle dette 
til lederne ved helseinstitusjone-

ne. Noen trodde i starten at syke-
husbibliotekene kunne legges 
ned fordi litteraturen ble tilgjen-
gelig via nettet. Fullstendig feil! 
Bibliotekarene er viktige formid-
lere av Helsebibliotekets tilbud. 
Vi gjør hverandre gode. Og nå 
når vi har fått tilgang til det mes-
te på nasjonal ip-adresse, vil vi 
ha folkebibliotekene med i sam-
arbeidet. Med ny samhandlings-
reform innen helsetjenesten er 
det viktig og naturlig.

Et norsk, 

standardisert vokabular 

Et viktig prosjekt der vi satser på 
samarbeid mellom bibliotek, hel-
setjenesten og Språkrådet, er 
norsk oversettelse av «Medical 
Subject Headings» (MeSH). Em-
neordene eller termene i MeSH 
brukes til å indeksere artikler i de 
viktigste referansedatabasene 
innen medisin og helsefag. Selv 
om de fleste av de 26 000 MeSH 
er medisinske termer, inneholder 
vokabularet termer innen alle 
fagområder.
 I Norge har vi savnet et norsk 
vokabular som kan brukes av 
alle, med definerte foretrukne 
termer og henvisningsord til dis-
se samt en id-kode for hver 
MeSH. Vokabularet i MeSH er 
satt opp i en hierarkisk struktur, 
slik at en kan se en terms relasjo-
ner til andre (overordnede, side-
ordnede og underordnede ter-
mer). Medisinske bibliotek ved 
universitetene bruker MeSH til 
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indeksering av sin litteratur i 
BIBSYS, og høgskolebibliotek 
innen fagområdet vil bruke det 
når det blir oversatt til norsk. 27 
land har oversatt vokabularet til 
sitt språk, slik at vi ved norsk 
oversettelse vil bli med i en fler-
språklig ordbok på nettet.
 Kostnadene for oversettelsen 
har vi beregnet til 6,5 millioner 
kroner. Helsebiblioteket.no har 
tro på prosjektet, men vi mangler 
midlene. Likevel har vi klart å 
skrape sammen noen midler slik 
at vi innen utgangen av 2011 reg-
ner med å ha oversatt 7 000 
MeSH . Tidsskrift for Den norske 
legeforening bidrar med en ma-

nusredaktør i full stilling i tre må-
neder som oversetter. Det er inspi-
rerende og viktig! SIRUS har gitt 
oss 50 000 kroner, og mange gir 
moralsk støtte. Det må nevnes at 
Rurik T. Greenall, NTNU, hjel-
per oss med løsninger for å vise 
fram oversatte MeSH ved hjelp 
av «linked data”. Stefan Darmo-
ni, leder av den franske helsepor-
talen CiSMeF, lege og professor i 
informatikk, hjelper oss med en 
applikasjon for å vise koplinger 
mellom MeSH og medisinske ko-
desystemer (ICD-10, ATC, ICNP) 
med norske termer. Vår norske 
Dewey-klassifikasjon vil også 
kunne mappes til MeSH.

 MeSH er fritt tilgjengelig for 
alle i engelsk versjon og vil bli 
fritt tilgjengelig i norsk overset-
telse. Det meste av Peter F. Hjorts 
produksjon likeså. Helsebibliote-
ket gjør sitt beste for at alle nor-
ske innbyggere skal få fri tilgang 
til helseinformasjon av høy kva-
litet.  

Lenker til mer informasjon: 

Helsebiblioteket: http://www.helsebiblio-

teket.no/Om+Helsebiblioteket  

Peter F. Hjort: http://www.kunnskapssen-

teret.no/Prosjekter/Fri+tilgang+til+Peter+

F.+Hjorts+publikasjoner+1950+

%E2%80%93+2011.13208.cms

MeSH på norsk: http://www.helsebibliote-

ket.no/For+forskere/Medical+Subject+He

adings+%28MeSH%29+oversettes+til+no

rsk.60439.cms 

Proviant. 
En liten kakebit 
kom alltid godt 

med før Hjort tok 
sykkelturen hjem.
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Panorma utland

Danske forfattere på sjarmekurs
Det er ikke lenger nok å 
være god til å skrive dersom 

en skal slå gjennom som forfat-
ter. Da 1600 forfattere samt de 
aller fleste danske forlagene i 
november møtte 25.000 lesere på 
Danmarks største bokmesse, 
BogForum, var det stor enighet 
om at forfatterne både måtte 
lære å selge seg selv og å opptre 
offentlig.  Danmarks nest største 
forlag, Lindhardt og Ringhof, 
setter nå derfor i gang kurs for å 
lære forfattere hvordan de skal 
opptre i mediene, skriver Ber-
lingske.
 Dansk Gyldendal har derimot 
ikke noen kursplaner, og mener 
ifølge avisen at den slags bare 
trekker oppmerksomheten vekk 
fra litteraturen.

British Library viser illuminerte bilder
British Library i London viser 
fram til 13. mars neste år en 

utstilling av illuminerte middelalde-
rillustrasjoner, hentet fra bøker de 
engelske kongene helt fra 900-tallet 
og fram til den ikke ukjente Henrik 
VIII på 1500-tallet, etterlot seg. 
Bøkene ble på 1700-tallet skjenket 
til den britiske staten, og mange av 
dem er ifølge The Guardian i enestående god forfatning.
 Blant bøkene er både bibler, bønnebøker og historiske verk, samt håndbøker om hvordan kongelige 
personer bør oppføre seg. Norske bibliotekarer som har tenkt seg til London i vinter, kan ha en stor 
opplevelse i vente.

Svensk pris til bokbussen «Barbro»
Bokbussen «Barbro» i Uppsala har fått Svensk Biblioteksförenings utmerkelse Årets bokbuss for 
2011, for godt miljø og lett tilgjengelighet, melder foreningen i en pressemelding.

 Uppsala kommune har to bokbusser, og har også tidligere vunnet prisen på grunn av lett tilgjengelig-
het, fleksibilitet og godt miljø både for lånere og ansatte. «Barbro» ble også vist fram på årets internasjo-
nale bokmesse i Göteborg, som et eksempel på hvordan skape en møteplass og et kulturtilbud.
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Bibliografiske data

For å klargjøre omfanget av 
prinsippene, vil denne første de-
len presentere grunnleggende be-
greper knyttet til bibliografiske 
data. 

Kjernedata

Bibliografiske data består av bi-
bliografiske beskrivelser. En bi-

bliografisk beskrivelse beskriver 
en bibliografisk ressurs (artikkel, 
monografi etc. - enten den er i 
trykt eller elektronisk form) for 
å:

1. identifisere den beskrevne res-
sursen, dvs. vise til én bestemt 
ressurs i mangfoldet av biblio-
grafiske ressurser og

2. lokalisere den beskrevne res-
sursen, dvs. vise hvordan eller 
hvor du finner den beskrevne 
ressursen.

Tradisjonelt har en bibliografisk 
beskrivelse tjent begge formål på 
én gang ved å gi informasjon om: 
forfatter(e) og redaktør(er), tit-
ler, utgiver, utgivelsesdato og 

«Open Knowledge Foundation (OKF)» er en ver-
densomspennende, frivillig organisasjon, stiftet i 
Cambridge i 2004. Organisasjonen involverer seg i 
prosjekter, fora og utviklingsarbeid som fremmer 
åpen tilgang til informasjon. Som et ledd i dette 
arbeidet har de utarbeidet egne retningslinjer for 
bibliografiske data. De arbeider nå aktivt for å få 
prinsippene oversatt til så mange språk som mulig 
og til å få fagmiljøer eller enkeltpersoner til å skri-
ve under på prinsippene.

Organisasjonens mål om et åpent kunnskapsam-
funn er i tråd med norsk, offentlig politikk på om-
rådet. Teknologirådets rapport «Fra Altinn til alt 
ut?» slår eksempelvis fast at fri tilgang til offentlige 
dataset kan stimulere innovasjon og næringsutvik-
ling og bidra til å styrke demokratiet. På data.nor-

ge.no-sidene til Direktoratet for forvaltning og IKT 
kan man nå registere datasett og gjøre det enkelt å 
å finne, laste ned og viderebruke datasett fra of-
fentlig sektor.

Bibliotekenes data er offentlig finansierte og bør 
derfor også være åpne for gjenbruk.  Conference of 
European National Librarians (CENL) annonserte 
nylig at de støtter opp om en åpen datalisensiering 
(CCO). Dette innebærer at datasett som innehol-
der millioner av bøker og andre publikasjoner nå 
vil stilles til rådighet for andre aktører. Kanskje 
kan en norsk oversettelse av OKFs retningslinjer 
bidra til å fremme dette arbeidet også her til lands, 
spør høgskolelektor Unni Knutsen ved Høg-
skolen i Oslo og Akershus, som har oversatt doku-
mentet.

Prinsipper for åpne, 

bibliografiske data
Produsenter av bibliografiske data som bibliotek, utgivere, universiteter, 

forskere eller sosiale referansehåndteringsmiljøer, gir viktige bidrag til den 

menneskelige kunnskapen. For at samfunnet skal kunne få full nytte av de 

bibliografiske bestrebelsene, må bibliografiske data være åpne. Det vil si at 

de uansett formål skal være fritt tilgjengelig for alle som ønsker å bruke og 

gjenbruke dem.
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-sted, overordnet verk (f.eks. et 
tidsskrift) og antall sider.

I webomgivelser identifiseres res-
surser gjennom bruk av Uniform 
Resource Identifiers (URI-er) 
som URN, DOI etc. Lokalisering 
skjer gjennom bruk av HTTP-
URI-er, bedre kjent som Uniform 
Resource Locator (URL-er). Alle 
URI-er for bibliografiske ressur-
ser faller derfor inn under det 
snevre begrepet bibliografiske 
data. 

Sekundærdata

En bibliografisk beskrivelse kan 
også inneholde andre opplysnin-
ger som faller inn under begrepet 
bibliografiske data, f.eks. identi-
fikatorer som ikke er utviklet for 
weben (ISBN, LCCN, OCLC 
etc.), opplysninger om opphavs-
rett, administrative data og så 
videre (se tillegget for en opplis-
ting av sekundærdata). Disse da-
taene kan være produsert av bi-
bliotek, utgivere, forskere, 
nettsamfunn av bokelskere, sosi-
ale referansehåndteringsmiljøer 
eller andre typer aktører.

Bibliotek og liknende institusjo-
ner utvikler kontrollerte vokabu-
larer som autoritetsregistre over 
navn og emneord, klassifika-
sjonsdata m.m. Begrepet biblio-
grafiske data omfatter også den-
ne type data. 

Fire prinsipper

Vi anbefaler på det sterkeste å ta 
i bruk og handle etter følgende 
prinsipper:

1. Ved offentliggjøring av biblio-
grafiske data eller samlinger av 
bibliografiske data må utgiver 
eksplisitt bekjentgjøre sine øn-
sker og forventninger til gjen-
bruk og videre bruk av enkeltstå-
ende bibliografiske beskrivelser, 
hele samlingen eller en delmeng-
de av samlingen. Uttalelsen skal 

være presis, ugjenkallelig, og i 
tråd med anerkjente og formåls-
tjenlige rettslige prinsipper som 
en rettighetsavståelse eller lisens. 

Offentliggjorte bibliografiske 
data skal ledsages av en entydig 
og robust lisenserklæring.

2. Mange anerkjente lisenser er 
ikke ment for, og heller ikke eg-
net for, bibliografiske data eller 
samlinger av bibliografiske data. 
En rekke rettighetsavståelser og 
lisenser som er utviklet og tilret-
telagt for data er beskrevet her: 
http://opendefinition.org/
licenses/#Data. Creative Com-
mons-lisenser (bortsett fra CC0), 
GFDL, GPL, BSD, etc. er IKKE 
egnet for data og bruk av disse 
frarådes STERKT.

Bruk en rettighetsavståelse eller 
lisens som er egnet for data.

3. Det frarådes på det STER-
KESTE å bruke lisenser som be-
grenser kommersiell gjenbruk el-
ler produksjon av avledede verk. 
Disse lisensene hindrer bruk til 
bestemte formål eller av bestem-
te personer eller organisasjoner 
og utelukker også effektiv inte-
grering og gjenbruk av datasett. 
De skaper også hindringer for 
kommersielle tjenester som kan 
gi merverdi til bibliografiske 
data eller kommersielle aktivite-
ter som kan understøtte databe-
varing.

Hvis du ønsker at dataene dine 
skal kunne brukes og videreutvi-
kles av andre på en effektiv måte, 
bør du forholde deg til prinsip-
pene om åpenhet slik dette defi-
neres i Open Definition (http://
opendefinition.org/). Unngå spe-
sielt restriktive klausuler og å 
utelukke kommersiell bruk.

4. Det anbefales videre at biblio-
grafiske data eller samlinger av 

bibliografiske data, særlig of-
fentlig finansierte, defineres som 
offentlig eiendom gjennom bruk 
av Public Domain Dedication 
and Licence eller Creative Com-
mons Zero Waiver. Dette er den 
beste måten å sikre gjenbruk av 
data på, og i tråd med forvent-
ningene om en delingskultur 
innen den offentlig finansierte 
kulturarvsektoren.

Vi anbefaler sterkt å behandle 
bibliografiske data som offentlig 
eiendom via PDDL eller CC0 
der dette er mulig.

Tillegg 

En ufullstendig liste over biblio-
grafiske data.

Kjernedata: navn og identifika-
torer knyttet til forfatter(e) og 
redaktør(er), titler, utgiverinfor-
masjon, utgivelsesdato og -sted, 
identifisering av overordnet verk 
(f.eks. et tidsskrift), sideangivel-
se, URI-er.

Sekundærdata: opplysninger 
om format, identifikatorer som 
ikke er utviklet for weben (ISBN, 
LCCN, OCLC-nummer etc.), an-
givelse av rettigheter knyttet til et 
verk, informasjon om sponsing 
(f.eks. finansiering), informasjon 
om fysisk lagringsmedium, om-
fang og størrelse, administrative 
data (f.eks. sist endret), relevante 
lenker (til Wikipedia, Google 
Books, Amazon osv.), innholds-
fortegnelse, lenker til digitaliser-
te deler av et verk (innholdsfor-
tegnelser, registre, bibliografier 
etc.), adresser og annen kontakt-
informasjon om forfatter(ne), 
omslagsbilder, sammendrag, 
omtaler, innholdsbeskrivelser, 
emneord, nøkkelord, klassifika-
sjonsnummer, brukerskapte tag-
ger, eksemplar informasjon (an-
tall kopier, oppstillingssignatur).
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Vil gjerne at våre 

data skal brukes mer

AV KJARTAN VEVLE, 

BIBLIOTEKFAGLIG DIREKTØR, BIBLIOTEKSENTRALEN 

Manifestet sier noe om viktige prinsipper for det 
offentliges bruk, produksjon, eiendomsrett og til-
gjengelighet for bibliografiske data produsert av 
offentlig finansierte bibliotek og andre institusjo-
ner. Manifestet viser godt at utviklingen i samfun-
net går i en retning som gjør bibliografiske data 
enda viktigere for både verdiskapningen i samfun-
net og for bibliotekene og kunnskapsformidlingen 
generelt. Dette gjør at virksomheter som har som 
formål å tjene penger, gjerne vil beskytte dataene 
for å styrke sin egen posisjon og egen virksomhet. 
Og slik sett har manifestet sin berettigelse for alle 
oss som er opptatt av åpen tilgang til kunnskap og 
informasjon.
 Bibliografiske tjenester til bruk i bibliotek har 
ikke dette forretningsmessige formålet, men et for-
mål som er samfunnsmessig begrunnet og skal 
være med å bygge gode, effektive bibliotek, utdan-
ningsinstitusjoner, forskning og samfunnsutvikling 
generelt.
 Biblioteksentralen stiller seg gjerne bak et slikt 
manifest. Så lenge vår egen produksjon av BIBBI-
data ikke er offentlig finansiert, og vi er avhengig 
av at noen betaler for at vi utfører denne tjenesten, 
må vi derimot forholde oss til at vi selv må skaffe 
finansiering for å produsere og tilby tjenesten.
 BS vil gjerne at våre data skal brukes mer, i flere 
sammenhenger og som grunnlag for flere tjenester. 
Men vi er avhengig av at noen betaler for at vi kan 
utarbeide disse bibliografiske dataene, og at vi har 
et regime som ikke skaper gratispassasjerer på be-
kostning av de som betaler for tjenesten. BS er i 
den lykkelige situasjonen at vi ikke har som formål 
å tjene penger, men vi skal samtidig ha en sunn 
økonomi for å kunne virke til beste for norske bi-
bliotek.

OCLC, Biblioteksentralen, 

Nasjonalbiblioteket

AV MAGNUS ENGER, BIBLIOTEKUTVIKLER 

Prinsippene for åpne, bibliografiske data sier i kor-
te trekk at bibliografiske data bør gjøres tilgjenge-
lig med en tydelig lisens som legger så få begrens-
ninger på bruken av dataene som overhodet mulig. 

Hvorfor er dette lurt? Fordi det vil sikre maksimal 
gjenbruk av dataene. For bibliotekene kan dette re-
sultere i at folk og organisasjoner utenfor den snev-
re biblioteksektoren bygger grensesnitt basert på 
våre data som i neste omgang kommer biblioteke-
ne og deres brukere til gode. I et større samfunns-
perspektiv kan det føre til verdiskaping ved at 
kommersielle foretak oppstår som ellers ikke ville 
vært mulige.
 Åpne lisenser på bibliografiske data blir ikke 
mindre viktige nå som vi snart legger MARC-æra-
en bak oss [1] og begynner å ta i bruk dataformater 
som er ektefødte barn av den nye, heldigitale og 
nettverksbaserte datalandskapet, der det naturlige 
vil være at data flyter fritt mellom ulike systemer, 
berikes og sammenstilles med andre data etter be-
hov.
 Har bibliotekene noe å tape på å gjøre sine bi-
bliografiske data åpent tilgjengelige? Neppe, i og 
med at vår egen bruk av dataene ikke forringes el-
ler vanskeliggjøres av at andre også har tilgang til 
dem.
 Hvorvidt en slik åpen deling av data er gjen-
nomførbart vil avhenge noe av hvilke data det er vi 
snakker om. Poster som et bibliotek selv har kreert 
står de selvsagt fritt til å dele. BIBSYS har alltid vist 
en åpen holdning når det gjelder deres data, selv 
om konkrete lisensbetingelser har vært vanskelige 
å oppdrive. Det blir spennende å se hva som skjer 
når BIBSYS-dataene blir en del av OCLC sine sys-
temer – de har jo en litt trist forhistorie når det 
gjelder åpen deling av bibliografiske data, men nå 
ser det ut som de er godt i gang med å eksperimen-
tere med åpne data, blant annet i samarbeid med 
University of Cambridge [2].
 Den største utfordringen i det norske bibliotek-
landskapet knytter seg til det store antallet poster 
som har sitt opphav hos Biblioteksentralen (BS), og 
som antagelig utgjør brorparten av postene i de 
norske biblioteksystemene som ikke er BIBSYS. 
Her er det vel nærmest snakk om at bibliotekene 
leier tilgang til postene fra BS, og BS er selvsagt 
avhengig av inntektene fra dette salget for å finan-
siere skapelsen av postene. En innlysende løsning 
på dette problemet er at BS får betalt for å levere 
katalogposter til norske bibliotek, ikke av det en-
kelt bibliotek, men som en fast overføring fra for 
eksempel Nasjonalbiblioteket. Så kan dataene 
spres under en åpen lisens og vi kan høste fordele-
ne som er nevnt innledningsvis.

1. http://www.loc.gov/marc/transition/news/framework-103111.html

2. http://hangingtogether.org/?p=1392

Forts. fra s.27
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Prinsipper om opne  

bibliografiske data:  

for eksistensen si skuld.

AV UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR PÅL LYKKJA, 

UNIVERSITETET I OSLO

Takk til Unni Knutsen for å ha omsett dette enkle 
men viktige manifestet om at alle som har biblio-
grafiske data bør vurdere å tildele ein av desse to 
lisensane: PDDL eller CC0. 
 Opne bibliografiske data si fremste oppgåve, 
slik eg ser det, er å skape pålitelege ressursalloke-
ringssystemer for høgare utdanning og forskning. 
Utdanning og forskning er viktige innsatsfaktorar i 
samfunnet, og mange meinar at dei metodene me 
har i dag til å styre midlane som går til forskning 
og utdanning ikkje er bra nok. Med opne biblio-
grafiske data så kan ein mykje lettare fylgje med på 
kva slags forskning som har «impact» og kva ikkje 
har det.
 Men også på distribusjonssida så vil opne bi-
bliografiske data ha mykje å seie for at folk kan 
finne det dei treng, når dei treng det. Ikkje berre for 
«sluttbrukarane», men også forskarane sjølve som 

brukar bøker og tidsskrifter som innsatsfaktorar i 
eiga forskning. Staten investerar opptil 20 år med 
utdanning i borgarane, då må dei også få tilgang til 
den informasjonen dei treng for å vidareutvikle 
denne investeringa. Eg vil tru at dei fleste som går 
ut av norske utdanningsinstitusjonar sjeldan eller 
aldri les vitanskapelege publikasjonar seinare i li-
vet. Det indikerar at det er eit stort potensiale for å 
nå fleire med det me likar å omtale som «gullgru-
ve» og «skattar».
 Det er mykje som kan tyde på at «open og fri» 
er den viktigaste eigenskapen eit dokument kan ha 
i aktivitetar som er organisert som «nettverk». 
Mange kvier seg for å miste den kontrollen som 
tradisjonelle lisensar ga, men det er kanskje ikkje 
det verste likevel. Tenk etter korleis mediasamfun-
net vårt fungerar, obskuritet i dag er nesten det 
same som å ikkje eksistere. Om folkebiblioteka 
ikkje får Biblioteksentralen til å frigjere katalog-
data, så er sjansen for obskuritet større en nokon 
gong. Om Biblioteksentralen ikkje raskar på, kan 
det hende at dei snart ikkje har så mange kundar 
som dei skulle ønske. Før så heitte det «for helsa si 
skuld», på nettet er «for eksistensen si skuld» kan-
ske endå meir treffande.
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Av Helge Ridder-

strøm, førstea-

manuensis ved 

Høgskolen i Oslo 

og Akershus

Kulturarvfilmer  
– mellom  underholdning 

og historie leksjon
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Det var en gang to søstre 
som het Melodrama og 
Kostymedrama. De 

holdt sammen i tykt og tynt fra 
barndommen og langt opp i ung-
dommen. Da de en dag var voks-
ne, ble det tydelig at de hadde helt 
ulike tilbøyeligheter. Melodrama 
var uforbederlig promiskuøs, og 
hadde utallige lettsindige affærer, 
med en spesiell hang til såpesel-
gere.
 Kostymedrama derimot, tok 
tilværelsen mer og mer på alvor. 
Til slutt giftet hun seg med en his-
toriker! Ekteskapet ga snart resul-
tater, i form av en baby med nav-
net Harry Tage. Eller egentlig 
«heritage film”, et begrep som 
ennå ikke har fått noen etablert 

norsk betegnelse. En direkte over-
settelse ville vel være noe i retning 
«kulturarvfilm”.

Dagdrømmer på TV

Det er litt usikkerhet om når ba-
byen kom til verden, om det var i 
1980 eller 1981. TV-serien Bri-
deshead revisited (1981), basert 
på Evelyn Waughs roman fra 
1945, ble svært populær. Cyril 
Cokes og Fay Weldons 1980- 
adaptasjon av Jane Austens Pride 
and prejudice kom året før, men 
slo ikke like godt an. Begge er 
kulturarvfilmer.
 På 1980-tallet var det pro-
duksjonsselskapet Merchant Ivo-
ry som bidro sterkest til den po-
pulariteten som kulturarvfilmene 

fikk. Mange seere hadde vakre 
opplevelser med A room with a 
view (1985), Maurice (1987) og 
andre påkostete verk. Dette er 
ikke vanlige kostymedramaer. 
Ektemann-historikeren og hans 
akademiske kolleger blandet seg 
nemlig inn i det meste når det 
gjaldt visuelle detaljer og iscene-
setting av den unge fruen og hen-
nes sønn. Her skulle ingenting 
overlates til tilfeldigheter eller 
TV-produsenter uten nese for 
historisk nøyaktighet. De som 
syntes det ble for mye detaljer, 
snakket nedsettende om «muse-
ums-estetikk”, men seerne flok-
ket seg foran TV-skjermene og 
dagdrømte om «den gode, gamle 
tiden» de fikk oppleve.
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Sjarmerende. Fint skal det være, 
men også historisk etterrettelig.

Bok og Bibliotek           6 / 2011           31



Stabilitet og solide røtter

Kulturarvfilmene viser primært 
overklassens liv, med et luksuriøst 
preg (”grand style”), men her 
brukes det ikke falske fasader 
med gullmaling eller plasseres inn 
«props» kjøpt på loppemarked. 
Reelle gater, hus og inventarer er 
sjangerens varemerke. Uhistoris-
ke lamper og skilt demonteres før 
kameraene går, slik at filmene 
både visuelt og ikke minst i seer-
nes bevissthet får noe ekte og au-
tentisk ved seg. De får en spesiell 
historisk troverdighet eller aura. 
Handlingen i filmene foregår 
dessuten i påfallende langsomt 
tempo sammenlignet med de fles-
te hollywoodfilmer.
 Kulturarvfilmene har en hver-
dagslig langsomhet som gir realis-
me-effekt: «Slik må det jo ha vært 
…». Den norske forskeren Marie 
Nedregotten Sørbø skriver i sin 
avhandling Jane Austen’s irony as 
received in film adaptations 
(2008):
 “The pace and mood of the 
film are also typical of the new 
heritage genre. The stateliness of 
exteriors and interiors, the calm-
ness of manners, the distinctness 
of the diction of the actors, all 

contributes to the mood, as does 
the sheer quitness of the family 
activities.”
 Den atmosfæren av langsom-
het, fredfullhet og stabilitet som 
skapes, har en uimotståelig til-
trekning for mange av oss stres-
sete, postmoderne mennesker 
som innerst inne lengter etter mer 
stabilitet og solide røtter.

Historisk nøyaktighet

Kulturarvfilmene krever tidsrikti-
ge kostymer, bruk av gamle her-
regårder med bevarte interiører, 
opprinnelige kulturlandskap, 
mest mulig tidsriktig språk og 
gester osv. Troskap mot det histo-
risk korrekte er den nye familie-
tradisjonen hos søster Kostyme-
drama, men det må legges til at 
ikke sjelden får søster Melodrama 
komme på besøk.
 Fordi kulturarvfilmene i prin-
sippet bare aksepterer det som er 
«historically accurate», kan ikke 
de avlagte Tatt av vinden-klærne 
brukes for å spare penger. Histo-
rikerne og kostymedesignerne må 
studere malerier og andre histo-
riske dokumenter fra perioden og 
instruere nøye de som deltar i 
produksjonen. Bygninger, kles-

drakter, smykker, frisyrer, hagede-
sign og sosiale manerer skal fram-
stilles med både historisk 
nøyaktighet og detaljrikdom. 
Filmprodusentene velger ofte 
gamle herregårder der historien 
sitter i veggene, og der erkekon-
servative eiere ikke har fulgt med 
inn i sin egen tid. Mange av disse 
bygningene er fredet.

Troskap mot tekstene

Når filmene er basert på gamle 
romaner, kreves det troskap også 
mot tekstene. Sentrale scener fra 
en roman kan ikke kuttes ut i 
adaptasjonen. Det kan heller ikke 
legges til viktige personer, lages en 
alternativ slutt eller lignende 
krumspring. Utvidelser av detalj-
nivået i historien derimot, er en-
klere å svelge for romanlesere 
som ønsker å se praktversjonen 
av sin egen leserfantasi. TV-serien 
Pride and Prejudice fra 1995, alt-
så megasuksessen med Colin Fir-
th i rollen som Mr. Darcy, har en 
rekke scener med den bedårende 
Darcy som ikke er beskrevet i 
Austens roman. Knapt én kvinne-
lig seer syntes imidlertid at scene-
ne med den kårdefektende eller 
den badende smukkasen var 

Tiltrekning. 
Den atmosfæren 

av langsomhet, 
fredfullhet og 
 stabilitet som 

skapes, har en 
uimotståelig 

tiltrekning for 
mange av oss

stressete, 
postmoderne 

mennesker.
(Pressebilde fra 
«Jane Austen»).
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unødvendige. Tvert imot kan sli-
ke serier gjerne vare evig, og da 
må småhendelser ekspanderes 
når selve plottet ikke kan forlen-
ges.
 Boka The Making of Pride 
and Prejudice (av Sue Birtwistle 
og Susie Conklin, 1995) doku-
menterer det historiske forarbei-
det til Pride and Prejudice fra 
1995. I boka er det egne kapitler 
om kostymer, make-up, hårde-
sign og dansing. Historiske bilder 
i den rikt illustrerte boka viser 
blant annet hvordan frisyrer og 
drakter så ut i den engelske over-
klassen ved overgangen mellom 
1700- og 1800-tallet. Valg av de 
historiske bygningene som skulle 
filmes, forklares i detalj. Å finne 
Lizzys hjem Longbourne krevde 
nøye overveielse: «It has to be a 
very specific size but can’t be too 
grand; it mustn’t threaten the so-
cial levels that we were hoping to 
establish. It also needed to sit in 
its own grounds and be from the 
correct period.» (s. 22) Produsen-
tene av serien lette seg gjennom 
bunker av fotografier av små her-
regårder for å finne et Longbour-
ne, og bekymret seg for hva en 
eier ville si til å forlate sitt hjem i 
tre måneder mens innspillingen 
skulle pågå.
 Og hva med alt som måtte de-
monteres? Elektriske ovner, vas-
kemaskiner, nye tapeter og alt an-
net som i dag gjør et slikt hus 
beboelig og behagelig, er bare 
kostnadskrevende problemer i re-
gissørens øyne. Det kan fort bli 
fristende å ta noen snarveier som 
ender i et studio for digital bilde-
manipulering (James Camerons 
kostymedrama Titanic fra 1997 
ble en suksess ikke minst på grunn 
av de digitale spesialeffektene).

Hverdagshistorier

I 1970 produserte den russiske re-
gissøren Sergei Bondarchuk fil-
men Waterloo med et enormt 
oppbud av statister i historiske 

drakter. I dag ville det blitt brukt 
digitale triks for å lage så mange 
soldater i uniform. Kulturarvfil-
mene derimot, velger bort mas-
sescener framfor å ty til program-
vare. Sjangerens renommé står på 
spill.
 Waterloo ga et godt innblikk 
i slaget og historien rundt det, 
men skapte samtidig en stor his-
torisk avstand til seerne. I kultur-
arvfilmene er hverdagens men-
talitetshistorie viktigere enn de 
verdenshistoriske begiven heter 
Kon ven sjoner og sosiale om-
gangsformer vektlegges. Hver-
dagshistoriene gjør det lettere for 
oss seere å identifisere oss med 
personene på tross av den store 
tidsavstanden, samtidig som at 
det som er annerledes i fortidens 
miljøer og konvensjoner gir oss 
historisk lærdom og forståelse.
 Med disse sjangerambisjonene 
er det ikke til å unngå at noen le-
ter etter feil og at eksperter i his-
toriefagene av og til løfter en ad-
varende finger. Kulturarvfilmene 
har blant annet blitt kritisert for 
at de fleste personene er påfallen-
de vakkert kledd. Dessuten er de 
fleste personene, også kroppsar-
beidere, i stand til å formulere seg 
slående elegant og presist.

Historietimer 

med stor sjarmfaktor

På DVD-versjoner av filmene kan 
det være tilleggsmateriale av ty-
pen «The stately homes of P&P”. 
Vi får enkelt forståelige histo-
rieleksjoner som springer ut av 
den engasjerende historien vi 
nettopp har sett. Slikt blir det ele-
gant historieformidling av. Det er 
historietimer med stor sjarmfak-
tor. De britiske herregårdene fas-
cinerer mange av oss, til tross for 
eller kanskje på grunn av det klas-
sedelte skillet mellom «upstairs» 
og «downstairs”. Det spinnes in-
triger over alt, og lykken er ikke i 
boks for noen, uansett økono-
misk trygghet eller nød.

 I Julian Fellowes og hans 
teams TV-serie Downton Abbey, 
innspilt på godset Highclere 
Castle i Hampshire, ser vi hele 
den sosiale balletten i sving på et 
herresete, fra kjeller til loft. Alt 
virker tidsriktig for England i pe-
rioden før første verdenskrig. 
Riktignok kunne ikke herresetet 
by på alt regissørene trengte. 
Fløyen med tjenerrom i slike her-
skapshus har med tiårene blitt 
mindre og mindre, og ofte blitt 
helt ombygd. Derfor kan de sjel-
den filmes slik de er. Snekkere 
måtte bygge en ny tjenerfløy for 
Downton Abbey, med beliggen-
het et helt annet sted, men i fil-
men virker fløyen som en inte-
grert del av bygningen.
 Både eierne og tjenerne i 
Downton Abbey driver renke-
spill som viser oss deres sosiale 
forankring. Vi får se rom etter 
rom både i personenes sjel og i 
selve huset. Det er ikke rart slike 
historiske åsteder får en besøker-
boom på grunn av seriene. For 
besøk på åstedene i de tallrike 
Jane Austen-filmatiseringene fin-
nes det sågar et eget reiseselskap 
(http://www.pandptours.co.uk/). 
Andre staselige hus kan skues i 
dokumentarfilmer som Castles 
of Great Britain & Ireland; The 
national trust: National treasu-
res; Treasures of the trust; Crown 
and country: A history of royal 
Britain. Denne historieformidlin-
gen både belærer og underhol-
der. Det frister å lære mer, og 
kanskje delta i P and P Tours’ 
siste skudd på stammen: «Visit 
ALL the film locations of ITV 
Downton Abbey in our wonder-
ful 2 day tour. Talk to the pro-
perty owners and learn juicy 
snippets about filming. Includes 
Edwardian afternoon tea.» Den 
modne fru Kostymedrama fyller 
tekoppene i grandiose omgivel-
ser og nyter de besøkendes beun-
drende blikk.  

Bok og Bibliotek           6 / 2011           33



Den internasjonale fjern-
lånskonferansen 12. In-
terlending & Document 

supply Conferense ble holdt i 
Chicago 19. – 21. september i år. 
Konferansen hadde tittelen: 
«Resource sharing in the digital 
age». Jeg dro av gårde med sti-
pend fra NBF spesialgruppen for 
referanse- og fjernlånsvirksom-
het. Det ble arrangert en felles 
nordisk tur fra Danmark, som 
også innbefattet Columbus i 
Ohio. Jeg ble med på den delen 
av turen også, derfor kommer det 
noen linjer om den delen til slutt.
 Vi kom til Chicago seint lør-
dag kveld og var glade for at vi 
hadde søndagen til å snu døgnet 
på til konferansen startet mandag 
morgen. Vi var også så heldige å 
bo som nestennabo til konferan-
sen, som ble holdt i en «kinosal» 
i et jødisk kultursenter.
 Det ble holdt 24 foredrag i lø-
pet av 3 dager. Et tettpakket pro-
gram, men arrangørene hadde 
lagt det bra opp. Det var mange 

forskjellige foredrag med stort 
spenn fra det enkle og greie til det 
helt uforståelige. Det var en over-
vekt av amerikanske foredrags-
holdere og det gjorde det enklere 
med språket. Hver dag startet 
med et «keynote-foredrag» som 
varte en time, ellers varte fore-
dragene en halv time.

Flyt i fjernlånet

Første dag handlet mye om for-
skjellige former for fjernlånssam-
arbeid mellom universitet og 
høyskoler. Et par eksempler: 
http://idsproject.org/ og http://ra-
pidill.org/Default.aspx. Det er 
tydelig at det blir mer og mer 
samarbeid og på flere plan. Vi 
fikk høre om mange forskjellige 
former for samarbeid, men alle 
gikk egentlig ut på det samme: At 
flyten av materiale skulle være så 
enkel som mulig. Det var altså 
mye snakk om «Workflow», 
hvordan materialet kommer seg 
raskest fra a til b – i et spennende 
foredrag av Margarita Moreno 

fra Nasjonalbiblioteket i Austra-
lia. Hun snakket om å strømlinje-
forme fjernlånet; verktøy, kost og 
nytte. Alle får tre muligheter til å 
skaffe seg materialet; låne bok, 
kopi eller e-bok. Prosjektet ble 
lansert 12. juli 2011.
 Det var også mye snakk om 
hjemmesidene til biblioteket. De 
må være så enkle som mulig, men 
samtidig inneholde mange mulig-
heter. I følge ARL (The Associa-
tion of Research Libraries in US) 
hadde fjernlånet eksplodert de to 
siste årene. Og det til tross for 
Amazon og ebøker.
 Det var ikke bare snakk om 
fjernlån i USA, men også mye om 
å låne fra andre land og andre 
verdensdeler, noe som gir mange 
utfordringer. Lover og regler er 
forskjellige og tidsperspektivet 
spiller inn. Skal materiale kjøpes 
inn eller lånes fra utlandet? Den 
økonomiske krisa i verden hadde 
ført til et høyere fjernlån, og min-
dre innkjøp. Det ble referert til en 
amerikansk undersøkelse som 

Av Liv Ranum,

spesial-

biblio tekar, 

Sør-Trøndelag  

fylkesbibliotek

Fjernlån – flyt og hindringer, kopirettigheter og besøk      

Ranum var «over there» i september
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viste hvor de lånte mest fra. Det 
ble lånt mest fra Canada, deretter 
England og Norge lå på femte-
plass. WorldCat http://www.
worldcat.org/ hadde ført med seg 
en høyere bruk av fjernlån fra an-
dre land. Det var også blitt flere 
etterspørsler etter helt nye bøker, 
flere vanskelige referansespørs-
mål og flere utenlandske bøker. 
Likevel er det internasjonale 
fjernlånet kun 3 % av det totale 
fjernlånet i USA. Hvordan møte 
denne stadig større etterspørse-
len? Et forslag var: My creditcard 
is my librarycard. 

WorldCat som felleskatalog?

Neste dag fortsatte med mange 
av de samme temaene, for eksem-
pel et italiensk foredrag om deres 
samarbeid kalt NILDE. Mer 
spennende var foredraget om 
HathiTrust http://www.hathi-
trust.org/ , en digital base som 
kan sammenlignes med Google-
books. Bare at Hathi har mye 
mer offentlige dokumenter, og 

mer beregna på universitet og 
høyskoler. I september var det 50 
deltakere, og nå ser jeg på hjem-
mesiden at tallet er oppe i 60. 
Her må man være medlem for å 
kunne laste ned bøker. Helle 
Brink og Poul Erlandsen holdt 
foredrag om det globale fjernlå-
net sett fra Europa. I Danmark 
blir det lånt mest fra Tyskland, 
deretter fra England og USA som 
en god nr 3. Danmark låner mest 
til USA, Norge og Tyskland. En 
utfordring er at det er så veldig 
mange forskjellige kataloger i Eu-
ropa.
 Poul Erlandsen stilte spørs-
målet om WorldCat kan bli en 
felles katalog for alle de europeis-
ke land. Helle Brink snakket om 
bibliotek.dk som er nasjonalka-
talogen, med oversikt over alt 
som finnes både i folke- og fag- 
og forskningsbibliotek i Dan-
mark. Etter at landet ble med i 
WorldCat har utlånet til andre 
land steget kraftig. Flere biblio-
tek i Danmark har tatt i bruk 

OCLC, noe som gjør arbeidet en-
klere for bibliotekarer i Dan-
mark.
 Et rent matnyttig foredrag ble 
holdt av Kenneth Kinslow. From 
Russia with Love: Om å få tak i 
russiske bøker. Han fortalte om 
utfordringer og om skatter som 
man til slutt fant. Han fortalte 
om låneveiene; ikke bruk denne, 
men bruk denne osv.

Kopirettigheter og jazz

Siste del av konferansen handlet 
mye om kopirettigheter. Bl.a. var 
det et foredrag fra Tyskland som 
fortalte om lovgivninga der og 
hvordan de arbeidet. Det virker 
ikke som det er så mye samarbeid 
på kryss av landegrensene. Alle 
land har sine egne regler, noe som 
vanskeliggjør fjernlån. I forhold 
til Skandinavia virket reglene i 
USA veldig enkle og åpne. Der 
kopierte de det meste. 
 Det var også lagt opp til sosi-
ale møter. Dagen før konferansen 
var det en «Før-konferanse» mot-

      hos OCLC – var noe av det som sto på programmet da Liv  
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takelse. Den ble holdt i en tidligere filial av Chicago 
folkebibliotek. Mandag kveld var det konferanse-
middag på Museum of Contemporary Art. I tillegg 
til god mat ble vi underholdt av et jazzorkester. 
Tirsdag kveld ble det arrangert en båttur oppover 
elva og tilbake og ut på Lake Michigan. Vi startet i 
dagslys og avsluttet i skumring. Vi fikk se en fantas-
tisk flott utsikt over byens «skyline».

På besøk hos OCLC

Vi dro rett fra konferansen til flyplassen for å nå 
flyet til Columbus. Neste dag besøkte vi biblioteket 
i Ohio State University og hovedkontoret til OCLC. 
Biblioteket ble pusset opp fra 2006 til 2009 for 108 
millioner dollar. Det var et flott og moderne biblio-
tek. Det var tydelig satset på kvalitet på alle måter. 
I det vi kom inn i bygningen lå det en kafé til høyre 
og et pc-verksted til venstre. Vi kom så inn i et stort 
firkanta rom med enten åpne vegger eller glassveg-
ger åtte etasjer opp. Det var lyst og flott. I andre 
etasje lå det en egen avdeling med skjønnlitteratur. 
Det var et depot fra folkebiblioteket i byen. Deler 
av samlingen ble skiftet ut ca 1 gang i mnd. Det var 
svært mange sitteplasser overalt i biblioteket. Ca 
12000 besøkende pr dag.
 Etterpå ble vi kjørt til Dublin i Ohio til hoved-
kontoret til OCLC (Online Computer Library Cen-
ter). OCLC er en stor medlemsorganisert leveran-
dør av bibliotektjenester og driver bl.a. WorldCat, 
som akkurat nå har ca 25.900 medlemsbibliotek, 
arkiv og museum i 170 land. OCLC’s største aktivi-
tet er WorldCat, som er verdens største bibliogra-
fiske base. De danske bibliotekene har lånt gjen-
nom WorldCat i mange år. Men i 2010 eksporterte 
de hele bibliotek.dk inn i WorldCat. Pr i dag er det 
syv danske forskningsbibliotek som låner ut sitt 
materiale gjennom WorldCat. Siden Bibsys skal gå 
over til OCLC 1/1-2013 er dette spennende å følge. 
Hvilke konsekvenser får dette for folkebiblioteke-
ne, for fjernlånet og hvem har ansvaret for å følge 
opp det?
 Det var spennende å dra helt til Chicago uten å 
kjenne noen. Jeg tok kontakt med tre andre norske 
fra UB i Oslo og møtte dem før vi gikk om bord i 
flyet i København. Nå viste det seg at det slett ikke 
var noe problem at jeg ikke kjente noen. Vi var 12-
14 som dro sammen fra København. Under dyktig 
reiseledelse av Poul Erlandsen kom vi fram dit vi 
skulle. Det ble til at vi holdt en del sammen og det 
ga meg veldig mye. Vi diskuterte mye, både i kaf-
fepauser, ved måltidene og ellers. Jeg syns det utbyt-
tet jeg fikk av alle samtalene med de andre var vel-
dig nyttig, både faglig og personlig.  

Høyblokk. Åtte etasjers 

bibliotek ved Ohio State University.
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De to siste tiårene har 
Kvikne bygdebibliotek - 
som er et kombinert sko-

lebibliotek og folkebibliotek - 
vært en evig salderingspost i 
budsjettprosessen til Tynset kom-
mune. Gjentatte forslag om ned-
leggelse har endt med midlertidig 
fredning i det reviderte budsjettet, 
bortsett fra på begynnelsen av 
2000-tallet, da biblioteket faktisk 
ble vedtatt lagt ned. Som den be-
rømmelige katten med ni liv, fort-
satte det likevel å leve til kommu-

nestyret for to år siden vedtok å 
bygge en ny skole, barnehage og 
idrettshall med bibliotek.

Hadde kummerlige lokaler

Før det holdt bibliotekfilialen hus 
på Enan trygdesenter. I en liten 
bygd med bare 500 innbyggere og 
lave utlånstall, var det naturlig å 
spørre seg om det er grunnlag for 
bibliotek. Biblioteksjef Tone 
Thorsen Stræte gikk noen runder 
med seg selv, før hun kom til at 
svaret var et ubetinget JA!

 – En kan ikke legge ned bi-
blioteket i den bygda der 
Bjørnstjerne Bjørnsson ble født. 
Blir det nedlagt så kommer det 
aldri opp igjen, og vi hadde bare 
denne ene sjansen. Etter å ha sett 
på gamle utlånstall ved folkebi-
blioteket og skolebiblioteket, 
fant jeg ut at det er grunnlag for 
et kombinasjonsbibliotek på 
Kvikne. Jeg er sikker på at utlå-
net kommer til å øke, sier hun.
 For biblioteksjefen hadde det 
også stor betydning at Opplæ-

  

 
Sjetteklassingene Maria Elisabeth Bothner, Rønnaug Hansæl Nergaard og 

Andreas Frengstad titter smørblide frem fra bokhyllene på Kvikne bygdebi-

bliotek. Den lille filialen av Tynset hovedbibliotek vant 20 års kamp mot 

nedleggelse og kroner seieren med nye flotte lokaler.

AV FRILANSJOURNALIST JON IVER GRUE

Biblioteket mot  

 strømmen

 Boltrer seg i 

lektyre: Maria 

Elisabeth Bothner 

(fra venstre), 

Rønnaug Hansæl 

Nergaard og 

Andreas Frengstad 

er tre av sjette-

klassingene på 

Kvikne skole som 

gleder seg over å 

ha fått bibliotek i 

nye lokaler.
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ringsloven slår fast at alle elever i grunnskolen skal 
ha tilgang til skolebibliotek. - Et godt skolebibliotek 
gir næring til vitebegjær og leselyst. Det gir tilgang 
til informasjon og opplevelser, og det fremmer kul-
turell og sosial bevissthet og åpenhet, fortsetter 
Thorsen Stræte. Hun forteller at det over hele Tyn-
set de 15 siste årene er satset mye på leseprosjekter, 
med Tynset bibliotek som en viktig støttespiller. - Vi 
har gode skolebibliotek på alle skoler som til 
sammen står for cirka 20.000 registrerte utlån i året. 
Det tilsvarer 26,1 utlån per elev. I tillegg er det fem 
mil én vei til hovedbiblioteket på Tynset. Bare det 
alene legitimerer en egen bibliotekfilial, mener hun.

Samarbeid og dugnadsånd

Økonomisk hadde det likevel ikke vært mulig å for-
svare eksistensgrunnlaget for bygdebiblioteket, hvis 
det ikke var for et godt samarbeid mellom skole- og 
kulturetaten, som fordeler utgiftene 60/40. Like vik-
tig har det vært med pågangsmot og velvillig dug-
nadsånd fra Tynset barneskole, Tynset ungdoms-
skole og folkebiblioteket. De tre enhetene har alle 
bidratt gjennom å avgi noe av sin arbeidskraft til 
Kvikne gjennom en overgangsperiode. Sist, men 
ikke minst kommer alle dugnadstimene som bygde-
folket har lagt ned med å klargjøre lokalene. Blant 
annet har de stått for hele malingsjobben på den nye 
skolen.
 – Da vi fikk beskjed om et nytt bibliotek på 
Kvikne og arkitekten hadde tegnet inn dette rom-
met, fikk vi en ukes frist til å komme med innred-
ningsforslag. Det var ingen i kommunestyret som 
tenkte på at det kostet tid og krefter å bygge opp et 
helt nytt bibliotek. Da vi startet på jobben gikk vi 
først gjennom det gamle biblioteket på Enan for å se 
på arealbruken og antall hyllemeter der. Fordi det 
nye biblioteket har færre kvadratmeter, var vi nødt 
til å plukke ut det vi ville ha med oss hit. På forhånd 
regnet vi oss fram til at det var plass til 5.000 titler 
når vi tegnet innredningsplanen. Det stemte godt, 
sier Ellen Lie.
 Som bibliotekar på Tynset bibliotek og skole-
bibliotekar på Tynset ungdomsskole, har hun vært 
sentral i oppbyggingen av den nye avdelingen på 
Kvikne. Lie ble fristilt tre dager i uka, og skolebi-
bliotekar Hilde Reitan på Tynset barneskole tok 
også turen tre dager i uka. Arbeidet utgjorde til 
sammen vel et ¼ årsverk.
 – Skolen er den største brukeren og vi har lagt 
stor vekt på god plass til barne- og ungdomslittera-
tur, både når det gjelder fag- og skjønnlitteratur. Det 
er tenkt mye leseopplæring og det er en bevisst hold-
ning på at fagbøkene skal rette seg inn mot det som 
er pensum på hvert enkelt læretrinn, legger hun til. 

Prøver ut nye systemer

Kvikne bygdebibliotek tester ut nye måter 

å presentere bøker for leserne på.

Inspirert av Nylund skole i Stavanger og skole-
bibliotekene i Ringsaker, er det blant annet la-
get et eget system der alle barnebøker blir plas-
sert etter vanskelighetsgrad.
 – Når det kommer unger med en bok som 
er helt passende til at de har klart å lese den 
igjennom, har vi anledning til å lage et datasys-
tem som deler inn bøkene på forskjellige leser-
utviklingsnivå. Når den felles skolekatalogen 
har registrert en bok vil den være synlig for alle 
skolebibliotekene i Tynset. Dermed kan unge-
ne få råd, tips og ideer til å søke på tilsvarende 
bøker som passer den enkeltes lesenivå. Dette 
kommer alle andre skoler til gode. Til og med 
ungdomsskoleelever nyter godt av det. Enda er 
dette hjelpemiddelet bare under utprøving, 
men så langt ser det bra ut, sier bibliotekar El-
len Lie.
 Et annet system som testes ut retter seg mot 
en voksen lesergruppe under navnet «Barske 
gleder”.
 – Hvis det er noen bøker vi kan skille ut 
mer tydelig for lokalsamfunnet her så er det 
jakt og fiske. Bøker om alt som kan karakteri-
serer som barskt og står i forskjellige hyller, har 
vi trukket ut og samlet på en egen hylle. De 
som liker jakt og fiske liker sikkert også fri-
luftsliv. Denne kategoriseringen er inspirert av 
Asker bibliotek som også har en kategori som 
heter «Barske gleder”. Vi har også sett at det er 
veldig mange brukere som er interessert i det 
som har lokalt tilsnitt. Derfor har vi laget en 
egen kategori med bøker som er fra Nord-Øst-
erdalen og delvis litt fra Sør-Trøndelagssiden 
av fylkesgrensen, sier Lie.

FLITTIGE 

BRUKERE: 

Reidun Andrea 

Rønning Rotli 
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Bibliotekplanen ble revidert i fjor og er implemen-
tert i skolevirksomheten. Der står det hva elevene 
skal lære når det gjelder biblioteket hvert år. Etter-
som avdelingen også fungerer som et opplæringsbi-
bliotek skal det være lettest mulig å finne fram.

Felles skolekatalog

Kvikne bygdebibliotek har felles katalog med de an-
dre skolene i Tynset. Katalogen er søkbar og kan 
selvfølgelig brukes av både elever og lærere.
 – Bibliotekavdelingen på Kvikne har blitt et mo-
derne bibliotek i miniatyr som er helt på nivå med 
de andre skolebibliotekene i Tynset. Her kan elevene 
lære seg å søke og låne bøker selv, fastslår en meget 
godt fornøyd biblioteksjef Tone Thorsen Stræte.
 Bygdebiblioteket fortsetter med de samme åp-
ningstidene som før. Det vil si to timer på dagen tirs-
dager, og tre timer på onsdagskveldene. Anne Brøn-
ner som er lærer på Kvikne skole er ansatt i 30 prosent 
stilling som bibliotekar.
 – Åpningstidene er utvidet i den forstand at alle 
som vil kan komme i skoletiden til et selvbetjent bi-
bliotek. Det eneste som kreves er at de må være lagt 
inn på bibliotekbasen og har lånekort for å kvittere 
ut bøkene. Som en prøveordning har vi også lagt ut 
ferske aviser. Det blir kjempespennende og jeg håper 
at mange kviknedøler etter hvert tar turen innom, 
sier hun.

Flerbrukshus og møteplass

Elevene på Kvikne skole er i hvert fall flittige bru-
kere av det nye biblioteket. – Før hadde vi bare et 
hjørne i gangen og noen kasser med bøker på Enan. 
Nå har vi fått et ordentlig bibliotek. Jeg leser minst 
en time hver kveld og får ikke sove uten å lese. Det 
hender at jeg glemmer meg helt bort og en kveld lå 
jeg og leste helt til klokka halv tolv på kvelden. Der 
har du meg, sier sjetteklassingen Nina E. Grøntvedt.
 Klassekameraten Ådne Frengstad er en minst 
like stor lesehest. – Jeg har lånt boka Harry Potter 
og ildbegeret. Den er så spennende at jeg leste fra 
klokka åtte til halv et på natta, smiler han.
 Også Tone Thorsen Stræte er i fyr og flamme. – 
Et bibliotek kan være så mye. Her skal det først og 
fremst være en kunnskapskilde for å øve på lesefer-
digheter og en møteplass for kviknedølene. Et fler-
brukshus skal ha flere aktiviteter, og i kjelleren er det 
til og med treningsstudio og skytebane. Mens skole-
ungene er på kulturskolen kan foreldrene trene mens 
de venter, eller de kan sette seg i biblioteket og lese 
aviser. Dette bygget har noe for både kropp og sjel, 
stråler den stolte biblioteksjefen, og legger til: – Stikk 
i strid med alle trender går vi mot strømmen med å 
åpne bibliotekfilialer, i stedet for å legge dem ned.  

Bibliotek i 130 år

Leselysten har lange tradisjoner i Bjørnstjerne 
Bjørnssons fødebygd. Det første biblioteket så 
dagens lys på begynnelsen av 1880-tallet.

– Da ble Kvikne Allmuebibliotek opprettet, 
sier pensjonert bibliotekar Annemette Bekken 
som har jobbet både på Kvikne og på hovedbi-
blioteket på Tynset.
 Kvikne Kobberverk ble grunnlagt i 1630 
som et av landets første kobberverk av betyd-
ning. I forbindelse med gruvedriften holdt de 
kondisjonerte leseforeninger, før det ble dannet 
en form for allmuebibliotek for om lag 130 år 
siden, forteller hun. Da politikerne vedtok å 
legge ned filialen på Kvikne tidlig på 2000-tal-
let, holdt hun biblioteket åpent uten lønn en 
time i uka, til Kvikne skole hadde skaffet til-
strekkelige ressurser for å fortsette driften. 
Sammen med Gerd Ryen som også er pensjo-
nert bibliotekar, mener hun at den gamle gru-
vebygda absolutt bør ha en plass på det framti-
dige bibliotek-kartet.
 – Kvikne er ei aktiv og livskraftig bygd med 
mange tilflytterfamilier. Det bor så mange un-
ger her at barnehagen hadde behov for større 
lokaler, og vi har både post i butikk og bank i 
butikk i tillegg til eget postnummer, sier Ryen.
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Scene fra en hverdag på konto-
ret:

”Rring, rring. – Ja, hallo? 
– God dag. Kan du forklare 

meg hvilke kvalitetskriterier som 
gjelder for god barnelitteratur? 
Jeg er forlegger, de barnebøkene 
jeg gir ut blir ikke kjøpt inn på 
Innkjøpsordningen selv om de 
fagfolkene jeg konsulterer sier at 
de er gode. Hvilke kriterier er det 
innkjøpsordningen forholder seg 
til? 

– Æh. Jeg tror du må ringe 
Norsk kulturråd.”

Dersom jeg hadde kjent de 
avslåtte titlene kunne jeg antage-
lig gitt en begrunnet kvalitetsvur-
dering som støttet Kulturrådets 
beslutning, for det er konsensus 
med hensyn til litterær kvalitet, 
og det er ikke vanskelig å for-
klare avslagene ut fra konkrete 
eksempler. Men selv uten de 
 aktuelle bøkene burde jeg gitt 
innringeren et bedre svar. 

Hvorfor er det så vanskelig å 
gi en generell utledning av hva 
som er god barne- og ungdoms-
litteratur i dag?

Det korte og opplagte, men 
lite tilfredsstillende svaret, er at 
forskerne ikke interesser seg for 
å definere kvalitetskriterier. 

Et litt lengre, men like dårlig 
svar er at litteraturkunnskap er 
et fag som krever mange års stu-
dier, og at det derfor ikke er mu-
lig å sammenfatte denne kunn-
skapen i løpet av en kort 
telefonsamtale. Men alle som har 
med barne- og ungdomslitteratur 
å gjøre vet at alle som har med 
barn og unge å gjøre, har en for-
mening om hva som er god bar-
ne- og ungdomslitteratur. Noen 
vil også mene at deres kjennskap 
til hva egne barn liker å lese er 
nok til at deres kvalitetsvurderin-
ger er allmenngyldige, men det 
protesterer forfattere og de som 
har litteraturutdannelse mot. 
Forfatterne ønsker seg en kvalifi-
sert bedømning, og litteraturvi-
terne har spisskompetanse på te-
orier som er velegnet bakgrunn 
for å vurdere tekst. De har dessu-
ten så bred kjennskap til littera-
turen at sammenligningsgrunnla-
get blir solid nok til at 

kvalitetsvurderingene deres får 
en viss gyldighet. Likevel er det 
ingen overraskelse at fagfolk kan 
vurdere de samme titlene på 
svært ulike måter, for kvalitets-
vurdering er ingen eksakt viten-
skap. Og selv om de fleste som 
arbeider med vurdering kan defi-
nere et sett med kriterier, vil de 
samme personene også reservere 
seg mot å gi kriteriene absolutt 
gyldighet. 

Men kvalitetsvurdering er et 
fagfelt. Hvorfor er det da så stort 
gap mellom fagfolks behov for 
kvalitetslkriterier og forsknin-
gens manglende interesse for å 
stille opp slike? 

Barne- og ungdomslittera-

turvitenskapens tverreste-

tiske utfordringer 

Barne- og ungdomslitteratur kan 
defineres som fag- og fiksjonslit-
teratur som henvender seg til 
barn og unge, og fremstiller de-
res perspektiv på tilværelsen. Slik 
litteratur er i dag i ferd med å bli 
stadig mer visuell og tilpasses nå 
også andre medier enn boka, og 

Av Kristin Ørja-

sæter, direktør 

for Norsk barne-

bokinstitutt

Hva er god  

barne- og ungdoms-

litteratur i dag?
Om mangelen på spesifikke kvalitetskriterier, gapet mellom forventninger 

til forskningen og det forskningen tar mål av seg til å svare på, og behovet 

for tverrfaglig forskningssamarbeid.
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er, selvfølgelig, i dialog med sam-
funnets syn på hva barn er og 
hva litteratur er. Derfor bør kva-
litetskriteriene baseres på litte-
rær og visuell estetisk kompetan-
se, i tillegg til mediekunnskap, 
samt kjennskap til endringene i 
samfunnets syn på barn og kunst, 
barne- og ungdomslitteraturens 
utvikling, og dennes forhold til 
samtidens øvrige medie- kunst- 
og kulturuttrykk. 

Så bred kompetanse er få for-
unt, men det er de akademiske 
institusjonene og forskningens 
oppgave å legge til rette for at 
slike kompetanser utvikles. 

Idet jeg avrundet ovennevnte 
telefonsamtale gav jeg forlegge-

ren henvisning til de siste utgivel-
sene fra de mest aktive norske 
forskerne på feltet. Samtidig 
tenkte jeg: Du finner ikke de sva-
rene du leter etter hos dem heller, 
for dagens forskere har fullt opp 
med å bedrive grunnforskning, 
de svarene du etterlyser forutset-
ter anvendt forskning. Den fin-
nes ikke. 

Barne- og ungdomslitteratur-
forskningen i Norge er litteratur-
vitenskapelig. Den beskjeftiger 
seg med enkelttitler og undersø-
ker de komplekse virkemidlene 
og de kontekstuelle sammenhen-
gene objektene gjør bruk av og 
forholder seg til. Selv om den tar 
mål av seg til å fokusere på litte-

rære og visuelle aspekter, og på 
samspillet mellom tekst og bilde, 
er utøverne litteraturvitere, ofte 
med liten visuell kompetanse, 
slik at forskningen blir litterær 
selv om objektet også er visuelt. 
Og forskernes mål er ikke å si 
hva som er godt eller dårlig, men 
hva det egentlig er som foregår i 
tekst og bilde og i samspillet dem 
imellom. For barne- og ung-
domslitteraturen kaller på en 
forskningskompleksitet som 
fremdeles er mangelvare, men 
som også er en mer interessant 
utfordring enn oppstillingen av 
kvalitetskriterier. 

Det er i løpet av de siste femti 
årene skrevet flere norske barne- 

Kvalitet? 

Hvorfor er det 
så vanskelig å  
gi en generell 
utledning av  
hva som er god 
barne- og 
ungdomslittera-
tur i dag?
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og ungdomslitteraturhistorier. 
Den siste av dem er resultat av et 
samarbeid mellom Gunvor Risa 
fra Universitetet i Stavanger, Tone 
Birkeland fra Høgskolen i Bergen, 
og Karin Beate Vold fra Norsk 
barnebokinstitutt. Deres barnelit-
teraturhistorie kom første gang ut 
i 1997, ble revidert i 2005, og er 
nok en gang under revisjon med 
tanke på ny utgave. Birkeland har 
sammen med Frøydis Storaas 
også skrevet bildebokhistorie. 
Men når det gjelder barneteateret 
er det først med Anne Helgesen 
og Petra Helgesens pågående 
tekststudie en kan vente seg en 
historisk gjennomgang. 

Estetikk og 

kontekstrelaterte studier

Det aller meste av den barnelit-
terære forskningen foregår som 
enkeltprosjekter. Åsfrid Svensen 
ved Universitetet i Oslo, har ar-
beidet med sjangerstudier og for-
tellingsmønstre, mens Harald 
Bache-Wiig (samme sted) har ar-
beidet med barndomskonstruk-
sjoner og forholdet mellom 
norsk og internasjonal litteratur. 
Sammen har de bidratt til å defi-
nere barne- og ungdomslitteratur 
som et litteraturvitenskapelig og 
idéhistorisk forskningsfelt. Slike 
felt utsettes i liten grad for kvali-
tetsvurderinger, i stedet defineres 
forskningsfeltet ved studiet av 
kulturelle spor og mønstre. 

Flere av de yngre forskerne 
har videreutviklet dette estetiske 
og kontekstuelle analyseappara-
tet: Ved Universitetet i Bergen 
disputerte Nina Goga i 2008 
over en avhandling kalt Kunn-
skap og kuriosa. Dette er en spe-
sialstudie av tekstmontasjer i 
faglitterær barnelitteratur. Kort 
tid etter disputerte Astri Rams-
fjell ved NTNU over avhandlin-
gen «Kjære Gud, jeg har det 
godt”, om leseroller og barn-
domskonstruksjoner i religiøs 
didaktisk litteratur. I 2009 dispu-

terte Svein Slettan ved Universi-
tetet i Agder. Hans emne var 
Mannlege mønster i ungdoms-
romaner, pop og film. Og i 2010 
disputerte Åse-Marie Ommund-
sen ved Universitet i Oslo over en 
avhandling om allalderlitteratur, 
kalt Litterære grenseoverskridel-
ser. Hennes poeng er at deler av 
barnelitteraturen er i ferd med å 
tale vel så mye til voksne som til 
barn. Flere tilsvarende studier er 
underveis. Ved Universitetet i 
Oslo undersøker Silje Hernæs 
Linhart mann-til kvinne-trans-
kjønnidentitet i ungdomslittera-
tur. Bildebokforskning utføres av 
Agnes-Margrethe Bjorvand, som 
arbeider med en studie av Astrid 
Lindgrens bildebøker ved Uni-
versitetet i Agder, og Berit Bjørlo, 
som arbeider med kunstbildebø-
ker ved Høgskolen i Bergen. 

Resepsjonsstudier

Parallelt med disse finner resep-
sjonsforskningen sted. Den base-
rer seg også, delvis på et estetisk 
analyseapparat, men fokuserer 
dessuten på det performative as-
pektet ved litteraturen, dvs. hva 
som oppstår i møtet med leseren. 
I 2009 disputerte Ingeborg Mjør 
ved Universitetet i Agder over 
avhandlingen Høgtlesar, barn, 
bildebok. Mjør gjør rede for 
hvordan foreldre lærer små barn 
hva fiksjon er. Flere resepsjons-
studier er underveis. Ved Høg-
skolen i Hedmark er Anne Skaret 
snart ferdig med en avhandling 
om flerkulturelle barnehage-
barns resepsjon av bildebøker. 
Og ved Høgskolen i Vestfold er 
Trine Solstad i ferd med å utføre 
en studie av førskolebarns for-
hold til populærlitteratur. 

Dette er grunnforskning. Det 
handler om å finne ut hva barne- 
og ungdomslitteratur er nå, hvil-
ke virkemidler som benyttes, og 
hvordan de virker. Forskningen 
studerer sammenhenger mellom 
verk og samfunn, som for eksem-

pel rådende ideer med hensyn til 
hva barn og barndom er, hvor-
dan litteraturen er bygget opp, 
og hvilke tekst-estetiske virke-
midler som benyttes. Den barne- 
og ungdomslitterære forsknin-
gen er opptatt av hva som skjer i 
møtene mellom ulike kunstfor-
mer i verkene og i møtene mel-
lom verk og leser, men ikke av 
hvordan litteraturen gjør barn til 
bedre lesere. Det overlates til den 
pedagogiske forskningen. 

Og man er heller ikke opptatt 
av kvalitetskriterier. Forskningen 
er opptatt av å utvide forståelsen 
av det som er på ferde i litteratu-
ren, ikke av å begrense den ved å 
sette opp klare kriterier for godt 
og dårlig. 

Mediestudier og 

kunstfagdidaktikk 

En rekke andre små og store lit-
terære forskningsprosjekter er 
underveis, de aller fleste forhol-
der seg aktivt til at barne- og 
ungdomslitteraturen er i end-
ring, i takt med at samfunnet og 
medie bildet endres. Ved Høgsko-
len i Bergen leder Aslaug Nyrnes 
prosjektet Kunstfagdidaktikk 
– didaktikk på kunstfagas pre-
misser. Prosjektet er organisert i 
tre deler: Kunstnerisk forskning, 
sammensatte kunstuttrykk og es-
tetisk dannelse. Hver av  delene 
utføres av flere personer som 
konsentrerer seg om hvert sitt 
spesielle aspekt. Barne- og ung-
domslitteratur inngår som én av 
mange objekter. Ved Universitetet 
i Agder satses det på utforskning 
av digitale uttrykk gjennom pro-
sjekter om multi modalitet i et 
kultur- og medie perspektiv. Bar-
ne- og ungdomslitteratur ses der i 
sammenheng med andre uttrykk, 
som for  eksempel dataspill. På 
Norsk barnebokinstitutt samles 
et nordisk nettverk av forskere 
som studerer ulike aspekter ved 
hvordan spesielt visuell littera-
tur for barn og unge tillegges 
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(eller ikke tillegges) kunstnerisk 
verdi. Dessuten er et prosjekt om 
barne- og ungdomslitteratur i et 
medialisert tekstunivers under 
oppstart ved Norsk barnebok-
institutt, ledet av Elise Seip Tøn-
nessen fra Universitetet i Agder. 

Den aktuelle barne- og ung-
domslitteraturforskningen i Nor-
ge er ikke nå opptatt av å tydelig-
gjøre kvalitetskriterier, men 
derimot av å vise hvilke kom-
plekse strukturer som medvirker 
når estetisk kvalitet skal fastset-
tes i et felt som er definert som 
litterært, selv om det også består 
av en rekke andre virkemidler, og 
er i ferd med å innta andre me-
dier i tillegg til boka. 

Fagspesifikke 

kvalitetskriterier?

Fraværet av nedskrevne kvali-
tetskriterier er ikke typisk norsk. 
I artikkelen «Én stor familie? 
Tekstanalysen som udgangs-
punkt for studier af børnelittera-
tur» (2006) forklarer den danske 
litteraturforsker Nina Christen-
sen ved Center for børnelittera-
tur hvordan det har seg at barne-
litteraturen først og fremst er 
blitt gjenstand for tekstanalyse. 
Hun hevder at barnelitteratur ble 
et akademisk studium samtidig 
som nykritikken fikk gjennom-
slag i litteraturvitenskapen på 
slutten av 1960-tallet. Nykritik-
ken baserte seg på en autonom 
verkforståelse, og innførte nær-
lesning som litteraturvitenskape-
lig metode. Christensen peker på 
at nærlesning har preget barne-
litteraturforskningen siden slut-
ten av 1960-tallet. Hennes poeng 
er at det sterke fokuset på littera-
turvitenskapelig analyse kan føre 
til at de mange som jobber med 
barne- og ungdomslitteratur, 
men som har en annen faglig 
bakgrunn, kjenner seg fremmed-
gjort fra barnelitteraturfaglighe-
ten. Christensen etterlyser en 
mer mangfoldig faglig tilgang til 

feltet, hun ser for seg at barnebi-
bliotekarer, forleggere, lærere og 
førskolelærere utvikler hver sine 
fagligheter slik at tekstanalysen 
blir komplettert med andre kva-
litetskriterier. 

Selv tenker jeg at hovedgrun-
nen til at tekstanalysen bør få 
konkurranse er at samfunnet og 
samtidskunsten er i endring, der-
for er også barne- og ungdoms-
litteraturen i ferd med å endres. 
Den beskriver opplevelsen av å 
være barn og ung i en stadig mer 
mangfoldig, grenseoverskriden-
de, visuell og mediepreget sam-
tid. Og den uttrykker seg gjen-
nom ulike kanaler og ved hjelp 
av ulike kunstneriske virkemid-
ler. Derfor er det behov for at en 
rekke akademiske, praktiske og 
kunstfaglige forsknings- og utvi-
klingsmiljøer går sammen om å 
utforske barnelitteraturens 
mangfoldighet. 

Den dagen barnebokillustra-
sjon blir et undervisningsfag ved 
kunsthøgskolene, og samspillet 
mellom tekst og bilde i kunst- og 
kulturuttrykk for barn blir en del 
av undervisningen ved universi-
tetenes mediefag, vil litteratur-
kompetansen miste sin enerett til 

å operere med innforståtte kvali-
tetskriterier. Dersom den faglige 
bredden hadde vært større, ville 
forleggeren som ringte til meg 
kanskje kjent seg mer inkludert i 
en av de andre faglighetene, og 
jeg kunne svart at selv om det 
finnes en rekke relevante kvali-
tetskriterier, så er det tilfeldigvis 
nykritikkens innflytelse på litte-
raturvitenskapelig tekstanalyse 
som danner bakgrunnen for de 
kvalitetskriteriene som Innkjøps-
ordningen baserer seg på. Inn-
kjøpsordningen betrakter barne- 
og ungdomslitteratur som 
autonome kunstverk som det er 
lite hensiktsmessig å sette i bås, 
og ikke som brukskunst hvis til-
gjengelighet og egnethet kan må-
les og veies.  

Anvendt litteratur:

Nina Christensen: «Én stor fami-
lie? Tekstanalysen som udgangs-
punkt for studier af børnelittera-
tur”, i Anne Mørch-Hansen og 
Jana Pohl (re.): Børnelitteratur i 
tiden. Om danske børne- og ung-
domsbøger i 2000’erne. Køben-
havn: Høst & Søn, 2006.

Tekst+bilder: 
Det nytter ikke å 
vurdere dagens 
barenelitteratur
utelukkende ved 
hjelp av tekstkri-
tiske metoder.
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 «Gulp! Er tegneserien bokbransjens stebarn?», var 
tittelen på en debatt under litteraturfestivalen Ka-
pittel i Stavanger. Bakgrunnen for dette var at Kul-
turdepartementets årlige tegneseriepris, der jury og 
premiering administreres av Norsk barnebokinsti-
tutt, ble holdt tilbake i år. Årsaken var at juryen 
mente utvalget var for snevert til å kunne forsvare 
tre nominasjoner for målgruppa barn og ungdom.
 Dette falt ikke i god jord.

Tegneserier for voksne 

mangler støtteordninger

Man får ingen debatt uten motparter, og med po-
diet fullt av tegneserieskapere, måtte man ha noen 
som representerte fienden. Det var tydelig at Kris-
tin Ørjasæter fra Norsk barnebokinstitutt, hadde 
fått rollen som den store stygge ulven. Men det 
kom raskt fram at det ikke var årets manglende 
tegneseriepris som var hovedproblemet. Problemet 
stikker dypere enn som så.
 – Dette er første gangen at juryen tok konse-
kvens av hva som er deres mandat, nemlig at tegne-
serieprisen skal gå til tegneserier for barn og ung-
dom. Ikke til voksenserier, slår Ørjasæter fast.
 Det er vanskelig å kritisere noen for å holde 
seg til sitt mandat, selv om man alltids kan diskutere 
den flytende grenselinja for hva som er beregnet for 
voksne og hva som er beregnet på ungdom. Dette 
punkterte ikke debatten, men viste hva som er det 

AV FRILANSJOURNALIST KJETIL S. GRØNNESTAD

Tegneserier 

- et kulturelt 

stebarn? 

Norske tegneserieskapere er ikke 

fornøyde. De ønsker å få sin del av 

de offentlige støtteordningene, på 

lik linje med andre kunstnergrupper.

Tegneserieskaper Lene Ask 

ønsker bedre og mer 

forutsigbare forhold for seg 

og sine kolleger. – Gi oss 

egne arbeidsstipend, og la 

tegneserier for et voksent 

publikum omfattes av 

bibliotekenes innkjøpsord-

ning, oppfordrer hun.
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egentlige problemet: At de som 
tegner serier for et hovedsaklig 
voksent publikum, opplever at de 
faller mellom alle kulturstoler. Og 
dermed også alle støtteordninger. 
Blant annet finnes det ingen of-
fentlig tegneseriepris for voksen-
serier. Tegneserieskapere kan ikke 
søke egne arbeidsstipend, slik de 
fleste andre kunstnere kan. 
 Tegneserier for voksne, omfattes 
heller ikke av bibliotekenes inn-
kjøpsordning.
 – Det finnes ikke egne avde-
linger for tegneserier for voksne. 
De blir som regel usynliggjort i 
bokhandlene ved at de forsvin-
ner inn i avdelingene for barn og 
ungdom, kom det fra ei av tilhø-
rerne i salen.
 Lene Ask, ei av tegneserieska-
perne som er aktiv i debatten, 
kan ikke annet enn å si seg enig:
 – Det har vært en tendens til at 
man putter tegneserier i båsen for 
barn og ungdom. Man er vant til 
å tenke at bilder er for barn, mens 
tekst er for voksne, sier hun.

Ønsker bedre forhold

Selv mener Ask at bibliotekene 
behandler tegneseriene godt. Bi-
bliotekene plasserer ofte tegnese-
riene i egne avdelinger, og ikke 
inne i barnebiblioteket. Selv har 
hun ekstra god erfaring med bi-
blioteksektoren. Hun ble i år 
valgt ut som forfatteren av boka 
til prosjektet Hele Rogaland le-
ser. Hennes tegneseriebok «Hit-
ler, Jesus og farfar» ble trykket 
opp i 40.000 eksemplarer.
 – Et godt opplag for mine teg-
neserier er på 2-3000 eksempla-
rer. Da jeg ble ringt opp av Sta-
vanger bibliotek og fortalt at jeg 
var valgt ut som årets forfatter for 
Hele Rogaland leser, trodde jeg 
først det var en aprilspøk. Jeg fikk 
nemlig beskjeden 1. april. Dette 
er helt fantastisk. Inntektene fra 
dette gir meg muligheten til å set-
te av et halvt år kun til å jobbe 
med nye tegneserier, sier hun.

 Vanligvis er det smalere kår, 
for de færreste tegneserieskapere 
er Pondus- eller Nemirike. Ifølge 
Ask forsørger de fleste tegnese-
rieskaperne seg av andre jobber. 
Mange tar oppdrag som illustra-
tører eller forfattere. Den kultu-
relle skolesekken skal også ha 
vært redningen for mange.
 – Jeg bruker som regel to år 
på ei tegneseriebok. Det kan jeg 
ikke leve av. Jeg jobber med bar-
nebøker ved siden av. Det er også 
lystbetont, men ikke minst er det 
mer forutsigbart med hensyn til 
inntekt, siden barnebøker er om-
fattet av innkjøpsordningen.
 Lene Ask ønsker at tegneseri-
er for voksne skal få sin egen inn-
kjøpsordning, samt at hun skal 
kunne få muligheten til å søke på 
egne arbeidsstipend.
 Hun er ikke alene om disse 
ønskene. I 2009 tegnet hun og 21 
andre tegneserieskapere en teg-
neserie til daværende kulturmi-
nister Trond Giske. Der fortalte 
de om vanskelighetene med å få 
finansiering til tegneserieprosjek-
ter, og at det ikke fantes tilpasse-
de arbeidsstipend.
 Representanter for det orga-
niserte tegneseriemiljøet har også 

bedt om en egen stortingsmel-
ding, det man blant annet krever 
en innkjøpsordning for nye nor-
ske tegneseriebøker/-album.

Ingen løfter

Tidligere kulturminister Trond 
Giske uttalte følgende til NRK i 
2008: «– Jeg tror vi må vente 
med de konkrete tiltakene. Men 
vi har økt kulturbudsjettet med 
en halv milliard i 2008, og vi skal 
nok sørge for betydelige øknin-
ger også i 2009. Da kan det være 
rom for å også satse på tegnese-
rier.»
 Da han fikk tegneserien til 
seg selv fra tegneserieskaperne i 
2009, uttalte han følgende til 
Dagsavisen: » – Gjennom kultur-
løftet har vi programfestet en 
innkjøpsordning for tegneserier, 
det skal innføres. Tegneserier er 
like høyverdige som andre kultu-
ruttrykk. Vi var opptatt av å inn-
føre en ordning for innkjøp av 
sakprosa først. Nå er den på et 
brukbart nivå, da er tegneserier 
det neste som innkjøpsordningen 
skal omfatte.»
 Giske er ikke lenger kultur-
minister, men kulturdepartemen-
tets budsjett fortsetter å øke. Da-

Tegneseriefor-

sker Øyvind 

Vågnes mener 

norske tegnese-

rier holder høy 

kvalitet. – Tida 

er overmoden 

for å bedre 

forholdene for 

tegneserier for 

voksne, sier han.
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gens kulturminister har likevel 
ingen budsjettgaver til tegnese-
rieskaperne. Hun spiller ballen 
over til Stortinget:
 – Kulturbudsjettet for 2012 
ligger nå til behandling i kultur-
komiteen. Eventuelle endringer i 
innkjøpsordningene vil derfor 
være opp til Stortinget. En even-
tuell egen innkjøpsordning for 
tegneserier vil dessuten bli drøf-
tet i den kommende stortings-
meldinga om visuell kunst, sier 
kulturminister Anniken Huit-
feldt.

Lav status

– Det er tankevekkende at et slikt 
uttrykk rettet mot voksne ikke 
får anerkjennelse. Det ser ut som 
at tegneseriens særegenheter ikke 
blir forstått godt nok, sier Øy-
vind Vågnes, tegneserieforsker 
og post doktor ved institutt for 
informasjons- og medievitenskap 
ved Universitetet i Bergen.
 Han viser til at norske tegne-
serier har fått økt status blant 
publikum ikke minst fordi man 
er blitt vant til at mange av avis-
stripene er norske. Det er nok å 
nevne serier som Pondus, Nemi, 
Lunsj og Radio Gaga, for å vise 

til mangfoldet av serier vi leser 
ved frokostbordet hver dag.
 – Er byråkratiet og bransjen 
mer konservativt enn publikum? 
undrer han.
 Han tror at noe av årsaken 
til at tegneserieskaperne ikke 
har nådd fram med sine krav, er 
at de ikke har noen stor og sterk 
organisasjon i ryggen, slik de 
fleste andre kunstarter med flere 
år på baken har. Blir man ikke 
hørt, blir man heller ikke tatt al-
vorlig.
 – Jeg håper at debatten nå fø-
rer til at flere konfronterer Kul-
turdepartementet med tegnese-
rieskapernes kår, sier Vågnes.
 Hvorvidt tegneseriene er bok-
bransjens stebarn, fikk man aldri 
noe skikkelig svar på. Ingen har 
sagt de ikke liker tegneserier. 
Men at tegneserien ikke er kul-
turbransjens feite fetter, skulle 
være temmelig klart. Foruten å 
mase mer på Kulturdepartemen-
tet, kan det også være en idé for 
dem som ønsker bedre arbeids-
forhold, å kontakte Stortingets 
kulturkomité for å se om det fin-
nes noen rike onkler der, som er 
mer gavmilde enn tanta i depar-
tementet.  

Det ble frisk 

debatt under 

innslaget «Gulp! 

er tegneserien 

bokbransjens 

stebarn» på 

Kapittelfestiva-

len i Stavanger. 

Kristin Ørjasæ-

ter (t.v.) fra 

Norsk barnebok-

institutt, 

forsvarte at det 

i år ikke ble delt 

ut noen 

tegneseriepris, 

til protester fra 

Steffen Kverne-

land, Steffen 

Sørum, Inga 

Sætre og Lene 

Ask.

Deltakere på debatten under 
Kapittelfestivalen:
Kristin Ørjasæter, direktør 
Norsk barnebokinstitutt
Steffen Kverneland, tegneserie-
skaper
Steffen Sørum, forlagsredaktør
Inga Sætre, tegneserieskaper
Lene Ask, tegneserieskaper
Øvyind Vågnes, ordstyrer og 
tegneserieekspert

Tegneserien til Giske, finnes her:
http://giskeserie.blogspot.com/

Serienetts ønske om egen 
stortingsmelding:
http://www.serienett.no/
article/679/onsker-tegneserie-
melding

Aktuelle nyhetsoppslag fra NRK 
og Dagsavisen:
http://www.nrk.no/kultur-og-
underholdning/1.5774758
http://www.dagsavisen.no/
kultur/article417686.ece
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Stavanger kulturhus Sølv-
berget står foran store for-
andringer når kinoen utvi-

des med tre saler. Et av 
resultatene er at bibliotekets ma-
gasiner reduseres fra 870 m2 til 
590 m2. Det har gitt mye debatt 
om raserte bibliotektilbud. Men 
fra de som blir rammet, har det 
vært stille. Det vaier ingen kamp-
faner over Sølvberget.
 – Dette er ikke så omstridt 
innad som utad. Vi ser på dette 
som en mulighet til å rydde og 
modernisere. Dessuten er dette 
ikke en kampsak for oss fordi 
den digitale framtida sannsynlig-
vis betyr redusert magasinbehov, 
sier Marit Egaas, bibliotek- og 
kulturhussjef i Stavanger.

Etterlengtet modernisering

Magasinene på Sølvberget inne-
holder rundt en tredjedel av bok-
samlingen. De er umoderne og 
har kun et fåtall rullearkiv. Noen 
av reolene stammer faktisk fra det 
gamle biblioteket de flyttet fra i 
1987. De er lave, og dermed 
upraktiske for effektiv magasin-
lagring. Under besøket i magasi-
net, ser en at det er god plass mel-
lom hver reol. Nesten som oppe i 
publikumsarealene. Det er ikke 
vanskelig å forestille seg at et rul-
learkiv ville rommet vel så mye, 

på et mye mindre areal. Selv om 
de får rullearkiv i de nye magasi-
nene, skal biblioteket kvitte seg 
med hele 65.000 bøker.
 – Dette er en typisk jobb som 
aldri blir prioritert. Vi hadde 
ikke hatt tid til denne oppryddin-
gen, hvis vi ikke ble tvunget til 
det, sier Egaas.
 Det forstår man godt. Man 
rydder ikke garasjen heller, før 
bilen ikke lenger får plass.
 Noen av magasinbøkene blir 
kassert eller solgt. Andre sendes 
til Depotbiblioteket i Mo i Rana. 
Det som skal bevares, pakkes 
ned og plasseres på lager i et år 
til ombyggingen på Sølvberget er 
ferdig.
 – Vi har meldt inn behov for 
3.800 hyllemeter i det nye maga-
sinet. I mellomtida skal magasin-
bøkene våre oppbevares på 200 
paller. Det er dumt. I mellomtida 
må vi låne inn fra Mo i Rana el-
ler fra nabokommunene, sier 
hun.

Naturlig i Mo

Tidligere, da Stavanger bibliotek 
også var fylkesbibliotek, ga den 
gamle Emnefordelingsplanen 
Stavanger et nasjonalt ansvar for 
samlinger innen jus, religion og 
kunst. Emnefordelingsplanen er 
opphevet, så biblioteket har ikke 

lenger nasjonale forpliktelser 
overfor disse samlingene.
 – Siden ansvaret er overført 
til Nasjonalbiblioteket, er det 
ikke lenger nødvendig at vi har 
disse nasjonale samlingene hos 
oss. De bør være i Mo i Rana. De 
har bedre magasiner, og bedre 
kompetanse på å ta vare på gam-
le bøker, enn det vi har, sier Eg-
aas.
Hun vil beholde bøker som er 
viktige for byen og regionen. Det 
som kun er av interesse for for-
skere og andre spesielt interes-
serte, sendes imidlertid til Depot-
biblioteket.
 – Vi er først og fremst et stor-
bybibliotek. Det er ikke sårt å gi 
fra seg det som ikke blir brukt, 
sier hun.
 Men hun legger ikke skjul på 
at bøkene de skal sende vekk, 
ville blitt værende uten den på-
tvungne oppryddingen.
 Ved siden av Depotbibliote-
ket, blir noen originalmanus-
kript som ikke er naturlig hjem-
mehørende i et bibliotek, 
overlevert byarkivet eller Statsar-
kivet.
 Den private boksamlingen til 
Kiellandfamilien, vil hun deri-
mot ikke gi fra seg. I byggeperio-
den deponeres den i Stavanger 
byarkiv.

Må man ha magasin? 
Trenger bibliotekene egne magasin når en har Depotbiblioteket i Mo i Rana? 

Problemstillingen ble aktuell nå når biblioteket i Stavanger mister mye 

magasinareal.
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 – Hvis vi får et Kiellandsenter 
eller Litteraturhus, er det naturlig 
at Kiellandsamlingen flyttes dit. 
En slik boksamling vil gi en fin 
aura til et slikt hus, smiler hun.

Må ha magasin

Selv om magasinet reduseres i 
størrelse, er Egaas klar på at ma-
gasin, det må en ha. Skal bruker-

ne finne fram i bokhyllene, må 
ferskvarene være framme. Fylles 
bokhyllene med bøker av ukjen-
te, gamle og sære forfattere, fin-
ner de ikke fram. Da frykter hun 
at de også mister interessen.
 – Det er viktig med en aktiv 
magasinpolitikk. Skulle vi vært 
helt uten magasin, ville vi nok li-
kevel laget en «magasinsone» in-
nerst i biblioteket. Eller «nerde-
sone» om du vil, sier hun og 
smiler.
 Eldre skjønnlitteratur, og bø-
ker av litt sære forfattere, er 
blant de typiske magasinbøkene. 
Bøker som over tid ikke lånes ut, 
plasseres i magasinet. Hvis de 
blir aktuelle, for eksempel ved 
filmatisering av boka, eller at 
forfatteren får en pris, flyttes de 
opp igjen. Ifølge Egaas er Herta 
Müller er en typisk magasinfor-
fatter, som ble aktuell da hun 
fikk nobelprisen i litteratur.

 – Selv om vi styrer hvilke bø-
ker som settes fram, eller plasse-
res nede i magasinet, etter faktisk 
utlånsstatistikk, er vi bevisste på 
at vi skal pushe gode og uopp-
daga bøker, presiserer Egaas.

Mer lys

Selv om biblioteket mister plass, 
og må deponere store deler av 
boksamlingen under byggeperio-
den, håper Egaas at de får noe 
igjen for bryderiet.
 – Når kinoen får sitt, vil vi 
også ha noe nytt. Vi får nytt pu-
blikumsareal i foajéen til kultur-
huset. Dessuten ønsker vi nye 
trapper som gir bedre adkomst 
inn i biblioteklokalene fra bak-
keplan. I 4. etasje håper vi å få til 
en bibliotekcafé med en terrasse 
som har byens beste utsikt, sier 
hun.  

God plass. Det er 
god plass mellom 
reolene i magasi-
net. – Vi vil kunne 
utnytte plassen 
bedre med rulle-
arkiv, slår Marit 
Egaas fast.
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Oslo: Liv Sæteren, biblio-
teksjef ved Deichmanske i 
Oslo har ingen enkle svar på 
hva som er magasinbehovet i 
et bibliotek. Det avhenger av 
hvert enkelt biblioteks be-
hov og profil. Selv har 
Deichmanske i dag hele 70-
80% av samlingene i maga-
sin.
 – Vi skal ha et nytt ho-
vedbibliotek med langt mindre magasin og flere 
bøker framme. Ettersom publikumslokalene ikke 
kan tillates å fylles opp med reoler, må det være 
magasin. Det holder ikke med fjernlån fra Nasjo-
nalbiblioteket, sier Sæteren.

Nasjonalbiblioteket: Iføl-
ge Jonny Edvardsen, avde-
lingsdirektør for Tilvekst og 
kunnskapsorganisering ved 
Nasjonalbiblioteket, er De-
potbiblioteket en fellesres-
surs for alle norske biblio-
tek. Sammen må en finne en 
fornuftig fordeling på hva 
som skal ligge sentralt og 
hva som bør finnes lokalt.
 – Generelt kan en si at en del tidsskrift med for-
del kan sentraliseres. Det samme gjelder lite brukt 
bokmateriale uten spesiell lokal interesse. For eldre 
utenlandsk litteratur, vil det ofte være nok at De-
potbiblioteket har et eksemplar som en fellesres-
surs, sier han.
Hvorvidt en skal ha et magasin, mener han blir 
opp til hvert enkelt bibliotek. For universitets- og 
høyskolesektoren mener han å se en utvikling i ret-
ning av færre og mindre magasin. Magasin i folke-
bibliotekene må bestemmes ut fra den lokale sam-
lingspolitikken.
 – Har en mye litteratur som bør finnes lokalt, 
men som ikke bør stå ute i biblioteket i mange ek-
semplarer, må du ha et magasin. Hvis ikke, kan en 
spare denne husleia eller bruke arealene til noe mer 
fornuftig, sier Edvardsen.

Bergen: Bergen har nå et 
magasin på 1.260 m2. Det er 
tilstrekkelig også for den be-
skjedne økningen som ventes 
i framtida, når digitalisering 
gjør trykt materiale overflø-
dig. For eksempel ble 45 hyl-
lemeter offentlig statistikk 
for en tid siden kassert, fordi 
dette var tilgjengelig i digital 
form.
 – Bergen Offentlige bibliotek og Deichmanske 
bibliotek har store gamle samlinger av betydelig 
verdi. Vi har også mye originalt materiale som ikke 
er disponibelt for fjernlån. De store bibliotekene og 
arkivene i Bergen samarbeider, slik at vi til sammen 
kun tar vare på et eksemplar, eller sett, av en utgi-
velse. Disse er tilgjengelige for brukerne som tren-
ger materialet, sier daværende biblioteksjef Trine 
Kolderup Flaten.

Kristiansand: Kristian-
sand bibliotek har hele 
1.500 m2 med magasinplass 
i kjelleren. Hadde de bygget 
nytt i dag, ville imidlertid 
magasinet vært mindre.
 – Våre magasin er store, 
men lar seg vanskelig gjøre 
om til publikumsareal siden 
det er lite innbydende med 
til dels kronglete kjellerlo-
kaler, sier biblioteksjef Anne Kristin Undlien.
 Bøker hun mener de må ha i eget magasin gjel-
der blant annet årstidsrealterte bøker, bøker og pa-
piraviser av historisk interesse for Sørlandet og 
ekstra eksemplarer av barnebøker siden de jobber 
aktivt ut mot grunnskolene.
Hun anser det som viktig å rydde i bøkene i publi-
kumsarealene, og sette noe ned i magasinene.
 – Vi erfarer som mange andre, at jo flinkere vi 
er til å luke i samlingen, jo høyere blir utlånet, sier 
hun.

Innspill fra Oslo, Bergen, 

Kristiansand og Nasjonalbiblioteket
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Godt innelåst i et eget rom 
på et bibliotek på Blin-
dern står en bok med 

denne opplysningen på første side: 
«Nærværende Bog er tilbakeleve-
ret til Bibliotheket af Professor Dr. 
Frithiof Nansen, der har havt den 
med paa sin Polarexpedition. 
Chra. 2. April 1898.» Signert A. 
C. Drolsum, sjef på Universitets-
biblioteket. Boka The Great Ice 
Age fra 1874 av James Geikie har 
tydeligvis vært Nansens lesestoff 
og kanskje vitenskapelige hånd-
bok på en av hans ekspedisjoner.
 Det er sjelden vi finner så 
håndfaste bevis på at berømte for-
skere har dratt nytte av universi-

tetsbibliotekets samlinger. Ikke 
desto mindre vet vi at biblioteket 
har spilt en viktig rolle helt fra 
universitetets oppstart i 1811, og 
dette vil bli synliggjort i utstillin-
gen Kunnskapsbanken: Universi-
tetsbiblioteket og forskningen 
gjennom 200 år som åpner 11. 
november i Galleri Sverdrup på 
Blindern.

Hva skal man så konsentrere 

seg om i en slik utstilling? 
Det er et hav av emner å ta av, og 
vi har valgt å trekke fram bøker 
knyttet til personer og bygninger. 
På Blindernområdet er mange av 
bygningene oppkalt etter kjente 

forskere, som for eksempel Sop-
hus Bugges hus. Det er oppkalt 
etter professoren i sammenlig-
nende indoeuropeisk språkviten-
skap og gammelnorsk ved uni-
versitet i Christiania fra 1866. I 
nær fortid har det helt sikkert 
vært brukt av forfattere og tidli-
gere studenter som Henrik Lan-
geland og Helene Uri.
 Samtidig som man arbeidet 
med denne utstillingen, har NRK 
P2 startet en liten serie i Ekko 
med radioinnslag på de persone-
ne som har fått hus på Blindern 
oppkalt etter seg. Hvem var de? 
Hva slags hederverdig arbeid har 
de bedrevet siden de er beæret 

Foto: Kjetil Ree

Universitetet i Oslo har feiret 

sine 200 år - Universitets-

biblioteket har bidratt sterkt

Av seniorrådgi-

ver Anne-Mette 

Vibe, Universite-

tet i Oslo
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med et helt hus som bærer deres 
navn? Flere ansatte på Universi-
tetsbiblioteket blir intervjuet i 
disse små snuttene.
 En jubileumsbok blir lansert 
samtidig med åpningen. Den blir 
publisert i vår skriftserie (http://
www.ub.uio.no/om/skrifter/) og 
vil, naturlig nok, ta for seg en del 
av bibliotekets historie de siste 
200 år.
 Publikasjoner har det blitt fle-
re av. I vår presenterte medisinske 
avdeling en vakker trykksak om 
sin 200-års historie, kalt «På 
vandring» og ført i pennen av 
Marit Fonnum og Kari Halldal.

Hva kan vi som ikke andre 

kan? Jo, vi kan digitalisere og 
lage et stunt ut av det, fordi vi vet 
en del om forskere, deres produk-
sjon og copyright. Universitetet i 
Oslo startet således sin jubileums-
feiring med en frokost på Tøyen 
mandag 3. januar, til ære for pro-
fessor Waldemar Brøgger som var 
rektor ved 100-års feiringen i 
1911. Få har som ham preget geo-
logifaget og universitetet i Oslo, 
og til alt hell – unnskyld uttrykket 
– døde han i 1940. Dermed falt 
hans verker i det fri 1. januar 
2011, og Universitetsbiblioteket 
hadde fått digitalisert over 40 av 
hans verker som ble presentert i 
vår base Minuskel. Sammen med 
faglige presentasjoner, blant annet 
av fagreferent i geologi Kristin 
Rangnes, fikk den ærverdige for-
samling med rektor i spissen et 
innblikk i Brøggers karriere og 
publikasjoner.
 Utstillingen Reale damer åpnet 
8.mars og var et samarbeidspro-
sjekt med Museum for universi-
tets- og vitenskapshistorie. Nett-
utstillingen om disse første 
kvinnene som ble ansatt i realfag 
på universitetet er beskrevet tidli-
gere i Bok og bibliotek nr.1/2010. 
Den fysiske utstillingen startet 
samtidig som et seminar i regi av 
Senter for tverrfaglig kjønnsfors-
kning, og galleriet var fullpakket 
med minst 150 personer tilstede. 
Temaet traff sannsynligvis en ner-
ve i tiden, for både aviser og radio 
hadde fyldige presentasjoner av 
innholdet. Selv OBOS-bladet an-
befalte sine medlemmer å legge 
utstillingsrunden til Galleri Sver-
drup!
 I forkant av jubileumsåret 
hadde alle miljøer på universitetet 
levert inn ønsker. Rektoratet had-
de ønsket seg en spesialforelesning 
av Nobel-prisvinner i fysikk, pro-
fessor Ivar Giæver. I oktober had-
de han en presentasjon i Science 
Debate-serien om bakgrunnen for 
Nobelprisenes opprettelse og per-

sonlige synspunkter om vitenska-
pens fremtid. Hva er så Science 
Debate? Det er en serie åpne fore-
lesninger arrangert av prosjekt 
Relafagsbiblioteket. Kjente inter-
nasjonale størrelser innen realfag 
har trukket tilnærmet full sal i Vil-
helm Bjerknes hus på Blindern, 
der realfagsbibliotekene på Blin-
dern skal samles i et praktbiblio-
tek neste år.

Åpningen av nye bibliotek har 
falt sammen med feiringen av 
Universitetet, og vi har benyttet 
sjansen til markedsføring ved å 
ønske velkommen til flere arran-
gementer. I februar ble professor 
Ole-Johan Dahl hedret med en ut-
stilling i informatikkbiblioteket, 
som ligger i det flunkende nye In-
formatikkbygget i Forskningspar-
ken. Dette bygget bærer professo-
rens navn. Litt senere på året, i 
mai, ønsket bibliotekarene ved 
Botanisk museum på Tøyen et ty-
vetalls europeiske kolleger vel-
kommen til en tre dagers konfe-
ranse. Også dette i et relativt nytt 
bibliotek. Tre bibliotek på Tøyen 
er blitt slått sammen til ett, og alt 
fra forskere til skoleklasser ønskes 
velkommen hit i museenes åp-
ningstider.
 Biblioteksbygningene har i det 
hele tatt vært mye benyttet som 
ramme ved 200-års feiringen. I Do-
mus Bibliotheca på Universitets-
plassen var nesten tusen mennes-
ker innom biblioteket da de tre 
sentrumsbygningene fra 1852 åp-
net sine dører 3. september. Det 
vakre Georg Sverdrups hus på 
Blindern, som nå har rukket å bli 
12 år gammelt, var samlingssted 
for selve jubileumsfeiringen samme 
dag. Biblioteket her har også bi-
dratt sterkt ved flere av de åpne 
Idéfestivalene som har ønsket 
publi kum velkommen på fire lør-
dager.
 Summa summarum har Univer-
sitetsbiblioteket bidratt med en 
rekke synlige tiltak i jubileumsåret.
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Hvordan kan skolebiblio-
tekaren komme i gang 
med undervisning i in-

formasjonskompetanse? All fors-
kning viser at elever får best ut-
bytte av opplæring i denne 
kompetansen når den gis i en fag-
lig sammenheng, helst i forbin-
delse med at de skal løse en opp-
gave. Fra våren 2010 og i et år 
samlet et varierende antall biblio-
tekarer seg i LatinaLab på Høg-
skolen i Oslo for å diskutere be-
grepet informasjonskompetanse i 
teori og praksis. 
 Målet med seminaret var å se 
på hvordan bibliotek i ulike un-
dervisnings- og utdanningsinsti-
tusjoner kan jobbe for å utvikle 
elevers og studenters informa-
sjonskompetanse, og å lage en ek-
sempelsamling for dem som vil 
komme i gang med denne typen 
undervisning. I forlengelsen av 
det ønsket vi også å sette opp 
konkrete mål i forhold til klasse-
trinn for å utvikle en progresjon 
gjennom hele utdanningsløpet.
 Gruppens sammensetning va-
rierte, men fire bibliotekarer var 
med hele veien: Ann Iren Bårds-
nes (Rommen skole i Oslo), Lotte 
Halstensen (Rælingen videregå-
ende skole, kombinasjonsbiblio-
tek), Birgithe Schuman-Olsen 
(Lier videregående skole), og ble 
ledet av Heidi Kristin Olsen, som 
er bibliotekar ved Høgskolen i 
Vestfold og stipendiat i HiOAs 

program for kvalifisering til før-
stekompetanse. I løpet av semina-
ret var deltakere fra andre skole-
bibliotek og Deichman også med. 
Tord Høivik fra HiO var veileder.

Informasjonskompetanse, et 

eget fag? Mange bibliotekarer 
hevder at informasjonskompe-
tanse er en av yrkets kjernekom-
petanser, og argumenterer for at 
det skal betraktes som et eget fag 
der bibliotekarene er ekspertene. 
 Gjennom diskusjonene i semi-
naret kom vi fram til vi at er enige 
med dem som mener at informa-
sjonskompetanse ikke bør be-
traktes som et eget fag, men i ste-
det som et sett av ulike ferdigheter 
og kompetanser. Noen av disse er 
generelle, men de fleste er fagav-
hengige og vil variere. For biblio-
tekarer som jobber i undervis-
ningsinstitusjoner betyr det at 
man må legge stor vekt på samar-
beidet med lærerne: uten direkte 
samarbeid med faglærer kan vi 
ikke undervise i informasjons-
kompetanse på en skikkelig måte.
 Dessverre er virkeligheten for 
mange skolebibliotekarer er at de 
lever litt på siden av skolesamfun-
net. Skolebiblioteket assosieres 
ofte med lesestimulering og lese-
trening, mens det å skulle bruke 
bibliotekaren til opplæring i in-
formasjonssøk og kildekritikk 
kan oppleves som mindre selvsagt 
for en del lærere. Skolebiblioteka-

ren jobber ofte alene, og spørsmå-
let «Hvor skal jeg begynne?» er 
kjent for mange. Dette tok vi som 
en utfordring. Hva kan vi lage 
som skolebibliotekarer kan ha 
praktisk nytte av?

Del&Bruk. Resultatet av semina-
ret ble tre nettsider som vi publi-
serte på nettstedet Del&Bruk. 
Del&Bruk er en ning, en vebbtje-
neste som gir brukeren mulighet 
til å lage egne sosiale nettverk. 
Dette nettverket er laget for lære-
re, pedagoger, forskere, byråkra-
ter, bibliotekarer og andre med 
interesse for sosial vebb, IKT og 
skole. Det er per 1. oktober 2011 
over 7700 medlemmer. Siden 
mange av dem som jobber med 
undervisning og informasjons-
kompetanse er samlet der, var det 
et egnet sted å bruke.

Eksempelsamling med opp-

gaver. Noe av det de som skal 
undervise og formidle informa-
sjonskompetanser kan ha mest 
nytte av, er konkrete og praktiske 
eksempler. Det er også helt essen-
sielt å kunne knytte det man gjør 
opp mot målene i læreplanene til 
Kunnskapsløftet. Derfor tok vi 
utgangspunkt i oppgaver samlet 
inn fra lærere, og ville se hvor i 
oppgaven informasjonskompe-
tanser var særlig aktuelt.
 Fasen med innsamling av in-
formasjon til en oppgave er et av 

Av Heidi Kristin 

Olsen og Birgithe 

Schumann-Olsen

Hvordan jobbe med 

informa sjonskompetanse?
Samarbeidet lærer-bibliotekar er ikke alltid like enkelt å få i stand. Hvordan 

kan skolebibliotekaren komme i gang «på egen hånd»?
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de områdene der bibliotekaren 
kan spille en særlig nyttig rolle. 
Ved å gjøre informasjonssøkene 
for oppgavene ville vi kartlegge 
hvordan denne delen av elevens 
arbeid var tilrettelagt. Mange av 
oppgavene hadde formuleringer 
av typen «søk på nettet» eller 
«finn digitale kilder» uten nær-
mere angivelse av nettsteder eller 
ressurser der det ville være natur-
lig å lete. Vi fant at det var van-
skelig å finne relevant informa-
sjon på riktig nivå for mange av 
oppgavene på åpne nettsider. Det 
fikk oss til å undre oss over om 
kvalitetssikringen av oppgavene 
er god nok - kan elevene virkelig 
finne det oppgaven ber dem om?
 Deltakerne i seminaret hadde 
praktisert ulike former for under-
visning og formidling. Når vi et-
ter hvert omdefinerte «informa-
sjonskompetanse» til å være en 
rekke ulike ferdigheter knyttet til 
fag, ble det lettere å frigjøre seg 
fra opplæring i en fastsatt meto-
de. Ferdighetene forholder seg til 
fag, medium, klassetrinn og opp-
gavetekst. Sannsynligvis er den 
mest effektive og lærerike meto-
den (for både bibliotekar og læ-
rere) å ta utgangspunkt i elevenes 
praksis og spørre: Hvordan søker 
dere når dere får en slik oppgave? 
Hvilke treff får dere da? Hvordan 
vurderer dere de kildene dere fin-
ner og Hvordan bruker dere dem? 
For deretter å ta utgangspunkt i 
svarene for den videre undervis-
ningen.

Oppgavetekstenes forutset-

ninger. Hvilke informasjons-
kompetanser forutsetter skole-
oppgavene at eleven har? Vi fant 
at både læreplanene og oppgave-
tekstene kunne være svært ambi-
siøse i forhold til dette. 

Her følger noen eksempler:
For 4. trinn i naturfag er det et 
læringsmål at elevene skal 
kunne «finne informasjon 

med og uten digitale verktøy 
og fortelle om noen av plane-
tene i vårt solsystem». Det er 
for eksempel vanskelig å finne 
nettsider om planetene i vårt 
solsystem beregnet på denne 
aldersgruppen, eleven vil tren-
ge tips til egnede nettsteder.
Noen elever i Vg1i engelsk 
(studieforberedende) skal be-
svare denne oppgaven: 
 «Use the Internet to find cha-
racteristics about films from 
Bollywood». De fleste elever 
vil søke på «bollywood» i Go-
ogle, men det gir ikke så gode 
treff. For å finne gode infor-
masjonskilder er det nødven-
dig med flere søkeord, noe 
elevene trenger opplæring i.
4. trinn i geografi fikk denne 
oppgaven: 
 «Finn ut hvor du bor ved 
hjelp av kartet på Internett. 
Zoom inn for å se på nært 
hold». 
Vi erfarte at navigering i de di-
gitale kartene som er tilgjenge-
lig er svært lite brukervennlig 
for denne aldersgruppen

En erfaring som gikk igjen ved så 
godt som alle oppgavene vi gikk 
gjennom, var at det ofte er van-
skelig å finne brukbart stoff på 
Internett ved åpne søk i søkemo-
torer. Særlig finnes det lite fag-
stoff tilpasset barne- og ungdoms-
trinnet.

Læringsmål for informa-

sjonskompetanser. Dette for-
slaget er basert på læringsmål fra 
læreplanene, deltakernes erfarin-
ger fra forskjellige typer skolebi-
bliotek og diskusjonene som opp-
sto mens vi arbeidet med 
oppgavene.
 Den største utfordringen i det-
te arbeidet var å formulere læ-
ringsmålene konkret nok, og her 
gjenstår det fremdeles en stor 
jobb. Hvis målene skal brukes til 
å undersøke elevens kunnskaps-

nivå, må det være begrenset tolk-
ningsrom i formuleringene.

Vi har sett nærmere på våre egne 
formuleringer, og ser at mål som 
ser konkrete ut ofte likevel er fler-
tydige. 

På Nivå 1 skal elevene «kunne 
enkle regler for personvern på 
nettet.» Hvilke av personvern-
regler regnes som «de enkle»? 
På nivå 2 skal eleven «kjenne 
og kunne gjøre rede for begre-
pet opphavsrett», men hvem 
kan egentlig det? Her trengs 
det konkretisering i forhold til 
hva som forventes.

Læringsmålene var i utgangs-
punktet inndelt etter klassetrinn. 
Vi endret det til fire nivåer, for å 
øke brukervennligheten. For ek-
sempel vil flere av læringsmålene 
på nivå 1 kunne være utfordrende 
for elever på ungdomsskolen.

Felles innsats for bedre hjel-

pemiddel? For oss er det er et 
viktig poeng at resultatet av semi-
naret er lagt på vebbsteder der det 
er fritt for alle å gjøre endringer. 
Denne arbeidsformen er fremde-
les ganske ny for mange, og det 
kan være flere sperrer i forhold til 
å gå inn i andres tekster og bear-
beide dem videre. Vi håper allike-
vel at noen tar denne utfordrin-
gen og fortsetter arbeidet der vi 
slapp. Gå inn på wikien til Del & 
Bruk, registrer deg som bruker og 
legg til eller trekk fra i de eksem-
pelsamlingene vi har lagt ut. Det 
er tre sider: En med oppgaver for 
grunnskolen, en for videregående 
skole og en med læringsmål. Alle 
finnes i menyvalget Nettfaget un-
der overskriften Informasjons-
kompetanse på http://delogbruk.
wikispaces.com

Vi håper at det vi har laget kan 
være til inspirasjon og hjelpe til 
med å komme i gang.
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For over elleve år siden star-
tet arbeidet med å samle 
hovedtyngden av Løren-

skog kommunes kulturinstitusjo-
ner i det nye Lørenskog sentrum. 
Lørenskog Hus, som åpnet i 
april 2011, har blitt Norges kan-
skje mest innholdsrike  kultur-
hus, med bibliotek, kino, aktivi-
tetshus og musikk- og 
kulturskole i tillegg til kulturhu-
sets mange små og store saler for 
kunstens og kulturens mangfol-
dige utrykk. Huset rommer også 
kafé, restaurant, kaffe- og vinbar 
og kinokiosk, samt lokaler for 
andre viktige offentlige tjenester 

innenfor pleie, omsorg, helse og 
kirke.

Mye for barn og unge. I dette 
monumentale kulturhuset vegg i 
vegg med Metro kjøpesenter fikk 
også biblioteket sin naturlige 
plass. Tre etasjer, automatisk ut-
lån og først i Norden med innle-
vering og sorteringsanlegg med 
heis over tre etasjer, store vindu-
er som gir gjennomgående lys og 
utsikt, egen kafe – alt fordelt på 
2000 m2.
 Barn og unge har fått mye å 
velge mellom i det nye bibliote-
ket.

 – Biblioteket har et godt til-
bud og god plass, blant annet 11 
internettplasser for barn og ung-
dom. Vi har to spillhuler hvor du 
kan spille x-box, én vegg med 
storskjerm til å spille Wii og noe 
vi kaller Kunnskapens tre hvor 
man kan sitte og lese bøker 
sammen. I det vi kaller Forvand-
lingsrommet har vi arrangemen-
ter, bildebokgalleri og lesestun-
der, forteller Karl Arne Olsen, 
leder for voksenavdelingen, og 
som denne dagen tar Bok og Bi-
bliotek med på en guidet tur.
 Han legger til at biblioteket 
har mange oaser for de voksne 

Storstua 

på Lørenskog
Biblioteket i Lørenskog blir et tyngdepunkt i utviklingen av kommunen.

AV ODD LETNES, REDAKTØR

Stolte. – Vi har fått en fantastisk bibliotek, sier 

ordføreren i Lørenskog, Åge Tovan, Ap (t.v.) – 

Men det er personalet som er bibliotekets 

viktigste ressurs. De er fantastiske og sørger for 

liv i biblioteket og at brukerne får det de har 

behov for.

– Det er spennende at inngangen til biblioteket 

leder rett inn i barne- og ungdomsavdelingen. 

Det er jo der livet begynner, sier kulturhussjef 

Ola Beskow.
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brukerne også, som hygger seg 
langs vinduene i store og moder-
ne ørelappstoler. Avis og tids-
skriftavdelingen er veldig popu-
lær.

Inspirasjonskilde. Det krevde 
en god del forarbeid før bibliote-
ket kunne finne sin endelige form 
i Lørenskog Hus, blant annet 
gjorde noen av de ansatte studie-
tur til Jylland. Kunnskapens tre 
og merkingen av reolene er inspi-
rert fra det mye omtalte bibliote-
ket i Hjørring.
 – Reolene er i seg selv noe vi 
er veldig stolte av, forteller Olsen. 
– Hyllene er skråstilte bakover, 
noe som gjør det mulig å stille 
opp bøkene med forsiden ut på 
en elegant måte. Over hver hylle 
er det en lyskjede som gir en dis-
kret, men frisk opplysning av bø-
kene uten å blende brukerne.
 I dag er Lørenskog bibliotek 
selv blitt en inspirasjonskilde for 
andre bibliotekarer i Norge, sier 
Olsen og gir et eksempel:

 Under et Oslobesøk fikk en 
biblioteksjef fra Vestlandet lyst til 
å se det nye biblioteket nord-øst 
for hovedstaden. Hun ringte sje-
fen og fortalte at hun satt i taxien 
og lurte på om hun kunne få en 
omvisningen. Klokka var fem på 
fire en fredag ettermiddag, men 
sjefen fra Vestlandet «bare måtte 
se det» – og det fikk hun. Og tok 
forhåpentligvis med seg gode ide-
er tilbake over Langfjella. 

Inspirert av bokhandel

– Det er morsomt å være stolt av 
sin egen arbeidsplass, og bibliote-
ket er blitt veldig flott. Vi syntes 
det var spennende å kunne plan-
legge et nytt bibliotek for fremti-
den, og synes selv at vi har fått 
det til. Vårt konsept er at vi skal 
være et formidlingsbibliotek, 
både i kraft av hva personaler 
gjør, hvilke aktiviteter vi drar i 
gang og ved hjelp av interiøret. Vi 
er inspirert av bokhandel og sat-
ser veldig på å «selge» mediene 
våre ved hjelp av forsidene.

 Ordene kommer entusiastisk 
fra biblioteksjef Berit Bjørklid. 
Hun fortsetter i samme tonen:
 – Vi har skapt et nytt tilbud 
gjennom Lørenskogrommet, som 
skal være et demokratirom hvor 
innbyggerne kan bli informert 
om hvilke planer kommunen har 
og får digital mulighet for å mene 
og gi tilbakemeldinger. Dette er et 
spennende prosjekt mellom bi-
blioteket og kommunens planav-
deling.  

Eventyrstolen. Ideen til 

Forvandlingsrommet, 

som er barnas eventyr-

rom, er bibliotekets eget 

konsept. Tanken er et 

rom for sanseopplevel-

ser, for syn, hørsel, lukt 

og smak. Derfor er det 

designet en egen portal 

inn til rommet, som skal 

vise at man forlater 

biblioteket og går inn i 

en ny verden! forteller 

Karl Arne Olsen.

Storfornøyd. Vi 

merker at 

publikum setter 

pris på det nye 

biblioteket, at de 

gir uttrykk for at 

de blir imponert 

over hvor flott 

det er og hvor 

mange mulighe-

ter det gir. Jeg 

tror bibliotekets 

image og status 

fremstår nå med 

en egen tyngde 

og seriøsitet. Vi 

er blitt mere 

synlig som en 

sentral aktør i 

kommunen, sier 

Berit Bjørklid 

fornøyd. Foto: 

Heidi Andreas-

sen
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– Leseopplevelsen blir ikke på-
virket av digitale medier. Men 
det blir bokdistribusjonen. Siden 
bibliotekene ble opprettet for å 
sikre distribusjon av bøker, vil 
også de bli påvirket, sier Per 
Kristian Bjørkeng, kulturjourna-
list i Aftenposten.
 Den selverklærte bok- og tek-
nonerden, var en av foredrags-
holderne til seminaret «Bibliote-
ket – quo vadis?», på Hå gamle 
prestegard på Jæren i høst. Semi-
naret satte bibliotekets digitale 
framtid på dagsordenen.

Må ha e-bøker

Bjørkeng fortalte om de ulike 
plattformene e-bøker tilbys på, 

og om veksten i salget. Blant an-
net at Amazon skal ha solgt 8 
millioner Kindle lesebrett i fjor, 
at de selger flere e-bøker enn pa-
pirbøker, og at deres årlige salgs-
vekst av e-bøker fortsatt ligger 
på 160 prosent. Han synes ikke 
det er negativt.
 – Biblioteket skal stimulere til 
lesing. Kindle-eiere kjøper flere 
bøker, så e-bøker stimulerer også 
til lesing. Derfor er det viktig at 
bibliotekene engasjerer seg i e-
bøker. Hvis de ikke tilbyr dette, 
mister de sin berettigelse, sier 
han.
 Men han ser også en fare med 
e-bøker. Blir bibliotektilbudet 
for godt, kan bokhandlerne bli 

utkonkurrert. Og skulle piratko-
piering bre om seg, slik at verken 
forlag eller forfattere får noe 
igjen, kan det undergrave skrift-
kulturen.

Tre utlånsmodeller

Per i dag, ser Bjørkeng ingen ide-
ell løsning for hvordan bibliote-
kene skal håndtere utlån av e-
bøker. Han presenterte tre 
potensielle modeller.
 Leiemodellen går ut på at bi-
bliotekene kan låne ut uendelig 
mange versjoner av samme bok, 
og betale per utlån. De har aldri 
kø, slik vi er vant til fra papirbø-
ker.
 – Sverige har hatt leiemodel-
len i ti år. Den forsvinner nok nå, 
for når dette blir for populært, 
går det utover bibliotekenes øko-
nomi. Man risikerer å gå tom for 
penger til utlån, allerede i mai, 
sier han.
 Eksemplarmodellen er en di-
gital kopi av dagens køordning 
for papirbøker. En slik kunstig 
kø av e-bøker, er Bjørkeng ikke 
videre begeistra for.
 – Det opprinnelige grunnla-
get for biblioteket var at man 
hadde et begrensa antall av ei pa-
pirbok. Når den ble lånt ut, had-
de man ikke dette eksemplaret 

Den digitale 

bibliotekar 

har en framtid
AV FRILANSJOURNALIST KJETIL S. GRØNNESTAD

Biblioteket kan forbli et fundament i kunnskapssamfunnet, selv når digi-

tale bøker kommer for fullt. Men distribusjonen av litteratur blir endret.

Per Kristian  
Bjørkeng, 

 kulturjournalist 
i Aftenposten, 
holdt foredrag  

på Hå gamle 
preste gård.   

– Man må finne 
en løsning på 
e-bøker som 

gjør biblioteket 
attraktivt nok, 

understreker han.
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lenger. Slik er det ikke med e-bø-
ker. Det blir fundamentalt galt å 
kalle det utlån av ei e-bok. Bibli-
oteket har eksemplaret fortsatt, 
det er kun snakk om en kopie-
ring av fila til den som låner, slår 
han fast.
 En tredje modell er lisensie-
rings- eller abonnementsmodel-
len. For et visst beløp, får man 
ubegrensa tilgang til et bibliotek. 
Dette finnes allerede i musikkver-
denen. Wimp og Spotify er ek-
sempler på musikkabonnement.
 – Jeg ville betalt 200 kroner 
for å kunne lese alt jeg ville i en 
måned. Men samtidig bryter det-
te med tanken om at biblioteket 
skal være gratis, understreker 
han.
 En løsning er at lesingen kun 
kan foregå inne i bibliotekloka-
lene, men det synes han ville vært 
en dårlig og trist løsning. Det er 
muligheten til å låne bøkene med 
seg hjem, som er årsaken til bi-
bliotekets suksess.
 – Antakelig ender vi opp med 
en løsning med en utlånskø for 
e-bøker som hverken blir for 
kort eller lang. Det kan være noe 
forlagene kan leve med, sier han.

Ekspertbibliotekaren

E-bøker trenger ikke bokhyller. 
Det er heller ikke selvfølgelig at 
hvert bibliotek skal ha sin egen 
samling med e-bøker. Bjørkeng 
er ikke fremmed for et nasjonalt 
e-bibliotek med en felles server. 
Det åpner opp nye muligheter 
for bibliotekarene. De mister 
ikke sin rolle, selv om boka ikke 
lenger står i ei bokhylle. Mye ut-
lån er allerede automatisert. Jo 
Nesbø og Co sine papirbøker 
krever lite arbeid. Brukerne grei-
er seg selv. Det er det man ikke 
finner, man trenger bibliotekarer 
til. Prinsippet er det samme enten 
det gjelder å finne rett papirbok 
eller rett e-bok.
 – Vi trenger noen som kan 
systematisere og presentere e-

bøkene for oss, sier Bjørkeng.
 Han sammenligner med 
streamingtjenestene Wimp og 
Spotify. Ifølge ham har Wimp 
systematisert musikken, og har 
laget spennende opplegg. Akku-
rat slik en musikkbibliotekar vil-
le gjort. Spotify derimot, sam-
menligner han med å gå alene 
rundt i Nasjonalbiblioteket i Mo 
i Rana med bind for øynene.
 – Bibliotekaren trengs for at 
jeg skal kunne finne det jeg vil 
lese, sier han.
 Digitale medier gir også stør-
re muligheter for spesialisering. 
For eksempel kan én bibliotekar 
bli ekspert på et smalt felt som 
maritim skjønnlitteratur. Da kan 
han lage opplegg for sitt spesial-
område på e-biblioteket. Denne 
bibliotekaren trenger ikke være 
samlokalisert med e-bibliotekets 
server. Ekspertbibliotekaren kan 
sitte hvor som helst.

Framtid

Selv om Bjørkeng sier at framti-
das bibliotek ikke må være et fy-
sisk sted for formidling av bøker, 
ser han at de fortsatt har en vik-
tig funksjon som kulturhus. 
Hans egen bruk, kan illustrere 
det, og kanskje være en pekepinn 
på hvordan framtidas bibliotek 
blir:
 – Da jeg skulle skrive ut fore-
draget, satte jeg meg på mitt lo-

kale bibliotek på Grünerløkka, 
fordi det var så mye støy hjem-
me. Den formiddagen var vi tret-
ti personer til stede. Kun to leste 
i papirbøker. Vi andre jobbet på 
datamaskin, søkte informasjon 
på nettet, så en god film eller 
gjorde annet som også kan sies å 
bygge opp under kunnskapssam-
funnet, sier han.  

Leiemodell:

- 20 kroner per utlån i Sverige

- Ubegrensa tilgang for 

 brukerne

- Pengene går bare til bøker 

 som leses

- Ukontrollerbart budsjett-

 messig

- Betydelig trussel for 

 bokhandlerne

Eksemplarmodell:

- Enklest å oversette fra 

 papirverdenen

- Oversiktelig budsjettering

- Skaper kunstig kø

- Konkurrerer ikke ut 

 bokhandelen

- Biblioteket får et mindre 

 populært tilbud

- Slitasje?

Lisensierings-/

abonnementsmodell:

- Betaler fast månedspris

- Får ubegrensa tilgang til 

 et bibliotek

- Bryter med gratisprinsippet

Greta Ravndal, 
biblioteksjef i Hå 
kommune på 
Jæren, inviterte et 
førtitalls delta-
kere til seminar 
om framtidas 
bibliotek. Selv 
frykter hun  
ikke e-bøkene.  
– Uansett hvordan 
vi organiserer 
utlån av e-bøker, 
må vi fortsatt 
formidle dem til 
brukerne, sier 
hun.

Bok og Bibliotek           6 / 2011           57



Da Istvan pensjonerte seg 
drøyt 70 år gammel i 
2002 – 13 år etter sosia-

lismens fall og med kapitalismen 
godt etablert i Ungarn – hadde 
han en lang karriere bak seg i sen-
trale posisjoner i Ungarns biblio-
tekvesen; Men livsverket hans er 
hovedbiblioteket i Budapests fol-
kebiblioteksystem (bildet). Dette 
biblioteket åpnet i sin nåværende 
form i 2001. Det er et av Europas 
flotteste bibliotek og en turistat-
traksjon i seg selv. Fra siste halv-
del av 1980-tallet arbeidet Istvan 
målbevisst og systematisk for å 
realisere dette bibliotekariske 
praktstykket.  Et særtrekk ved bi-
bliotek som institusjon er at det 
samtidig er forankret i det mo-
derne, digitale og virtuelle på den 
ene siden og i kultur og tradisjon 
på den andre. Biblioteket i Buda-
pest er et perfekt fysisk uttrykk 
for denne doble forankringen
 Istvan reformerte hele biblio-
teksystemet i Budapest, men full-
føringen av det nye hovedbiblio-
teket var kulminasjonen på en 
yrkeskarriere som startet i 1956 
– året for den ungarske oppstan-
den og den sovjetiske innmarsjen 
– strakte seg gjennom de harde 
årene med undertrykking og ter-
ror fram til midten av 1960-tal-
let, fortsatte gjennom den libera-
le utgaven av ungarsk såkalt 

gulasjkommunisme fram til 
midten av 80-tallet, det sosialis-
tiske systemets svanesang på 
tampen av dette årtiet, rovdyrka-
pitalismen de første årene etter 
systemskiftet og ble avsluttet da 
kapitalismen var etablert, noen-
lunde sivilisert og Ungarn på full 
fart mot EU-medlemskap.  

Tenk på alt det Istvan har opp-

levd av historie i sitt liv: Han 
inkarnerer det mest dramatiske i 
det 20. århundres historie i én 
person. Minst fem dramatiske – 
og dramatisk ulike – historiske 
regimer har han opplevd og gjen-
nomlevd.
 Istvan ble født i 1931. Da ble 
Ungarn styrt av den høyreautori-
tære admiralen Miklos Horthy. 
Han tok makten i august 1919, 
etter at en den ungarske sovjetre-
publikken som ble proklamert 
den 21.mars 1919 under Bela 

Kuns ledelse, var blitt slått ned. 
Selv om Horthyregimet ikke uten 
videre kan beskrives som rendyr-
ket fascistisk, var det sterke inn-
slag av antisemittisme. Lover fra 
Istvans tidligste barndom be-
grenset jødenes adgang til uni-
versitetene, deres mulighet til å 
inneha eiendom osv.
 Da Istvan var 9 år, brøt den 
andre verdenskrigen ut der Un-
garn falt ned på Hitler-Tysklands 
side. Han var skolegutt da Hort-
hy i 1944 ble tvunget til å trekke 
seg, dels fordi han ikke ville bli 
med på tyskernes Endlösung av 
jødespørsmålet, men kanskje 
først og fremst fordi han søkte å 
oppnå en separat fredsavtale 
med de allierte. Ungarn ble ok-
kupert av Tyskland i mars 1944. 
Da den ekstreme nazisten Ferenc 
Szalasi og hans parti Pilkorset 
grep makten, brøt et Ragnarok 
løs.  Det var da 600 000 ungar-

En betydelig

folkebibliotekar runder år

Av professor 

Ragnar  

Audunson,  

Høgskolen i Oslo 

og Akershus 

Den 23. november fylte en betydelig europeisk folkebibliotekleder 80 år: 

Istvan Papp – mannen bak Europas sannsynligvis flotteste folkebiblio-

teksbygg: hovedbiblioteket i Budapest, skriver Professor Ragnar  

Audunson i en artikkel om jubilanten.
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ske jøder ble sendt til gasskam-
rene og det var i denne forferde-
lige sluttfasen av krigen den 
svenske diplomaten Raoul Wal-
lenberg gjennom sitt arbeid for å 
redde de ungarske jødene skrev 
sitt navn inn i historiebøkene 
som en av det forrige hundreår-
ets store humanister. 
 Etter at den andre verdenskri-
gen var over, ble Ungarn en del 
av Sovjetimperiet, og Istvan var 
gymnasiast under stalinismens 
verste eksesser mot slutten av 
1940-tallet og tidlig på 50-tallet.. 
Gymnasiast var han på en jesuit-
tisk skole ved klosteret Pannon-
halma som nå står på UNESCOs 
verdensarvliste og som bør besø-
kes om man er i Ungarn.. Artium 
måtte han ta som privatist. Den 
katolske bakgrunnen gjorde ham 
suspekt  – kanskje også det fak-
tum at hans far var konditor med 
tre ansatte og dermed en klassefi-
ende. Han har vist meg brev som 
slår fast at han var utvist fra alle 
ungarske gymnas og det førte 
også til at han ikke kom inn på 
universitetet. Hadde ikke en læ-
rer sett gjennom fingrene i for-
hold til hans utvisningsbrev og 
sluppet ham inn på det bibliotek- 
og informasjonsfaglige studiet på 
universitetet i Budapest, ville un-
garsk og europeisk bibliotekve-
sen ha mistet en viktig faglig le-
der. 

Han hadde avsluttet universi-

tetsstudiene, avtjent verneplik-
ten og dimittert fra militæret da 
1956-oppstanden brøt ut. Da 
kom han tilbake til Budapest og 
oppsøkte universitetsinstituttet 
sitt og meldte seg til tjeneste for 
revolusjonen.. Situasjonen var 
kaotisk. Han ble sendt ut på pa-
trulje med noen studiekamerater. 
En av dem – også bibliotekar – 
ble drept. I kaoset etter sammen-
bruddet vandret Istvan til fots til-
bake til hjemstedet sitt langt fra 
Budapest. Han var blant dem 

som ble værende i stedet for å 
flykte vestover. Heldigvis var det 
mange, også blant intellektuelle 
ressurspersoner som valgte det. 
De måtte naturligvis finne et mo-
dus vivendi med systemet – inngå 
sine kompromisser for å overleve 
– og de skal ikke anklages for det. 
 Men Istvan er et menneske 
med høy integritet. Det var noen 
kompromisser han aldr inngikk. 
Han gikk for eksempel aldri inn i 
partiet for å oppnå fordeler. 
Hans dyktighet gjorde at allike-
vel etter hvert fikk sentrale stil-
linger i Ungarns bibliotekvesen: 
Under den harde undertrykkel-
sen etter oppstandens nederlag 
og fram til tøværet satte inn om-
kring 1963 – 1965 – det som 
gjerne kalles gulasjkommunis-
men – var han bibliotekar i en 
liten landkommune langt fra Bu-
dapest. Men etter hvert fikk han 
sentrale posisjoner: han ble leder 
for bibliotekavdelingen i Kultur-
departementet, leder for Nasjo-
nalbibliotekets bibliotekinstitutt 
og til slutt nestleder – men kan 
hende den reelle lederen – for fol-
kebiblioteket i Budapest. Det var 
her han skapte det som først og 
fremst er hans faglige livsverk. 
Han hadde lederverv i Ungarns 
bibliotekforening, var interna-
sjonalt aktiv og personifiserte 
ungarsk bibliotekvesen interna-
sjonalt. Hver gang han fikk en ny 
posisjon sa han: Jeg kan ta job-
ben, men dere skal vite: jeg mel-
der meg aldri inn i kommunist-
partiet. 

Istvan er et av de mest for-

domsfrie og liberale mennesker 
jeg kjenner. Det han opplevde 
gjennom 40, 50 og 60-tallet var 
alt annet enn lett. Men man fin-
ner ikke antydning til bitterhet 
hos ham og han har en reflektert 
og åpen holdning til historien. 
Jeg har møtt mange i Ungarn 
som har en særdeles aggressiv 
holdning til alt som smaker av 

venstrepolitikk, og markerer seg 
langt til høyre. Så viser det seg 
kanskje at de på 70 og 80-tallet 
var sekretærer i arbeidsplassens 
partiorganisasjon.. Den gangen 
var Istvan den systemkritiske. 
Nå står han til venstre for dem 
og kan være systemkritisk i for-
hold til dagens Ungarn.
 For meg har Istvan vært en 
viktig faglig mentor og en av 
mine beste venner. Han er velsig-
net tydelig i språket. I Ungarn 
må man betale en årsavgift for å 
benytte bibliotekets tjenester. 
Barn er imidlertid unntatt fra 
dette. Istvan ønsker å innføre en 
– riktignok lav - avgift også for 
barn, men Kulturdepartementet 
satte foten ned. – Man gir barna 
en iskrem og nekter dem 50 000 
bind, var Istvans lakoniske kom-
mentar. Eller dette utsagnet: -En 
boks eneste verdi ligger i utlånet. 
Da Istvan på 90-tallet startet ar-
beidet med å utvikle det gamle 
og fullstendig uhensiktsmessige 
palasset i Budapest sentrum der 
hovedbiblioteket har holdt hus 
siden slutten av 1920-tallet, 
manglet det ikke på råd – også 
fra nordiske kolleger – om at 
man burde sats på nybygg. Men 
Istvan ville ikke det. Den viktig-
ste grunnen var de visjonene han 
hadde for utvikling av palasset. 
Men han har også lagt vekt på at 
det er bedre å være det viktigste 
bygget og den viktigste institu-
sjonen der man ligger enn nr. 2 
eller 3 i en klynge sammen, i Bu-
dapest, Nasjonalteateret og Lud-
wigmuseet.  En aktuell spørs-
målsstilling også hos oss?
 Biblioteket i Budapest er opp-
kalt etter Szabo Ervin – biblio-
teksjef i de første årene på 1900 
og samtidig med Håkon Nyhus 
på Deichman. Det var Nyhus og 
Szabo som innførte det moderne 
folkebiblioteket i henholdsvis 
Norge og Ungarn. Istvan Papp 
står i en slik pioner og reforma-
tortradisjon.
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Doktorgradsutdanning 

i bibliotek- og informasjonsfag 

– et viktig skritt nærmere realisering

Når dette skrives er jeg 
nettopp kommet hjem 
fra ferie i Marokko. 

Midt under ferien mottok jeg en 
tekstmelding fra Øivind Frisvold 
– tidligere dekan på salig Avde-
ling JBI ved Høgskolen i Oslo. 
Meldingen var kort, den besto av 
fire ord: ”Gratulerer med NO-
KUT-beslutningen.” For de uinn-
vidde: NOKUT er det nasjonale 
organet for kvalitet i høyere ut-
danning. Det skal kvalitetsvur-
dere og godkjenne etablering av 
nye master- og doktorgradsut-
danninger for alle høyere utdan-
ningsinstitusjoner med unntak 
av universitetene – de kan eta-
blere slike utdanningsprogram 
fritt. 
 Men disse fire ordene var av 
en slik karakter at min kone og 
jeg straks startet et løp på kryss 
og tvers i medinaen i Fes for å 
finne et bevertningssted med vin-
servering. Meldingen fra Fris-
vold er rett og slett det viktigste 
og gledeligste stykke faglig infor-
masjon jeg har fått siden jeg i ok-
tober 1995 – for øvrig også un-
der et utenlandsopphold – ble 
informert om at styret i Norges 
forskningsråd hadde vedtatt for-
slaget om å etablere et bibliotek-
forskningsprogram. 

Det brevet fra NOKUT i nøk-
terne ordelag gjorde rede for, 
var at søknaden til Høgskolen i 
Oslo og Akershus om å etablere 

en doktorgradsutdanning – phd-
program som det nå heter – i 
bibliotek og informasjonsviten-
skap har «gjennomgått inn led-
ende vurdering, og er funnet 
tilstrekkelig til å gå videre til sak-
kyndig vurdering». Dermed har 
vi passert det første hinderet på 
veien mot en bibliotek- og infor-
masjonsvitenskapelig utdanning 
som inneholder alle trinn fra 
grunnivået til og med forskerut-
danningsnivået.
 La meg ile til med å under-
streke at dette langt fra er det 
samme som at vi er i mål. Søkna-
den programmet og fagmiljøet 
ved Institutt for arkiv, bibliotek 
og informasjonsfag skal nå vur-
deres av en sakkyndig komite. 
Men vi har stor tillit til at miljøet 
nå har vokst seg så sterkt at en 
slik komite av sakkyndige på fel-
tet vil anbefale søknaden.

 Jeg skrev at denne meldingen 
er den viktigste og gledeligste jeg 
har fått siden bibliotekprogram-
met ble etabler midt på 90-tallet. 
Mellom disse to milepælene er 
det naturligvis en tett forbindel-
se. Bibliotekforskningsprogram-
met hadde som hovedmål å utvi-
kle en grunnmur av formell 
forskerkompetanse i form av 
doktorgrader. Den akkrediterin-
gen som nå er i ferd med å mate-
rialiseres, innebærer at denne 
grunnmuren er tilstrekkelig sterk 
og utbygd til å bære et doktor-
gradsprogram.

Hvorfor er det viktig med et 

doktorgradsprogram i biblio-
tek- og informasjonsvitenskap?
 Det er viktig fordi samfunns-
messige og teknologiske endrin-
ger skaper helt nye rammebetin-
gelser for det bibliotek- og 
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infor masjonsfaglige praksisfel-
tets virksomhet. Disse nye ram-
mebetingelsene forutsetter fors-
kning. For å ta et eksempel: I 
2009 skrev Aftenpostens journa-
list Per Anders Bjørkeng en ar-
tikkel med tittelen Bibliotekenes 
nemesis. Han argumenterte her 
for at man i framtida ikke vil gå 
på biblioteket for å få fatt i bø-
ker. De vil man hente fra nettet. 
Men, konkluderte han: det betyr 
ikke at biblioteket eller bibliote-
karene blir mindre viktige enn de 
har vært. Kanskje heller tvert 
om. Men rollen vil forandres fra 
et sted man går for å få fatt i bø-
ker til en arena for deling av 
kunnskap og for fellesskap om 
litterære opplevelser.
 Så sier ikke Bjørkeng mer. Vi 
står tilbake med spørsmålet: hva 
skal dette konkret bety? Hva 
innebærer en slik ny rolle? Hvor-
dan kan bibliotekene og bibliote-
karene fylle den? Når feltet skal 
utvikle et praksisrepertoar som 
er relevant i forhold til slike ut-
fordringer, er forskning nødven-
dig.

Men hvorfor bibliotek- og in-

formasjonsvitenskapelig fors-

kning? Kan ikke for eksempel 
sosiologer eller informatikere 
framskaffe den forskningen vi 
trenger i forhold til slike spørs-
mål? Jo – i noen grad er det rik-
tig. Og i den grad sosiologer og 
statsvitere forsker på for eksem-
pel biblioteket som møteplass og 
generator av sosial kapital, in-
formatikere studerer gjenfin-
ningssystemer, utdanningsfor-
skere ser på skolebibliotek og 
økonomer utforsker bibliotekets 
verdi, skal vi ønske det hjertelig 
velkommen. Bibliotekfeltet vil 
ha stor glede av at det bredere 
forskningsmiljøet blir interessert
 Men i tillegg – eller kanskje 
først og fremst – er det behov for 
det profesjonsfaglige perspekti-
vet som bibliotek og informa-

sjonsvitenskapen representerer. 
Som profesjonsvitenskap har bi-
bliotek og informasjonsvitenska-
pen utvikling og overskridelse av 
praksisfeltets handlingsrepertoar 
som sin eksistensberettigelse. 
Andre fag kan bruke bibliotek- 
og informasjonsfeltet som empi-
risk felt for å teste fagets teorier. 
Da jeg i sin tid tok en doktorgrad 
i statsvitenskap med en avhand-
ling der jeg studerte endringspro-
sesser i folkebibliotek, brukte jeg 
empiri fra bibliotekfeltet som 
grunnlag for å studere teorier om 
endringsprosesser i offentlige in-
stitusjoner.
 Som statsviter var det å bidra 
til bibliotekfeltets handlingsre-
pertoar, ikke av sentral betyd-
ning for meg. Som bibliotek- og 
informasjonsforsker er et slikt 
bidrag nettopp hovedpoenget for 
forskningen min. Det er ikke en 
uvesentlig forskjell. Der jeg som 
statsviter utnyttet bibliotekene 
som empirisk felt for å belyse en 
statsvitenskapelig problemstil-
ling, utnytter jeg nå min forsker-
kompetanse, herunder det jeg 
lærte som forskerstudent i stats-
vitenskap, i et praksisorientert 
prosjekt som har som mål å stu-
dere om og i så fall på hvilken 
måte bibliotekfeltet kan møte 
slike utfordringer som de Per 
Kristian Bjørkeng formulerte.

I akkrediteringssøknaden har vi 

formulert det slik: «Det biblio-
tek- og informasjonsfaglige 
praksisfeltet kan defineres som 
et felt som med utgangspunkt i 
organiserte samlinger av doku-
menter – digitale og fysiske- ini-
tierer sosiale prosesser knyttet til 
læring, kunnskapsdeling og kul-
turformidling. Praksisfeltet blir 
dermed en helhet der kunnskaps-
organisasjon, formidling og initi-
ering av de sosiale prosessene 
inngår som nødvendige deler av 
den profesjonelle praksisen. I 
noen deler av praksisfeltet vil ho-

vedvekten ligge på det kunn-
skapsorganisatoriske, i andre 
deler på formidlingen og de so-
siale prosessene. Det er derfor 
viktig å ha en forskerutdanning 
som har en helhetlig orientering 
mot praksisfeltet. Den bør ut-
danne forskere som, selv om de 
fordyper seg i enten kunnskaps-
organisasjon, formidling eller bi-
blioteket som samfunnsinstitu-
sjon, har et praksisnært 
perspektiv og som gjennom for-
skerutdanningen og det forsker-
miljøet de inngår i, settes i stand 
til å kommunisere og samarbeide 
med forskere på andre områder 
innen faget».

Derfor må alle stipendiater i 

programmet, uansett hvilke del-
område de skal fordype seg i, 
gjennomgå et obligatorisk kurs i 
bibliotek- og informasjonsviten-
skapens teorigrunnlag. Det skal 
bidra til kommunikasjon på 
tvers. Det samme skal seminarer 
der stipendiatene diskuterer og 
kommenterer hverandres pro-
sjekter og der stipendiater som 
fordyper seg i for eksempel for-
midling må forholde seg til med-
stipendiater som studerer gjen-
finning eller ser på bibliotekenes 
samfunnsmessige rolle.
 Et doktorgradsprogram i bi-
bliotek og informasjonsviten-
skap betyr også at det bibliotek- 
og informasjonsfaglige feltet 
produserer sine egne intellektu-
elle. I en profesjonskontekst er 
det viktig. Og i tillegg til at ut-
dannings- og forskningsinstitu-
sjonene på feltet tilføres kompe-
tanse, vil også større bibliotek 
etter hvert få behov for fagkom-
petanse på dette nivået.
 Når doktorgradsprogrammet 
er på plass i løpet av 2012, betyr 
det at det prosjektet som startet i 
januar 1940 med etableringen av 
Statens bibliotekskole, er full-
ført. Da har vi et utdanningstil-
bud på alle nivå.
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Når jeg snakker om Bø-
kenes bok i Norge, vet 
de fleste hva jeg mener. 

Det kan ikke være noe annet enn 
Bibelen. Jeg har vokst opp i et 
kristent land. Som guttunge kun-
ne jeg jule-evangeliet på rams. 
Adam og Eva, David og Goliat, 
den rike Kong Salomon og den 
bedårende dronningen av Sheba 
er fortsatt en del av folkesjela. 
Jørgen Hattemaker kom seinere.
 I dag er Jesus og Fader Vår 
like selvsagte som for seksti år si-
den. Verden har blitt mindre. Jo 
oftere vi drar til Syden for å nyte 
livet, jo oftere kommer folk fra 
Syden til Norge for å få et bedre 
liv. Muslimer fra Pakistan, budd-
hister fra Vietnam og hinduer, 
spesielt tamiler fra Sri Lanka, har 
slått seg ned i Norge. De har an-
dre bøker i sentrum av sin kultur.

Koranen er muslimenes hel-

lige bok. Den er rett og slett 

diktert av Gud, ord for ord og 
setning for setning. De fleste 
kristne oppfatter Bibelen som in-
spirert av Gud. Noen få betrak-
ter hvert eneste ord som hellig. 
Jonas ble slukt av en hval. Jesus 
gjorde vann til vin. Jerikos murer 
tålte ikke trompetstøt. Ta-ta-ra-
ta. Men de fleste aksepterer at 
fortellingene har forandret seg 
underveis. Englene med flamme-
sverd er en myte. Lots hustru 
endte ikke sitt liv som saltstøtte. 
 Muslimene er strengere i sin 
hengivenhet til Koranen. De 
bokstavtro kristne er et lite min-
dretall. De bokstavtro muslimer 
er et stort flertall. Koranteksten 
på arabisk er rett og slett en kopi 
av en himmelsk bok (Wikipedia). 
De fleste muslimske teologer be-
trakter Koranen som samtidig 
med Gud. Teksten er evig og 
uforanderlig. Høyere er det 
knapt mulig å komme for en 
bok. I kristendommen det bare 

Den Hellige Ånd som har samme 
opphøyde status. Men Ånden er 
jo en person, ikke en tekst.
 Islam er i hovedsak en tolerant 
religion. Muslimene har alltid re-
spektert bokas folk - Ahl al-Kitab. 
Koranen nevner jødene, de krist-
ne og sabeerne. I gresk-romersk 
tid, fra ca. fem hundre år før til 
ca. fem hundre år etter vår tids-
regning, var Midt-Østen og Mid-
delhavsområdet et virvar av tros-
retninger, skoler og filosofiske 
tradisjoner. Life of Brian kan ikke 
kalles historisk korrekt, men viser 
til det religiøse mangfoldet rundt 
Middelhavet. Sabeerne, sier Wiki-
pedia, var kanskje identiske med 
mandeerne, en av de mange gnos-
tiske sektene som utviklet seg i 
denne perioden. De tre store vest-
lige religionene var de som over-
levde. Resten falt ved veikanten 
og ble spist av himmelens fugler. 
Mange er kalt, men få er utvalgt.
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Både kristendom og islam 

har selvsagt røtter i jødisk 

tradisjon. Jødene venter fort-
satt på Messiah. De kristne sier 
at Guds løfte om en frelser ble 
realisert gjennom Jesus. Musli-
mene anerkjenner både Abra-
ham, Moses og Jesus, men be-
trakter Muhammed som den 
siste i rekken av profeter. Kora-
nen er den avsluttende åpenba-
ring og inneholder alt et men-
neske trenger for å leve et sant 
og gudfryktig liv. 
 Jødene hadde et like intenst 
forhold til boka som muslimene. 
Deres kanoniske bok, Tanakh, 
omfatter det meste av det Det 
Gamle Testamentet. Den viktig-
ste delen, Torahen, svarer til 
Mosebøkene. I jødisk tradisjon 
ble denne teksten åpenbart for 
Moses på fjellet Sinai omtrent 
tretten hundre år FVT. Noen jø-
diske mystikere sier at Torahen 
ble skapt før verden selv. Men 
de fleste troende går ikke så 
langt. Torahen er nok Guds ord, 
men fortsatt en del av det vanli-
ge skaperverket. I synagogene 
blir Torah-rullene oppbevart i 
Arken - det aller helligste stedet 
i bygningen. 
 Den jødiske respekten for 
bøker og tekst favner videre enn 
de hellige skriftene. Guds navn 
er i seg selv så hellig at det ikke 
må uttales. Når teksten leses 
opp, blir Jahve eller Jehova er-
stattet med Adonai, et gresk ord 
som betyr herre eller mester. 
Adonis har samme betydning. 
Enhver hebraisk tekst som inne-
holder ordet Jahve får en egen 
status. Gjennom hele middela-
deren hadde synagogene et eget 
lagerrom, en genizah, der slike 
tekster kunne oppbevares. Den 
riktige måten å kassere dem på 
var å begrave dem på den jødis-
ke gravplassen. Det mest kjente 
av alle slike lagerrom er geniza-
hen i Kairo. Da den ble oppda-
get av europeere i 1864, inne-

holdt den flere hundre tusen 
manuskriptrester. Noen var 
nærmere tusen år gamle. Da Dø-
dehavsrullene ble oppdaget etter 
annen verdenskrig, viste det seg 
at en av tekstene også var bevart 
i Kairo. 

Buddhistene har også sine 

hellige skrifter: de tre kurver, 
eller Tripitaka, som det heter på 
sanskrit. Her snakker vi om en 
boksamling som er langt større 
enn bibelen. Den behandles med 
ærbødighet. Men de buddhistis-
ke bøkene spiller ikke samme 
sentrale rolle som Torah, Bibe-
len og Koranen i de tre vestlige 
tradisjonene. I de viktigste 
buddhistiske landene - Sri Lan-
ka, Tibet og Sør-Øst-Asia - var 
det bare munkene som kunne 
lese. Vanlige mennesker nøyde 
seg med å høre på munkene og å 
studere de dramatiske bildene 
fra Buddhas mange liv på tem-
pelveggene. Det samme gjelder 
hinduismen. Vedaene, upanisha-
dene og Bhagavad Gita er helli-
ge nok, men folk flest uttrykker 
sin religion gjennom ritualer og 
symboler, ikke gjennom å stu-
dere eller dyrke de hellige tek-
stene. 

Men går vi lenger øst, til 

Kina, kan vi igjen snakke om bo-
kas folk. Det kinesiske skrift-
språket er limet, eller bærebjel-
ken, i den kinesiske sivilisasjon, 
slik latin var det i Romerriket og 
i middelalderens Europa. Vanlige 
bønder fra nord og syd i Kina 
snakker helt forskjellige språk. 
Men skriften er den samme. De 
konfusianske klassikerne har 
vært pensum i et par tusen år. De 
er ikke religiøse, men etiske, po-
litiske og historiske skrifter. Det 
har skapt en særegen historisk 
bevissthet. Chou En Lai ble spurt 
om hva han tenkte om betydnin-
gen av den franske revolusjon. 
Han svarte: it’s too early to tell.

Europeisk, muslimsk og ki-

nesisk kultur er boklige kul-

turer. Det betyr at studier, le-
sing og tolkning av klassiske 
tekster har etablert sterke indre 
sammenhenger i deres historie 
gjennom hundrevis og tusenvis 
av år. Jeg sier ikke at kulturer 
uten skrift, som mye av Afrika, 
og kulturer med begrenset 
skriftlighet, som Sør- og Sør-
Øst-Asia, mangler kontinuitet. 
Sammenheng kan oppstå på uli-
ke måter. Det jeg beskriver er 
nærheten til historien. Når et 
lands politiske og kulturelle le-
dere blir tvunget til å studere 
klassikerne, har de en mulighet 
til å oppleve hvordan nåtid og 
fortid henger sammen. De må 
erkjenne at verden er forander-
lig. Hvis folk får lov til å lese 
med frihet og fornuft, bidrar 
denne innsikten til balanse og 
vidsyn. 
 Hvis de i stedet må pugge 
uten å tenke, bidrar det til blind 
lydighet. Det har vi nok av i ut-
gangspunktet. I moderne sam-
funn, med langvarig utdanning 
for de fleste, blir all ungdom 
konfrontert med de samme kre-
vende bøkene. Om dette har 
noen hensikt, er jeg mer usikker 
på. De klassiske verkene, enten 
de nå er religiøse eller verdslige, 
ble ikke skrevet som tidtrøyte. 
De er formet av mennesker som 
har kjempet med stoffet, med 
seg selv og med verden. De er 
nyttigst for lesere som har vilje, 
rom og makt til å handle. Ale-
xander erobret Perserriket med 
Iliaden under hodeputen. 

Da vil jeg heller spørre: hva 
er den sentrale boka i dagens 
samfunn? Hvor går vi for å fin-
ne kunnskap? Hva er Bøkenes 
Bok i det 21. århundre? Men 
hvordan skal jeg finne ut av det-
te? Svaret står kanskje i Wikipe-
dia.
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Det er siste gang jeg skri-
ver denne spalten. Jeg 
skal være kort.

De første ordene i Lov om folke-
bibliotek lyder:
”Folkebibliotekene skal ha til 
oppgave å fremme opplysning, 
utdanning og annen kulturell 
virksomhet gjennom informa-
sjonsformidling og ved å stille 
bøker og annet egnet materiale 
gratis til disposisjon for alle som 
bor i landet.”

Det er meningsløst. «Opplys-
ning, utdanning og annen kultu-
rell virksomhet» kan dekke bort-
imot alt mulig. Det er så generelt 
formulert at det er svada.

Det følgende, kondensert til fire 
ikke heldekkende, men nokså es-
sensielle punkter, er hva bibliote-
ket ga meg som barn, og som 
antagelig bidro i helt avgjørende 
grad til at jeg ble forfatter:
1. Nysgjerrighet og åpenhet over-

for kunnskap og litteratur. Til-
synelatende uproduktive og 
uformålstjenlige opplevelser 
som lå hinsides skoleverkets 
snevre pensumhorisont. 

2. Tålmodighet i møtet med den 
lange tanken. En forståelse av 
at det kostet ydmyk innsats 
og konsentrasjon over tid å 
skaffe seg meningsfulle, hel-
hetlige opplevelser av innsikt 
og estetisk nytelse. 

3. Selvstendig informasjonsinn-
henting og evne til kildekri-
tikk. Forståelse av at utvelgel-
se og kombinasjon av 
informasjon kan føre til kunn-
skap, og at kunnskap ikke er 
identisk med informasjon.

4. Et stille sted hvor refleksjon og 
ettertanke er mulig.

Det er hva biblioteket faktisk ga 
meg. Ikke noe jeg ønsket meg, el-
ler engang ville ønsket meg, men 
noe jeg fikk; av personalet og ste-
det. Og det var ikke et «hysj!-bi-
bliotek”, men ganske liberalt med 
hensyn til samtaler og begeistrede 
såvel som ubegeistrede utbrudd.
 Siden den gang har mange bi-
blioteker blitt fylt opp med «an-
nen kulturell virksomhet» som 
får dem til å minne mer om Las 
Vegas enn Alexandria; blinkende 
ting, skinnende ting, ting som la-
ger lyd. Vi har fått bling-bibliote-
ket. Heldigvis ikke alle steder, 
men det brer om seg.
Vi vet hvorfor. Det handler om 
penger, om fordelingen av offent-
lige budsjetter. Det handler om at 
biblioteket er en direkte konkur-
rent til sykehjemsplasser. I kam-
pen om budsjettkronene vinner 
bling over stillhet. Politikerne - 
vår tids kanskje fremste prat- og 
bråkmakere; mennesker som tre-
ner aktivt på å snakke så høyt og 
lenge som mulig; ikke mindre på-
trengende enn hooligans på et fot-

ballstadion - blir flaue og mismo-
dige når de møter stillhet. Derfor 
taper biblioteket. Med mindre 
man fyller det med noe som poli-
tikerne liker, noe som er Sam-
funnsgavnlig eller som Engasjerer 
Ungdommen eller som bidrar til 
Kommunens Vekstpotensiale. 
Noe New Public Management-
aktig som Spiller på Lag med 
Fremtiden. Noe som kan presen-
teres på tre PowerPoint-ark. Det 
er trist. Det er dumt. Det er lite 
fremtidsrettet, i motsetning til 
hva noen later til å tro. «Annen 
kulturell virksomhet» er ikke et 
smart begrep. «Informasjon» er 
heller ikke det. Informasjon uten 
seleksjon er ofte bare støy.
 Vi trenger et sted som tar vare 
på den frie, u-målrettede tanken, 
den «uproduktive» intellektuelle 
selvstendigheten, på verdinyansen 
mellom informasjon og kunnskap, 
og den stillheten som må omgi 
denne kompleksiteten. Jeg ser at 
biblioteket oftere og oftere ikke er 
det stedet, og det plager meg.
 Min enkle konklusjon er den-
ne: Vi trenger en ny biblioteklov 
som ikke baserer seg på det utvi-
dede kulturbegrepet.
 Takk for meg.

Med denne teksten takker Morten 
Harry Olsen for seg som spaltist i 
Bok og Bibliotek. Vi takker for 
samarbeidet - og spennende bidrag 
til bladet.
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FARVEL, BIBLIOTEK  
- ELLER VELKOMMEN
Det er ikke nøvendigvis bibliotekene det er noe galt med.  
Det er bibliotekloven.
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Det er budsjettid i kommu-
nane våre. I denne spalta 
er det naturlege spørs-

målet dette: Vert folkebiblioteket 
igjen ein salderingspost? Eller 
skal den nesten uavlatelege unna-
bakketrenden snuast i 2012? Har 
kanskje den merksemda folkebi-
blioteka siste åra har fått frå fleire 
meiningsberande spaltistar mel-
lom anna i Aftenposten, frigjort 
godt gøymd energi i kommune-
sektoren?

Eg søkjer litt tilfeldig på Atekst. 
Stavanger Aftenblad melder om 
eit rekordbudsjett i Hå kommune 
sør på Jæren. Her er det optimis-
me og gode tider. Folketalet i Hå 
veks sterkt, slik det gjer i heile 
omlandet til Stavanger og Sand-
nes, vekstsenteret i Noreg. «Difor 
kan vi leggja fram eit ekspansivt 
budsjett,» seier rådmann Lars 
Kolnes til avisa. På Nærbø, der 
forfattaren Tor Obrestad kjem 
frå, søkjer kommunen etter 3.000 
kvadratmeter nytt bibliotek, kul-
turtorg og opplæringssenter. 
Vennesla kommune lenger sør i 
landet, også ein vekstkommune, 

innvier eit nytt bibliotek til 70 
millionar kroner, skriv Fædre-
landsvennen. 

Men i vekstbyen Ålesund er 
tonen heilt annleis, veka etter at 
byens fotballag vanæra sjølvaste 
Brann i cupfinalen. Sunnmørs-
posten fortel oss at i budsjettfor-
slaget til rådmannen «er det først 
og fremst kultursektoren som må 
svi.» Det medfører at bibliotekfi-
lialen på Moa må leggjast ned. 
Slik går det. Også den hardt råka 
og stagnerande Terrakommunen 
Rana kuttar i det vesle kulturbud-
sjettet, melder Rana Blad. Heile 
1,7 mill. kroner er foreslått fjerna 
frå kulturavdelinga sitt magre 
budsjett på 36, 5 mill. i ein fireå-
rsperiode. Alt i 2012 skal 800.000 
sparast inn på kultur. Opningsti-
da på biblioteket skal på nytt re-
duserast. Truleg er det ikkje fleire 
filialar igjen å leggje ned.

Eg har sett på eit titals kom-
munar via tilfeldige avisoppslag. I 
fire av kommunane er det lagt 
opp til ei (vesentleg) styrking av 
biblioteket. I tre kommunar er det 
kutt. I tre andre er det om lag sta-
tus quo. Ti kommunar gir ikkje 

grunnlag for å seie noko allment 
om utviklinga innanfor den kom-
munale biblioteksektoren i 2012. 
Men det er i alle fall ikkje raude 
tal overalt. Nokre kommunar sat-
sar betydeleg på bibliotek. Eg trur 
dette har samanheng med dei 
mange nye og store kulturhusa 
som vert reiste, ikkje minst i dei 
søvnige halvstore byane våre og i 
skjørtekantskommunar nær stor-
byane. Inn i kulturhuset flyttar 
også biblioteket. Det vert større, 
betre og meir prangande enn før. 
God kultur kostar. Men det løn-
ner seg på sikt.

Då er det kanskje ikkje så farleg 
at talet på folkebibliotekavdelin-
gar går nedover. I 2010 var dette 
talet 768. I 2009 var det 784, i 
2008 799, i år 2000 1005. I 22 år 
på rad har talet gått nedover. Men 
samtidig har landet vårt opplevd 
den største sentraliseringsbølgja 
nokon gong. Det gjeld både na-
sjonalt, regionalt og lokalt. På 
alle nivå har straumane mot sen-
trum styrkt seg. Det får sjølvsagt 
konsekvensar for talet på biblio-
tekfilialar. Men eg gidd ikkje reise 

Budsjettid med 

sprikande 

 biblioteksignal
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meg til håplaus kamp for filiala-
ne, enten dette er bibliotek, bank 
eller post. Snart kjem forresten e-
bøkene og tek oss alle. Bokbåten 
Epos som trafikkerer den rike 
Vestlandskysten, skal eg derimot 
gjerne lenkje meg fast i. Han skal 
ikkje politikarane få senke. I Sogn 
og Fjordane, «liksomkulturfyl-
ket”, prøvde dei seg i fjor. Men 
båten fekk til slutt tre års prøve-
tid. I år har det derfor vore stilt.

Medieløyvinga til folkebiblio-

teka per innbyggjar vart i 2010 
redusert med 6 prosent, til kr 
28,77. I faste prisar har talet aldri 
vore så lågt. Det gir, i det minste, 
grunn til ettertanke. Men skilna-
dene mellom kommunane er 
enorme. Nokre kommunar hadde 
i 2010 medieutgifter per innbyg-
gjar godt over 100 kroner. Det 
galdt mellom anna fjellkommu-
nane Lom, Skjåk og Hemsedal, 
medan kystkommunane Verran, 
Leknes og Nordkapp så vidt pas-
serte 10 kroner per innbyggjar. 
For berre å nemne nokre tilfeldige 
kommunar. Kva skuldast forres-
ten slike store skilnader, år etter 
år? Dagens urbansosiologar bryr 
seg ikkje om slikt. Norsk sam-

funnsforsking treng ein ny Eilert 
Sundt som legg ut på ei observe-
rande langreise frå landsende til 
landsende.

I Kostra-språket ber folkebiblio-
teket framleis taparstempelet. I 
2010 utgjorde bibliotekutgiftene 
14,7 prosent av samla kommu-
nale netto driftsutgifter til kultur. 
Året før var talet 15,5 prosent 
Går vi tilbake til 2003, utgjorde 
bibliotekutgiftene 20 pst. av kul-
turbudsjettet. «Tallenes tale» er 
såleis heilt klar. Det er ikkje ein 
gong tendens til utflating. Men 
når vil dei positive signala eg 
konstaterte innleiingsvis, melde 
seg i Kostra-tala? Eller er talet på 
kommunar som satsar på biblio-
tek, så lite at det enno ikkje gir 
seg utslag i statistikken? Eg får 
det ikkje heilt til å rime, det heller. 

Mens eg skriv desse linjene, gir 
bibliotekarane i Sogndal, heim-
kommunen min, for ein gongs 
skuld lyd frå seg i lokalavisa. 
«Baklengs i framtida for Sogndal 
bibliotek?» er tittelen på innleg-
get i Sogn Avis (9.11) signert 
Gerd Vik på vegne av alle biblio-
tekarane i kommunen. Ho inn-

leiar slik: «Sogndal kulturhus fei-
rar 20-årsjubileum denne 
hausten. Skal «gåva» til innbyg-
gjarane i Sogndal i høve jubileet 
vere flytting av biblioteket til my-
kje dårlegare lokale i 2. etasje i 
kulturhuset?» 

For det er nemleg dette kommu-
nens mektige rådmann har signa-
lisert. Han gjer det fordi styreleia-
ren for det kommunale selskapet 
som eig kulturhuset, har gitt ut-
trykk for at noverande bibliotek-
lokale i 1. etasje eignar seg mykje 
betre som kommersielt utleigeob-
jekt. Og når rådmannen meiner 
det same, er det ingen politikarar 
som mæler i mot. Slik fungerer 
det i min heimkommune. 

Eg skjønnar godt at biblioteka-
rane i Sogndal er inderleg forban-
na. Sjølv vert eg i villreie. Men 
eitt er i alle fall sikkert: i kommu-
nar med tause politikarar og råd-
menn utan kulturforståing, går 
folkebiblioteka trasige tider i 
møte. Det trengs både engasjerte 
kulturpolitikarar og rådmenn 
med mot og visjonar for å utvikle 
det moderne, levande og mange-
kulturelle folkebiblioteket. 

«Vert folkebiblioteket 
igjen ein salderingspost?»
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Jeg har den siste tiden vært 
opptatt av et tankeeksperi-
ment: «trenger vi folkebibli-

oteket?» Jeg har kommet til at 
eksistensgrunnlaget til folkebi-
bliotekene i Norge i dag ikke len-
ger er tilstede. Det er mulig jeg 
tar feil, men slik jeg ser det så har 
folkebiblioteksektoren utspilt sin 
rolle, mulighetene for å styrke 
sektoren er nå forbi. Mulighete-
ne har vært der uten at sektoren 
har grepet fatt i dem. Fascineren-
de, om ikke annet. 
 For meg som lesepolitiker er 
det kun en ting som er viktig og 
det er å styrke leseferdighetene i 
befolkningen. Jeg har lenge trodd 
at folkebiblioteksektoren var den 
riktige sektoren til å kunne hjel-
pe de av befolkningen som treng-
te hjelp til å styrke leseferdighe-
tene. Hvordan kunne jeg ta så 
feil? At Kulturdepartementet 
vedtar og iverksetter et Leseår 
hvor hovedmålgruppen skulle 
være voksne som leser lite, at det 
bevilges millioner av kroner til 

prosjektet uten at man i ettertid 
kan se noen varige endringer 
overfor den gruppen tiltakene 
var tiltenkt, gjør meg egentlig 
bare trist. I Danmark er man 
opptatt av leseutfordringene, 
media skriver om det, og man 
har anerkjent den ressursen men-
nesker som i utgangspunktet 
ikke kan lese blir for samfunnet 
når de får tilpasset opplæring og 
lærer seg å lese, og ikke minst 
har man forstått at ved å lære 
blant annet ordblinde å lese, spa-
rer man samfunnet for milliarder 
av kroner hvert år. 
 De siste årene har jeg brukt 
mye tid på å forstå systemet, fin-
ne ut av hvor makten befinner 
seg og ikke minst lest statlige do-
kumenter i håp om å kunne på-
virke utviklingen slik at alle som 
ønsket det kunne lære å lese. Det 
er først nå jeg har erkjent at ved-
tak vedrørende lesepolitikk som 
besluttes i kultursektoren, har li-
ten verdi. Dette er en erkjennelse 
som gjør at jeg ser etter alterna-

tive løsninger på å styrke ferdig-
heten å kunne lese for den enkel-
te. 

Lesepolitikk

I vår ble stortingsmeldingen nr 
18 «Læring og fellesskap» - tid-
lig innsats og gode læringsmiljø-
er for barn, unge og voksne med 
særlige behov – utformet av 
kunnskapsdepartementet, ved-
tatt i Stortinget. I meldingen kan 
vi lese at «Det norske utdan-
ningssystemet er felles for alle og 
binder oss sammen. Kompetanse 
er samfunnets viktigste ressurs. 
Derfor er satsing på barnehage, 
utdanning og forskning noe av 
det viktigste vi som samfunn kan 
gjøre og noe regjeringen priorite-
rer svært høyt» 
 Forskningen er entydig, tidlig 
innsats er nøkkelen til å lykkes 
og hele fire av fem lesesvake elev-
er kan bli kvitt problemene sine 
hvis de får hjelp i løpet av de tre 
første skoleårene. Kunnskapsmi-
nisteren mener derfor at Pedago-B
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gisk-psykologisk tjeneste (PPT) 
og statlig spesialpedagogiske 
kompetansesentre skal samar-
beide tettere med skoler og kom-
muner for å bedre leseferdighe-
ten i befolkningen. Det er med 
andre ord kunnskapsdeparte-
mentet alene som har ansvaret 
lesepolitikken i samfunnet. 
I innst. 50 fra Kirke-, utdan-
nings- og forskningskomiteen 
blir det påpekt at det er «ønske-
lig at det på skolenivå bygges 
opp mer spesialisert kompetanse 
på de vanligste former for lære-
vansker som f.eks. lese-, skrive- 
og matematikkvansker». Det blir 
for meg påfallende at folkebibli-
otek, leseåret eller leseløftet ikke 
er nevnt i det hele tatt i utformin-
gen eller behandlingen av stor-
tingsmelding nr 18 om «Læring 
og fellesskap». Jeg undrer meg 
på hvorfor folkebiblioteksekto-
ren anser dette for ikke å være 
viktig og hvorfor man velger å 
holde seg borte slik at man defi-
nerer seg ut av barn- og unges 
læringsvilkår? Er det da annet å 
vente enn at f. eks rådmannen i 
Bærum foreslår å si opp alle sko-
lebibliotekarene i grunnskolen 
og ungdomsskolen, når folkebi-
blioteksektoren til en hver tid må 
definere sin plass i samfunnet et-
ter at de fleste beslutningene er 
tatt?

Styrk lesemønsteret ved å 

legg ned folkebiblioteket 

Lesemønsteret i befolkningen 
har vært i endring i lang tid, vi 
kunne allerede i St.meld. nr. 23 
(2008-2009) Bibliotek - Kunn-
skapsallmenning, møtestad og 
kulturarena i ei digital tid – lese 
om at folkebiblioteksektoren vil-
le møte utfordringer. » Nye for-
midlingskanalar vil etter kvart 
kunne føre til nye lesemønster og 
lesevanar også i Noreg, noko 
som kan verke inn både på bran-
sjen og på biblioteka. Dei fleste 
vanlege bibliotekbrukarane i 

Noreg må enno besøkje bibliote-
ket in persona for å låne bø-
ker…» 
 Slik jeg ser det vil to ulike 
grupperinger prege lesemønste-
ret i tiden fremover, og fellesnev-
neren for dem er at de ikke leser 
bøker. Den ene gruppen er de 
som ikke kan, den andre er de 
som ikke vil. Med andre ord vil 
færre og færre ha behov for et 
folkebibliotek. Og hva skal vi 
med folkebibliotek? Kun til å 
oppbevare bøker? 
 I dag bruker vi blant annet 
1,25 milliarder på netto driftsut-
gifter til folkebibliotekene i Nor-
ge. Kanskje det var på tide å re-
flektere over om utgiftene til 
folkebiblioteksektoren samsva-
rer med å oppfylle de forventnin-
gene som implisitt ligger i sam-
funnsoppdraget til sektoren? 
Eller om det finnes andre meir 
samfunnsnyttige måter å styrke 
leseferdigheten for de midlene? 
 I Sverige er en trend i tiden å 
snakke om å legge ned folkebi-
bliotek, tidligere har det vært 
politikere lengst ytterst på 
høyresiden som har hatt mo-
nopol på dette standpunktet, 
nå ser vi at flere og flere for-
fekter dette synet, både forske-
re og tidligere biblioteksympati-
sører. Det er med andre ord blitt 
legitimt å snakke om å legge 
ned folkebibliotek. 

Du er fæl! 

Jeg holdt et foredrag for 
biblioteksjefer og bibliote-
kansatte i Agder hvor jeg 
snakket om å styrke lesefer-
dighetene ved å legge ned fol-
kebiblioteket. Den første 
umiddelbare reaksjonen var 
fra en i publikum «du er fæl, 
bare helt fæl». Det kan godt 
være at jeg er det, men jeg mener 
at det er bedre å være i forkant 
og si noe om utviklingen og der-
med kunne være med å påvirke 
den, enn å sitte stille å se at en 

hel sektor blir nedlagt. 
 Det er mulig, klart det, at 
mitt tankeeksperiment «trenger 
vi folkebiblioteket?» ikke holder 
vann. Men jeg velger å se på mu-
ligheten til å forandre bibliotek-
strukturen i kommunene, og vel-
ger å påpeke hvor viktig det er at 
sektoren selv er med på endrin-
gene – slik at endringene er ba-
sert på analyser, erfaringer og 
planlegging fra sektoren selv. 
Og i kveld tok jeg det første 
skrittet for å styrke leseferdighe-
tene i min kommune fra kommu-
nestyrets talerstol …. 

Med denne teksten takker Ine 
Marit Torsvik Bertelsen for seg 
som spaltist i Bok og Bibliotek. 
Vi takker for samarbeidet - og 
spennende bidrag til bladet.
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Nye Deichman. “Er vi reolfiendtlige? Nei, men det 
er ikke reoloppstillingen og den numeriske klassifi-
kasjon som skal strukturere bygget. Grovt foren-
klet sier vi: Rensk lokalene og plantegningene for 
bøker og datamaskiner, betjeningspunkter, stoler 
og bord. Planlegg så hvilke brukersituasjoner og 
aktiviteter som fremtidsbiblioteket skal understøt-
te. Så kan innhold, verktøy og møbler for øvrig 
plasseres inn igjen slik at disse faktisk understøtter 
det vi ønsker å tilrettelegge for.

Liv Sæteren i nr 1/2011

Bibliotekerommet. 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 fast-
støpte vegger (i Tel Aviv har de bibliotek i en park, 
i Marnardal i en butikk, i Stavanger og København 
tilbyr de mobile sommerbibliotek – 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 skiller 
dem fra mennesker i andre offentlige institusjoner.

Odd Letnes på bokogbibliotek.no 30.6.

Bok og Bibliotek: Frykter du at et større innslag av 
blå kommunestyrer vil kunne påvirke den kommu-
nale bibliotekpolitikken negativt?
Tinnesand: Nei…
Bok og Bibliotek: …neivel?
Tinnesand: Det er ekstremt liten uenighet om bi-
bliotekpolitikken mellom de norske partiene. Det 
er ekstremt liten kontrovers om bibliotekpolitik-
ken. Det meste innen bibliotekpolitikken har hand-
let om mye eller lite penger til bibliotekene. Derfor 
tror og håper jeg at en kampanje som synliggjør 
bibliotekenes rolle i lokalsamfunnet kan gjøre at 
lokalpolitikeren ser at de sitter på en juvel i kom-
munen sin.

Intervju med Svein Arne Tinnesand i nr 2/2011.

E-bøker. Det er ingen selvfølge at norske bibliote-
ker må låne ut e-bøker. E-bøker er i utgangspunk-
tet noe man kopierer, ikke noe man låner.

Tobias Brox på bokogbibliotek.no 17.10.

Såret. Eg løfta handa mi, heldt ho opp framfor meg 
og stirde på kulturministeren mellom tommelen og 
peikefingeren. Da såg eg korleis kulturministeren 
heva hovudet og festa auga på kameraet. Ho sat i 
den raude stolen og eg sat her, og leppene hennar 
starta å røre seg. Eg gjekk ned på kne, handa fram-
leis framfor ansiktet, eg la meg inntil tven, og eg 
høyrte stemma hennar, kvikrande: Eg vil ha deg.

Lars Petter Sveen i nr 3/2011

Verdigrunnlag. Vi skal ha bredde og mangfold. 
Men jeg tror at vi også i større grad skal tørre å 
være smale. Vi skal formidle det som markedskref-
tene ikke vil ta i, det rare, det sære, og det som er 
livsens og dødsens alvor.

Mona Eklund i nr 1/2011

Formidling. Disse undersøkelsene understøtter 
mye av det jeg mener er problemene ved Lesetips 
(Horten bibliotek), både når det gjelder hva som 
formidles og hvordan. Når jeg ser på hvordan de to 
bibliotekene formidler, er BI-biblioteket igjen en 
vinner. Nattbordet (BI) har naturligvis sine svakhe-
ter det òg, der er det store forskjeller mellom skri-
bentene, men bloggen inneholder mye bra som 
mange folkebibliotekarer kunne lært mye av. Det 
er ikke så mye som skal til: Enkle grep som å sig-
nere innleggene og å heller bruke pronomenet 
«jeg» enn «man» kunne ha gitt Horten og mange 
andre folkebibliotek sine bokomtaleblogger et 
stort løft. Å forsøke å grundigere formulere hva 
som engasjerer ved verket som omtales er også et 
viktig grep; entusiasme smitter, og bokomtalene vil 
i større grad fungere som litteraturformidling. 

Katrine Judith Urke i nr 5/2011
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1.

I 
dei dagane lét himmelen opna seg og stjernene talte og ein vind kom inn frå sør, 

frå dei mektige fjella som reiste seg lik arkaiske gudar i den svarte ørkennatta. 

Ein fattig mann drog med kone frå byen Sirte i Libya, og opp til Qasr Abu Hadi. 

Mens dei var der, kom tida da ho skulle føde, og ho fekk sonen sin, den førstefødde. 

Ho sveipte han og la han i ei krubbe, for all sanda måtte ikkje kome til dei små, 

blenkande augo og den nyopna munnen.

 Det var nokre berbarar der i området som var drive på flukt og som ønskte å slå 

seg ned i dei vestlege ørkentraktene i Libya. Dei kom over det fattige paret med den 

nyfødde, og dei ønskte barnet og foreldra eit langt og lukkeleg liv. Kanskje vil han 

verte ein som styrer dette landet inn i velstand og fred, sa ein av dei. Kanskje han 

vil hjelpe alle oss utstøytte og fattige, og skape ei betre verd, sa ein annan. Faren 

undra seg over lukkeønska frå dei framande, men mora gøymde alt dette i hjartet 

sitt og grunda på det.

 Da åtte dagar var gått, og dei framleis ikkje hadde eit namn, kalla dei han Muam-

mar  Muhammad Abu Minyar al-Gadaffi. 

Dette er første avsnitt av Bok og Biblioteks julekalender: 

Kongen av Libya, av Lars Petter Sveen.

Les hele kalenderen på www.bokogbibliotek.no

Kongen  
 av Libya
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