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www.bokogbibliotek.no   •   Telefon: 41 33 77 86

Papir og nett – i ett

Alle abonnenter får nå full tilgang til en digital utgave av  
Bok og Bibliotek i tillegg til papirutgaven.

Ved første gangs innlogging på ”Min side”, kan du 
logge deg på med abonnentnummer og postnummer. 

www.bokogbibliotek.no/minside

Vi anbefaler at du oppdaterer din profil med eget  
passord og registrerer din e-post, så får du  
automatisk beskjed når neste utgave er lagt ut.

Logg deg inn dersom du allerede er abonnent 
eller registrer deg som ny bruker og abonner på 
løsningen som passer best for deg!

Bok og Bibliotek er Norges eneste  

frittstående bibliotektidsskrift.  

Vi kommer med 6 utgaver i året  

og bringer regelmessig artikler og  

intervjuer om bibliotekutvikling, bøker, 

lesing og formidling,  bibliotekdesign  

og – teknologi, bibliotekpolitikk, 

 forskning og debatt.
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En fornyende blogg Lyriske bekjennelser Kompetanse 2015
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I 2013 får du som abonnent på 

Bok og Bibliotek tilgang til bladet 

på alle plattformer: Papir, pc/Mac, 

nettbrett og mobiltelefon. 

Mer informasjon kommer 

på www.bokogbibliotek.no 

på nyåret.

Debatten om

Nasjonalbiblioteket

Bok og Bibliotek på alle plattformer

Med dette ønsker 

vi alle lesere en 

god jul og et godt nytt år.
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I 2013 får du som abonnent på Bok og Bibliotek tilgang til bladet på alle plattformer: Papir, pc/Mac, nettbrett og mobiltelefon. 

Mer informasjon kommer 
på www.bokogbibliotek.no 
på nyåret.

Bok og Bibliotek på alle plattformer Kampen om litteraturen



Med eBokBib kan du finne, låne og lese e-bøker fra biblioteket. 
eBokBib  er gratis og kan lastes ned fra Apples App Store.

eBokBib med låneren i fokus
Det er enkelt å bruke eBokBib. Du logger inn 
med ditt nasjonale lånekort og tilhørende 
PIN-kode. Hvis du ikke har nasjonalt lånekort, 
kan du logge på med lokalt lånernummer og 
tilhørende PIN-kode hvis biblioteket ditt har 
åpnet for dette.

eBokBib gir deg automatisk tilgang til å låne 
eller reservere tilgjengelige titler. Dersom 
bibliotekene du er tilknyttet ikke tilbyr utlån 
igjennom eBokBib, vil du uansett kunne laste 
ned og lese alle de fritt tilgjengelige titlene 
som er lagt inn i eBokBib.

Deichmanske først ut
Deichmanske bibliotek har bidratt med 
gode innspill i utformingen av eBokBib. 
Deichmanske bibliotek er det første 
biblioteket som gir sine lånere anledning 
til å låne e-bøker i eBokBib.

Slik laster du ned eBokBib
Gå til Apples App Store og søk etter 
eBokBib, eller scan QR-koden under.

eBokBib er utviklet av 
Bibliotek-Systemer as

Nyhet! 
Nå kan du låne e-bøker 
fra biblioteket  med eBokBib

eBokBib

Nå kan du låne e-bøker 
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Gi ungdom spennende bøker En bokkonservator forteller Sprek 100-åring på Gjøvik
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Kjør debatt! Men er vi klar for det?

Torsdag 11. oktober åpnet 
kulturminister Hadia Tajik den 
nye Bokhylla.no. I den digitale 
bokhylla vil nær alle bøker 
 utgitt i Norge til og med år 
2000 bli fritt tilgjengelige  
på internett.

Bokhylla.no ble først lansert som et prøve-prosjekt i 2009. Det ble etter en avtale fra  28. august i år mellom Nasjonalbiblioteket  og Kopinor bestemt at tjenesten skulle gjøres permanent. Bokhylla.no vil inneholde rundt 250 000 bøker når den er komplett i 2017.

Adm. direktør for Kopinor Yngve Slettholm, styreleder i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening Jørgen Lorentzen, kulturminister Hadia 

Tajik, nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein og forfatter Jan Kjærstad. (Foto: Odd Letnes) 

Returadresse: Bok og BibliotekDB Partner AS, Postboks 163,
1319 Bekkestua

-postabonnementB

Bibliotek som byutvikling Sparekniv Norge rundt Nasjonalbiblioteket svarer

N
r. 

5.
 2

01
1

N
r. 

1.
 2

01
2BoB – N

r. 1. 2012

Årets bibliotekprosjekt 2011

Bok og 
Bibliotek

Et av argumentene for utlån av e-bøker er at bibliotekarene kan tilføre en merverdi til selve teksten. Formidling, er løsenordet. Men er det ikke slik at rollen som mellomledd blir stadig mer tvilsom når vi snakker om elektroniske filer? Er det ikke slik at læresetningen om at «den korteste avstand mellom to punkter er en rett linje», er like relevant i en digital hverdag som i klassisk geometri? Brukeren vil ikke se poenget i å oppsøke biblioteket, verken fysisk eller på nettet, for å laste ned e-bøker. Den rasjonelle løsningen, er at forlagene selv, eventuelt i samarbeid med sine bokhandlere, står for salg, utlån eller strømming av e-bøker. Nå ble nylig den første strømmingstjenes-ten for lydbøker lansert i Norge, og snart kommer det sikkert tilsvarende for e-bøker.

De forsøkene vi vil se i år på utlån av e-bøker fra norske folkebibliotek, er 

et forsøk på å klamre seg til Guten-berg-tradisjonen. Her går forlagene og bibliotekene i samme felle. I de utlånsordningene som skal prøves ut, kopierer man ventelisteordningen fra papirbøkenes verden. Når en e-bok er utlånt, må neste interesserte bruker «stå i kø» inntil boka er blir «ledig». I en verden hvor brukerne er vant til å få det de ønsker på nettet umiddel-bart, vil de på sikt ikke godta en slik friksjon.

Jeg er en varm tilhenger av bibliotek og ser på folkebibliotekene som viktige kulturinstitusjoner. Kungliga Biblioteket i Sverige utga nylig en bok hvor de spurte om biblioteket fortsatt finnes om 20 år. Refrenget i boka er et rungende Ja. Jeg håper også at vi har folkebibliotek om 20 år. Men jeg tror bibliotekforskerne og biblioteka-rene har en utfordring i å redefinere institusjonens oppgaver og tjenester. Det må utvikles et bibliotek hvor 

utlån av e-bøker ikke er alfa og omega. Biblioteket må i større grad ta rollen som kunnskapsformidler og læringsarena, og litteraturhus og møtested. Vi trenger biblioteket som et intellektuelt og åndelig fristed, også om 20 år, hvor man ikke er konsu-ment eller avkreves noen form for motytelse for å bruke det.

Dersom bibliotekvesenet likevel skal ha utlån av e-bøker som en primær-oppgave i framtiden, ser jeg bare én rasjonell løsning: At staten overtar det hele og samler alt i én nasjonal utlånssentral for e-bøker, for eksem-pel under Nasjonalbiblioteket, basert på en økonomi som tilgodeser rettighets haverne på en fornuftig måte. Men da snakker vi vel om litterær institusjon som, sett med dagens øyne, virker en smule utopisk?

– Odd Letnes

E-boka utfordrer ikke bare forlagene og bokhandlene, men også biblioteket.

Utfordreren

Tirsdag 22.mars ble rundt 400 deltagere på BIBSYS-møtet 2011 informert om hvilket systemvalg BIBSYS har tatt. For nå er BIBSYS slik vi har kjent det fra tidlig på 70-tallet, snart over i historien. Med det settes det sluttstrek for nesten 40 år med egenutvikling og drift av dagens BIBSYS.
 Det mest oppsiktsvekkende ved fellesmøtet var at det ikke var avsatt tid til spørsmål, og at ikke de 400 deltagerne lot seg provosere av dette. BIBSYS-bru-kere har alltid vært lojale! Kan-skje de visste mer enn underteg-nede.  Selv satt jeg igjen med fire spørsmål:

•	 Holder OCLCs visjon for framtiden?
•	 Hva er de økonomiske  konsekvensene?
•	 Hvor er det nasjonale  perspektivet?
•	 Er fortsatt satsing på et stort  og komplisert bibliotek- system framtidens løsning?

OCLCs visjon
Visjonen kan utrykkes ved begre-pene Web Scale og Economics of Scale. Economics of Scale er en god gammel OCLC-strategi. Jeg hørte den første gang som fersking på IFLA-møtet i Bryssel i 1978! Det var OCLCs legendariske di-rektør Frederick Kilgour som fore-leste og viste til at man ikke kom-mer langt ved å være liten.

 Web Scale er den størrelsen i form av økonomi og brukere man må ha for å lykkes på ve-ven. Vice president Robert Mur-ray fra OCLC illustrerte dette poenget ved å kritisere bibliote-kene for feil web-strategi. På ve-ven er det kun de store som over-lever, og disse blir stadig større og rikere. Bibliotekene derimot er ikke tilstrekkelig synlige, og blir ikke det dersom man fortset-ter som isolerte øyer i vevens gi-gantiske informasjonsunivers, sa Murray til applaus.
 Ingen blir lykkelig som liten lenger. Dersom man tror at bi-bliotekene kan bli synlige på ve-ven som et globalt tilbud, finnes det neppe reelle alternativer for OCLC. I så fall har BIBSYS valgt rett. Usikkerheten i valget av OCLC er at man har gått inn i en utviklingskontrakt, og faktisk ikke vet ennå hva man får. Men dette forholdet gjenspeiler jo sje-la til BIBSYS, og er kanskje et forsøk på å holde fortsatt liv i de ikke helt små utviklingsressurse-ne BIBSYS sitter på en stund til. Alternativt måtte BIBSYS gått inn i en vanskelig omstillingspro-sess for mange av sine ansatte.

Økonomi
Det mest overraskende ved dette informasjonsmøtet var det full-stendige fraværet av enhver antyd-ning til hvilke kostnader man står overfor. Vil anskaffelse av et kom-mersielt system medføre innspa-

ringer på driftskostnader (neppe) eller personalkostnader (burde på sikt være høyst sannsynlig)? Jeg fikk gjennom pausesam-taler med folk som har ”vært med en stund” inntrykk av at man faktisk ikke visste med sik-kerhet hvilken framtid dagens utviklingspersonale i BIBSYS har, og dermed vet man jo heller ikke hvordan morgendagens økonomi ser ut. Men i arbeidet med å konvertere data og funk-sjoner til nytt system er det tyde-lig at det blir helt nødvendig å ha med disse ressursene videre framover.
 I siste BIBSYS-nytt (nr 1/2011), som kom etter møtet, letter man imidlertid litt på slø-ret. Det blir større driftskostna-der i en overgangsperiode, og man har søkt Kunnskapsdepar-tementet om å få dekket disse merkostnadene. Departementet innfrir sjelden slike ønsker, men man kan jo håpe. Bibliotekene og deres institusjoner må nok akseptere den regningen som kommer uansett. 

 For øvrig er det noe paradok-salt at eksisterende standarder som NORMARC og BIBSYS-MARC ikke lar seg konvertere direkte til MARC21. Blant data-folk er dette neppe overraskende, men blant de som en gang trodde at MARC-formatene skulle byg-ge ned grensene for dataflyt mel-lom land og systemer, må det være skuffende. 
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Tirsdag 22.mars ble rundt 400 deltagere på BIBSYS-møtet 2011 informert om hvilket systemvalg BIBSYS har tatt. For nå er BIBSYS slik vi har kjent det fra tidlig på 70-tallet, snart over i historien. Med det settes det sluttstrek for nesten 40 år med egenutvikling og drift av dagens BIBSYS.
 Det mest oppsiktsvekkende ved fellesmøtet var at det ikke var avsatt tid til spørsmål, og at ikke de 400 deltagerne lot seg provosere av dette. BIBSYS-bru-kere har alltid vært lojale! Kan-skje de visste mer enn underteg-nede.  Selv satt jeg igjen med fire spørsmål:

•	 Holder OCLCs visjon for framtiden?
•	 Hva er de økonomiske  konsekvensene?
•	 Hvor er det nasjonale  perspektivet?
•	 Er fortsatt satsing på et stort  og komplisert bibliotek- system framtidens løsning?

OCLCs visjon
Visjonen kan utrykkes ved begre-pene Web Scale og Economics of Scale. Economics of Scale er en god gammel OCLC-strategi. Jeg hørte den første gang som fersking på IFLA-møtet i Bryssel i 1978! Det var OCLCs legendariske di-rektør Frederick Kilgour som fore-leste og viste til at man ikke kom-mer langt ved å være liten.

 Web Scale er den størrelsen i form av økonomi og brukere man må ha for å lykkes på ve-ven. Vice president Robert Mur-ray fra OCLC illustrerte dette poenget ved å kritisere bibliote-kene for feil web-strategi. På ve-ven er det kun de store som over-lever, og disse blir stadig større og rikere. Bibliotekene derimot er ikke tilstrekkelig synlige, og blir ikke det dersom man fortset-ter som isolerte øyer i vevens gi-gantiske informasjonsunivers, sa Murray til applaus.
 Ingen blir lykkelig som liten lenger. Dersom man tror at bi-bliotekene kan bli synlige på ve-ven som et globalt tilbud, finnes det neppe reelle alternativer for OCLC. I så fall har BIBSYS valgt rett. Usikkerheten i valget av OCLC er at man har gått inn i en utviklingskontrakt, og faktisk ikke vet ennå hva man får. Men dette forholdet gjenspeiler jo sje-la til BIBSYS, og er kanskje et forsøk på å holde fortsatt liv i de ikke helt små utviklingsressurse-ne BIBSYS sitter på en stund til. Alternativt måtte BIBSYS gått inn i en vanskelig omstillingspro-sess for mange av sine ansatte.

Økonomi
Det mest overraskende ved dette informasjonsmøtet var det full-stendige fraværet av enhver antyd-ning til hvilke kostnader man står overfor. Vil anskaffelse av et kom-mersielt system medføre innspa-

ringer på driftskostnader (neppe) eller personalkostnader (burde på sikt være høyst sannsynlig)? Jeg fikk gjennom pausesam-taler med folk som har ”vært med en stund” inntrykk av at man faktisk ikke visste med sik-kerhet hvilken framtid dagens utviklingspersonale i BIBSYS har, og dermed vet man jo heller ikke hvordan morgendagens økonomi ser ut. Men i arbeidet med å konvertere data og funk-sjoner til nytt system er det tyde-lig at det blir helt nødvendig å ha med disse ressursene videre framover.
 I siste BIBSYS-nytt (nr 1/2011), som kom etter møtet, letter man imidlertid litt på slø-ret. Det blir større driftskostna-der i en overgangsperiode, og man har søkt Kunnskapsdepar-tementet om å få dekket disse merkostnadene. Departementet innfrir sjelden slike ønsker, men man kan jo håpe. Bibliotekene og deres institusjoner må nok akseptere den regningen som kommer uansett. 

 For øvrig er det noe paradok-salt at eksisterende standarder som NORMARC og BIBSYS-MARC ikke lar seg konvertere direkte til MARC21. Blant data-folk er dette neppe overraskende, men blant de som en gang trodde at MARC-formatene skulle byg-ge ned grensene for dataflyt mel-lom land og systemer, må det være skuffende. 
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Festivalrusen

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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Relasjonskompetanse– hva er det for noe? Litteraturformidling:Horten vs. Handelshøyskolen BI
Exit BIBSYS– folkebibliotek blir tapere?
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Bibliotekjakt i Finnmark

Tirsdag 22.mars ble rundt 400 deltagere på BIBSYS-møtet 2011 informert om hvilket systemvalg BIBSYS har tatt. For nå er BIBSYS slik vi har kjent det fra tidlig på 70-tallet, snart over i historien. Med det settes det sluttstrek for nesten 40 år med egenutvikling og drift av dagens BIBSYS.
 Det mest oppsiktsvekkende ved fellesmøtet var at det ikke var avsatt tid til spørsmål, og at ikke de 400 deltagerne lot seg provosere av dette. BIBSYS-bru-kere har alltid vært lojale! Kan-skje de visste mer enn underteg-nede.  Selv satt jeg igjen med fire spørsmål:

•	 Holder OCLCs visjon for framtiden?
•	 Hva er de økonomiske  konsekvensene?•	 Hvor er det nasjonale  perspektivet?

•	 Er fortsatt satsing på et stort  og komplisert bibliotek- system framtidens løsning?
OCLCs visjon
Visjonen kan utrykkes ved begre-pene Web Scale og Economics of Scale. Economics of Scale er en god gammel OCLC-strategi. Jeg hørte den første gang som fersking på IFLA-møtet i Bryssel i 1978! Det var OCLCs legendariske di-rektør Frederick Kilgour som fore-leste og viste til at man ikke kom-mer langt ved å være liten.

 Web Scale er den størrelsen i form av økonomi og brukere man må ha for å lykkes på ve-ven. Vice president Robert Mur-ray fra OCLC illustrerte dette poenget ved å kritisere bibliote-kene for feil web-strategi. På ve-ven er det kun de store som over-lever, og disse blir stadig større og rikere. Bibliotekene derimot er ikke tilstrekkelig synlige, og blir ikke det dersom man fortset-ter som isolerte øyer i vevens gi-gantiske informasjonsunivers, sa Murray til applaus. Ingen blir lykkelig som liten lenger. Dersom man tror at bi-bliotekene kan bli synlige på ve-ven som et globalt tilbud, finnes det neppe reelle alternativer for OCLC. I så fall har BIBSYS valgt rett. Usikkerheten i valget av OCLC er at man har gått inn i en utviklingskontrakt, og faktisk ikke vet ennå hva man får. Men dette forholdet gjenspeiler jo sje-la til BIBSYS, og er kanskje et forsøk på å holde fortsatt liv i de ikke helt små utviklingsressurse-ne BIBSYS sitter på en stund til. Alternativt måtte BIBSYS gått inn i en vanskelig omstillingspro-sess for mange av sine ansatte.
Økonomi
Det mest overraskende ved dette informasjonsmøtet var det full-stendige fraværet av enhver antyd-ning til hvilke kostnader man står overfor. Vil anskaffelse av et kom-mersielt system medføre innspa-

ringer på driftskostnader (neppe) eller personalkostnader (burde på sikt være høyst sannsynlig)? Jeg fikk gjennom pausesam-taler med folk som har ”vært med en stund” inntrykk av at man faktisk ikke visste med sik-kerhet hvilken framtid dagens utviklingspersonale i BIBSYS har, og dermed vet man jo heller ikke hvordan morgendagens økonomi ser ut. Men i arbeidet med å konvertere data og funk-sjoner til nytt system er det tyde-lig at det blir helt nødvendig å ha med disse ressursene videre framover.
 I siste BIBSYS-nytt (nr 1/2011), som kom etter møtet, letter man imidlertid litt på slø-ret. Det blir større driftskostna-der i en overgangsperiode, og man har søkt Kunnskapsdepar-tementet om å få dekket disse merkostnadene. Departementet innfrir sjelden slike ønsker, men man kan jo håpe. Bibliotekene og deres institusjoner må nok akseptere den regningen som kommer uansett.  For øvrig er det noe paradok-salt at eksisterende standarder som NORMARC og BIBSYS-MARC ikke lar seg konvertere direkte til MARC21. Blant data-folk er dette neppe overraskende, men blant de som en gang trodde at MARC-formatene skulle byg-ge ned grensene for dataflyt mel-lom land og systemer, må det være skuffende. 

D
eb

at
t

A
v 

H
an

s 
M

ar
ti

n 
Fa

ge
rl

i, 
da

gl
ig

 le
de

r 
i A

B
M

-m
ed

ia

Farvel til blåskjermen  – BIBSYS blir OCLC-bibliotek

                   48           3 / 2011           Bok og Bibliotek

Tirsdag 22.mars ble rundt 400 deltagere på BIBSYS-møtet 2011 informert om hvilket systemvalg BIBSYS har tatt. For nå er BIBSYS slik vi har kjent det fra tidlig på 70-tallet, snart over i historien. Med det settes det sluttstrek for nesten 40 år med egenutvikling og drift av dagens BIBSYS.
 Det mest oppsiktsvekkende ved fellesmøtet var at det ikke var avsatt tid til spørsmål, og at ikke de 400 deltagerne lot seg provosere av dette. BIBSYS-bru-kere har alltid vært lojale! Kan-skje de visste mer enn underteg-nede.  Selv satt jeg igjen med fire spørsmål:

•	 Holder OCLCs visjon for framtiden?
•	 Hva er de økonomiske  konsekvensene?•	 Hvor er det nasjonale  perspektivet?

•	 Er fortsatt satsing på et stort  og komplisert bibliotek- system framtidens løsning?
OCLCs visjon
Visjonen kan utrykkes ved begre-pene Web Scale og Economics of Scale. Economics of Scale er en god gammel OCLC-strategi. Jeg hørte den første gang som fersking på IFLA-møtet i Bryssel i 1978! Det var OCLCs legendariske di-rektør Frederick Kilgour som fore-leste og viste til at man ikke kom-mer langt ved å være liten.

 Web Scale er den størrelsen i form av økonomi og brukere man må ha for å lykkes på ve-ven. Vice president Robert Mur-ray fra OCLC illustrerte dette poenget ved å kritisere bibliote-kene for feil web-strategi. På ve-ven er det kun de store som over-lever, og disse blir stadig større og rikere. Bibliotekene derimot er ikke tilstrekkelig synlige, og blir ikke det dersom man fortset-ter som isolerte øyer i vevens gi-gantiske informasjonsunivers, sa Murray til applaus. Ingen blir lykkelig som liten lenger. Dersom man tror at bi-bliotekene kan bli synlige på ve-ven som et globalt tilbud, finnes det neppe reelle alternativer for OCLC. I så fall har BIBSYS valgt rett. Usikkerheten i valget av OCLC er at man har gått inn i en utviklingskontrakt, og faktisk ikke vet ennå hva man får. Men dette forholdet gjenspeiler jo sje-la til BIBSYS, og er kanskje et forsøk på å holde fortsatt liv i de ikke helt små utviklingsressurse-ne BIBSYS sitter på en stund til. Alternativt måtte BIBSYS gått inn i en vanskelig omstillingspro-sess for mange av sine ansatte.
Økonomi
Det mest overraskende ved dette informasjonsmøtet var det full-stendige fraværet av enhver antyd-ning til hvilke kostnader man står overfor. Vil anskaffelse av et kom-mersielt system medføre innspa-

ringer på driftskostnader (neppe) eller personalkostnader (burde på sikt være høyst sannsynlig)? Jeg fikk gjennom pausesam-taler med folk som har ”vært med en stund” inntrykk av at man faktisk ikke visste med sik-kerhet hvilken framtid dagens utviklingspersonale i BIBSYS har, og dermed vet man jo heller ikke hvordan morgendagens økonomi ser ut. Men i arbeidet med å konvertere data og funk-sjoner til nytt system er det tyde-lig at det blir helt nødvendig å ha med disse ressursene videre framover.
 I siste BIBSYS-nytt (nr 1/2011), som kom etter møtet, letter man imidlertid litt på slø-ret. Det blir større driftskostna-der i en overgangsperiode, og man har søkt Kunnskapsdepar-tementet om å få dekket disse merkostnadene. Departementet innfrir sjelden slike ønsker, men man kan jo håpe. Bibliotekene og deres institusjoner må nok akseptere den regningen som kommer uansett.  For øvrig er det noe paradok-salt at eksisterende standarder som NORMARC og BIBSYS-MARC ikke lar seg konvertere direkte til MARC21. Blant data-folk er dette neppe overraskende, men blant de som en gang trodde at MARC-formatene skulle byg-ge ned grensene for dataflyt mel-lom land og systemer, må det være skuffende. 
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Vi sitter på hver vår tue og vi liker det. Vi styrer med vårt og vi liker det. Vi vil sysle med vårt. På den måten vi ønsker å sysle med vårt. Det skaper samhold. Det skaper trygghet. Det vi ikke liker er innblanding. Hvem liker inn-blanding?
 Jeg bor i provinsen. For hundre og femti år siden gikk vi i høygaffeltog mot at kong Karl IV ville koble oss til en veg. Hva skulle vi med veg? Vi hadde det bra. Vi satt i hver vår grend og vi likte det. Vi styrte med vårt og vi likte det. Det skapte samhold. Det skapte trygghet. En veg kunne bli brukt av folk vi ikke kjente. Folk vi ikke likte. Fremmede som ville lage rot. Som ville ødelegge. Samhol-det. Tryggheten. Fremmede som kunne si at vi gjorde ting dumt. 

At vi burde forandre oss. Hvem liker å gjøre ting dumt? Hvem liker å forandre seg? Hvem liker fremmede som tenker noe vi ikke har tenkt? Få. Veldig få. Vi liker ikke dårlige budsjet-ter. Hvem liker dårlige budsjet-ter? Dårlige budsjetter setter rammer vi ikke liker. Rammer som betyr færre åpningstimer enn vi ønsker. Færre bøker, færre arrangementer, færre besøk, færre utlån, færre venner. Hvem liker å få færre venner? Jeg, noen, kanskje mange, syntes det er greit med få venner.  En håndfull gode er nok. Men det tar seg ikke ut på facebook eller KOSTRA. Derfor ønsker mange, noen, jeg, å holde oss unna fremmede som opererer med målbare tall på venner, besøk og utlån. Vi liker det ikke. For vi vil sitte på hvert vårt  

bibliotek og styre og sysle med vårt. På den måten vi liker å styre og sysle med vårt. Hundre og femti år etter høygaffeltoget. Det er det ikke mange som kan. Vi kan. Fremmede som hevder at ting må forandres i vårt vesen, skaper utrygghet. Da griper vi til trygge våpen. Vi griper til kommunens brukerundersøkelse. Vi griper Vetle Lid Larsen. Vi griper til våpen som sikrer at alt blir som det alltid, nesten, har vært. Og hvis fremmede fortsatt hevder at ting må forandres i vårt vesen, da griper vi til vårt sterkeste våpen; vi griper til taushet.
 For vi vil ha fred. For vi gjør vårt beste. For vi vil det beste. Ut fra de rammene vi har. For mange, for noen, for få.

– Øystein Stabell

Om vår 
stand 

Vi er så populære at vi 
nærmest drukner i drift. 
Med en slik hverdag er 

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

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

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

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

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

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

Faren ved 
å være populær
Skal bæreposer være gratis, eller skal de koste en krone? Skal vi låne ut 
bøker til folk som har glemt lånekortet? For noen i bibliotekene oppfattes 
dette kanskje som prinsipielle spørsmål, men vår påstand er at hvis slike 
diskusjoner får ta for mye av oppmerksomheten internt, kan de blokkere for 
for den faglige refeksjonen. Prinsipielle, faglige diskusjoner risikerer å 
drukne i bagateller.
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Arenaer for faglige diskusjo-
ner og refleksjon – et leder-
ansvar. Det finnes også andre 
arenaer for refleksjon. Faglige 
samtaler foregår ofte i uformelle 
sammenhenger. Det kan være i 
lunsjpausen, i en skrankevakt, 
mellom hyllene, på kontor, i gan-
gen eller kanskje i en blogg.
 Rom for og inspirasjon til re-
fleksjon og faglig utvikling er i 
stor grad et lederansvar. Selvsagt 
har alle ansvar for egen jobb og 
at den utføres på best mulig 
måte. Men i bunn og grunn er 
det lederens ansvar å skape det 
rommet som skal til for at reflek-
sjon blir mulig. Uten ledelsens 
engasjement og vilje til å gå for-
an som et godt eksempel, vil det 
være vanskelig å opprettholde 
fokuset og prioritere den faglige 
samtalen.
 For å kunne reflektere over 
egen virksomhet trenger vi gode 
eksempler, som situasjoner eller 

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

E-læringskurset 23 ting om 
2.0. Siden 2008 har nærmere 
1000 gjennomført dette kurset el-
ler varianter av det for å lære seg 
å bruke de mest sentrale sosiale 
medier. Etter gjennomgang av 
hvert enkelt verktøy, skulle kurs-
deltagerne reflektere over det de 
hadde erfart på egen blogg. Gjaldt 
det Facebook, skulle man skrive 
nærmere om tjenesten og reflek-
tere over hva Facebook kan bru-
kes til både i arbeid og privat. 
Deltagerne kommenterte også 
innleggene på hverandres blogger 
slik at den faglige samtalen ble 
spredt på en rekke blogger.

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

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

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

God service.
Får brukerne våre 
bedre service av 
at vi bruker mye 
tid på å diskutere 
utseendet på 
merketape for 
krim eller 
pensumbøker 
eller at vi irriterer 
oss over at det 
blir rotete når 
studenter flytter 
på møblene?
(Illustrasjonsfoto:
Trond Isaksen)
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– et apropos til ”Faren ved å være populær” (Bok og Bibliotek nr 4/2011)
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Ja til boklov

OPPLAGSKONTROLLERT

Jeg er for en norsk boklov og fastpris på bøker. Jeg er ikke 
for loven av hensyn til forlagene eller bokhandlene. Jeg er 
for en boklov av hensyn til forfatteren, den norske litteratu-
ren og leseren.

Når jeg hører argumenter med ensidig markedsvinkling 
som sier at en boklov vil holde prisene oppe og dermed re-
dusere forbrukernes valgmuligheter, tenker jeg: Er det nå 
virkelig så galt å betale 350 kroner for en norsk roman? Det 
er mye i forhold til i England og USA, ja. Men å sammen-
likne det lille norske markedet med verdens største, gir liten 
mening. I så fall må man også spørre: Hva er lønnsnivået i 
Storbritannia og USA i forhold til det norske? Hvor mye 
koster maten der, biler, bensin, vin?

Det spørsmålet som ligger i bunnen av hele prosjektet 
”Norsk boklov” er i min verden ganske enkelt: Hvor viktig 
er det for oss i Norge å ha en bred og variert norskspråklig 
bokflora? Dersom man mener at det er viktig, tror jeg det er 
risikabelt å åpne opp for markedets frie flyt. Det skal ikke 
mye fantasi til for å se for seg hvordan store deler av littera-
turen da ville havne i skyggen av bestselgerstablene på Rimi 
og ICA. Slik har det vært i Danmark i flere år, men ifølge 
danske medier ser det nå ut til at stemningen hos våre na-
boer i sør svinger i retning av den tenkningen som ligger 
bak en boklov.

Nå skal vi selvsagt ikke konkludere med at 350 kroner er 
lite penger. Men jeg er villig til å velge bort enkelte andre 
ting for å kunne kjøpe noen bøker i året. Jeg ser på det som 
mitt lille bidrag til å demme opp for invasjonen av bedrifter 
som Amazon. Amazon har brukervennlige priser, ja, men 
bak fasaden lurer en kynisk rovdyrkapitalist som tvang hele 
den amerikanske bokbransjen i kne og som behandler sine 
ansatte på en måte som passer dårlig med hva vi er vant til 
i Norge. Synes man 350 kroner er for dyrt for en bok, så 
har vi jo biblioteket! Samme bok som e-bok vil også koste 
ca 30 prosent mindre enn papirutgaven, og venter man ett 
år, får man gjerne boka i pocketformat til rundt 100-lap-
pen.

For bibliotekenes del er det viktig at en boklov viderefører 
rabattordningene fra dagens bransjeavtale. Det er foreløpig 
ingen signaler som sier noe annet.

REDAKSJONELT

Søknadsfrist 20. juni 2013.

Vedlegg kan leveres per post til:
Fritt Ord
Uranienborgveien 2
0258 Oslo

Kontaktperson:
Oskar Kvasnes, Fritt Ord, 
tlf. 23 01 46 44 og e-post:
oskar.kvasnes@fritt-ord.no

Broderfolk!
Tilskudd til litteraturformidling i bibliotekene, 2013–14

Fritt Ord er en allmennyttig, privat stiftelse. Fritt Ords fremste formål er å verne om og 
styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt 
og den uredde bruk av det frie ord.

Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 50 000 til formidling av svensk, dansk og norsk sakprosa og 

skjønnlitteratur. Prosjekter som formidler samtidslitteratur eller vår felles skandinaviske 

kultur- og litteraturhistorie, blir prioritert. Det kan eksempelvis søkes midler til seminarer, 

opplesninger, konserter, utstillinger, samtaler eller nettbasert formidling. Søkeren står 

fritt til selv å velge tema.

Søkere kan være folkebibliotek eller enkeltpersoner og organisasjoner som har avtale 

med bibliotek om arrangementer. Tilskudd kan søkes til enkeltarrangementer eller til en 

serie arrangementer. Tiltakene bør gjennomføres høsten 2013 eller i løpet av 2014. Det 

må sendes inn en prosjektskisse som gjør rede for tematikk, aktiviteter og tidsperspektiv. 

Budsjett og finansieringsplan legges ved. 

Fritt Ord søker med utlysningen å stimulere til formidling av litteratur og styrke 

folkebibliotekene som formidlingsarena. Søknader leveres via skjema på nett, se 

www.fritt-ord.no og valget Søknadssenter. Innsendelsen merkes med Broderfolk og 

prosjektnavn i tittelfeltet.
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Klart for utlån av e-bøker

Svenskene forskrekket over britisk utvikling

FOKUS

Endelig er bibliotekene på banen med e-bøker, og først ute er 
Deichmanske bibliotek i Oslo. Landets øvrige biblioteker vil 
legges til etter hvert, skriver Computerworld.
 Det er applikasjonen Ebokbib som nå gjør det mulig å 
låne norsk skjønnlitteratur direkte til mobil eller nettbrett. 
Foreløpig er applikasjonen bare til IOS, men en Android-
versjon er ifølge Deichman underveis. 
 –  Foreløpig har vi ikke noen statistikk på hvor mange 
som har tatt appen i bruk. Det er fortsatt litt tidlig, så vi har 
ikke fått tall fra Apple ennå, sier Martin Kristoffer Bråthen i 
Kulturetaten i Oslo kommune til bladet. 

 Lånerne kan foreløpig velge blant omlag 140 titler, som 
hver har fem utlånseksemplarer. I tillegg kommer en rekke fritt 
tilgjengelige bøker som ikke har begrensning for bruk. Dette er 
eldre litteratur, som ikke lenger er omfattet av opphavsrett. 
 Applikasjonen er etter åpningen 5. mars foreløpig be-
grenset til Oslo-området, og for å låne e-bok må du være 
registrert ved Deichmanske bibliotek og bosatt i Oslo kom-
mune. Bråthen sier at mottakelsen har vært positiv, og at 
appen nå blir testet, utviklet og fortløpende utvidet.
Applikasjon for Amazon Kindle blir, på grunn av Amazons 
begrensninger, ikke tilgjengelig. ■

Stengningen av bibliotek i Storbritannia forskrekker, og det hjelper 
ikke mye å okkupere bibliotek i protest. Snart kan vi få se en lignende 
utvikling i Sverige, frykter spaltisten Annina Rabe i Svenska Dagbla-
det.
 Finanskrisen har slått hardt mot Storbritannias kulturliv, og biblio-
tekene er kanskje den kulturinstitusjonen som er blitt mest rammet. 
1100 bibliotekarstillinger skal bort i 2013. Newcastle legger ned ti av 
sine 18 bibliotek, Sheffield ti av sine 18, og Liverpool ti av 19, alle tre 
er tradisjonelle industribyer med høy arbeidsledighet. 
 Britene har ikke funnet seg i dette uten protester. Landets fremste 
forfattere og kulturpersonligheter har mobilisert, og det samme har 
folk flest og «Occupy»-bevegelsen, som har overtatt et bibliotek i Lon-
don, åpnet det på nytt og forsøker å drive det videre. Men frivillige er 
ikke noen erstatning for profesjonelle bibliotekarer, mener Rabe.
 Det verste ved det hele mener hun er kortsiktigheten, og at politi-
kerne ikke innser at det er sammenheng mellom biblioteknedleggelser 
og synkende leseferdighet. Frie folkebibliotek er en grunnleggende del 
av et sivilisert samfunn, og vi har faktisk ikke råd til å være uten bi-
bliotek, skriver hun i artikkelen. ■
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Tips oss – 
om ein typisk

-lesar 
som ikkje les Dag 
og Tid. 
Send SMS til 2007 
slik: TYPISK følgd 
av namn og adresse 
til personen. 
(Døme: TYPISK 
Jonas Gard Større, 
Riksvegen 10, 5020 
Bergen). 
Han eller ho du 
tipsar om, får tre 
nummer av Dag og 
Tid, heilt utan 
plikter. Du får eit 
Flax-lodd som 
takk for hjelpa.

– Sjukefråværet i Noreg er det høgste i verda. Det er mogleg å få det ned, seier Knut Røed. KULTUR 10–11

Det er 200 år sidan Felix Men-delsohn vart fødd, oppfinnaren av religiøs kitsch i musikken.

Ventemottak
Dei er utviste flyktningar. Dei bur på ventemottak. No vil dei at me skal sjå dei – på Facebook.

SAMFUNN 6–7

Kvinnelesnad
Agnes Ravatn blar seg gjennom kvinneblada i Narvesen. Tre av dei rår til kjøp av truse med rumpe-innlegg.

ESSAY 18–19

Grand Old Men
Dei fyller sytti år, men både Jon Eikemo og Svein Erik Brodal vonar at det vert teater også i framtida.
TREMANNSHAND 20–21

Richard Brouillettes har laga film om globaliseringa av det nyliberalistiske tankesystemet.

MUSIKK 24–25
INTERVJU 3

Presidentane i Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador og Nicaragua allierte seg mot Bush. No rustar dei til forsvar mot Obama. Men kva hender når venezuelarar flest trur betre om presidenten i USA enn sin eigen?
SIDE 4–5

Udugeleg 
som fiende

NR. 48    27. NOVEMBER – 3. DESEMBER  2009    48. ÅRGANGEN    LAUSSAL 35 KRONER

Foto: Scanpix

Nicaragua allierte seg mot Bush. No rustar dei til forsvar mot Obama. Men kva hender når venezuelarar flest trur betre om presidenten i USA enn sin eigen?
SIDE 4–5

NR. 46    13. NOVEMBER – 19. NOVEMBER  2009    48. ÅRGANGEN    LAUSSAL 35 KRONER

Tore Rem vil vera snill mot musli-
mar, men slem mot antroposofar. 

– Dobbeltmoral, skriv Jon Hustad.

KOMMENTAR 2 Frp er den einaste utanrikspoli-
tiske opposisjonen her i landet, 

seier Erling Borgen.

Økonomisk blåmåndagSkal vi tru nasjonalbudsjettet,  
er dei gode tidene for offentleg 

sektor over. 

ØKONOMI 6–7

VankunnaDei fyrste utgåvene av Store Nor-
ske Leksikon underapporterte over-

grepa i DDR. Sam  tidsforfalsking, 
kallar Sven G. Holts mark det.HISTORIE 14–15

Frå Lesja  med romanSystrene Guri og Sigrid Sørum-
gård Botheim har skrive roman 

– saman, ord for ord. LITTERATUR 18–19

Karl Ove Knausgård føyer seg inn 
i ei lang rekkje av farmordarar, Solveig Aareskjold.

INTERVJU 3

KOMMENTAR 15

ISSN 0803-3340
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Slå av lyset! Pump opp olja!
Regjeringa vil ha oss til å sløkkjelyset i gangen samstundes som ho set noregs rekord i tildelingar av  oljekonsesjonar.

Side 4–5

Kvinnelesnad
Agnes Ravatn blar seg gjennom kvinneblada i Narvesen. Tre av dei rår til kjøp av truse med rumpe-innlegg.
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seier 
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Frå Lesja med roman

Frå Lesja 
Systrene Guri og Sigrid Sørumgård Botheim har skrive roman 

Karl Ove Knausgård føyer seg inn 
i ei lang rekkje av farmordarar, Solveig Aareskjold.

KOMMENTAR 15

Slå av lyset! Pump opp olja!
Pump opp olja!
Pump opp 

Regjeringa vil ha oss til å sløkkje

Stein Husby meiner at ei ordinær 

rettssak ville gjeve Knut Hamsun 

lang fengselsstraff.

KOMMENTAR 2

Kvifor skal alle kjendisane skriva 

barnebøker om prinsesser, 

undrar Ragnar Hovland.

Norsk bestseljar

Clara Tschudi frå Tønsberg selde 

140.000 eksemplar av keisarinne

boka si i Tyskland i 1889. 

LITTERATUR 16–17

Vitamin
forsvaret
Vitamin D er viktigare for immun

forsvaret enn det ein tidlegare 

har trudd, viser ny forsking.

HELSE 6–7

Bønder på Islay

På Hebridane driv brørne David 

og Neil McLellan gardsbruk.  

I desember kjem to tusen 

tundra gjæser på vitjing.

REPORTASJE 22–23

Dystre  
prognosar
– Klimagassutsleppa er høgare 

enn ekstremscenarioa som vart 

laga for ti år sidan, fortel Pål 

Prestrud i Cicero.
KLIMA 4–5

Det er ein illusjon å tru at 

bio drivstoff kan berga bilsam

funnet, skriv Trygve Refsdal.

INNSIDA 39

KRONIKK 32–33

NR. 47    20. NOVEMBER – 26. NOVEMBER  2009    48. ÅRGANGEN    LAUSSAL 35 KRONER
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Konge-
slaget

Det gjekk friskt 

føre seg på slottet 

i Stockholm i 1821, 

då Carl Johan gav 

handfast audiens 

til statsminister 

Peder Anker.

SIDE 19

Ill.: Stein Nerland

FOKUS

Kutter nytt pasientbibliotek

Lederen for pasientbiblioteket ved St. 
Olavs Hospital i Trondheim, Ann-Chris-
tine Gottfries Kierulf, står nå fram med 
det Bibliotekforum mener kan bli en av 
de groveste raseringene i norsk biblio-
tekhistorie. Fra å ha blitt Årets bibliotek 
i Sør-Trøndelag i 2006 og etter å ha fått 
nye, spesialinnrede lokaler i 2008, skal 
publikumslokalene nå nemlig bli møte-
rom. Bøkene skal i magasin og bare bli 
tilgjengelige gjennom bokvognsrunder 
en gang i uka. Og biblioteklederen og 
formidleren gjennom en kvinnealder blir 
kontorist, heter det i artikkelen.
 Denne prosessen ble satt i gang i fjor 
høst, da sykehusledelsen oppnevnte en 
arbeidsgruppe som skulle finne «andre 

løsninger for oppbevaring og distribu-
sjon av bøker». Gruppa ble forelagt to 
alternativer som begge innebar annen 
bruk av dagens publikumslokaler, etter-
som ledelsen mente at biblioteket hadde 
få besøkende. Arbeidsgruppa aksepterte 
imidlertid ikke premissene, og mente 
blant annet at pasientbiblioteket var blitt 
en ny dagligstue, og en oase og et fristed 
både for pasienter og pårørende.
 Saken skulle sist i februar opp i Bru-
kerutvalget og også drøftes med de til-
litsvalgte. Kjerulf peker på sykehusets 
egen visjon om at gode kulturtilbud 
fremmer god helse, og at en omlegging 
vil gå ut over pasientene. ■

Ikke lett å bli kvitt portvokterne
Digitale arenaer har i liten grad endret 
betingelsene for å slippe til i den of-
fentlige samtalen lokalt. Mye av argu-
mentasjonen til de som var opptatt av 
det demokratifremmende i den tekno-
logiske utviklingen, var basert på mu-
ligheten for å komme til orde uten å 
måtte forbi portvoktere. Men i praksis 
er betingelsene fortsatt at man allerede 
i utgangspunktet har et navn og en po-
sisjon, kan uttrykke seg saklig og ikke 
for emosjonelt og at man kan bruke 
reglene for god debatt, viser NIBR-for-
sker Marte Winsvolds nylig framlagte 
doktorgradsavhandling «Lokal digital 
offentlighet».
 Winsvold sier til Klassekampen at 
hun var overrasket over hvor mange 

politikere og journalister som fulgte 
nettdebattene, og hvor mye tid de 
brukte på dette. Men når det kom til 
stykket var det gjerne leserbrev i de 
trykte avisene de refererte til, og ikke 
nettdebattene, fordi formen i de siste 
ofte ble opplevd som brutal og ube-
høvlet.
 Hun tror derfor at nettdebattene 
ikke har noen særlig agendasettende 
funksjon, selv om de på lokal basis kan 
være bedre enn sitt rykte. De som skri-
ver her, har en ambisjon om å bli lest, 
og når begge sider i en debatt er med, 
blir saklighetsnivået ofte bedre. At de-
batten foregår i det skjulte uten noen 
til å si imot, kan derimot ofte gjøre den 
svært brutal. ■
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Kritikken av utviklingen i biblioteksektoren er spesielt flengende…
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Utgangspunktet for denne artikkelen 
eller essayet er enkelt: Uten litteratur, 
ingen formidling - uten formidling, in-
gen lesere. Formidlingen kan være 
kommersiell (forlag og bokhandel), 
men den må også være et offentlig an-
svar. Uten et sterkt, synlig, gratis og 
profesjonelt bibliotek vil både språk 
og litteratur raskt utarmes. Mellom 
forfattere og bibliotek finnes et sym-
biotisk forhold som ikke bare må be-
vares, men styrkes.
 Dessverre har vi ingen helhetlig 
språk- og litteraturpolitikk med visjo-
ner i Norge.
 De siste årene har det kommet en 
flod av utredninger, lovutkast og stor-
tingsproposisjoner som berører litte-
raturen; sist, med bare ukers mellom-
rom, høringsnotatet for en boklov og 
Kulturutredningen 2014 (Enger-utval-
get). Begge er dypt problematiske sett 
med både forfatterblikk og fra et bi-
bliotekperspektiv.
 Honnørord har det ikke vært man-
gel på i Kulturløftet og utredningene  
”(…)styrkje og vidareutvikle ein of-
fentleg møteplass for kultur- og kunn-
skapsformidling(…)”; en ”offensiv 
språkpolitikk”; ”styrke innkjøpsord-
ningen for norsk litteratur”; ”Styrke 
bibliotekene som arenaer for leselyst, 
læring og kulturopplevelser”. 
 I virkeligheten, konkluderer utred-
ningen, er lite oppnådd. Noe av det 
viktigste Enger-utvalget gjør er å på-
peke hvem som har tapt kampen om 

midlene i ”Kulturløftet”. Ikke altfor 
overraskende er det kunstnerne og bi-
blioteket. Biblioteket er ”den klareste 
`budsjettaperen´ både i tiårsperioden 
2001-2010 og i perioden 2005-2010”. 
Og ”(…) samtidig med at kunst- og 
kulturproduksjonen er blitt stimulert, 
er kunstnernes levekår forverret.” 
Med andre ord: de jobber mer for 
mindre.
 Totalt sett er konklusjonen åpen-
bar: litteraturen har tapt terreng. Kri-
tikken av utviklingen i biblioteksekto-
ren er spesielt flengende. Den eneste 
”vinneren” er Nasjonalbiblioteket.

Enger-utvalget
Kulturutredningens styrke er den his-
toriske gjennomgangen av norsk kul-
turpolitikk. Som praktisk, fremtidsret-
tet dokument er det langt mindre 
tilfredsstillende. Noe av det skyldes 
naturligvis et kulturbegrep så utvidet 
at det nærmest blir innholdsløst. Her 
skilles sjelden mellom skapende og 
utøvende kunst, 
og når Enger-ut-
valget skisserer en 
”bærekraftig 
kunstnerpolitikk” 
og et ”utvidet fi-
nansieringsgrunn-
lag” for kulturli-
vet, drøftes ikke 
forskjellene mel-
lom skapende og 
utøvende kunst-

Den ferske Kulturutredningen 2014, og det ferske utkas-
tet til Boklov løser ingen av de virkelige problemene til 
hverken bibliotek eller forfatter.



MENS VI VENTER PÅ 
LITTERATURPOLITIKK!

Av Morten  
Harry Olsen, 
forfatter
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nergrupper, eller mellom kollektive og 
individuelle kulturuttrykk; her blir ly-
rikere og mannskor, saksofonister og 
skulptører kastet ned i en stor sekk. 
 Utredningen mangler også tidvis 
indre logikk. Det er et sprik mellom 
den innledende definisjonen av de 
statlige målene for kulturens virkeom-
råde – demokrati, rettferdighet og 
mangfold – og den vektleggingen av 
kvalitet som kommer frem i forslagene 
til praktisk politikk. Det er altså ikke 
et statlig mål å stimulere til estetisk 
sans, verdidebatt om kunstens auto-
nome kvaliteter, eller brukernes glede 
eller nytelse – og likevel sniker begre-

pene ”bredde” og ”kvalitet” seg inn, 
fullstendig udefinert, både titt og ofte. 
 Når det kommer til kunstneres le-
vekår skriver f.eks. utvalget at løsnin-
gen ”ikke kan ligge i en utvidelse av 
antallet stipender”, men at man må 
”gi mer til færre” ut fra ”hevede kva-
litetskrav” i de eksisterende stipend- 
og prosjektstøtteordningene. Senere 
fastslår man at det ikke finnes ”noen 
enighet om hva som skal gjelde som 
kriterier for kunstnerisk kvalitet”. 
 Så skyver utvalget dilemmaet foran 
seg ved å overlate det til forskningen: 
”Etter utvalgets syn er det en viktig ut-
fordring (…) å utvikle begreper og me-

toder for kvalitetsvurdering (…) i 
samarbeid med forskningsmiljøer og 
annen ekspertise.” Og etter at forsker-
ne har definert kvalitet skal tydeligvis 
folk få vite hva som er hva: man skal 
”løfte den kunst- og kulturfaglige 
kompetansen i hele befolkningen”.
 Her lukter man et mantra, et snev 
av ”magisk tenkning”. Hvordan dette 
skal fungere i praksis på noe kunstfelt 
er høyst uklart, og realismen i det er 
ikke selvsagt. Men at det blir mindre 
penger til kunstnere og mer til forsker-
ne, er nokså innlysende.
 Utvalget forsøker å omgå diskre-
pansen mellom egen virkelighetsbe-

«Jeg støtter 
fastpris på bøker.»
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skrivelse og manglende visjon ved å 
trekke inn et nytt mantra: ”den lokale 
kommersielle kulturproduksjonen” – 
hvor reiseliv er det eneste konkrete 
nøkkelordet. De trekker inn Innova-
sjon Norge og foreslår ”regionale 
fond” som skal ”fungere som insenti-
vapparat for utvikling av kulturnærin-
gene” og hjelpe kunstnerne til å lære 
seg ”forretningsutvikling”.
 Dette er, helt uten respekt å melde, 
rett og slett tomprat. Det er ingen ting 
her som konkret vil bedre kunstnernes 
levekår. Tvert om er det et sterkt ins-
entiv til mer kulturbyråkrati og flere 
administrative stillinger som man hå-

per vil bli delfinansiert av lokale næ-
ringsinteresser som vil pynte seg med 
ett eller annet kulturelt.
 Mantra-sjuken er ikke mindre når 
det kommer til bibliotekene, hvor lite 
nytt er tenkt. ”Det fysiske bibliote-
krommet har en viktig samfunnsmes-
sig betydning” er en selvfølgelighet. 
Likeså at ”digitaliseringen (…) setter 
store krav til en innovativ bibliotek-
virksomhet”. En viss utålmodighet vi-
ser seg når det kommer til digitalise-
ringen: det manes til ”samarbeid 
mellom sentrale aktører” for å løse 
problemet med ”nasjonale digitale fel-
lesløsninger og tilbud om e-bokutlån 
ved folkebibliotekene” og man ber 
”sentrale statlige instanser ta grep (…) 
for å få fortgang i arbeidet.” Samtidig 
frikjennes forlagene stort sett for sin 
rolle i den utilfredsstillende utviklin-
gen!
 Heldigvis går utvalget litt lenger 
når de ber departementet ”vurdere 
øremerking (av) midler til lokalt kul-
turløft i kommunene i en tidsavgrenset 
periode”, blant annet til folkebibliote-
kene, og ber om styrking av kulturlo-
ven (presumptivt inkludert bibliote-
kets stilling). Men det er også alt som 
står om bibliotekene, hva praktisk po-
litikk angår. Det er altså ingen 
ting visjonært her, ingen ting som vir-
kelig erkjenner en digital fremtid i lit-
teraturen, med de nye produksjons-
måtene og formidlingsbehovene som 
absolutt alle vet er på vei i ett eller an-
net tempo.

Bokloven
Også utkastet til ny boklov hviler på 
definisjonsmessig leirgrunn: den snak-
ker stort sett om ”bøker” som om bø-
ker er en ensartet vare og konsumen-
ten av ”bøker” en lett identifisérbar 
størrelse. Slik er det ikke. Det er store 
forskjeller innenfor ”bokmarkedet”; 
slektskapet mellom lyrikk og kokebø-
ker, allmen sakprosa og oversatte hob-
bybøker er syltynt. 
 Hovedproblemet med visjonen for 
bokloven er ikke hva den skal omfat-

te, men hva den ikke tar på alvor: lit-
teraturens og forfatternes stilling i 
bokbransjen. Ordet ”litteratur” blir 
brukt bare på aller mest overfladiske 
og upresise måte.
 Jeg støtter fastpris på bøker. Det er 
ingen data eller argumentasjon som på 
overbevisende måte støtter hypotesen 
om at fripris skal være en fordel i Nor-
ge, en bitteliten nasjon med et bittelite 
språk og marked. Derfor støtter jeg en 
lov som forordner fastpris. Men man 
må ikke se bort fra at fastprisen bare 
er en fjerdedel av de virkemidlene som 
utgjør det ennå nokså velfungerende 
norske systemet, sammen med a) 
momsfritaket, b) innkjøpsordningene 
til bibliotekene, som også støtter pro-
duksjonsleddene (forfattere og redak-
sjonsdelen av forlag) og b) direkte 
støtte til forfatterne gjennom stipen-
der og vederlagsordninger for offent-
lig bruk. Det norske systemet er intri-
kat; det er ikke bare å fjerne en 
hjørnestein og se hva som står igjen. 
 Dermed har regjeringen bestemt 
seg for, med bokloven, å fryse hele sys-
temet inntil videre, i påvente av hva 
fremtiden bringer utenfor virkeområ-
det; den er innrettet slik at den vil se-
mentere status quo så lenge som mu-
lig, i et håp om at den slik skal være en 
glidende overgang til en ny verden. 
Men dermed blir den en siste olje for 
papirboka, mer enn smørefett for 
fremtiden. 
 Et stort problem ved den er at den 
er basert på noe som ligner en fiksjon: 
postulatet om at reell uenighet mellom 
forleggere og bokhandlere vil medføre 
reelle forhandlinger. Dette er ikke gitt 
så lenge de samme eierne sitter med 
størst tyngde og makt på begge sider 
av forhandlingsbordet. Og det gjør de: 
De ”tre store” – Gyldendal, Asche-
houg og CappelenDamm – er de tre 
store både på forlegger- og bokhand-
lersiden. Bokhandlerforeningens an-
slag på 73% av bokhandlermarkedet 
er nok nærmere virkeligheten enn de-
partementets 39%, og det er jo – bort-
sett fra akkurat fastprisspørsmålet – 
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bokhandlermarkedet (ikke kiosker og 
kolonialer) bokloven er ment å regu-
lere. Det betyr at forlagskonsernene 
vil forhandle med seg selv. Det er ikke 
en akseptabel situasjon. 
 Verre er det at man har forspilt 
muligheten til å styrke forfatternes po-
sisjon. ”Særlig viktig,” står det innled-
ningsvis i høringsnotatet, er det ”å 
ivareta forfatteren og leseren.”
 Bokkjøperens stilling er ikke svek-
ket de siste 25 årene. Sortimentet er 
bredere. Prisen på den innbundne før-
steutgaven er stabil i fht. konsumpris-
indeksen. Gjennomsnittprisen på hele 
utbudet er lavere, når man inkluderer 
salgsperioder og billigutgaver; de er 
det også flere av, og de kommer tidli-
gere i salg. Som konsument har ikke 
leserens kår blitt forringet, tvert om; 
forringelsen av folkebiblioteket har 
imidlertid muligens svekket leserens 
tilbud i sin helhet.
 Forfatterens stilling er imidlertid 
systematisk svekket gjennom to tiår. 
Mye tyder på at medianinntekten – 
inntektene for flertallet av forfattere 
-– har gått ned; Forfatterforeningen 
skal nå gjennomføre en undersøkelse 
av dette ut fra en slik bekymring. Til 
dels skyldes dette forhold som ligger 
utenfor en boklovs virkeområde, men 
også innenfor det er forfatternes posi-
sjon svekket av kortere fastprisperio-
de, hyppigere salgsperioder, større bil-
ligboksortiment og svekkede 
bok hand ler forpliktelser; totalt sett har 
dette svekket forfatternes stilling og 
inntekter. Muligens har det også indi-
rekte svekket bibliotekets stilling.
 Hvis en boklov er ment å ”ivareta 
forfatteren” må den gjenopprette noe 
av den opprinnelige balansen i det 
norske systemet og faktisk styrke for-
fatternes stilling, ikke fryse et svekket 
status quo og håpe på det beste. Det 
viktigste i så måte er å gjøre forfatter-
ne til en fullverdig part i bransjen. Det 
har kommet frem mye kritikk mot at 
den klagenemnda som skal se til at en 
boklov blir fulgt, er foreslått sammen-
satt av forleggere, bokhandlere og en 

uavhengig juridisk part. Og det er 
uakseptabelt; forfatterne må også få 
plass både i en slik nemnd, og i de ut-
valgene som skal utforme abonne-
mentsordninger i bokhandelen. På den 
måten vil man også styrke den reelt 
berørte parten som oftest har det nær-
meste båndet til bibliotekene, og for-
håpentligvis kan bidra til å ivareta de-
res interesser.

Utenfor lov, utenfor utredning
Hovedproblemet med både lov og ut-
redning er altså at de ikke er villig til å 
ta fremtiden inn over seg; de har veket 
unna for de vanskelige spørsmål som 
den økende digitaliseringen i bokbran-
sjen bringer.
 Dette er en hypotese om fremtiden: 
E-bokmarkedet vil øke med flere titler 
og flere brukere, både de som kjøper, 
piratkopierer (noe jeg i denne sam-
menheng lar ligge) og låner bøker i 
biblioteket. E-bokdistribusjonen kan 
skje fra en server i Florida eller New 
Dehli, enten den er kommersiell eller 
offentlig. Å beholde en desentralisert 
distribusjon er på sikt uhensiktsmes-
sig. Som en konsekvens vil to ting skje 
mer eller mindre parallelt: bokhande-
len vil endre natur, i økende grad bli 
nettbasert, og fysiske utsalg forsvinne. 
Bibliotekenes fysiske bokstammer vil 
sakte og sikkert krympe, og fysiske 
arealer vil bli tilgjengelige for annen 
aktivitet.
 Ettersom digitale bøker har lavere 
fysisk synlighet, vil formidlingen av 
litteraturen måtte endre seg i bibliote-
ket, som må heve sin ”redaksjonelle” 
utvalgskompetanse, og i tillegg i større 
grad basere seg på fysisk aktivitet som 
foredrag, forelesninger, forfatterbe-
søk. Biblioteket vil dermed endre seg i 
den retningen litteraturhusene repre-
senterer.
 Samtidig må vi altså gå ut fra at 
bokhandlere rett og slett forsvinner. 
Her åpner det seg muligheter for ny 
synergi, en økt grad av samarbeid mel-
lom det kommersielle (bokhandelen) 
og det offentlige (biblioteket). Hvis 

man skal ta Enger-utvalgets implika-
sjoner på alvor, i påstanden om større 
lokal forankring og en utvidelse av det 
kommersielle-offentlige samarbeidet, 
vil en slik tilnærming være ønskelig. 
En fremtidsrettet litteraturpolitikk 
kunne derfor være å tilrettelegge for 
samarbeid mellom tilbyder (forlag/
bokhandel) og bibliotek som supple-
rende aktører, slik at et lokalt ”littera-
tur- og debatthus” kunne oppretthol-
des. Begge parter måtte gi og ta, ut fra 
faktabaserte undersøkelser som i dag 
ennå ikke er gjennomført. Biblioteket 
vil måtte bli utsatt for utlånsbegrens-
ninger, og videreformidle lånebehov til 
salgsleddet, som imidlertid kan betale 
en avgift til biblioteket, som på den 
måten får styrket sin økonomi. Og bi-
bliotek og forlag/bokhandel kan sam-
arbeide om formidling på en gjensidig 
berikende måte.
 Som en del av dette må man se 
nøye på de utlånsordningene som fin-
nes. Fremtiden vil ikke tolerere desen-
traliserte ”lagre” av digital litteratur 
med de samme begrensninger og fjern-
lånsordninger som styrer papirbøkene 
i dag. De er kunstige i en digital ver-
den; administrativt fordyrende og by-
råkratiske, og uhensiktsmessige for 
kundene. Her støter man naturligvis 
på økonomiske problemer i forhold til 
opphavsrettshaverne, og det må finnes 
kompensasjonsordninger (les: inn-
kjøpsbetingelser og bibliotekvederlag) 
som er mer hensiktsmessige for digi-
talbøker. 
 Kulturrådets innkjøpsordninger vil 
heller ikke kunne overleve en omleg-
ging til digitalbøker i den form de har 
nå, rett og slett fordi produksjonsled-
det begynner å endre seg. På Amazon/
Kindle kan man nå kjøpe et stort ut-
valg bøker som deler fire fellestrekk: 
De kommer ikke ut på papir, i hvert 
fall ikke samtidig; de er billigere enn 
gjennomsnittet av nye bøker; de er 
nokså dårlig skrevet og svært svakt re-
digert; de kommer ut på ukjente forlag 
som antagelig ofte er drevet av forfat-
teren selv. De ville bli nullet i innkjøps-
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ordningen. Men det er ikke 
dermed sagt at de kan nek-
tes vurdering for innkjøp, 
og det er et spørsmål om de 
kan eller bør nektes tilgang 
til et offentlig formidlings-
apparat.
 Utviklingen vil gå sakte-
re i Norge, tror jeg, men før 
eller senere vil den nå oss, 
og på det tidspunkt vil Kul-
turrådet og innkjøpsordnin-
gene stå overfor et stort ad-
ministrativt og økonomisk 
problem, og bibliotekene 
overfor et prinsipielt pro-
blem, nemlig spørsmålet om 
hvilket utvalg som skal for-
midles. Hvem skal definere 
kvalitet, bredde, og kvalite-
ten i bredden?  Det må ut-
vikles nye ”spilleregler” for 
utvalg og formidling, i for-
hold til nyformulerte defini-
sjoner av kvalitet og bredde, 
utsprunget av en stor og 
åpen diskusjon. I denne dis-
kusjonen må bibliotekene 
sterkere inn. Og den må tas 
meget snart, slik at inn-
kjøpsordningene kan legges 
om for å møte en ganske an-
nerledes fremtid.
 Noe av det problematis-
ke med denne samtalen er 
naturligvis at hele utviklin-
gen truer inntjeningen i flere 
ledd av verdikjeden, spesielt 
deler av forlagsvirksomhe-
tene (distribusjon og slutt-
salg) og bokhandelen. Om 
Enger-utvalget har rett i 
noe, er det at breddebegre-
pet ikke kan utvides og fi-
nansieres i det uendelige, 
gjennom stadig ekspande-
rende innkjøpsordninger. 
Det må defineres et tak for 
vekst ganske snart, om man 
ikke skal komme i den 
uhyggelig reaksjonære situ-
asjon at man sier at papir er 

bra, digitalt er dårlig. Og i 
den sammenheng må man 
se på kronebeløpene i inn-
kjøpsordningene, hvor en 
innkjøpt tittel i dag subsidi-
eres med ca. 180.000 kro-
ner, hvorav det meste går til 
forlaget. I en digital verden 
med endrede produksjons- 
og distribusjonsforhold kan 
det hende at fordelingsnøk-
kelen burde være annerle-
des, med henblikk på å styr-
ke to ledd: produksjonen 
(forfatterne og redigerings-
funksjonen i forlagene), og 
den offentlige formidlingen 
gjennom bibliotekene.
 Uten litteratur mister bi-
blioteket sin eksistensberet-
tigelse; uten forfattere fin-
nes ingen leser. Samtidig er 
en litterær bredde som ikke 
formidles mer ”verdiløs” 
enn den som blir formidlet. 
Kanskje burde forfattere og 
biblioteksektoren begynne å 
snakke mer direkte sammen 
om dette.
 Men vi trenger noe mer 
enn dialog mellom aktører; 
vi trenger en politisk visjon 
som holder i mer enn fire år. 
Tettere dialog er uunngåelig 
i fremtiden, men dialogen 
må ha politiske rammebe-
tingelser. Det norske syste-
met skriker etter en nydefi-
nering og en helhetlig 
litteraturpolitikk som vur-
derer alle de fire hjørnestei-
nene samlet. Systemet som 
det er kan ikke bevares, 
men intensjonene i det må 
tas vare på.
 Da må det litteraturpoli-
tikk til.



Litteraturhuset i Bergen

Litteraturhuset i Bergen
Bergens nye litteraturhus ønsker å utfylle biblioteket. Biblioteket på sin side inspireres til å tilby flere 
litteraturopplevelser utover utlån av bøker. 

AV KJETIL S. GRØNNESTAD, FRILANSJOURNALIST

Finanser og riktig lokale 
må være på plass før man 
kan begynne å tenke på 
innhold i litteraturhuset, 
sier Kristin Helle-Valle.
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Kryss Fisketorget, gå inn i de 
små smale middelaldergatene i 
Vågsbunnen, finn det lille 

smauet Østre Skostredet, og du er på 
rett vei til litteraturhuset som åpnet 
sine dører 31. januar i år.
 – Jeg brukte mye tid på å finne rik-
tig lokale. For et litteraturhus må ligge 
sentralt. Problemet er at mange aktu-
elle førsteetasjer av sentrumsbygg er 
okkupert av steder som 7-Eleven og 
Deli de Luca. Da jeg ble fortalt om 
dette huset, trodde jeg dette var et om-

råde med bare småhus. Det var først 
da jeg oppdaget dette huset at ble jeg 
sikker på at gikk an å få til et littera-
turhus i Bergen, sier Kristin Helle-Val-
le, daglig leder og initiativtaker til lit-
teraturhuset i Bergen.

Viktig café
Det er Colonialen som er de fleste 
gjestenes første møte med litteraturhu-
set. Denne caféen tilbyr frokost fra 
klokka sju om morgenen, og middag 
til klokka ni på kvelden. Noe godt i 
glasset kan man få til klokka runder 
ett om natta.
 – Colonialen er viktig. Den sluser 
folk inn til huset. Folk tar oss i besit-
telse via den. De føler de har noe her å 
gjøre. Og når de først er innenfor dø-
rene, kan de lettere delta på noen av 
arrangementene våre, sier Helle-Valle.
 Denne formiddagen er caféen full 
av folk. Stemmer surrer. Bestikk klir-
rer. Baristaens kaffemaskin suser. Flere 
av gjestene kommer bort til bordet for 
å hilse og gratulere Helle-Valle med 
nyåpningen.
 – Jeg føler meg nesten som en ver-
tinne. Dette har vært populært, smiler 
hun.

Uformell Salong
Salongen ligger på gateplan i nabolo-
kalet. Dette er både en spesialbokhan-

del, og et sted med bord og stoler der 
du kan sette deg ned med ei bok eller 
et blad. Bokhandelen drives av littera-
turhuset, mens bøkene eies av Tanum.
 Innerst i Salongen står en bokreol 
forbeholdt utlånsbøker. Bøkene er le-
seeksemplarer donert av forlagene. 
Utlånet er selvbetjent. Tanken er at 
folk selv skal levere bøkene tilbake.
 En vedovn står i det ene hjørnet. 
Den er god å ha for vinteren har vært 
hard. Det gamle bygget, som ennå 
ikke er ferdig renovert, er kaldt.

Penger først
Foreløpig er kun første og andre etasje 
tatt i bruk. Tredje og fjerde etasje, som 
fortsatt er under renovering, skal huse 
administrasjon, og framleies til kultu-
relle og litterære institusjoner. Leieta-
kerne blir Norsk forfattersentrum Vest-
landet, Triennalen, Unison og 
tidsskriftet Fett. Det blir også rom for 
skrivekontor til Den norske forfatterfo-
rening og Norsk faglitterær forfatter- 
og oversetterforening. I tillegg blir det 
skriveloft for 12 forfattere. Framleien 
skal skaffe inntekter til litteraturhuset.
 Finanser var forøvrig det første 
hun tok tak i da hun skulle planlegge 
litteraturhuset.
 – Jeg måtte finne penger, bidragsy-
tere og sponsorer, samt jobbe med 
struktur. Det er først når dette er på 

Litteraturhuset i Bergen

Colonialen er viktig.  
Det er her folk sluses inn i 
litteraturhuset, sier Kristin 
Helle-Valle (t.h.).
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plass vi kan begynne å tenke innhold, 
sier hun.
 Utenom inntekter fra framleie og 
billettsalg, har Helle-Valle skaffet mid-
ler fra flere private sponsorer. Spare-
banken Vest, BKK (Bergenshalvøens 
Kommunale Kraftselskap), og Trond 
Mohn fra bedriften Frank Mohn AS, 
gir alle større pengebeløp flere år fram i 
tid. Litteraturhuset er også inne på Ber-
gen kommune og Hordaland fylkes-
kommune sine budsjetter. Utenom det 
har de fått etablererstøtte fra Fritt Ord, 
samt midler til audiovisuelt utstyr fra 
Kulturrådet.
 – Skal et litteraturhus være liv laga, 
må dette være noe det offentlige vil. 
Det koster penger å drive et slikt hus. 
Derfor må det offentlige bidra med 
midler. For selv om det ikke er det of-
fentlige som gir de største beløpene, 
utløser dette større bidrag fra det pri-
vate næringslivet. Det private går ikke 
inn hvis det offentlige ikke er med, for-
klarer Helle-Valle.
 Hvorvidt offentlige bevilgninger til 
litteraturhuset betyr færre bevilgninger 
til biblioteket, er en bekymring Leikny 
Haga Indergaard, biblioteksjef i Ber-
gen, har kjent på.
 – Vi har heldigvis ikke merket noe 
til mindre bevilgninger så langt. Tvert i 
mot har vi fått mer penger til å ha bi-
blioteket åpent på søndager. Men hva 
som vil skje i framtida, det vet vi jo 
ikke, sier Haga Indergaard.

Samarbeid
Helle-Valle understreker at litteratur-
huset ikke har til hensikt å utkonkur-
rere biblioteket. Det de ønsker er å gi 
bergenserne et annet litteraturtilbud 
enn de har fått til nå.
 – Jeg er enig med dem som sier at 
bibliotekene er litteraturhus. Men 
samtidig er et litteraturhus noe annet 
enn et bibliotek. Vi er begge opptatt av 
å spre leseglede og stimulere litteratur-
interessen. Vi kan utnytte biblioteke-
nes styrke som er å ha alle bøkene til-
gjengelige. Men samtidig kan vi treffe 
det publikumet som ikke er på jakt 

Litteraturhuset i Bergen

Litteraturhuset i Bergen ligger i Østre Skostredet 5-7. De to første etasjene er 
forbeholdt litteraturhusets egne behov, mens de øverste etasjene i den oransje 
delen skal romme administrasjon, samt framleis til kulturelle og litterære institu-
sjoner. Salongen, med spesialbokhandel, bokutlån og uformell møteplass holder til 
i nærmeste bygg, mens Colonialen ligger i 1. etasje i det oransje bygget.

                   16           2 / 2013           Bok og Bibliotek



etter ei bok. Vi er åpne om 
kvelden, og er mer et under-
holdningssted enn et sted 
der du låner med deg bøker 
hjem for privat lesing, sier 
Helle-Valle.
 For å unngå ødeleggende 
konkurranse har litteratur-
huset og biblioteket møter 
for å koordinere arrange-
mentene slik at de ikke kol-
liderer med hverandre. Et 
eksempel på det er at littera-
turhuset har barnearrange-
ment på lørdager, mens bi-
blioteket har dem på 
søndager.
 Under åpningsuka hadde 
litteraturhuset tre arrange-
ment med Paul Auster og 
Siri Hustvedt. Samtidig had-
de Bergen bibliotek utstilling 
om disse to amerikanske for-
fatterne.
 – Vi oppfordrer folk til å 
besøke biblioteket, under-
streker Helle-Valle.
 – Ved større arrangement 
kan det være aktuelt å dele 
på utgiftene, sier Haga In-
dergaard.

Mange arrangement
Litteraturhuset vil ha vest-
landsvinkling på litteratu-
ren. De ønsker også å løfte 
fram nye, unge stemmer. Det 
legges opp til flere faste ar-
rangement. Ved siden av 
barnearrangement, byr de 
blant annet på litteraturquiz, 
samtaler mellom forfattere 
og stortingspolitikere, pre-
sentasjoner av nye forfattere 
og søndagsskole for voksne 
der hellige skrifter byttes ut 
med forelesninger med ånde-
lig føde.
 Det er foreløpig ikke lagt 
opp til faste debatter, slik lit-
teraturhuset i Oslo er kjent 
for.

 – Det krever mye å arran-
gere debatter. Vi samarbei-
der med Bergens Tidende, 
men de har for tida sine ut-
fordringer med tanke på om-
strukturering. Debatten på 
NRK har vært her og kom-
mer igjen. Og det er flere av 
våre samarbeidspartnere 
som vi planlegger debatter 
med, sier Helle-Valle.

Stimulerer biblioteket
– Bibliotekene er litteratur-
hus med litteratur. Men vi 
har ikke vært flinke nok til å 
formidle litteraturen utover 
utlån av bøkene. Det er ikke 
nok å stille dem ut med fron-
ten fram. Flere synes det er 
mer «stas» med et litteratur-
hus. Derfor må vi fronte lit-
teraturen på andre måter. 
Gjennom opplevelser. Det 
beriker publikum å kunne 
møtes og dele litteraturopp-
levelsene sammen, sier Haga 
Indergaard.
 Biblioteket i Bergen har 
vært trangt og stappet full av 
bøker. Etter en nylig utbyg-
ging, og omfattende kasse-
ring, har de fått litt mer 
armslag. Et nytt auditorium 
gir mulighet til å tilby gode 
sitteplasser ved forelesninger 
og forfatterbesøk. Det er 
også ryddet rom blant bok-
reolene i biblioteklokalene 
for å kunne tilby mindre ar-
rangement som opplesninger 
og intimkonserter.
 – Vi må i større grad vise 
fram og bruke bibliotekare-
nes formidlerkompetanse. 
Arrangement rundt litteratu-
ren er viktig for folks littera-
turinteresse. Jeg tror vi uan-
sett konkurrerer mer med 
fjernsynet og sofakroken enn 
vi vil gjøre med litteraturhu-
set, sier Haga Indergaard. ■

Litteraturhuset i Bergens nettside:
http://www.litthusbergen.no
Foruten Colonialen Kafé og Brasseri, og Salongen, har litteraturhuset 

følgende rom:

Fosse-stova, kapasitet 50 personer

Alver, kapasitet 96 personer

Olav H. Hauge, kapasitet 120 personer

Auditoriet, kapasitet 140 personer

Zinken Hipp, kapasitet 50 personer.

Litteraturhuset i Bergen

Litteraturhuset har egen reol med utlånsbøker. – Det er tanken 
at folk tar med seg ei bok, som de siden setter tilbake etter å ha 
lest den, sier Kristin Helle-Valle.

Det er ryddet rom for møtesteder og arrangement i bibliotek-
lokalene. Det holdes blant annet konserter i musikkavdelingen, 
selv om det ikke er biblioteksjef Leikny Haga Indergaard som vil 
sitte bak tangentene.

I det nye auditoriet vårt har vi fått plass til å kunne ha 
forfatterbesøk og forelesninger, sier Leikny Haga Inder-
gaard, biblioteksjef i Bergen.
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Plakatutstilling

Det beste av russisk plakatkunst frå mellomkrigstida blir no vist i Noreg for første gong 
på meir enn 80 år i Nasjonalbiblioteket si utstilling Propaganda! Russiske og norske 
plakater 1920–1939.

Fleire av plakatane har aldri blitt 
vist i Noreg tidlegare. Med i ut-
stillinga er òg plakatar frå den 

norske arbeidarrørsla.
 – Mange russiske plakatar frå mel-
lomkrigstida blir rekna som døme på 
det aller beste innanfor internasjonal 
avantgarde, og vi er svært stolte over å 
kunne vise fram nokre av disse i Na-
sjonalbiblioteket, seier utstillingsan-
svarleg og kurator for utstillinga, Da-
niela Büchten.
 Utstillinga viser 63 originale plaka-
tar, mellom anna av Aleksandr Rodt-
sjenko, El Lisitskij, Valentina Kulagi-
na og Gustav Klutsis. Det er første 
gong ei utstilling utanfor Russland vi-
ser ei så stor samling russiske plakatar. 
Plakatane er utlånte frå Russlands na-

sjonalbibliotek i St. Peters-
burg, og utva-

let 
pre-

sente-
rer 

noko 
av det 

fremste 
innanfor 

russisk 
plakat-

kunst, frå konstruktivistiske formek-
speriment til sosialistisk realisme frå 
1930-åra. I tillegg viser vi nokre av dei 
viktigaste norske plakatane frå arbei-
darrørsla, som tok opp i seg impulsa-
ne frå det sovjetiske plakatmediet.
 – Vi er takksame for at Russlands 
nasjonalbibliotek i St. Petersburg har 
lånt oss disse heilt unike plakatane. 
Spesielt hyggeleg er det at nasjonalbi-
bliotekar Anton Likhomanov kjem for 
å vere til stades på utstillingsopninga, 
seier Büchten.
 Knapt noka kunstform stod ster-
kare i Russland i åra etter revolusjo-
nen i 1917 enn plakaten. I tillegg til å 
vere eit massemedium for styresmak-
tene, blei plakatsjangeren ein sentral 
arena for den russiske avantgarden, 
som drøymde om ein kunst som batt 
saman form og funksjon, masse og 
elite.
 – I Noreg blei kunstnarar, reklame-
folk og politiske aktivistar inspirerte 
av dei sovjetiske propagandaplakata-
ne. Det viser vi døme på i utstillinga, 
seier Daniela Büchten.
 Det er 83 år sidan russiske plakatar 
sist blei viste i eit stort omfang i No-
reg, den gongen i utstillinga Sovjet-
konst i Kunstnerforbundet i Oslo og 
på Østkantutstillingen.

 Utstillinga Propaganda! Rus-
siske og norske plakater 
1920–1939 kan opplevast i 

Nasjonalbiblioteket fram til 
25. mai og blir deretter vist på 

Hå gamle prestegard 8. juni–
25. august. I samband med ut-

stillinga gir Nasjonalbiblioteket 
ut ei bok, som også fungerer som 

katalog for utstillinga, i samar-
beid med Forlaget Press. Nasjo-

nalbiblioteket vil dessutan produ-
sere ein digital versjon av utstillinga 

som blir tilgjengeleg på nb.no. ■

Man må arbeide, men ha riflen i nær-
heten (1920).

  På tross av tre års kamp fra fiender fra 
hele verden er revolusjonen på fremmarsj 
med gigantiske skritt! (1920)

1930

1936
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Nytt formidlingssystem

Bedre formidling  
med CS Library
De åtte Nordhordlandsbiblioteka er først ut i Norge med å ta i bruk dataprogrammet CS 
Library. Dette forenkler bibliotekarenes hverdag, de slipper å tenke teknikk og kan i stedet 
konsentrere seg om å produsere innhold til nettsidene.

TEKST OG FOTO: KJETIL S. GRØNNESTAD, FRILANSJOURNALIST
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Det som først og fremst kjen-
netegner CS Library er inte-
grasjonen mellom biblioteke-

nes kataloger og bibliotekarenes 
artikler. Bibliotekene har inntil nå 
måttet forholde seg til to adskilte in-
formasjonskanaler: Bibliotekkatalo-
gen på den ene siden og en hjemme-
side på den andre siden. Ved å 
integrere disse to blir bibliotekarens 
formidlerrolle enklere, sier Kjetil Hil-
lestad, administrerende direktør i Bi-
bliotekenes IT-senter AS som leverer 
systemet.

Enklere formidling
Thomas Brevik, som er både barne- og 
ungdomsbibliotekar, og bokbåtbiblio-
tekar ved Lindås bibliotek, er en av de 
som har fått en lettere arbeidsdag.
 – Det unike er at når jeg nå skriver 
en artikkel om ei bok, kan jeg søke 
den opp direkte i katalogen uten å 
måtte bytte program. Det forenkler 
hverdagen ekstremt, sier han.
 Nå kan Brevik konsentrere seg om 
å produsere innholdet som skal legges 
ut på bibliotekets nettside uten samti-
dig å måtte bruke mye energi på å få 
det lagt ut på en presentabel måte. 
Han liker de nye sidene.

 – Når malen for hvordan sidene 
først er bestemt, er det blitt svært en-
kelt å legge ut tekst og bilder. Ved å 
lenke til katalogen, sørger vi for at 
brukeren også får opp boka på samme 
nettside og kan se om den er inne eller 
lånt ut, sier han.
 Ved siden av bibliotekarenes bok-
tips, legges det også ut informasjon på 
nettsiden over ulike arrangement på bi-
bliotekene. Brukernes katalogsøk er 
blitt enklere, både for de som sitter for-
an skjermen hjemme, og for de som 
klikker seg inn på en av publikumster-
minalene i biblioteklokalene.
 Ifølge Brevik tok trafikken på nett-
siden av etter at de gikk over til CS 
Library.
 – Bruken av nettsiden vår er faktisk 
tre ganger høyere nå enn det vi hadde 
forventet da vi gikk over til nytt sys-
tem, sier han fornøyd.
 Hvor populære nettsidene er blitt, 
fikk de merke da de var nede noen da-
ger. Da kimte telefonen med spørsmål 
fra brukere som normalt ville funnet 
svar på sine spørsmål via nettsiden.

Riktig nivå
Tidligere brukte Nordhordlandsbibli-
oteka Aleph og Joomla.

Nytt formidlingssystem

Thomas Brevik og Marit Gro Berge  
er svært fornøyd med CS Library.  

Ikke minst setter de pris på at nettsiden  
er integrert med bibliotekkatalogen.

Et kjøpeprogram, slik som CS Library, er best for et lite bibliotek som vårt, for det 
var vanskelig å få til god presentasjon av innholdet som vi la ut på gratisprogrammet 
Joomla, sier Marit Gro Berge, biblioteksjef i Lindås.
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 – Vi ville prøve ut AquaBrowser Li-
brary, men fikk ikke programmet til å 
samsnakke med Aleph. Derfor prøvde 
vi en stund Joomla, men det ble for 
vanskelig å bruke. Det var ikke enkelt 
å få et resultat som var fint og presen-
tabelt. Vi fant derfor ut for vår del, 
som åtte små bibliotek med begrense-
de ressurser og datakompetanse, at 
det passet best å gå over til et kjøpe-
program. Siden vi tidligere hadde gått 
over til Micromarc var det enkelt å 
velge CS Library. Det er fordi de har 

samme leverandør, sier Marit Gro Ber-
ge, biblioteksjef i Lindås.
 Nordhordlandsbibliotekene har en 
felles portal. Der finner brukerne lese-
tips, artikler og oversikt over kom-
mende arrangement i de åtte bibliote-
kene. Ved å klikke på lenkene, kommer 
de inn på egne sider som inneholder 
flere boktips og artikler, en mer utfyl-
lende arrangementsoversikt eller in-
formasjon om Nordhordlandsbiblio-
teka. Brukerne kan også logge inn på 
sine egne sider. Dessuten har hvert av 

de åtte bibliotekene egne undersider.
 – Da vi gikk over til CS Library 
valgte vi å kutte ut den gamle hjem-
mesiden vår, sier Berge.
 De møtte en liten språklig utfor-
dring på veien. For mens de åtte bibli-
otekene i Nordhordlandsbiblioteka 
ligger i nynorskkommuner, var CS Li-
brary på bokmål.
 – Her gjorde Kjellaug Bolset 
Strand, som er biblioteksjef i Masfjor-
den, en god jobb med å oversette CS 
Library til nynorsk, sier Berge. ■

Nordhordlandsbiblioteka består av bibliotekene i:
Austrheim, Fedje, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy.

Nordhordlandsbibliotekas nettside: http://www.mittnordhordland.no/start

Umeåregionens nettside er: http://www.minabibliotek.se

CS Library ble til gjennom et samarbeid mellom Umeåregionens prosjekt Bibliotek 2007 og Teknikhuset AB. Resultatet ble en 

felles bibliotekportal for kommunene i Umeåregionen. I dag brukes systemet av flere enkeltkommuner, og grupper av kommuner,  

i Sverige og Finland. Nordhordlandsbiblioteka er først ut i Norge. De neste som skal installere CS Library er Gjesdal bibliotek, og 

Jærbiblioteka som består av Sola, Time og Klepp bibliotek.

Samarbeidende kommuner behøver ikke å ha samme biblioteksystem, for det skal være mulig å integrere bibliotekkataloger fra 

ulike systemleverandører.

Jan Isdal er blant de faste brukerne av Lindås bibliotek.  
– Denne nettsiden så veldig grei ut. Det virker som det blir enkelt 
for meg å finne fram til de bøkene jeg er interessert i, sier han.

Nytt formidlingssystem
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150 sunnmøringer ville finne egne røtter
Etter starten av den populære tv-serien «Hven tror du 
at du er?» er det mange steder i landet blitt enorm in-

teresse for slektsgransking. Da Ålesund hovedbibliotek i 
begynnelsen av mars holdt et åpent innføringskurs i slekts-
granskning møtte det fram hele 150 deltakere, skriver 
Sunnmørsposten.

 Knut Slinning Bjørdal ved biblioteket mener det ikke er 
tvil om at tv-serien har fått mange til å innse at opplydnin-
ger om forfedrene våre faktisk er nedskrevet og søkbart på 
nett. Biblioteket planla to oppfølgingskurs, men så ikke 
bort fra at disse kursene måtte dobles dersom det skulle bli 
plass til alle interesserte.

Grønlandsk barnebok hovedbok i Nordisk Bibliotekuke
Den grønlandske forfatteren Lana Hansens barne- og 
ungdomsbok «Sila» blir i år hovedbok i Nordisk Mi-

nisterråds bibliotekuke, og skal leses høyt på mer enn 2000 
bibliotek rundt om i Norden inklusive Grønland, samt i de 
baltiske landene.

 Uken starter 11. november med en opplesningsdag, og 
temaet i år er «Vinter i de nordiske landene». Også de 
voksne skal få høre om Grønland på den store opplesnings-
dagen. Her er valget nemlig falt på den danske forfatteren 
Peter Høegs «Frøken Smillas fornemmelser for snø», mel-
der nettsiden til KNR, Grønlands Radio.

Klar, ferdig – gå! 

23. februar startet Bibliotekstafetten, som skal løpe 
gjennom bibliotek i hele Norge i 2013. Startskud-

det gikk i Lom folkebibliotek der bibliotekets lånere, 
ordfører og kommunestyre i Lom og forfatterne Reidar 
Kjeldsen og Brit Bildøen feiret biblioteket som nylig ble 
valgt til Årets bibliotek 2012, melder Norsk Bibliotekfo-
rening.
 Stafetten er blitt til i forbindelse med Norsk Biblio-
tekforenings 100-årsjubileum i 2013. En egen stafett-
pinne skal sendes rundt i form av en lysende boklampe. 
Fra biblioteket i Lom går stafetten videre i Oppland og 
Hedmark, før den går videre til andre deler av landet. 
Svolvær skal få vårbesøk, Moldejazzen ligger på ruta – 
og det blide 
Sørlandet litt 
utpå somme-
ren, skriver 
foreningen.

På kryss og tvers

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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Av professor 
Ragnar  
Audunson,  
Høgskolen i Oslo 
og Akershus

Kulturutredningen som 
Anne Enger la fram i be-
gynnelsen av mars, er 

både løfterik og skremmende.
 Den er løfterik fordi utred-
ningen så klart ser og forstår fol-
kebibliotekenes rolle som grunn-
mur og bærebjelke i kulturlivet 
og ikke minst fordi den så tyde-
lig erkjenner folkebibliotekenes 
potensial som møteplasser i det 
flerkulturelle samfunnet. For oss 
med tilknytning til PLACE-pro-
sjektet er det gledelig å se at den 
forskningen vi har drevet med 
har hatt et visst gjennomslag i 
tenkningen omkring folkebibli-
otekenes rolle.
 Den er skremmende fordi 
den viser med all mulig tydelig-
het hvordan den rødgrønne re-
gjeringa gjennom Giskes biblio-
tekmelding fra 2009 også – i ord 
– var oppmerksomme på biblio-
tekenes rolle som en del av den 
kulturelle grunnmuren og deres 
potensial som møteplass, men 
hvordan denne erkjennelsen 
ikke i det hele tatt er fulgt opp 
gjennom praktisk politikk. Tvert 
om – folkebibliotekene framstår 
som den store budsjettaperen. 
Idretten er budsjettvinnere i pe-
rioden 2001 - 20010 – la oss 
håpe vi slipper flere OL og VM 
de nærmeste slik at ikke alt kul-
turliv ellers strupes; spektaku-
lære kulturbygg framstår som 
budsjettvinnere. Begge disse om-
rådene har økt sin andel av de 
kommunale kulturbudsjettene 
tydelig. Bibliotekene derimot 
har fått sin andel av de kommu-
nale kulturbevilgningene redu-
sert fra 20 til 15 prosent. 

Utredningen bruker sterke 
ord når den kommenterer bi-

bliotekenes situasjon: «For det 
første er bibliotekene åpenbart 
systematisk underfinansiert og 
nedprioritert. Utvalget oppfatter 
situasjonen som bekymringsvek-
kende, gitt den kjerneoppgaven 
folkebibliotekene har som kul-
turell og kompetansegivende 
møteplass og kunnskaps- og 
kulturformidler for hele befolk-
ningen». Og ansvaret kan ikke 
legges til kommunene alene: 
«Utvalget mener det er nødven-
dig med en betydelig økning av 
ressursinnsatsen til folkebiblio-
tekene både fra stat og kommu-
ner. Arbeidet krever en organise-
ring som involverer alle parter 
på en forpliktende og likestilt 
måte».

Forpliktende – det er nøkkel-
ordet. For til nå har det vært 
mye erkjennelse i teorien – lite i 
form av handling.

Hva får man igjen for å satse 
på folkebibliotek? Det er vi i 
ferd med å få noen interessante 
ansatser til svar på gjennom et 
forskningsprosjekt som gjen-
nomføres i Finland og Norge. 
Svanhild Aabø og undertegnede 
er ansvarlige for den norske bi-
ten som for øvrig har mottatt 
støtte fra Nasjonalbiblioteket, 
mens Pertti Vakkari fra Finland 
er ansvarlig for den finske delen 
og initiativtaker til hele prosjek-
tet. I prosjektet ser vi på i hvil-
ken grad innbyggerne opplever 
at folkebiblioteket er nyttig for 
dem på ulike livsområder og 
hvordan sammenhengen er mel-
lom nytte og satsing på bibliote-
ket. Tallene så langt peker i ret-
ning av at biblioteket har et 
betydelig potensial som bidrags-

yter til nytte og livskvalitet på en 
rekke livsområder, men at reali-
seringen av dette potensialet av-
henger av ressursinnsatsen.

Norge og Finland er svært 
like med hensyn til antall inn-
byggere. Men når det gjelder 
satsing på bibliotek, er det et 
hav mellom de to landene:
•	 Til tross for at det finske brut-

tonasjonalproduktet pr. inn-
bygger i 2011 bare var 60 
prosent av det norske (28900 
Euro sammenlignet med våre 
47500), hadde de finske fol-
kebibliotekene til disposisjon 
58 Euro per innbygger for å 
tilby borgerne gode bibliotek-
tjenester mot Norges i sam-
menligning fattigslige 38,50.

•	  Folkebibliotekene i Finland 
er tilgjengelige for innbyg-
gerne i en helt annen grad 
enn hva norske borgere kan 
nyte godt av. I 2011 hadde 
for eksempel finske folkebi-
bliotek åpent nesten 400 000 
timer mer enn de norske 
(1.400 000 timer mot 805 
000)1. 

•	  Finnene kan nyte godt av en 
tilgang på bibliotekfaglig vei-
ledning og hjelp fra biblio-
tekpersonale som vi i Norge 
ligger milevidt unna. I 2011 
var det nesten 4800 årsverk i 
finske folkebibliotek mot i 
underkant av 1800 i de nor-
ske.

Forskjellen i satsing slår åpen-
bart ut i bruk og effekt av biblio-
tekene. Finnene besøkte i snitt et 
folkebibliotek 10 ganger årlig i 

1 I den norske bibliotekstatistikken oppgis antall åp-
ningstimer pr. uke. Vi har gått ut fra 50 åpningsu-
ker i året. Det gir 805000 timer. 

Skal bibliotekenes potensial 
 realiseres, kreves bevilgninger

Professor’n
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2011 – i Norge lå det gjennomsnittlige 
antall besøk dette året på litt over 4. I 
Finland var det i 2011 18,2 utlån pr. 
innbygger mot bare 5 i Norge. 

Enda mer interessant er det at fin-
nenes satsing på bibliotek ser ut til å 
betale seg i form av opplevd nytte. I 
undersøkelsen vår ble et representativt 
utvalg av den voksne befolkningen i 
Finland og Norge spurt om i hvilken 
grad de har opplevd å ha nytte av fol-
kebiblioteket på ulike livsområder. 
Gjennom et bredt batteri av spørsmål 
prøvde vi å fange opp nytten av folke-
bibliotek på ulike livsområder som ut-
danning, arbeidsliv, hverdagsliv (hus, 
familie, privatøkonomi og helse), fri-
tidsaktiviteter og kulturelle aktiviteter. 
Sammenligner vi Finland og Norge er 
forskjellene i borgernes opplevde nytte 
nesten enda mer slående enn forskjel-
len mellom de to landenes ressursmes-
sige satsing på bibliotekene:
•	  31 prosent av finnenes rapporterer 

at biblioteket har vært nyttig for 
dem som arbeidstakere. I Norge er 
det tilsvarende tallet 11.

•	  48 prosent av finnene har hatt nyt-
te av biblioteket i forbindelse med 
utdanning mot 18 prosent i Norge.

•	  36 prosent av finnene har hatt nyt-
te av biblioteket i forbindelse med 
hverdagslivsproblemer knyttet til 
hus, familie, privatøkonomi og hel-
se mot snaut 10 prosent av nord-
mennene.

•	  40 prosent av finnene har hatt nytte 
av biblioteket når det gjelder kultu-
relle aktiviteter mot snaut 20 pro-
sent av de norske respondentene.

Det ser altså ut til at finnenes satsing 
på bibliotek betaler seg i form av nyt-
tevirkninger på et bredt spekter av livs- 
og samfunnsområder. Andelen i Fin-
land som opplever nytte er ikke på noe 
livsområde mindre enn dobbelt så stor, 
ofte tre ganger så stor eller mer. Ville vi 
finne tilsvarende forskjeller med hen-
syn til opplevd nytte avhengig av be-
vilgninger og ressursinnsats på andre 
livsområder? Er det for eksempel sann-
synlig at opplevd nytte av utdannings-
vesenet og helsevesenet vil variere så 
mye avhengig av bevilgning som vi her 

ser for bibliotekets vedkommende? Jeg 
har ikke data og empiri her, men allike-
vel: Jeg tviler på det.

Finsk skolevesen studeres ivrig, 
på grunn av de gode resultatene Fin-
land oppnår i internasjonale rangerin-
ger. Finland ligger likeledes svært høyt 
på europeiske rangeringer av innova-
sjon. Men kanskje er det finsk biblio-
tekpolitikk og de effektene den har på 
læring og innovasjon som bør stude-
res. Der er forskjellen i ressursbruk og 
satsing større enn på noe annet poli-
tikkområde og det er ikke urimelig å 
anta at det er en sammenheng mellom 
Finlands biblioteksatsing, befolknin-
gens flittige bruk av biblioteket og lan-
dets innovasjonskraft og sterke resul-
tater i internasjonale målinger av 
utdanningskvalitet. 

Skal dette betydelige potensialet 
realiseres er det – for å si det med En-
gerutvaget – nødvendig med en bety-
delig økning av ressursene både fra 
stat og kommune og en organisering 
som forplikter partene. ■

Professor’n

Kulturutredningen fra Engerutvalget er både 
løfterik og skremmende, mener Audunson.
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På slutten av 1800-tallet 
var Andrew Carnegie en 
av verdens rikeste menn. 

I 1901 solgte han Carnegie Ste-
el Company til J.P. Morgan, en 
annen stålmagnat. Deretter ble 
han filantrop, med forkjærlig-
het for bibliotek, fredsarbeid, 
utdanning og forskning. I dag 
er Bill Gates verdens nest rikes-
te mann. Han brukte den første 
delen av sitt liv til å bygge Mi-
crosoft. Nå bruker han den an-
dre delen til å dele ut pengene. 
Det som er interessant ved Ga-
tes er at han anvender sitt store 
forretningstalent begge steder. 
Å skape utvikling krever like 
mye kløkt og vilje som å bygge 
et av verdens største selskaper. 

Bibliotek står fortsatt høyt på 
listen. De største beløpene går 
til store områder som utdan-
ning, helse, jordbruk og fami-
lieplanlegging. Men biblioteke-
ne har sitt eget delprogram, 
ledet av bibliotekaren Deborah 
Jacobs.

Hvert år skriver Bill Gates 
et åpent brev. Årets brev 
handler om målinger. Vi tren-
ger å måle resultatene av vår 
virksomhet, sier Gates, for å 
forbedre menneskenes liv. Fi-
lantropi er ikke milde gjernin-
ger. Bill og Melinda Gates Fo-
undation stiller like strenge 
krav til måling og resultatvur-
dering i bibliotek som i helse-

sektoren. Filantropi er en for-
lengelse av entreprenørskapet 
som gjorde Windows til ver-
densvare og Gates til mange-
milliardær. Bill og Melinda Ga-
tes Foundation er verdens 
største åpne stiftelse. Det finnes 
organisasjoner som opererer i 
det skjulte, spesielt i Asia. Men 
når milliardene ruller, vil jeg 
helst ha åpenhet.

Av og til misunner jeg de 
som jobber i det private næ-
ringsliv. Markedet kan være 
kaldt og krevende, men det gir i 
hvert fall klare svar. Hvis virk-
somheten går bra, tjener du 
penger. Hvis etterspørselen 
svikter, hjelper det ikke å klage Av faglig konsu-

lent Tord Høivik

Vaksine  

Plinius

Innrapportering 
og utrapportering 
må være to sider 
ved samme sak.
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på kundene. Markedet er suverent. 
Det er du som må tilpasse deg. I of-
fentlig sektor er det omvendt. Byrå-
kratiet hegner om sin egen havresekk. 
Statens voktere bestemmer selv hva 
som regnes som suksess. Dersom re-
sultatene svikter, er det lettere å vri på 
målene enn å forandre rutinene. Vi 
som av og til vil sette i gang prosjekter 
Norge har behov for, må søke, takke 
og bukke. De som kontrollerer, blir al-
dri kontrollert. De som lager måleap-
paratet, blir aldri målt. Noe har nok 
skjedd siden 22. juli. Men den inn-
kapslede kulturen består. Det er lettere 
å legge feilene i glemmeboka enn å 
lære av dem. Trø oss ikkje for nære, 
sier byråkratene.

Gates har penger nok til å kreve 
åpenhet. ”Governments of the coun-
tries to which we provide grants must 
demonstrate that they are willing and 
able to commit resources to support 
libraries now and in the future”, står 
det på nettstedet. Han viser til UNI-
CEF som et godt eksempel på verdien 
av målinger. I 1980 var det mindre enn 
en femtedel av verdens barn som fikk 
grunnleggende vaksinering. UNICEFs 
daværende leder, Jim Grant, satte seg 
som mål å øke tallet til åtti prosent i 
løpet av det neste tiåret. Grant organi-
serte et effektivt system for å doku-
mentere innsatsen og brukte tallene 
som brekkstang. Han kunne vise hvil-
ke land som fikk gode resultater og 
hvilke som hang etter. Det la et kunn-
skapsbasert press på regjeringene. I 
1990 hadde antall vaksinerte barn 
gått opp fra 17 til 75 prosent. Millio-
ner av liv var reddet.

Gates stiller samme krav til biblio-
tekene. Når Gates Foundation gir 
støtte til et utviklingsprogram, krever 
de at bibliotekene må ha klare mål for 
hva de ønsker å oppnå. De må utvikle 
handlingsplaner som viser hvilke til-
tak de vil gjennomføre. De må velge 
passende metoder for å måle det som 
skjer. De må gjennomføre målinger 

underveis – og de må benytte målin-
gene til å korrigere kursen. Mange til-
tak svikter, sier Gates, fordi man må-
ler irrelevante størrelser eller fordi 
målingene er unøyaktige. Det ligger i 
kortene: når bukken styrer butikken, 
trengs en god revisor. Det kreves høy 
moral av den som skal selge strikk 
som metervare.

La meg ta et eksempel. I Colombia 
har nasjonalbiblioteket, Biblioteca 
Nacional de Colombia, et hovedan-
svar for utvikling av folkebiblioteke-
ne. Her har Gates Foundation nettopp 
satset atten millioner kroner på et for-
prosjekt om bruk av data i folkebibli-
otek. Dersom dette fører til et hoved-
prosjekt, snakker vi om budsjetter på 
femti millioner eller mer. Det første 
nasjonalbiblioteket gjør, er å foreta en 
systematisk kartlegging av de tjueseks 
bibliotekene som er valgt ut til forpro-
sjektet. Prosjektet satser først og 
fremst på de regionale bibliotekene 
som ligger langt fra hovedstaden Bo-
gota. Det er her behovene og den mu-
lige gevinsten er størst.

Hvert eneste bibliotek gjennomgår 
en tilstandsundersøkelse (diagnosti-
co). Selve bygningen blir gjennomgått: 
størrelse, gulvplan med innredning, 
strømforsyning, tilgangen på PCer og 
annet datautstyr, internettforbindelse 
og sikring i forhold til brann- og tyve-
ri. Diagnosen omfatter også informa-
sjon om bibliotekarenes datakompe-
tanse. Alt dette publiseres på nettet. 
Alle bibliotekene får dessuten en kort 
publikumsrettet nettside, der det er 
lett å få et bilde av bibliotekets histo-
rie, virksomhet og ledelse.

Prosjektet i Colombia viser en måte 
å arbeide på. Norge ligger selvsagt 
langt foran Colombia når det gjelder 
bibliotekutvikling. Men vi stiller ikke 
like sterkt når det gjelder å kartlegge 
og sammenlikne bibliotek. Storbyun-
dersøkelsen observerte mange hundre 
besøkende i de fem av de største bi-

bliotekene i Norge. Men ressursene 
gikk med til å gjennomføre datainn-
samlingen. Konsulentene som ledet 
arbeidet, produserte en lang rapport 
med mange tabeller. Men tallene ble 
ikke bearbeidet med tanke på praktisk 
bruk. Jeg vet ikke hva som har skjedd 
innenfor hvert enkelt bibliotek. Men 
jeg kan ikke se at det norske fagmiljø-
et har klart å fordøye informasjonen.

I sine bibliotekprosjekter legger 
Gates Foundation stor vekt på styrke 
bibliotekenes bidrag til datatjenester 
for publikum. Samtidig krever Gates 
at bruken dokumenteres, slik at bibli-
otekene får argumenter å slå i bordet 
med. I Norge håndteres tallene langt 
mer tradisjonelt. ABM-utvikling vis-
ste, og Nasjonalbiblioteket vet, hvor 
mange datamaskiner hvert enkelt fol-
kebibliotek har. Men disse tallene er 
død kapital. De blir ikke publisert el-
ler markedsført. Og selv om vi teller 
maskiner, aner vi ikke i hvilken grad 
de faktisk blir brukt. Slike opplysnin-
ger har aldri blitt samlet inn. I stedet 
må bibliotekene rapportere om detal-
jer som utlånet av lydbøker, mu-
sikkinnspillinger og film, for barn og 
for voksne, med egne tall for første-
gangslån og fornyelser. Heller ikke 
disse tallene har blitt publisert. I følge 
NB er det visstnok et spørsmål om res-
surser.

Interessen for norsk biblio-
tekstatistikk er økende. Men vi har 
en lang vei å gå før vi kan ”benytte 
målingene til å korrigere kursen”, slik 
Gates anbefaler. Det er ikke målinge-
ne, men overgangen fra tall til kunn-
skapsbasert handling som svikter. 
Staten opptrer som byråkrat. Det er 
systemet som er viktig. Gates opptrer 
som entreprenør. Det er bruken av 
tallene som er viktig. Vaksinasjon 
dreier seg om friske barn. Bibliotek 
dreier seg om nytte og glede. Kravene 
til innrapportering er økt. Nå er det 
mange som venter på bedre utrappor-
tering. ■

Plinius
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I november 2011 flyttet 36.000 
boktitler til nye lokaler, i det som 
må være Vesterålens mest spesiel-

le bygg. Hurtigrutens Hus på Stok-
marknes rommer både kulturhus, 
hurtigrutemuseum, høgskole og uni-
versitet. En spenstig bro binder de to 
byggene sammen, og fra det ene byg-
get kan man gå tørrskodd inn i det 
gamle hurtigruteskipet "Finmarken". 
Skipet, som står på land, skal være 
verdens største museumsgjenstand. 
 I lokalene som biblioteket nå er, 
har det vært souvernirbutikk. Stok-
marknes er hurtigrutens fødested, og 
den legger til kai bare et par hundre 
meter unna. 

Solid utlånsøkning
– Jeg begynte i jobben som bibliotek-
sjef her på Stokmarknes i august 
2011, og i oktober begynte vi flyttin-
gen til disse lokalene, sier Jørn Sing-
dahlsen, som opprinnelig kommer fra 
Sandefjord. 
 Det nye lokalet er på drøyt 300 
kvadratmeter og ser riktig så moder-
ne og oversiktlig ut. Her arbeider 
også Rita Albregtsen i 75 prosent stil-
ling. 

De gamle lokalene i rådhuset var 
"gått utgått på dato". Nylokalet er 
ikke firkantet, noe som gir biblioteket 
et spennende preg. Det er høyt under 
taket og mange vinduer, som går fra 
gulv til tak og slipper inn mye lys. Det 
er også romslig i inngangspartiet.

For snart halvannet år siden flyttet Hadsel folkebibliotek ut av de gamle lokalene på rådhuset. Nå 
er de en del av Hurtigrutens hus, et kulturhus med høgskole, universitet og hurtigrutemuseum, 
med verdens største museumsgjenstand. 

TEKST OG FOTO MARIANNE LOVISE STRAND, FRILANSJOURNALIST

Hadsel folkebibliotek: 
Fikk nye lokaler i Hurtigrutens hus

Hadsel folkebibliotek
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– Vi ønsket å ha god plass der folk 
kommer inn, og det har vi fått til, sier 
Singdahlsen. 
 –  Når det gjelder belysning har vi 
beholdt spotlightskinnene, som var i 
lokalet fra før av, men de fungerer 

ikke optimalt, sier han. Belysning er 
viktig, og noe vi vil legge vekt på når 
vi flytter over veien til der biblioteket 
skal være i permanent. Men det skjer 
ikke før om ett år eller to. 
 Utlånet siste halvåret har økt med 

hele 30-40 prosent, og det er de an-
satte veldig godt fornøyd med. 
 –  I løpet av en dag har vi 60-70 
mennesker innom, det er vi også godt 
fornøyde med, sier Singdahlsen.
 Det er bra med tanke at på Hadsel 
kommune har bare cirka 8.000 inn-
byggere, og i tillegg har en egen filial 
på Hadsel innland. Dessuten er kom-
munen jevnlig besøkt av Bokbussen i 
Vesterålen. 
 Biblioteksjefene i de fem vesteråls-
kommunene Andøy, Bø, Øksnes, 
Sortland og Hadsel, samt Lødingen, 
har et godt samarbeid. 

Smarte løsninger
Det var litt av en jobb å flytte 700 
hylle meter med bøker. For å få plass til 
like mange titler som før på færre kva-
dratmeter, så de seg nødt til å benytte 
sju hyller i hver reol istedenfor fem. 
 – Dette gjør at det kanskje er litt 
vanskelig for kundene å få sett på de 
nederste titlene, men vi må ha det slik 
så lenge vi er her, sier Singdahlsen. De 
lokalene som biblioteket skal være i 
permanent, vil gi oss over dobbelt så 
mye plass som dette. 
 Hyllene, som ble med på lasset fra 
det gamle lokalet, er fra 70-tallet. 
Men her fant har de ansatte funnet på 
noe riktig smart. 
 –  Vi malte en bred hobbyplanke, 
som vi satte i hver ende av hyllene, 
sier han. Vi hadde ideen til å bruke 
hobbyplanke, men det var vaktmeste-
ren vår som mente den burde være så 
bred som dette. 
 Nå framstår hyllene nesten som et 
nytt møbel. På hver av endeveggene 
er de tøft merket med store pålimte 
bokstaver, og det er lett å finne øn-
sket kategori. 

Hadsel folkebibliotek: 
Fikk nye lokaler i Hurtigrutens hus

Hadsel folkebibliotek

Hadsel folkebibliotek har flyttet inn i Hurtig-
rutens hus på Stokmarknes, et tøft og veldig 
spesielt bygg, som blant annet har verdens 
største museumsgjenstand integrert.
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 Barneavdelingen innerst i lokalet 
er riktig sjarmerende, med et rødt 
"naust", der både bøker og søte kose-
dyr pryder hyllene. Et lite bord med 
små stoler, samt noen stoler til de 
voksne, gjør at det er koselig å sette 
seg ned der. Barnehagene er jevnlig 
innom på besøk.
 –  Vi får daglig skryt for nybiblio-
teket vårt, og føler at lånerne liker seg 
veldig godt her, sier han. Vi som job-
ber her trives også godt, selv om vi 
nok har litt i minste laget med plass. 
Når vi flytter inn der hurtigrutemu-
seet er nå, skal de inn her, samt også 
fylle to etasjer over våre lokaler. 
 Barne- og ungdomsskolene i Hadsel 
har egne bibliotek, og rett over veien 
har ligger også et flott universitets-
bibliotek. 

Høgskolen i Bodø har i mange år 
hatt en avdeling i Hadsel, og for hal-
vannet år siden overtok kommunen 
Hurtigrutens hus, som tidligere var 

drevet av private. Etter at kommunen 
kjøpte bygget, flyttet skolen inn i loka-
lene Hurtigrutens hus. I fjor ble det 
også universitet i Hadsel.
 –  Men foreløpig har vi ikke mer-
ket så mye til studentene her hos oss, 
de bruker nok universitetsbiblioteket 
mest, sier han. Vi har litt lite ungdom 
innom her, og håper at biblioteket 
vårt vil få mer besøk av ungdommen 
i framtida, så vi prøver å tilrettelegge 
for at det skal bli en god møteplass. 
 Singdahlsen har mer enn 20 år 
bak seg i lederstillinger i Forsvaret før 
han omskolerte seg i 2002. Han har 
arbeidet ett år på Sandefjord biblio-
tek, etter at han hadde tatt Bibliotek 
og informasjonsvitenskap ved Høg-
skolen i Oslo.

Trives godt
Han har flyttet mye i forbindelse med 
jobben der. Grunnen til flyttingen 
nordover var at kona kommer fra na-

Hadsel folkebibliotek

Torco AS er Norskproduserte hylle-
systemer og skjermvegger. Vi satser 

bevisst på utvikling og design av nye pro-
dukter i samabeid med industridesignere, 
arkitekter og ikke minst våre kunder. 

Siden produksjonen skjer på Gol i Halling-
dal, har vi rask levering og vi er fleksible 
med hensyn til spesialønsker fra våre 
kunder enten det gjelder farger, materialer 
eller form. 

Gran Bibliotek

w
w
w
.kraus-p
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st.no

- Vi har hatt en solid økning i utlån etter at 
vi flyttet hit, med hele 30-40 prosent siste 
halvår,  sier Jørn Singdahlsen, som begynte 
i jobben som ny biblioteksjef i august 2011.
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bokommunen Lødingen, og ønsket å 
komme nærmere familien sin i nord. 
 –  Jeg har trivdes i jobben fra før-
ste stund, og Hadsels kultursjef Kari 
Ann Olsen Lind er en hyggelig sjef å 
forholde seg til, sier han. 
 Biblioteket har mange nye titler, 
og det er de stolte av. Singdahlsen 
oppdaget at biblioteket hadde store 
portoutgifter på bøker som kom fra 
Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana, og 
fant ut at det i mange tilfeller er billi-
gere å bestille inn nye titler enn å få 
tilsendt fra Mo i Rana. 
 –  Dette har jeg inntrykk av at bru-
kerne er godt fornøyd med, sier han. 
Et av målene for framtida er å være 
mer aktiv med å markedsføre biblio-
teket, blant annet har Hadsel folke-
bibliotek nylig opprettet en Face-
bookside, der de forteller om bøker 
og hva som ellers foregår av aktivite-
ter på biblioteket. 
 –  Vi må bli flinkere til å fortelle 
om at vi finnes og hva vi gjør, sier han 
og smiler. ■

Hadsel folkebibliotek

Med enkle grep, fikk de gamle hyllene 
fra 70-tallet et nytt og moderne preg. 
– Vi synes vi det har blitt bra her, sier 
biblioteksjef Jørn Singdahlsen på 
Hadsel folkebibliotek.

Tidligere var det souvernir-
butikk i lokalene, og biblioteket 
valgte å benytte det innvendige 
”naustet”. Det har blitt koselig i 
barneavdelingen.
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Får pris for markedsføring av bibliotek
NBF Østfold delte i februar ut Bibliotekprisen 2012 til 
Anne Berit Brandvold i Østfold kulturutvikling for 

hennes evne til å synliggjøre og markedsføre bibliotekene i 
Østfold, og samle dem på en felles plattform.
 Brandvold er også opptatt av de bibliotekansattes kom-
petanse og utvikling og er en initiativrik pådriver til å 
iverksette aktuelle kurs, seminarer og møter i samarbeid og 
på tvers av fylkesgrenser. Hun er dessuten lydhør og inter-
essert i innspill fra de bibliotekansatte, noe som har resul-
tert i en rekke aktuelle lokale og regionale kurs, heter det 
på portalen Kulturnett Østfold.

Mindre krim i Danmark
I Danmark har nettbokhandelen Saxo.com hatt en 
nedgang i salget av kriminalromaner på 35 prosent de 

siste fire årene, og den store bokhandelen Arnold Busch 
merker den samme tendensen. Årsaken er ifølge Arnold 
Busch at forlagene har vært altfor ukritiske i utgivelsene 
sine, og at markedet nå derfor holder på å bli mettet.
 Hans Henrik Schwab, som er leder for forlaget Lind-
hardt og Ringhofs skjønnlitterære avdeling, sier til gratisa-
visen Metro at han er enig.
 –  Vi har nok ubevisst senket nivået litt, fordi vi alle 
sammen gjerne ville finne den neste Stieg Larsson, sier han 
til avisen.

Sverige får egen  
bibliotekmyndighet 

Sverige skal få en ny myndighetsinstans som skal ha 
overoppsyn med bibliotekvesenet i landet. Det fore-

slår det svenske kulturdepartementet i en betenkning som 
nå er lagt fram, skriver Dagens Nyheter.
 Betenkningen er lagt fram i forbindelse med den nye 
bibliotekloven, som ventes satt ut i livet neste år. Der blir 
det også foreslått at bibliotekene skal få et særlig ansvar for 
å stimulere barns og unges språkutvikling, og få et utvidet 
oppdrag når det gjelder personer med funksjonshemninger, 
samt nasjonale minoriteter og personer som ikke har svensk 
som morsmål.

Storm og stein i Bodø 
Kunstprosjektene til kulturkvartalet 
Stormen i Bodø blir langt mer enn en 

stor stein som skal hentes fra fjæra, og 
som skal smykke det nye senteret. Pro-
sjektet omfatter også 280 oljemalerier i 
kulturhuset og en 18 meter høy skulptur 
utenfor biblioteket, skriver Avisa Nord-
land.
 Etter gjennomført forprosjekt er 
det inngått avtale, med en ramme på 3,2 
millioner kroner, med professor og kunst-
ner Anne Katrine Dolven om å levere 
kunst til Stormen. Det er KORO, statens 
fagorgan for kunst i offentlige rom, som 
har ansvarer for gjennomføringen.

På kryss og tvers
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Ønsker nytt biblioteklokale på 
Lillestrøm

Skedsmo-politikerne avventer nå fylkeskommunens 
behandling av flere saker som knytter seg til kultur-

kvartalet på Lillestrøm. Blant annet er det aktuelt med et 
nytt lokale for Akershus fylkesbibliotek. Deres leiekontrakt 
på Kjeller går ut i 2015, skriver rb.no.
 Akershus Kunstsenter ønsker også nye lokaler, og i Kirke-
gata er det aktuelt med et nytt multimediehus. Poenget er i 
første rekke å få flere kulturarbeidsplasser, og det er mulig at 
også kommunens kulturavdeling kan flytte inn i et slikt hus.

Bekymring for filialene
Marit Eikemo, leder for Litteratursymposiet og Litte-
raturhuset i Odda, sier i en artikkel om bibliotekfilia-

ler i nrk.no at hun er bekymret over at spesielt unge og el-
dre slutter å bruke biblioteket. Hun tror at unge ikke blir 
vant til å bruke biblioteket hvis avstandene blir for store. 
Når filialene blir nedlagt, betyr dette i praksis at mennesker 
som er avhengige av transport, slutter å bruke dem.
 Aslak Sira Myhre, som er daglig leder for Litteraturhu-
set i Oslo, sier også at utviklingen mot stadig færre filialer 
ikke er bra. Han mener at folkebibliotekene er den desi-
dert mest vellykkede kulturinstitusjonen i Norge og sav-
ner en politisk satsing på nasjonalt nivå for å utvikle den 
videre.

Lite penger i Bergen

Bibliotekene i Bergen opplever besøksrekord, men det 
er altfor lite penger til drift. Ikke minst rammer dette 

bibliotekbrukerne i bydelen Landås, der åpningstidene blir 
kraftig redusert og fra 1.mars bare er åpent en ettermiddag 
i uka, melder NRK Hordaland.
 Avdelingsleder Astrid Sæle synes dette er trist og mener 
at biblioteket blir mindre tilgjengelig. Biblioteksjef Leikny 
Haga i Bergen sier at redusert åpningstid ved Landås bare 
er en av konsekvensene.
 –  Vi har meldt oss ut av den digitale spørretjenesten, 
bibliotektssvar.no. Vi har innskrenkning av fjernlån, på 
innkjøp av nye bøker og på betjening. Og våre ansatte er 
ikke glad for å gi publikum et dårligere tilbud, sier hun 
ifølge nrk.no.

Førde kommune  
med boklevering på døra

Førde kommune har oppretta eit tilbod for personar 
som av ulike årsaker har problem med å kome seg på 

biblioteket. No tilbyr biblioteket i kommunen saman med 
Førde Røde Kors å levere bøker til deg på døra heime, og 
dette heilt gratis, skriv lokalavisa Firda. 
 Dersom det ikkje er ei spesiell bok du er ute etter, vil 
biblioteket hjelpe deg til å finne fram bøker av ein spesiell 
sjanger du er interessert i. Røde Kors vil kunne levere og 
hente dei aktuelle bøkene på døra di ein gong i månaden. I 
tillegg til bøker vil ordninga omfatte mellom anna lydbø-
ker, tidsskrift og filmar på DVD, går det fram av heimesida 
til kommunen. 

Mikrobibliotek i Grue 
Grunnflaten er ikke mer enn fire-fem kvadratmeter. 
Likevel lover biblioteksjef Trude Pellerud i Grue kom-

mune at det skal bli plass til flere hundre bøker og filmer i 
stedets nye mikrobibliotek, som blir plassert i en tidligere 
kiosk ved den gamle jernbanestasjonen og blir selvbetjent.
 Biblioteket blir selvbetjent, og kundene må skrive un-
der på en tillitskontrakt, før de får en nøkkel de kan låse 
seg inn med. Biblioteket kommer til å holde døgnåpent i 
sommerperioden fra mai til september, melder NRK Hed-
mark. 

På kryss og tvers
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KVELD I NOVEMBER 

Han sperrar loftet. Natti kjem med frost.

Eg fer med augo yver hagen, veit

det heng att eple i ein topp. Eg leit

på mildver enno; veden skal i kost,

 

og kålen takast upp og kulast, tre

skal plantast; og det burde vorte tid

til nybrot også. No ser eg hausten lid

og marki frys og snøen kastar ned

midtlides, og eg veit eg rekk ikkje mitt.

Den epleslumpen fær eg berga, kor

som er, so er i det minsto ei sut kvitt.

I vest er månesigden ute, stor

og haustkvass, gjerug med å berga sitt,

ei saknads solbunde åt ei myrk jord.

(Dikt i samling 1994, side 170)

EPLER  
OG POESI

 
Olav H. Hauge

LYRIKK
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Gartner i norsk poesi, Olav H. Hauge (1908-
1994), epledyrkeren fra Hardanger har naturlig 
nok mange dikt med epler i. Men de bærer min-
dre preg av at dikteren har gartnerutdannelse, 
enn at han har lest lyrikk og lyrikkteori fra alle 
tider og hele verden. Bare valget sonetten som 
sjanger, viser at dette diktet favner langt utover 
Hardanger. Det viser også et bevist forhold til 
tradisjonen og til skrivegjerningen. 

Sonetten ble oppfunnet på Sicilia i ca. 1235 
av Giacomo de Lentino, som tilhørte hoffet til 
Fredrik II. Det er altså en subsjanger med lange 
aner, og det har ikke gått av moten i løpet av 
disse snart 800 årene. Men den har vært både 
hyllet og utskjelt. For de fleste opp gjennom 
historien har sonetten vært lyrikk i konsentrert 
form og poetens svennestykke. Så det er ikke en 
tradisjon man skriver seg inn i uten å ha et be-
visst forhold til sitt valg av subsjanger. 

Stedet styrer hendelsene, hevdet de gamle 
romere, og det er klart at de også styrer poetens 
skriving. Det finnes spor av epledyrkeren fra 
Hardanger her, som bekymrer seg for om han 
får høstet ferdig før kulden kommer for alvor. 
Men om det henger alene igjen i tretoppen, så 
er det likevel ikke alene som litterært eple. 

I et dikt av den greske kvinnelige dikteren Sap-
fo, som levde for rundt 2500 år siden, heter det: 

Som et eple som
modner på den
øverste grenen

oversett av sankere
eller sett, men
ikke nådd
(min oversettelse) 

At et eple svinger seg på en toppgrein fra 
Hauges Hardanger til det antikke Hellas åpner 
diktet i tid og rom. Eplet knytter an til andre 
dikt og til litteraturhistorien, som for eksempel 
“Heaven - is what I cannot reach!", av Emily 
Dickinson. Et himmelsk eple, kanskje. Men i 
det minste et eple som fører oss nærmere vår 
kulturs kanskje mest kjente eple, det som Eva 
plukket til Adam. Men Adam ble ikke “ein sut 
kvitt” - tvert i mot, kan vi vel si. Epler og hager 
fører leseren raskt inn i Edens hage, og kanskje 
ut igjen. Eplet man aldri når, smaker søtest - det 
vet vi. Mytisk, religiøst, lyrisk, paradisisk eller 
gartnereple? Hengende blir det og lite glede gir 
det.

Så lenge sonetten varer, blir ikke ikke eplet 
plukket. Sorgene blir ikke borte, hele diktet dir-
rer av noe uforløst. Det er ingen aktive handlin-
ger, bare uro og kanskje til og med angst. Dik-
tet befinner seg i en overgang uten forløsning. 
Det er for sent, eller for tidlig. For sent fordi 
frosten kom brått på, for tidlig fordi det fort-
satt kan komme mildvær. Det er kveld, over-
gangen mellom dag og natt. November er over-
gangen mellom høst og vinter. 

Den som fører ordet i denne sonetten ser og 
tenker, men handler ikke. Det er så mye å gjøre, 
men det kan ikke gjøres nå. Vi får heller ikke 
vite hvordan det går, om det kommer et mild-
vær som kan redde eplet. Men det hjelper vel 
ikke, det er nok mer å bekymre seg for i et men-
neskeliv. Det er ikke en vanlig arbeidsmann og 
en gartners beskrivelse av eplehøsten vi finner i 
dette diktet. Uroen kan vi alle kjenne igjen, det 
er så altfor ofte noe vi ikke får gjort i tide. 

OLAV H. HAUGE, (1908-1994)
Glør i oska. Noregs boklag 1946.

Under bergfallet. Noregs boklag 1951.

Seint rodnar skog i djuvet. Noregs boklag 1956.

På ørnetuva. Noregs boklag 1961 (1962).

Dikt i utval - Dogg og dagar ved Ragnvald 
Skrede. Noregs boklag 1964.

Dropar i austavind. Noregs boklag 1966. 

Spør vinden. Noregs boklag 1971 (1973).

Dikt i samling. Bokklubben Dagens bok  
Norges boklag 1972 (1980, 1981, 1985, 1993 
(auka utgåve), 1994, 1996, 2000).

Syn oss åkeren din. Utval ved Jan Erik Vold. 
Bokklubbens lyrikkvenner 1975. (Henta frå  
Dikt i samling).

Bertolt Brecht: TIl ettertidi. Umsetjing.III.  
av Arne Bendik Sjur. 1978.

Hand grip hand i svevne. Umsetjingar. 1978.

Dikt i samling. Det Norske Samlaget 1980 
(1981, 1985).

Janglestrå. Det Norske Samlaget 1980  
(Del av Dikt i samling 1980).

Regnbogane. Det Norske Samlaget 1981 
(1983). Illustrert av Wenche Øyen.

Mange års røynsle med pil og boge. Lydbok  
med to kassettar og ei “minibok”. Det Norske 
Samlaget 1988 (1992,2000).

ABC. Illustrert av Bodil Cappelen. Det norske 
Samlaget 1986 (1987, 1995, 2008). 

Det er den draumen. Utval ved Bodil Cappelen. 
Det Norske Samlaget 1998.

Dagbok 1924 - 1994. Bd 1 - 5. 2000.

Lagnaden gjer mange til heltar.  
Aforismar i utval. 2002. 

LYRIKK

Av Stefan 
Andreas Sture,
lærer og  
lyrikkentusiast
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Norsk litteratur



På det franske forlaget JC Lattès 
må Lars Saabye Christensen 
kjempe om oppmerksomheten 

med Zlatan Ibrahimovic. En hard du-
ell siden sistnevnte briljerer på den pa-
risiske fotballklubben PSG, og har bi-
dratt til at selv åndssnobbene i 
Latinerkvartalet interesserer seg for 
den runde lærkula, som ellers er forbe-
hold slitne drabantbyer. Men når pres-
seattacheen fra JC Lattès har gjort seg 
ferdig med presentasjonen av fotball-
helten Zlatan, går hun over til Lars 
Saabye Christensen:
 – Halvbroren var et mesterverk, og 
vi er veldig stolte over å ha Christen-
sen i vår stall, sier presseattacheen, før 
hun går over til å beskrive Beatles og 
promotere Bisettelsen som kom ut på 
fransk i begynnelsen i februar i år, og 
fikk solide kritikker.
 Fremmøtte fra fransk bokbransje 
og presse, som hadde funnet veien til 

det ærverdige svenske kulturhuset i 
rue Payenne noterer ivrig. I år var det 
Island og Estrid Brekkan som organi-
serte presentasjonen av nordisk litte-
ratur på det svenske kultursenteret, en 
presentasjonen som går på rundgang 
blant de nordiske landene. 

Stigende salgskurver
Ifølge tall fra Norla, som promoterer 
norsk litteratur i utlandet, ble det ut-
gitt eller solgt hele 84 norske titler i 
Frankrike i 2010, en sterk økning fra 
2004 da bare 17 norske titler utkom. 
Denne stigende salgskurven har fort-
satt etter at norske forfattere ble invi-
tert som æresgjester sammen med sine 
nordiske kollegaer på bokmessen i Pa-
ris i 2011 som en del av Nordisk Mi-
nisterråds Globaliseringsprogram.
 Men det var, ifølge Oliver Møystad 
i Norla, Jostein Gaarder som åpnet for 
norsk litteratur i Frankrike. I et land 

der filosofi er obligatorisk allerede i 
grunnskolen, slo Sofies Verden godt 
an da den ble utgitt på fransk på nit-
titallet. Deretter kom krimbølgen med 
svenske Jan Guillou i spissen, og pløy-
de grunnen for de norske krimheltene 
Harry Hole og Varg Veum. Det norske 
språket blir ansett som et godt egnet 
krimspråk, fordi norske forfattere ut-
trykker seg kort og konsist uten for 
mange språklige utbroderinger. Denne 
direkte stilen byr imidlertid på utfor-
dringer for oversetterne, som må ta 
hensyn til franske lesere som er vant til 
en indirekte stil med lengre setnings-
konstruksjoner, ifølge oversetteren 
Philippe Bouquet. 
 Den norske forfatteren som imid-
lertid har gjort seg mest bemerket i 
Frankrike er Herbjørg Wassmo, som 
er blitt slått til fransk ridder. Hele hen-
nes forfatterskap er blitt utgitt på for-
laget Gaïa, noe som er uvanlig for en 

Norsk litteratur

Norsk litteratur på 
fremmarsj i Frankrike
Franskmenn har fått øynene opp for norsk litteratur, og i februar i år presenterte franske forlag et stort antall 
nyutgivelser på det svenske kultursenteret i Paris.

AV INGJERD TERESE SKAUG ROBIN, FRILANSJOURNALIST
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utenlandsk forfatter, ifølge Møystad i 
Norla. Ingvar Ambjørnsen utgis også 
på Gaïa og det var den franske over-
settelsen av hans bok ”Elsk meg i mor-
gen”, som ble presentert på det sven-
ske kultursenteret. I avisen Le Figaro 
berømmes han for sin originalitet og 
humor. Men den norske salgskometen 
i Frankrike er imidlertid Anne B. Rag-
de, som ble viet hele førstesiden på lit-
teraturbilaget i Le Monde, da Berli-
nerpoplene kom ut i 2009. 

Wassmos forløsne replikk
Men hva kommer det av at franske le-
sere er så begeistret for norske forfat-
tere?
 –  Det er fordi vi skriver veldig gode 

romaner, skal Herbjørg Wassmo ha 
sagt under bokmessen i Paris for noen 
år tilbake ifølge kommunikasjonsråd-
giveren ved Gaïa, Marion Lassalle, som 
nettopp berømmer nordiske forfattere 
for sine gode fortellerevner.
 Anna Svenbo, leder for nordisk 
seksjon ved det franske nasjonalbi-
blioteket François Mitterand, tror 
også at franske lesere setter pris på 
norske forfatteres kraftfulle naturbe-
skrivelser som for dem fremstår som 
eksotiske. Hun trekker frem naturbe-
skrivelser fra Hamar-regionen hos 
Faldbakken og nordnorske natur-
skildringer hos Herbjørg Wassmo. 
Marion Lassalle synes det er viktig å 
få frem at en del norske forfattere 

skriver i førsteperson, og at leseren 
derfor kommer tettere innpå handlin-
gen. Denne skrivemåten gjør histori-
en mer kraftfull, mener Alexandra 
Lefebvre ved The Parisian Agency. Til 
sammenligning skrives det meste av 
fransk litteratur i tredjeperson, noe 
som gir en mer analytisk tilnærming 
til teksten med mye forklaringer.
 Den nordiske stilen gjør leseren fri-
ere mener Lassalle, og legger til at 
franske lesere setter pris på norske for-
fatteres evne til å skrive om vanskelig 
tema uten at det blir deprimerende. 
Her trekker hun fram Erlend Loe og 
Ingvar Ambjørnsen som eksempel. 
Frédérique Harry, som foreleser i nor-
disk ved Sorbonne, trekker frem nor-

Norsk litteratur

Forlaget Gaïa som gir ut Herbjørg Wassmo, er her 
representert ved fra venstre Béatrice Hentgen, 
Susanne Juul og Marion Lassalle.
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ske forfatteres evne til å 
drøfte eksistensielle spørs-
mål, og legger til at drøftin-
gen av menneskets forhold 
til fellesskapet og storsam-
funnet også er et særtrekk 
ved den norske litteraturen 
som franskmenn verdsetter. 

Knausgaard og det 
franske  publikum 
Men den norske forfatteren 
som har gjort seg mest gjel-
dende i den franske littera-
turdebatten det siste året er 
imidlertid Karl Ove Knaus-
gaard.
 –  Coup de coeur (forel-
skelse ved første blikk), sva-
rer Nathalie Proth på spørs-
mål om hvorfor forlaget 
Denoël valgte å kjøpe inn 
Min kamp, som på fransk 
har fått navnet En fars død. I 
Frankrike er det en lang tra-
disjon for litteratur der skillet 
mellom realitet og fiksjon er 
visket ut, såkalt autofiksjon, 
der fokus er på forfattere selv. 
Men kulturkritikeren 
Françoise Dargent i avisen Le 

Figaro mener at 
Knausgård har en 
ny og original vri 
og peker på det 
ironiske ved at det 
er en forfatter Nor-
ge, der autofiksjon 
er fremmed, som 
viser veien videre i 
denne litterære 
sjangeren.
 I det trendy 
kulturmagasinet 
Les Inrockuptiles 
omtales Min Kamp 
som en glitrende 
bekjennelse, mens 
det litterære maga-
sinet Livres Hebdo 
går inn på sam-
menligningen med 
den store franske 

forfatteren Proust, som skrev 
På sporet av den tapte tid, 
som ble oversatt til norsk på 
nittitallet. I intervjuet uttaler 
Knausgaard at det for ham 
var et før og etter Proust, og 
at den franske forfatteren ga 
rom for digresjoner.
 Til tross for stor interes-
se for Min kamp i Frankri-
ke, deltar ikke Knausgaard 
den franske bokmessen i Pa-
ris i slutten av mars. Det 
gjør heller ikke Jo Nesbø el-
ler Gunnar Staalesen, til 
tross for at begge kommer 
ut med bøker i Frankrike i 
år. Men ifølge Yann Hos-
coët ved den norske ambas-
saden i Paris, vil de nordiske 
kultursentrene i Paris arran-
gere en krimfestival til høs-
ten, for det er i denne sjan-
geren de nordiske 
forfatterne har selger best i 
Frankrike. ■

Norsk litteratur

MIKROMARC
– Bibliotekenes beste venn

Vi gleder oss til å 
møte deg i Svolvær 
23. - 25. april med 
lek og moro, hygge 
og kos - og premier!

Bli en vinner i Svolvær!
Skann inn koden og registrerer deg i dag! Du kan også 
registrere deg på www.bibits.no eller vår Facebook-side og 
bli med i trekningen av flotte premier onsdag 24. april 
kl 15.00. Besøk vår stand og se hva du kan vinne! Husk at 
du må være tilstede på trekningstidspunktet for å vinne.

Norske Hege Roel-Rousson ved forlaget 
Actes Sud.
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Av Georg Arne-
stad, senior-
rådgjevar og kul-
turforskar ved 
Høgskulen i Sogn 
og Fjordane.

Engerutvalget

Engerutvalets innstilling om den 
norske kulturpolitikken vart lagt 
fram måndag 4. mars. I vekene 

før blei eg kontakta av folk som visste at 
eg hadde lese eit utkast til kapitlet om 
”Kommunal og fylkeskommunal kul-
turpolitikk”. Har vi noko nytt og godt i 
vente, lurte dei på. ”Ja”, svarte eg, utan 
blygsel, ”for første gang sidan kultur-
meldinga i 1981, kjem det eit statleg 
kulturdokument som har noko vesent-
leg å seie også om lokal og regional kul-
turpolitikk”. Så pass kunne eg seie, utan 
å gå på akkord med teieplikta mi. 

Men kvifor bry seg: viser kanskje 
ikkje Kostra-statistikken at kulturbud-
sjetta i kommunane har auka vel så my-
kje som i staten? Tja, seier eg. Alle som 
les Bok og Bibliotek, Georg Arnestad og 
Knut Olav Åmås veit godt at dette i alle 
fall ikkje gjeld folkebiblioteka. Folkebi-
blioteket er taparen i det kommunale 
kulturbudsjettet siste tiåret, har vi skrive 
gong etter gong. Kulturløftet har ikkje 
løfta norske folkebibliotek. Dei har i 
staden rykt ned ein divisjon.

Sjølvsagt har Anne Enger og utvalet 
hennar gripe fatt i dette. Alle som kjen-
ner Anne, har visst at slik måtte det bli. 
Utvalet har levert eit faktabasert, solid 
og beundringsverdig kapittel om lokal 
og regional kulturpolitikk. Utvalet tek 
til orde for å gjenreise den kulturelle 
grunnmuren i det kommunale og lokale 
kulturlivet. Av analysen i kapitlet går det 
nemleg fram at denne grunnmuren siste 
åra har vorte utsett for ei alvorleg forvit-
ring. Det gjeld folkebiblioteket, det gjeld 

Eit kulturløft for 
folkebiblioteket?

«Kan eller vil 
staten redde 

folkebiblioteket?»
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den lokale kulturfrivilligheiten, dei kom-
munale fritidsklubbane, museum, kul-
turskular, kino, korps og kor. 

Utvalet skriv: ”I perioden 2005-2010 
har kommunenes driftsutgifter til de fles-
te av disse kulturformålene hatt en real-
nedgang målt i kroner per innbygger. 
Nedgangen er størst for folkebiblioteke-
ne.” Utvalet har også, naturlegvis, snak-
ka med ei rekkje kulturlivsaktørar, over 
heile landet. Dei fleste gir uttrykk for det 
same: det har skjedd ei klar nedpriorite-
ring av den kulturelle grunnmuren.

Biblioteket er den klare budsjettapar 
gjennom heile perioden 2001-2010, vi-
ser rapporten. Per innbyggjar har det 
vore ein realnedgang i bibliotekutgiftene 
i både rike og fattige kommunar landet 
rundt. Kommunar med ein høg prosent-
del innvandrarar, prioriterer biblioteket 
sterkare enn andre kommunar. Lov om 
folkebibliotek synest ikkje å ha noko 
målbar innverknad på biblioteksektoren 
i kommunane. Kommunane kan sjølve 
bestemme opningstider, talet på filialar, 
innkjøp og behaldning heilt uavhengig 
av kva lova. Kommuneøkonomien av-
gjer dette, ikkje lova.

Det har altså ikkje skjedd noko 
”Kulturløft” i kommunane. Tvert imot. 
Derimot har det, seier utvalet, skjedd eit 
”idrettsløft”. Det var vore sterk vekst i 
kommunale netto driftsutgifter til idrett 
gjennom perioden. Det har skjedd over 
heile sektoren, i rike og i mindre rike 
kommunar. Samtidig har det òg vore ein 
”formidabel” (utvalets ord) auke i kom-
munanes brutto investeringar til idretts-
anlegg og til kulturbygg. Innanfor kul-
turlivet er det ”begivenhetskulturen”, 
særleg festivalar o.l., som har vakse, dels 
med statleg medverknad.

Engerutvalet vil no ha eit lokalt kul-
turløft finansiert av staten. Men kan el-
ler vil staten redde folkebiblioteket? 
Utvalet seier at biblioteka er underfi-
nansierte og nedprioriterte. Situasjonen 
vert omtalt som ”bekymringsvekken-

de”. Folkebiblioteka kan ikkje lenger 
ivareta oppgåva si som ”kulturell og 
kompetansegivende møteplass og 
kunnskaps- og kulturformidler for hele 
befolkningen,” skriv utvalet.

Det er elles mange flotte formulerin-
gar om folkebibliotekets framtidige 
oppgåver. Noko av skulda for svikten 
vert plassert der det høyrer heime: i sta-
ten. Men utvalet vik unna formaningar 
til den som ber hovudansvaret for elen-
digheita: kommunane. Det er ingen mo-
ralsk indignasjon å spore hos utvalet. 
Det er synd. Det er heller ingen utfall 
mot den mektige og godt organiserte 
idretten som karar til seg meir og meir 
av det kommunale kulturbudsjettet. 
Prosentdelen er over 30. I meste laget, 
tykkjer mange.

Forslaget om eit lokalt kulturløft vil 
verte godt teke imot over heile landet. 
Behovet er stort, og mange eldsjeler står 
klare til å vere 
med. Men det er til 
lita hjelp for ned-
prioriterte folkebi-
bliotek. For her 
duger berre éin 
ting: statleg øyre-
merking av midlar 
direkte til det kom-
munale bibliote-
ket. 

Men slikt noko 
vil ikkje finansmi-
nisteren høyre om 
i det heile. Ikkje 
ein gong kulturmi-
nisteren torer å 
foreslå dette. Og 
Kommunenes Sen-
tralforbund er heilt 
imot slike statlege 
pålegg. Og då står 
vi der, på berr bak-
ke. Andre verke-
middel finst nem-
leg ikkje. 

Engerutvalet skal ha både ros og hei-
der for at dei har gripe tak i og gjort 
mangeårige nedprioriterte folkebiblio-
tek til ei hovudsak i ei innstilling som 
skulle evaluere det statlege kulturløftet. 
Utvalet har gjort det med kloke og gode 
ord. Her ligg det eit heilt arsenal av vå-
pen som sektoren kan og må bruke dei 
neste månadene. Dei neste åra.

No gjeld det å halde tempoet og trøk-
ket oppe. Gløym øyremerking. I staden 
må skytset rettast mot kommunane. 
Kommunesektoren er rett og slett nøydd 
til å gjere kraftige omprioriteringar på 
kulturfeltet. Skal folkebiblioteka redda-
st, må dei få betydeleg meir midlar. Då 
må idretten spesielt, men også kultur-
bygga og begivenheitskulturen få bety-
deleg mindre. Så enkelt og så vanskeleg 
er det. 

Lykke til.!

Engerutvalget

Henrik Ibsens gate 110, Solli plass, 0255 Oslo         ww.nb.no

Tilgang til norske aviser fra 1760-tallet 
og frem til i dag
Alle norske bibliotek kan abonnere på Nasjonal-
bibliotekets digitale avistjeneste. Den er kostnadsfri 
og gir tilgang til fl ere millioner avissider. 
Les mer på www.nb.no/historiskeaviser

Vil du tilby avistjenesten i ditt bibliotek? 
Ta kontakt med avistjeneste@nb.no

Plakaten «Historiske aviser på nett» 
gir informasjon til brukerne og kan 
bestilles på informasjon@nb.no

Historiske aviser 
på nett
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Fra skipsverft till kulturverft

Fra skipsverft til 
kulturverft
Helsingør havn opplever nettopp nå en gjennomgripende forandring. Sluttresultatet blir et enestående sentrum 
for kultur, kunnskap og kreativitet.

AV GUNILLA HEICK, FRILANSJOURNALIST
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Fram till 1983 strømmet arbei-
derne inn gjennom porten till 
Helsingør Skibsværft, som de 

hadde gjort i over hundre år. Men en 
dag var ordreboken tom, og skipsbyg-
gervirksomheten opphørte. Samme år 
overtok kommunen verftsområdet. 
Noen av bygningene ble leid ut til Sie-
mens, for de øvrige fant man andre 
løsninger.

 I kommuneforvaltningen funderte 
man lenge og vel på hva området skul-
le brukes til. Det første forslaget om et 
kjøpesenter med kontorlokaler og bo-
liger, ble forkastet.
 –  Ettersom vi har Kronborg Slott 
som nærmaste nabo, blandet staten 
seg inn, og det kom begrensninger på 
hva man fikk lov å bruke området til. 
Det ble et nei till de kommersielle pla-
nene, forteller biblioteksjef Margrete 
Haugen.
 År 2000 kom Kronborg med på 
Unescos liste over verdenskulturarv. 
Dette innebar krav om at området 
skulle brukes till kultur- og naturfor-
mål.
 Handels- og Søfartsmuseet på 
Kronborg ville gjerne utvide sine loka-
ler og viste interesse for verftsbygnin-
gene. Men den planen strandet på 
økonomien. 

Biblioteket inn
Samtidig led det gamle hovedbibliote-
ket inne i byen av plassproblemer. En 
dag foreslo en snartenkt politiker at 
biblioteket jo kunne flytte til verftet!
 Et frø var sådd. Og nå vokser en 
storslått satsing i fire deler fram, un-
der samlenavnet «Kulturområde Hel-
singør». Den første, Kulturværftet, er 
allerede klar. De tre øvrige omfatter 
landskapsprosjektet «Kulturhavn 
Kronborg», ett splitter nytt sjøfarts-
museum i den gamle tørrdokken, og 
en omfattende restaurering av Kron-
borg Slott og festning. Alt beregnes å 
stå ferdig i 2013.
 Prosessen med Kulturværftet har 
kostet, om ikke blod, svette og tårer, 
så en hel del tumulter og mange opp-
rørte diskusjoner, både blant politike-
re og vanlige mennesker, forteller 
Margrete Haugen. Det var også mot-
stand mot at biblioteket skulle flytte.
 –  Verftet fylte utrolig mye i Helsin-
gør, i riktig mange år. Det var byens 
største arbeidsplass, så det var en stor 
omstilling da det ble lagt ned. Nå be-
veger vi oss bort fra industriby til kul-
turby. 

 I 2005 utlyste kommunen en inter-
nasjonal arkitektkonkurranse for pro-
sjekt Kulturværftet. 87 forslag kom 
inn. Vinnere ble arkitektfirmaet AART 
A/S fra Århus, et relativt ungt firma.
 Tre av de tidligere verftsbygninge-
ne ble i årene 2008-2010 forvandlet til 
et spektakulært kulturhus med et mo-
derne bibliotek på 6.000 kvadratme-
ter i tre etasjer, en stor teater- og kon-
sertsal, en mindre scene, kafé, 
møterom, skipsverftsmuseum, utstil-
lingslokale, pluss kontorplasser for 
omkring 80 medarbeidere. Alt på til 
sammen 13.000 kvadratmeter.
 Det hele blir bundet sammen av en 
seilinspirert fasadestruktur, oppbygd 
av en fasettert klimaskjerm og en tak-
konstruksjon av glass og stål. Solens 
stråler blir reflektert i de mange blan-
ke, trekantete flatene. Inngangen til 
Kulturværftet ligger i en glassarkade 
mellom bygningene. 

Tradisjon og fornyelse
Det handler om å forene gammelt og 
nytt. Hele prosjektet er blitt gjennom-
ført med respekt for verftet og dets 
tradisjoner. I øverste etasje, der faglit-
teratur og materiale om Helsingørs 
lokalhistorie står, er en glassvegg de-
korert med gamle kart over Kronborg-
området. I mellometasjen kan man på 
motsvarende vegg hygge seg med å 
lese økenavn på en rekke av verftets 
arbeidere. Og glassveggen i første eta-
sje viser en del av de 429 skipene som 
ble bygget på verftet. Her finnes det 
også en modell av det største fartøyet, 
motorfergen M/F «Kong Frederik 
IX». 
 Innervegger og tak har fått bevare 
sin rå betongstruktur fra verftets tid. 
Et par matter har mønster av tannhjul 
og verktøy. Og i barnebiblioteket sit-
ter den halvannen meter høye Bamse 
Hansen, tidligere verftsarbeider, og 
betrakter drømmende fartøyene som 
passerer utenfor vinduene. 
 –  Under hele utviklingsprosessen 
la vi stor vekt på at kulturen og hav-
nen skulle spille sammen. Havneom-

Fra skipsverft till kulturverft

Skulpturen «Han» – et motstykke til 
«Den lille havfrue» – med Kulturværftet 
i bakgrunnen.
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rådet har alltid vært kjernen i Helsin-
gørs historie. Alle utlendinger kjenner 
till Hamlets slott Kronborg. Mange 
turister på vei dit passerer Kulturværf-
tet og titter gjerne inn. Som bonus kan 
de møte vanlige, lokale innbyggere, 
sier Margrete Haugen.

Biblioteket gir liv
De aller fleste Helsingør-boere synes 
nå at både de selv og byen har vunnet 
stort på forvandlingen fra skipsverft 
till kulturverft.

 –  Verftet var et lukket samfunn. 
Biblioteket representerer åpning og liv, 
i et hus der alle er velkomne. Vi har jo 
ikke noen allemannsrett i Danmark, 
men dette her er vårt bidrag till å ska-
pe noe lignende, sier Margrete Hau-
gen med et smil. Og Kulturværftet får 
virkelig mange besøkende, 35-40. 000 
om måneden. En hel del kommer fra 
Sverige, som kan nås på bare tjue mi-
nutter med ferge.
 –  Å ligge ved vannet har en herlig-
hetsverdi som ikke kan kjøpes for pen-

ger, konstaterer Margrete Haugen. 
Atskillige havnebyer rundt om i  verden 
har innsett det samme, og forvandler i 
rask takt gamle fabrikkområder till 
kultur- og utdanningsinstitusjoner. 
 Framtiden kan innebære at det 
kommer læringsinstitusjoner også i 
forbindelse med Kulturværftet. Sie-
mens flytter snart fra sin produksjons-
avdelning på 21.000 kvadratmeter i 
2013. Det står ennå åpent hva bygnin-
gene skal brukes til. ■

Fra skipsverft till kulturverft

«Tidligere verftsarbeider» Bamse Hansen er barnebibliotekets maskot. Ved siden av står bibliotekkonsulent Majken Jørgensen med 
hans dagbok.

Over alt på biblioteket blir man påminnet om at Helsingør er en 
havneby.

Biblioteksjef Margrete Haugen viser fram et gammelt kart over 
Helsingør, og peker på hvor Kulturværftet ligger i dag.
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FAKTA:
Kulturværftet åpnet den 10.10.2010 kl. 10:10

Bak Kulturværftet står Helsingør kommune. Samlet pris for 

prosjektet: cirka 340 millioner danske kroner.

http://www.kulturvaerftet.dk/ 

http://www.kulturomraade.dk/ 

http://www.helsbib.dk/biblioteker/hovedbiblioteket 

http://aart.dk/ 

http://www.helsingorkommune.dk/

Fra skipsverft till kulturverft
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Biblioteket som lokalt ikon

Biblioteket som lokalt ikon
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Det nye biblioteket i Peck-
ham i London har gitt den 
tidligere ekstremt nedslitte 
bydelen ny identitet.

Peckham i det sørøstlige London 
er et av de mest etnisk mangfol-
dige områdene i hele England, 

med mer enn halvdelen av befolknin-
gen av afrikansk-karibisk avstamning. 
I 2000 fikk bydelen nytt bibliotek, en 
spektakulær bygning som blant annet 
ble støttet av EU som et ledd i en revi-
talisering av området som lenge har 
vært preget av sosiale og økonomiske 
problemer.
 Da det ble innviet ble det kritisert 
for å være et ”show off”-ikon snarer 
som en del av en større strategi for 
opprustning av bydelen. Men bygnin-
gen har likevel høstet mye ros og fått 
flere høyt anerkjente arkitekturpriser. 
Selv bygningen har form som en om-
vendt L for Library, og den framsprin-
gende takkonstruksjonen, som er støt-
tet av en rekke skjeve søyler, skal 
skape en overdekket møteplass som en 
del av Peckham Square.

Ironi
Selve biblioteket ligger i den øverste 
etasjen, som springer ut over torget, 
mens det ligger et informasjons- og 
mediesenter i første etasje. Bygningen 
kan ses på lang avstand med sin ka-
rakteristiske form, turkise farge og på 
grunn av en pop art-inspirert stor tun-
ge som stikker ut fra taket. Dessuten 
står det skrevet LIBRARY med kjem-
pebokstaver på toppen av bygningen, 
et begrep som i denne sammenhengen 
kanskje kan ses på som en retro-iro-
nisk kommentar til den lekende arki-
tekturen.

Utfordrende
Et arkitektonisk ikon kan helt kort de-
fineres som ”arkitektur som medium 
og motor for byutvikling”. I den be-
tydningen kan Peckham Library ses på 
som et ikon som er berømt i sitt eget 

Biblioteket som lokalt ikon

Biblioteket som lokalt ikon
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distrikt og som i høy grad fungerer 
som et landemerke for bydelen. Samti-
dig setter det Peckham på kartet som 
et attraktivt sted å besøke i London, 
enten man er bibliotekar, byplanlegger 
eller arkitekt.
 I forhold til bibliotekets estetisk-
symbolske kvaliteter kan det kanskje 
være vanskelig å tolke dets umiddel-
bare symbolikk. Men med sin opple-
velsespregede og lekende form, er det 
et uttrykk for en kultur og en tid som 
kombinerer kunnskap, opplevelse, læ-
ring og lek. Denne tendensen er også 
gjennomført inne i biblioteket, hvor 
kjempestore strukturer som skal sym-
bolisere frøkapsler gir rommet en 
eventyrlig og sanselig opplevelse. Alt i 
alt kan biblioteket ses på som et ek-
sempel på det som kalles performativ 
arkitektur, en arkitektur som utfor-
drer brukerne mer sanselig enn intel-
lektuelt. ■

Teksten bygger på deler av boka 
”Bibliot eket i byudviklingen – ople-
velse, kreativitet og innovation” av 
Casper Hvenegaard Rasmussen, Hen-
rik Jochumsen og Dorte Skot-Hansen, 
alle ansatt ved Det Informationsvi-
denskabelige Akademi i København.

Biblioteket som lokalt ikon

Sånn kan også en liten «lesesal» se ut.

Biblioteket i Peckham er godt synlig i bydelen.
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Filosofi, livssyn og 
lyrikk på Ulvik bibliotek
Biblioteket har ikkje mista sin funksjon i ei Facebooktid. Tvert imot kan det verta både ein nødvendig 
møteplass og gje eit viktig supplement til einsam elektronikk til alle tider.

AV STEINAR BERGO, LEKTOR

I Ulvik har bibliotekar Bjørn Finne sa-
man med Olav Bergo og Ivar Bu 
Larsen gjort biblioteket til ein møte-

plass for tankeutveksling om ulike tema.
 Onsdag 9. januar vart fyrste møtet 
arrangert. Utgangspunkt for samtalen 
var Ivar Bu Larsen sin tekst om An-
ders Bering Breivik, og kva som kan 
føra menneske til å gjera slike vonde 
gjerningar. Femten personar med ulik 
bakgrunn møttest til samtale om 
framandgjering. Med bakgrunn i Ho-
locaust og Anders Bering Breivik sin 
massakre prøvde ein å drøfta meka-

nismane bak slike handlingar. Med ut-
gangspunkt i ulike filosofar ville grup-
pa gjennom dialog å auka si innsikt i 
vondskapen sin natur, og tenkja høgt 
ikring korleis ”vanlege menneske” 
kan enda opp med å gjera slike forfer-
delege handlingar.
 Det er meininga å ha slike samlin-
gar om lag ein gong i månaden. Ein vil 
alltid ta utgangspunkt i ein tekst. Den 
aktuelle teksten vert gjord kjend sei-
nast ei veke før møtet. Folk vil finna 
han på Ulvik folkebibliotek sine sider 
på Ulvik herad, eller få han i trykt 

tekst på biblioteket eller Tenestetor-
get. Det er viktig å vera litt førebudd, 
slik at ein får mest mogeleg ut av sam-
talen og kan ta del etter eige ynskje.
 Dette er ikkje eit forum for dei få. 
Sjølv om folk har ulike oppgåver i 
samfunnet, så møtest ein til dialog om 
allmennmenneskelege tankar og kjens-
ler. I fylgje kommunelækjaren viser 
forsking at sosialt samvær er det beste 
middelet mot stress. Nok ein grunn til 
å møta fram. Uansett ståstad, så har 
alle den same diagnosen, og den heiter 
menneske! ■

Filosofi
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Foreningen !Les

Fra mageplask  

til
Erfaringer fra ”Den kulturelle nistepakken” i Bergen

Av Bjarte Bakken
Prosjektleder 
Foreningen !les
bjarte@forenin-
genles.no

Prosjektet "Bergen leser" ble 
satt i gang i 2010. I Byavi-
sen i januar 2011 kan vi 

lese at bibliotekarene skal ut på 
mannsdominerte arbeidsplasser 
og bedrifter for å forsøke å stimu-
lere interessen for lesing. De skal 
både ha lunsjsamtaler og trekke 
frem boktitler som kan ha mas-
kulin appell. Foreningen !les har 
snakket med Mari Jore, prosjekt-
leder for Bergen leser ved Bergen 
offentlige bibliotek (BOB). Hvor-
dan gikk det, Mari? 
 –  Kort oppsummert kan man 
si det slik: Vi har hatt et svært lite 
vellykket og et svært vellykket 
arrangement, sier hun med et 
smil.
Det var etter å ha fått midler fra 
Nasjonalbiblioteket at BOB inn-
gikk et samarbeid med AOF Hor-
daland, samt Norsk Forfattersen-
trum Vestlandet. 
 –  AOF er arbeidernes opplys-
ningsforbund. Vi knyttet oss altså 
til en organisasjon som har folke-
opplysning som hovedgeskjeft, 
og som har et stort nettverk blant 
bedrifter og organisasjoner i ar-
beidslivet. Vi så derfor på dem 

som en gunstig samarbeidspart-
ner, påpeker Jore.

Støy på Haukeland
To testarrangement ble gjennom-
ført høsten 2012 med ulike resul-
tater. 
– Første besøk var på Haukeland 
sykehus med forfatter Bjørn Sort-
land. Vi skulle være i kantinen. 
Den var stor, fullpakket med 
mennesker og lyden gjallet mel-
lom veggene, sier Jore og fortset-
ter:
 –  Våre kontaktpersoner på 
Haukeland hadde plassert bord 
og mikrofoner i en krok halvveis 
bak en vegg, som igjen lå bak en 
nedlagt kantinedisk, langt borte 
fra folk. Tanken var nok at spesi-
elt interesserte skulle komme bort 
dit, mens de andre i kantinen ikke 
behøvde å bli forstyrret. 
 Jore skjønte at en slik plasse-
ring ville gjøre dem usynlige for 
tilhørerne. De fikk kjapt gjort 
noen endringer. 
 –  Vi flyttet oss fram slik at 
flere kunne se og høre oss prate. 
Når vi først skulle trenge oss på, 
måtte vi gjøre det skikkelig, og 

ikke be om unnskyldning for at vi 
var der, sier hun. 
 Eller som Bjørn Sortland sa: 
 –  ”Love me or leave me”.
 Jore mener de burde vært helt 
sikre på at rommet var egnet for 
arrangementet, og at de ansatte 
var godt nok informert på for-
hånd om hva som skulle skje. 
 –  Det kunne for eksempel 
vært gjort via intranett. I ettertid 
ser vi også at kommunikasjonen 
med kontaktpersonene kunne 
vært bedre og at vi kunne vært 
tydeligere på hvordan vi ville ha 
det.

Til dekket bord
Til det andre arrangementet un-
der lunsjen til AOF Hordaland 
var slike hensyn ivaretatt. 
– Forberedelsene, annonserin-
gen og forventningene var an-
nerledes. For eksempel hadde 
kantinegruppen til AOF fått i 
oppgave å lage fylte horn og 
muffins til arrangementet, og 
det var satt frem kaffe, te og 
drikke som alle kunne forsyne 
seg av. Rommet var kursdelta-
kernes pauserom, men alle var 
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godt informert om at det skulle være 
et litterært arrangement i lunsjen. Pau-
sen ble nok også utvidet nettopp for å 
gi rom til arrangementet, sier Jore.
 Til dette besøket var forfatter og 
lærer ved Skrivekunstakademiet, Rolf 
Enger, invitert. Tilhørerne var opp 
mot 30 stykker med ulik etnisk bak-
grunn, alder og interesser. Likevel:

 –  De satt som tente lys, lyttet opp-
merksomt og kom med flere spørsmål 
og personlige betraktninger etter at 
Rolf var ferdig å lese. Mot slutten av ar-
rangementet kom det til og med en ung 
dame og ba om autografen hans, fortel-
ler Jore. 
 Flere av gruppene i AOF jobber med 
å skrive ned sine historier. Forsamlingen 

hadde derfor interesse for og forvent-
ninger til arrangementet. Det ble også 
gjennomført en workshop for skrive-
lystne AOF-ansatte.
 Begge arrangementene har gitt BOB 
nyttige erfaringer.
 –  Om ikke alle er like vellykkede, så 
er det kanskje mageplaskene man lærer 
mest av, tror Jore.

Foreningen !Les

Innsalg
I det første møte med bedriften er det 
viktig å selge inn at vi har noe eksklusivt 
å tilby; gratis kulturarrangement til be-
driftens ansatte! Det er viktig å være 
fleksibel på tidspunkt og lydhør i for-
hold til når på dagen det passer best å 
holde arrangementet. Selv om arrange-
mentet for oss kalles Litterære nistepak-
ker, er det kanskje ikke i lunsjen, når 
nistepakkene spises, som er det beste 
tidspunktet for bedriftens ansatte.

Kommunikasjon
I kommunikasjon med arbeidsplassen 
gjelder det å være tydelig i forhold til 
hvilke rammer det litterære arrange-
mentet man tilbyr trenger. Dette kan 
være utfordrende, fordi man ikke kjen-
ner til forholdene på den enkelte ar-

beidsplass. Det kan være lurt å ta noen 
telefoner hvor man snakker nærmere 
om rammene og videre gjør dette tyde-
lig i oppfølgingsmail. Slik sikrer man på 
en god måte at alle parter har snakket 
om det samme.

Forfatter
Når man velger forfatter, gjelder det å 
danne seg et blide av hva slags formid-
ler vedkommende er. Her kan det lønne 
seg å kontakte Forfattersentrum eller 
forfatterens forlag for å danne seg et 
bilde av hva slags formidlingssituasjo-
ner vedkommende egner seg i.

Lokale
Når man sammen med bedriften skal 
komme frem til hvilket rom arrange-
mentet skal holdes i, gjelder det å være 

tydelig i forhold til at et litterært arran-
gement ofte trenger noe ro. Vi lærte i 
alle fall at store støyende kantiner ikke 
nødvendigvis er den beste formidlings-
situasjonen. Dette kunne nok vært unn-
gått dersom vi hadde vært tydeligere i 
vår kommunikasjon med bedriften.

Servering
Dersom man får til et godt samarbeid 
med bedriften kan man foreslå å lage en 
ramme rundt arrangementet hvor det 
settes frem litt kaffe og te, og kanskje 
litt frukt eller enkel mat. Et litterært ar-
rangement er jo en sosial happening, og 
det skaper ofte god stemning blant an-
satte dersom de føler det blir gjort litt 
ekstra for at de skal ha en hyggelig pau-
se i arbeidsdagen. ■

Skal du å arrangere et litteratur arrangement 
i en bedrift? Her er Marit Jores tips:

Bok og Bibliotek           2 / 2013           51



Thorvald Boeck (1835-1901) 
eide i sin samtid en av nordens 
betydeligste private boksam-

linger. Boksamlingen utmerket seg 
ikke alene for sin mengde, som besto 
av hele 31 467 bind, 610 manuskrip-
ter, brev og annet materiale (totalt 
over 400 hyllemeter). Den utmerket 
seg også ved sin innholdsmessige kva-
litet bestående av mange sjeldne bøker 
som angår dansk og norsk historie. 
Boksamlingen inneholdt også flere 
utenlandske kostbare verk som om-
handler Norden. I tillegg fulgte det 
med en del “spesialsamlinger” bestå-
ende av portretter, prospekter, kart og 
handskrifter. Særegen er også hans 
brevsamling, med brev til og fra kjente 
menn og kvinner. 

 Thorvald Boeck var født og opp-
vokst i en av Kristianias bedre familier. 
Han viste tidlig et stort talent for lær-
dom og studier. Av utdanning var han 
jurist, og av yrke ble han revisor og 
departementsmann. Men det er hans 
lidenskap for bøker som gjorde ham 
kjent i vide kretser. Allerede som barn 
viste han en usedvanlig interesse for 
bøker, som 9-åring mottok han sin 
første bok, som 25-åring var samlin-
gen økt til over 2000 bind. Sine bøker 
tok han med seg i sin første jobb som 
fullmektig i Nord- Trøndelag. Han var 
tilbake i Kristiania etter to år, og i ny 
jobb i kirkedepartementet. Det er fra 
denne tiden han befattet seg med vi-
tenskapelig sysler på fritiden, blant 
annet ved å skrive en avhandling som 
angikk trelast og fiskepriser. For den-

ne vant han gullmedalje. Siden forfat-
tet han flere biografier, topografisk-
statistiske arbeider, bokfortegnelser og 
hand bøker. 

Oppbyggingen av et bibliotek
Da han giftet seg med prestedatteren 
og barndomsvenninnen Julie Pauline 
Louise Maschmann i 1866 og fikk sitt 
eget hjem, fikk han mulighet for å 
bygge et fysisk bibliotek for sin bok-
samling. Det er også fra denne tiden 
en systematisk innsamling av litteratur 
tok form. Han ville samle dansk og 
norsk litteratur fra unionstiden. Til 
tross for denne tanke, var hans inter-
esser så spredt at det til stadighet også 
ble innlemmet sjelden og verdifull lit-
teratur fra andre land. Gjennom sine 
bokstudier utviklet han en egen evne 
til å identifisere fragmenter og bøker 
med lakuner. Slik kunne han identifi-
sere verdifulle og sjeldne bokverk i det 
andre så på som skrap. Mang en god 
handel fikk han gjort på denne måten.
Boeck utviklet et stort kontaktnett 
med personer som tipset ham om hvor 
det kunne være mulig å få tak i bøker: 
han var tilstede på auksjoner, i danske 
og norske antikvariater, hos private i 
loft og kjellere, i dødsbo og hos skrap-
handlere og ellers der det muligens 
måtte befinne seg bøker. Ferieturer ble 
alltid kombinert med muligheten for 
en god “bok-jakt”. Det som ikke pas-
set inn i hans samling, ble likevel tatt 
vare på for å bytte bort mot mer rele-
vant litteratur. Han hadde mange byt-
teforbindelser. 
 Boecks private hjem var et popu-

En gang Nordens 
største private bibliotek
I løpet av 2013 vil NTNU Universitetsbiblioteket digitalisere en unik brevsamling som tilhørte Thorvald Boecks 
bibliotek. Brevsamlingen vil bli fritt tilgjengelig i fulltekst på nett. 

AV FØRSTEBIBLIOTEKAR ELLEN ALM, LEDER FOR SPESIALSAMLINGENE, NTNU UNIVERSITETSBIBLIOTEKET, GUNNERUSBIBLIOTEKET.

Thorvald Boeck

Thorvald Boeck i sitt 
bibliotek i huset Fridheim 
på Frogner i Oslo (profes-
sor Dahls gate 29). NTNU 
UB billedsamlingen 

Thorvald Boeck i sitt 
bibliotek i huset Fridheim 
på Frogner i Oslo (profes-
sor Dahls gate 29). NTNU 
UB billedsamlingen 
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lært sosialt treffsted for Kristianias 
kulturelite, navn som Ibsen, Undset, 
Collett og Daa var blant hans nære 
venner. Det var i biblioteket de samlet 
seg, i “hulen”, hvor det alltid var så 
mye interessant å prate om. Det ble 
sagt om Boeck selv at: Thorvald Bo-
eck var en sympatisk personlighet, be-
hagelig og interessant, en lun stillfaren 
herre, der i vennekredsen var omfattet 
med varme følelser. (Daae, 1921: 
XXVI). Utenlandske professorer og 
andre vitenskapsmenn som gjestet 
Kristiania oppsøkte gjerne Boecks bi-
bliotek, og alle ble de tatt godt i mot. 
 Boeck elsket sine bøker, men var 
samtidig raus å dele av sine dubletter 
når han så litteraturen måtte komme 
til nytte: Til det islandske landsbiblio-
tek forærte han 754 bind norsk littera-
tur. Flere hundre norske bind ble do-
nert til Visby skolebibliotek. Teologisk 
seminar i Norge fikk en god del eldre 
teologisk litteratur, til jusstudentene 
donerte han 200 rettsvitenskapelige 
bind, og det nyopprettede Kristiania 
folkebibliotek fikk også en del bøker. 

Eksempler fra bok 
og manuskriptsamlingen
Boksamlingen var grovt sett inndelt i 
skjønnlitteratur, allmenn (andre lands) 
historie, norsk og danske historie med 
sidegrener som kirkehistorie, kultur-
historie, personalhistorie og topografi. 
Blant de viktige skjønnlitterære verk 
kan nevnes Holbergsamlingen (300 
bind), som var den største som fantes i 
landet. Dernest en komplett Werge-
landssamling (100 bind) som det fan-
tes uhyre få eksemplarer av. I tillegg 
hele serier med tidsskrifter, som den 
gang var sjelden å finne samlet og full-
stendige. Av historiske verk trekkes 
gjerne frem den meget sjeldne førsteut-
gaven av Saxo, trykt i Paris 1514 med 
Joannes Nicolais (Oslo-bispen Jens 
Nilssøns) autograf. Boksamlingen ut-
merket seg ved karakteristiske trekk 
som ga den forhøyet verdi, sånn som 
at det var eksemplarer trykt på bedre 
papir og at de var eksklusivt innbun-
det. Bøkene kan være gjort unike ved 

de var forsynt med personlige dedika-
sjoner, eller tilført forfatterens egne 
kommentarer underveis i teksten. I 
dag finner du boksamlingen i bibliote-
kenes nettkatalog BIBSYS. 
 I handskriftsamlingen finner vi 
mange av de gjeveste manuskriptene i 
NTNU Universitetsbiblioteks samlin-
ger. Spesielt vakre er eksemplarene av 
rikt illuminerte bønnebøkene fra mid-
delalderen. Flere av 1700- og 1800 – 
tallets litterære kjendiser er represen-
tert i samlingen i original form: 
Holberg, Nordal Brun, Welhaven, 
Wergeland, Bjørnson, Ibsen, Lie, As-
bjørnsen og Vinje. Mest kjent for pu-
blikum er nok handskriften av Bjørn-
sons “Ja, vi elsker” (1863). 
Manuskriptene kan søkes BIBSYS. 
Brevsamlingen er en uensartet gruppe 
hvor man finner brev både fra konger 
og dronninger, kjente politikere, viten-
skapsmenn og forfattere i inn og ut-
land. Samlingen på over 6000 brev 
mangler en innbyrdes sammenheng, 
slik som boksamlingen. Det kan nær-
mest se ut som at hovedmålet med 
denne gruppen manuskript var å samle 
kjente signaturer (autografer). I NTNU 
Universitetsbiblioteket kaller vi den 
derfor for Thorvald Boecks brev- og 
autografsamling. I løpet av 2013 vil bi-
blioteket starte arbeidet med å gjøre 
denne lite kjente, men utrolig spen-
nende brevsamlingen digitalt tilgjenge-
lig for et allment publikum.

Det Kongelige Norske 
Videnskabers Selskab kjøper
Thorvald Boecks bibliotek
På sine eldre dager fryktet Thorvald 
Boeck for hva som skulle skje med 
hans kjære bibliotek ved hans bort-
gang. Den største redselen var at hans 
livsverk skulle bli splittet og solgt en-
keltvis. Han var vel vitende om at det 
fantes få i landet, om noen i det hele 
tatt, som kunne ha råd til å kjøpe bib-
lioteket samlet. Beleilig var det derfor 
at Det Kongelige Norske Videnska-
bers Selskab i Trondheim på samme 
tid satt inne med en stor pengegave fra 
Fru Caroline Jensen, som utelukkende 

skulle disponeres for bokinnkjøp. Bo-
eck mottok med glede og lettelse tilbu-
det fra Det Kongelige Norske Viden-
skabers Selskab i Trondheim, som 
bydde 25.000 kroner for hele bibliote-
ket. Begge parter var fullstendig inn-
forstått med at denne summen på 
langt nær tilsvarte bibliotekets reelle 
verdi, men for Boeck var det viktigst å 
være sikker på at biblioteket ble holdt 
samlet. I kjøpsbetingelsen fremgår det 
også at ingen bøker skulle videresel-
ges. Thorvald Boecks bibliotek ble 
kjøpt ved kontrakt i 1899, og kom til 
Trondheim ved Thorvald Boecks død i 
1901. Det Kongelige Norske Viden-
skabers Selskab forærte deretter sitt 
bibliotek til staten ved NTNU Univer-
sitetsbiblioteket i 1984. Siden har 
Thorvald Boecks bibliotek vært i 
NTNU Universitetsbibliotekets (Gun-
nerusbibliotekets) eie. ■

Bibliofil: en som elsker å lese, beundre 

og samle bøker, og ofte skaffer seg en 

stor og spesialisert samling. Bibliofile 

må ikke nødvendigvis eie bøkene de li-

ker; de kan også beundre dem i bibliote-

ker. En bibliofil er imidlertid som regel 

en ivrig boksamler, setter ofte formen 

over innholdet, og legger ofte vekt på 

gamle, sjeldne eller dyre bøker, første-

utgaver, bøker med spesiell eller uvanlig 

innbinding, signerte eksemplarer og så 

videre.

Kilder:
*Daae, Aagaat: Katalog over Thorvald Boecks 
bibliotek tilhørende Det kgl. norske videnska-
bers selskab i Trondhjem : (med biografi av Thv. 
Boeck). Utgitt av Det kgl. norske Videnskabers 
Selskab i Trondhjem, 1921
*Aase, Monica: Thorvald Boeck’s brev- og au-
tografsamling. Utgitt Trondheim : Universitets-
biblioteket, Avd. B, Spesialsamlingene, 1979. 
Digital katalog: http://ask.bibsys.no/ask/action/
show?pid=802120520&kid=biblio
*Thorvald Boecks egen kortkatalog over bok-
samlingen, i Gunnerusbibliotekets samlinger
* http://no.wikipedia.org/wiki/Bibliofil

Thorvald Boeck

Bok og Bibliotek           2 / 2013           53





Vi så at det begynte å komme stadig 
flere russiske fiskere til Kirkenes ut-
over på 1990-tallet. På den tiden var 

det ikke tilrettelagt noen aktivitetstilbud for 
dem, så de vandret ofte bare gatelangs. Vi be-
gynte å bestille bøker fra Deichmanske bibli-
otek i Oslo, og avisa Pravda (Sannheten) via 
Nikel – slik at de i hvert fall skulle få et tilbud 
om lesestoff mens de var i Kirkenes, forteller 
biblioteksjef Hildur Eikås ved Sør-Varanger 
bibliotek.
 Hun har vært en pådriver for både bibli-
oteksamarbeid og stadig mer utbredt kulturut-
veksling mellom Norge og Russland i nord. 
Hildur Eikås trådte sine barnesko i Bærum, 
og flyttet til Kirkenes sammen med familien 
som sjuåring i 1960. Hun dro til Oslo for å ta 
utdannelse som bibliotekar og ble ansatt ved 
Sør-Varanger bibliotek i 1975.
 –  I Kirkenes har vi ikke hatt den «rus-
sefrykten» som har vært ganske så utbredt i 
landet forøvrig. Mens Sovjetunionen enda ek-
sisterte ble det tatt flere initiativ både på norsk 
og russisk side av grensen for samkvem. 
Finnmarkinger var over og spilte fotball i 
Murmansk på 1960-tallet, og det var et visst 
idrettssamarbeid over grensen utover på 
1970-tallet. Alt var selvsagt strengt kontrol-
lert på den tiden – men viljen til folkelig sam-
kvem var til stede, sier Hildur Eikås.

Første besøk fra Nikel
– Vi var selvsagt spente da vi ved Sør-Varanger 
bibliotek for første gang fikk besøk av ansatte ved 
biblioteket i Nikel i 1983. Vi hadde laget ei utstil-
ling av russiske bøker som var oversatt til norsk 
– og av norsk litteratur oversatt til russisk. Etter 
besøket kom det en artikkel i avisa Sovetskaja 
Petsjenga; skrevet av biblioteksjefen i Nikel, V. 
Tsjadromtseva. Artikkelen bar den gode tittelen 
«Vi har blitt venner», og skildret på en positiv 
måte omvisningen på biblioteket og i byen.
 Men så kom en sekvens i artikkelen som viste 
litt av realitetene på den tiden; nemlig at vi hadde 
å gjøre med et strengt kommunistisk regime. Vi 
kunne lese følgende: ”Bibliotekansatte fra Kirke-
nes spurte hva av den norske litteraturen var utgitt 
i Sovjetunionen. Vi (russiske bibliotekarer) svarte 
at mest leste norske forfattere hos oss er: Henrik 
Ibsen, Alexander Kielland, Øyvind Bolstad, 
Nordahl Grieg. Biblioteksjefen i Kirkenes og tol-
ken spurte hvem er Bolstad? Vi var forbauset over 
at de ikke kjente en forfatter som er kjent hos oss 
som en kommunist og boka hans med tittelen 
”Uten maske” som er oversatt til russisk.”

På russisk TV
I 1985 dro Hildur Eikås og andre fra Sør-Varan-
ger bibliotek for å besøke biblioteket i Nikel.
 – På den tiden var det snakk om rene «høflig-
hetsbesøk». Alt var veldig formelt, og karakte-

Bøker som døråpner mot Russland

Bøker som 
døråpner mot 
Russland
Som et ledd i feiringen av 20 år samarbeid i Barentsregionen åpnet Sør-Varanger 
bibliotek og Murmansk fylkesbibliotek utstillingen «20 års vennskap» i Kirkenes 
4. februar i år. Men biblioteksamarbeidet over grensen kom i gang lenge før den 
offisielle samarbeidsavtalen for Barentsregionen ble undertegnet.

AV GEIR JOHANSEN, FRILANSJOURNALIST.

Bok og Bibliotek           2 / 2013           55



ristisk nok bodde det også soldater på 
hotellet vårt i Nikel. Møtene foregikk 
med tolk, men tolken kunne ofte ikke 
engelsk. Og så kom det statlige fjernsy-
net for å filme oss, og vi lurte på hva i all 
verden som var så fryktelig interessant 
med en bibliotekdelegasjon fra Norge.
 Her er Hildur Eikås inne på noe viktig 
som uttrykker en forskjell mellom Norge 
og Russland.
 –  Gjennom det lange samkvemmet 
vi etterhvert har hatt med russerne, så 

har jeg fått et godt innblikk i hvor viktig 
kultur er for russerne. Helt fra barneha-
gen av lærer man klassisk musikk og 
dans, og tegneundervisningen er på et 
meget høyt nivå. Den store interessen 
for kunst og kultur gjenspeiles derfor 
også i mediene. Fra russisk ståsted var 
det derfor ikke det minste rart at man 
skildret besøket fra Nikel grundig i en 
avisartikkel – og at TV var tilstede for å 
formidle vårt besøk i Russland, påpeker 
Hildur Eikås.

 Hun viser til at det også var stor for-
skjell på norske og russiske bibliotek på 
1980-tallet.
 –  Vi fikk vite at russiske bibliotek had-
de sine egne «metodeavdelinger», og det 
gikk ei tid før vi forsto hva dette egentlig 
var. Etterhvert skjønte vi at de russiske bi-
bliotekene også hadde en sterk oppdragen-
de funksjon – ut fra det kommunistiske 
maktapparatet. Dette sto i stor kontrast til 
vår egen frie og kritiske bibliotekkultur – 
og det preget også møtene våre. Alt som 

Bøker som døråpner mot Russland

Den norsk-russiske grensen går  
midt i Pasvikelva. (Foto: Hildur Eikås).
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skulle skje var lagt opp på forhånd, og det 
ble hele tiden holdt en formell tone, sier 
hun.

Pionérer
Men – det var noe nytt på gang: I 1990 fikk 
Hildur Eikås et reisestipend fra Kulturde-
partementet for å kunne studere biblioteke-
ne i Nikel og Murmansk nærmere. – Det 
ble etterhvert flere reiser til Russland, og i 
Pechenga snakket bibliotekdirektør Marina 
Trusova godt engelsk. Hun viste seg fort å 

være en visjonær og svært åpen person, og 
vi to så de felles mulighetene som lå foran 
oss. Jeg og en norsk kollega dro i 1992 til 
Nikel for å kjøpe inn bøker til Sør-Varanger 
bibliotek. For 250 norske kroner fikk vi 
kjøpt inn rundt 200 russiske bøker som vi 
kunne ta med over grensen!
 Marina Trusova hospiterte i årene 
1992-93 ved Sør-Varanger bibliotek. Hun 
kom til Kirkenes en gang hver uke, og fikk 
satt seg inn i det norske biblioteksystemet. 
I 1994 ansatte Sør-Varanger bibliotek sin 

første russiskspråklige medarbeider.
 –  Dette var lenge før det ble vanlig å 
ansette russere innen næringslivet eller i 
offentlige institusjoner på norsk side. Vi 
var nok pionérer i så henseende. Den fel-
les interessen for bøker og for kulturut-
veksling over grensene banet på en måte 
vei for den utviklingen som skulle kom-
me, mener Hildur Eikås.

Barentssamarbeidet
Den 11. januar 1993 ble Barentssamar-

Bøker som døråpner mot Russland

Russiske bibliotekansatte på besøk over grensen. Nummer to fra  
høyre, i blå boblejakke, er tidligere bibliotekdirektør Marina Trusova.  
Hun er i dag nestleder av Pasvik Naturreservat. (Foto: Hildur Eikås).

Hildur Eikås fotografert tett opptil en russisk grensestolpe i 2011.  
De tidligere trestolpene er skiftet ut med stolper av plast. (Foto: Hildur Eikås).
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beidet offisielt etablert gjennom Kirkene-
serklæringen. Daværende utenriksminis-
ter Thorvald Stoltenberg sto sentralt i 
arbeidet for å få etablert dette samarbei-
det. Sovjetunionen var oppløst, og ei ny 
tid var i emning. Det ble stadig sterkere 
fokus på samarbeid over grensene i nord. 
Og det solide arbeidet som Sør-Varanger 
bibliotek hadde gjort ble lagt merke til: I 
1996 var biblioteket en av tre kandidater 
til tittelen som «Årets bibliotek» i Norge, 
hovedsakelig ut fra arbeidet som var ut-
ført overfor Russland.
 –  Vi vant ikke, men det var gledelig 
at noen hadde lagt merke til hva vi hadde 
fått til, sier Hildur Eikås.
 Fra 2003 til 2007 var Hildur Eikås 
prosjektleder for prosjektet NORU – 
«Norsk -russisk bibliotek- og infotjeneste 
i grenseland». Prosjektet var finansiert 
gjennom Interreg IIIA Nord Kolarctic, 

ABM-utvikling, Barentsprogrammet og 
Sør-Varanger kommune. Hun arbeidet 
blant annet med å videreutvikle den rus-
siskspråklige samlingen og dokumenta-
sjon om Russland på andre språk med 
formål å tilby tjenester til bibliotek i 
Troms og Finnmark. Etterhvert som sam-
kvemmet mellom Norge og Russland i 
nord har økt, har også andre bibliotek sett 
verdien av å styrke kontakten med nabo-
folket i øst.

300.000 grensepasseringer
2013, ordningen med grenseboerbevis 
har blitt innført. Rundt 9000 personer i 
Sør-Varanger og 45.000 personer i Nord 
Vest- Russland kan ved hjelp av dette ta 
seg over grensen uten visum og oppholde 
seg i den andre staten i opptil 15 dager.
 –  I grell motsetning til tidligere tider, 
opplever jeg nå at folk jeg kjenner fra bi-

bliotek i Russland med ett bare står her i 
døra og sier – hei! Vi har nå rundt 300.000 
grensepasseringer i året. Nordmenn drar 
over til Russland og kjøper billig bensin 
og mye annet, mens russerne kommer hit 
for å kjøpe bleier, kaffe, tyttebær, iskrem 
med mer. Innen næringslivet i Sør-Varan-
ger er det blitt ansatt stadig flere russere. 
Biblioteket i Sør-Varanger har i dag over 
7000 titler på russisk – og rundt 25 pro-
sent av det samlede utlånet består av rus-
siske bøker. Dette innbefatter imidlertid 
også bøker som går til andre bibliotek i 
Finnmark og Troms, sier hun.
 Også myndighetene har for lengst sett 
verdien av biblioteksamarbeid over gren-
sene. Finnmark og Troms fylkeskommu-
ne bevilger nå hvert år 100.000 kroner til 
å opprettholde den norsk- russiske biblio-
tektjenesten.
 –  Vi har også de siste år fått øremer-

Bøker som døråpner mot Russland

Russiske bibliotekarer på besøk ved Sør-Varanger 
bibliotek i november 2012. Her deler de ut kaker til 
barna som besøker dukketeaterforestillingen 
 «Klatremus og de andre barna i hakkebakkeskogen». 
(Foto: Hildur Eikås).
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kede midler fra staten (nordområdemid-
ler) via Finnmark fylkeskommune til å 
videreutvikle det grenseregionale norsk-
russiske biblioteksamarbeidet. På grunn 
av det arbeidet vi gjennom så mange år 
har utført her i Sør-Varanger og ut fra de 
resultater vi har oppnådd, så har Finn-
mark fylkeskommune søkt om at det na-
sjonale ansvaret for russisk litteratur i 
Norge skulle legges til Sør – Varanger 
bibliotek. Den søknaden ble imidlertid 
avslått – noe vi ble aldri så lite skuffet 
over, sier Hildur Eikås.
 Biblioteksamarbeidet har også resul-
tert i en rekke utstillinger, både på norsk 
og russisk side, for eksempel utstillinger 
av fotografier, kunst og kunsthåndverk. 
De siste årene har det vært arrangert van-
dreutstillinger, i samarbeid med kunst-
skolen i Nikel. På bibliotek rundt om i 

Finnmark og Troms har folk kunnet få 
innblikk i det høye nivået man har innen 
kunstutdanning på den andre siden av 
grensen. 

Bøkene som utgangspunkt
30 år etter at Sør-Varanger bibliotek for al-
ler første gang fikk besøk fra bibliotekan-
satte i Nikel er Hildur Eikås fortsatt sterkt 
engasjert i samarbeidet over grensen. Det 
har for lengst blitt til en utstrakt kulturfor-
midling som sprer økt kunnskap, bedre 
forståelse. Utstillingene har ofte hatt be-
stemte temaer, som for eksempel andre 
verdenskrig og kvinners situasjon i de to 
landene. Hildur Eikås forteller oversiktlig 
og nøkternt om alt det interessante som 
har skjedd opp gjennom årene, i en gren-
sesprengende tid i nord. Kun i ei bisetning 
nevner hun at det hele også har handlet om 

mye hardt arbeid – og om mange utfor-
dringer langs den lange veien.
 Etter 20 år med Barentssamarbeid må 
det kunne sies at biblioteksamarbeidet mel-
lom Sør-Varanger bibliotek og bibliotek i 
Nord-Vest-Russland har bidratt til å vise vei 
– også for det øvrige samarbeidet som har 
kommet over grensen i nord. For mange 
russere som kom til Kirkenes i  begynnelsen 
ble nettopp biblioteket et viktig møtested.
 I et notat fra 1992 om biblioteksamar-
beidet står følgende: «Ja, vi har nytte og 
glede av å bli kjent med hverandre. Det er 
viktig at nordmenn får innblikk i russisk 
kultur og vice versa. Samarbeidet med 
Russland må ikke bare bli økonomisk».
 Tiden har vist at samarbeidet har 
handlet om også noe langt mer enn han-
del og økonomi – og bøkene var selve 
utgangspunktet. ■

Bøker som døråpner mot Russland

Fra biblioteket i Severomorsk, som Hildur Eikås har besøkt tre ganger. (Foto: Hildur Eikås).
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Er det virkelig mulig at et biblio-
tek kan oppfylle så mange be-
hov som Cicero sier? – Ja, be-

krefter Jennifer Dizgun som sitter 
med sin pc i den stille delen av biblio-
teket. Hun forteller at hun driver en 
business i ektefellens hjemland, Ar-
gentina, og at hun ofte flytter sitt 
hjemmekontor inn på biblioteket.  
 – Det er fint å kunne jobbe med 
mine egne saker her. Jeg treffer folk 
og dette er en fin avveksling fra det å 
sitte hjemme. Så kan jeg også låne bø-
ker, lese aviser og bruke biblioteket 
som en oase. Dessuten tar min treåri-
ge datter ballett-timer i Victoria hall, 
så jeg opplever at biblioteket faktisk 
er en viktig del av mitt liv her i West-

mount, sier Jennifer som snakker 
spansk, engelsk og fransk. På spørs-
mål om hvem som er hennes ynd-
lingsforfatter, svarer hun Dostjojevski 
og Milan Kundera, at hun liker Leo-
nard Cohen, som for øvrig vokste 
opp i Westmount – og er det mulig å 
unnlate Margaret Altwood? 
 Julie-Anne Cardella er direktør 
for Westmount Public Library, som 
åpnet dørene i 1899. Hun tar vennlig 
imot oss, og er stolt over å vise denne 
bibliotekperlen til norske lesere. Hun 
forteller at hun skal på IFLA møte i 
Finland til sommeren, og Skandina-
via blir med ett nært. I forkant har jeg 
oversendt en del spørsmål som er 
vanlige å stille. Hun forteller at Ca-

nada, i likhet med USA, ikke har en 
lov som sikrer bibliotektjeneste i hver 
kommune. Men de har en lov som 
sikrer fri tilgang til informasjon. I 
praksis vil det si at kommunene enten 
har egne bibliotek eller samarbeider 
med nabokommuner. 
 – I vår region, Quebec, er det flest 
katolikker, og dette har medført en treg 
utvikling av bibliotektjenesten. Den ka-
tolske kirken har stått i veien for det 
frie ord, i den forstand at frie ytringer 
kan føre til tvil. Men i dag er det ikke 
slik, selv om vi fortsatt er katolikker, 
sammen med andre trossamfunn, ikke 
minst et sterkt jødisk miljø her i West-
mount. I dag går bibliotekutviklingen i 
Quebec svært raskt frem, sier hun.

Biblioteket i 
Westmount – et 
paradis for alle
”Har du en hage og et bibliotek, da mangler du intet” skal Cicero ha uttalt. Et besøk på Westmount Public Library 
i Quebec en maidag bekrefter dette. Her finnes folk i alle aldre og med ulike morsmål. Felles er at de bruker 
biblioteket på hver sin måte, og at alle snakker engelsk eller fransk.

TEKST OG FOTO: LIFE PRESS/ELDRI H. FAGERLUND

Biblioteket i Westmount
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Bibliotek og hage
Direktør Cardella viser oss videre inn i 
Green House, en glassoverbygd hage 
med sildrende vann, fugler og skjønne 
planter. Her kan man sette seg ned å 
hvile og tenke på alt og ingenting. 
Denne innebygde hagen binder 
sammen biblioteket og Victoria hall, 
og hele bygningskomplekset omkran-
ses av en park. Victoria hall, som ble 
bygget som en gave til engelske dron-
ning Victoria, brukes i dag som kon-
serthall og som dansestudio. 
 I hagen møter vi et eldre ektepar 
som sitter tett ved siden av hverandre 
og ser fornøyde ut.
 Jeg spør om jeg kan stille dem et 
par spørsmål i forbindelse med min 
artikkel i Bok og Bibliotek. – Sure, of 
course, smiler ekteparet Ian og Mac 
MacConell. Konen Ian forteller at hun 
har vært lærer i alle år, og at de ikke 
bor i Westmount, men at de likevel 
bruker dette biblioteket. – Mot å be-
tale en liten årsavgift, har vi fri tilgang 
til biblioteket. Vi går hit ofte, og i dag 
har vi kjøpt brukte bøker til 1 dollar 
per stykk, sier hun og viser frem en 
bok om Alzheimer. – Denne boken be-
tyr svært mye for meg, sier hun. Man-
nen som sitter ved siden av henne smi-
ler når konen snakker. – Vi har det 
godt her, sier hun, og setter seg enda 
tettere inntil sin mann.

 Direktøren, som har trukket seg 
diskrét til sides når jeg snakker med 
folk, trer til igjen. Vi går inn på hennes 
kontor og hun forteller at fransk og 
engelsk er hovedspråk i Quebec, men 
fransk som første språk. 
 – Flere bibliotek har oversettelser 
til andre språk, men dette er avhengig 
av hvilket budsjett det enkelte biblio-
tek har til rådighet. Når det gjelder 
utenlandsk skjønnlitteratur, kommer 
de engelske oversettelsene før de fran-
ske, noe som gir engelsk et fortrinn, 
orienterer direktøren. 
 Jeg forteller litt om morsmålunder-
visning i den norske skolen, og hun 
forteller at de ikke har slike ordninger 
i Canada. Her er det foreldrene selv 
som må ta seg av morsmålundervis-
ning. Alle i Quebec må lære seg en-
gelsk og fransk i skolen, alt annet er en 
privatsak. Likevel har altså en del bi-
bliotek tilbud om bøker på ulike mors-
mål, men dette er mer som en hjelp i 
en overgangssituasjon når man er ny i 
landet. Canadas første barnebibliotek 
ble grunnlagt i Victoria hall, en sal 
med en stor peis. 
 – Jeg kan bare forestille meg hvor-
dan det var å sitte foran peisen og lese 
bøker eller høre på historier, sier 
 direktøren. Hun forteller også at 
 biblioteket satser sterkt på barn og 
ungdom og at biblioteket årlig lyser ut 

skrivekonkurranse for ungdom i ulike 
alderstrinn. Biblioteket er søndags-
åpent, og har egne leseklubber på 
fransk og engelsk. Som medlem kan 
du også laste ned gratis opptil 3 bøker 
av gangen.
 Etter å ha gitt generell orientering 
om bibliotekordningen i Canada, stan-
ser Jane Cardell et lite øyeblikk og trek-
ker pusten med et smil som forteller at 
nå kommer noe som virkelig er spen-
nende:

Levende bøker
– Have you heard about human libra-
ry? spør hun og ser rett på meg gjen-
nom nedsenkede brilleglass. – Nei, det 
har jeg ikke, sier jeg mens hjernecel-
lene mine arbeider på spreng for å 
finne en sammenheng. Så tenker jeg på 
at mennesker er levende tekster. Og da 
kommer det: – Du mener mennesker 
som bøker?
 –  Ja, sier hun, og forteller at den-
ne ideen opprinnelig ble utviklet i 
Danmark, under Roskildefestivalen i 
år 2000. bakgrunnen var en anti- 
vold bevegelse som ville oppmuntre 
til en fordomsfri dialog mellom men-
nesker.
 Senere er ideen utviklet i andre deler 
i verden, og spesielt i Australia. Nå 
samarbeider biblioteket med McGill 
universitetet i Montreal. Studenter som 

Biblioteket i Westmount

Ekteparet Ian og Mac MacConell som ofte benytter biblioteket. Bibliotekdirektør Julie-Anne Cardella (bakerst på benken) sammen 
med Jennifer Dizgun, som bruker biblioteket som kontor.
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er interessert i å informere om et tema 
kan, etter bestemte kriterier, bookes av 
bibliotekbrukere inntil halvannen time 
av gangen. Inntil fire personer anses 
som maksimal gruppestørrelse. Julie- 
Ann Cardella sier at hun kvelden før 
vår ankomst hadde hatt besøk av en 
blind person som fortalte om verden ut 
i fra hans ståsted. 
 – Det kan også være en mor som 
har et barn som lurer på hvorfor orto-
dokse jøder går med kalott og har krøl-
ler ved ørene. Da kan man "låne" en 
person innenfor denne religiøse grup-
pen som informerer om hva det for ek-
sempel innebærer å være ortodoks 

jøde. Det samme gjelder for andre reli-
giøse retninger som for eksempel mus-
limer og kristne. Tema kan være knyt-
tet til alle livsområder, politikk, 
religion, etnisitet, sykdom, kjærlighet 
og død. Vi mener dette kan bidra til 
kunnskap og forståelse og dermed bi-
dra til å redusere fordommer, sier Julie-
Anne Cardella. 

Westmount
Westmount var opprinnelig en bydel i 
Montreal i Canada som ligger 4 kilo-
meter utenfor sentrum. Her bor det ca 
20 000 mennesker. Kommunen regnes 
for å være velstående, og boligene er 

preget av viktoriansk byggestil og godt 
utbygde parkanlegg. Poeten Leonard 
Cohen vokste opp her sammen med 
sin familie.
 Siden 2002 har Westmount vært 
egen kommune, og biblioteket er i ut-
gangspunktet beregnet på kommune-
nes innbyggere som har fri tilgang til 
alle bibliotektjenestene. Beboere uten-
om Westmount har også tilgang, men 
må betale en avgift i året, ca 650 nor-
ske kroner. Biblioteket er ordinært 
åpen alle dager fra kl.10 - kl.21. Foru-
ten faste stillinger har biblioteket også 
frivillige som yter leksehjelp til skole-
barn. ■

Finsk bibliotek overfalt av høy-
reekstreme

Biblioteket i Jyväskylä i Finland ble nylig overfalt av 
tre velkjente høyreekstremister mens to av for fatterne 

til boken «Extremhögern i Finland» presenterte verket sitt. 
Inntrengerne ble stanset, men i bråket ble en vaktmann 
skadet såpass alvorlig at han måtte bringes til sykehus, 
skriver den antirasistiske svenske avisen Expo.
Det var vel 100 mennesker til stede i biblioteket under 
overfallet. Saken har fått store oppslag i finsk og svensk 
presse.

Bokhandelens død  
styrker ikke biblioteket

Den danske avisen Information har besøkt flere byer 
der den lokale bokhandelen har gitt opp, for å se om 

dette har resultert i flere besøk på biblioteket. Det har det, 
ifølge avisen, ikke gjort.
 I Korsør var det tidligere to bokhandler, men byen har 
de to siste årene ikke hatt noen. Den lokale bibliotekaren, 
Preben Erck, kan imidlertid fortelle at biblioteket ikke har 
merket noen økt pågang av den grunn.
 Kunder og brukere forteller til avisen at de nå heller 
bestiller bøkene sine på nettet, framfor å dra til nabobyene. 
Det finnes dessuten en bokdisk i varehuset Føtex, men her 
blir det mest solgt bestselgere.

Grønlandsk barnebok hovedbok i 
Nordisk Bibliotekuke

Den grønland-
ske forfatteren 

Lana Hansens bar-
ne- og ungdomsbok 
«Sila» blir i år ho-
vedbok i Nordisk 
Ministerråds biblio-
tekuke, og skal leses 
høyt på mer enn 
2000 bibliotek rundt 
om i Norden inklu-
sive Grønland, samt 
i de baltiske landene.
 Uken starter 11. 
november med en 
opplesningsdag, og 
temaet i år er «Vin-
ter i de nordiske landene». Også de voksne skal få høre om 
Grønland på den store opplesningsdagen. Her er valget 
nemlig falt på den danske forfatteren Peter Høegs «Frøken 
Smillas fornemmelser for snø», melder nettsiden til KNR, 
Grønlands Radio.
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De tar opp sammenkoblinger 
av åpent, fritt tilgjengelige 
data (data mining) og hvor-

dan dette kan true personvernet til 
folk flest. Problemet er reelt nok, og 
en side ved det er at mange ikke er klar 
over problemet og det potensielle om-
fanget. Noen vil nok også si at mange 
ikke bryr seg om eller verdsetter sine 
personverninteresser høyt nok i for-
hold til den lettvinthet eller ”conveni-
ence” som man oppnår ved å gi fra seg 
personopplysninger på nett, til ulike 
tjenesteleverandører osv. Da ligger 
kanskje tanken nær om at et folkeopp-
lysningsprosjekt om personvern kunne 
være på sin plass, og kanskje bibliote-
kene kunne spille en rolle i et slikt ar-
beid, kanskje i samarbeid med Datatil-
synet? Samtidig er det ikke noe mål at 

alle må mene det 
samme om person-
vern eller at alle må 
ønske seg et strengt 
personvern på egne 
vegne. Frie, infor-
merte nett- og medi-
evalg i en mangfol-
dig kultur vil også 
omfatte ekshibisjo-
nistiske valg. Men 
noe av det viktigste 

er at personvernerne respekterer prin-
sippet om at en frivillig publisert yt-
ring ikke lenger er ytrerens private ei-
endom, men er blitt en del av 
offentligheten, eller vårt felles kultur- 
og kunnskapsmiljø. Ytreren har ingen 
rett til å kreve at en frivillig publisert 
ytring uten lovstridig innhold skal 
slettes av mottakere, publisister eller 
distributører – på samme måte som 
forfatteren av et leserbrev eller kro-
nikk i en tradisjonell avis ikke har 
noen rett til å kreve at hennes tekst 
skal klippes ut av alle eksemplarer av 
avisen fordi hun ”har ombestemt seg”.

Kulturarv mer grunnleggende 
enn personvern 
En offentlig ytring er altså ikke privat 
eiendom: Den slutter å være ytrerens 
private eiendom idet den går ut i of-
fentligheten, og fra da av tilhører den 
alle og er blitt en del av kulturen, dvs. 
vår alles felles referanseramme. Da 
har vi et prinsipp om at en offentlig 
ytring tilhører alle, og kan tas vare på 
eller gjengis av alle. Kall det kultur-
prinsippet. 

Hverken kulturprinsippet eller 
pliktavlevering er det samme som en 
rett til å tvinge noen til å publisere inn-
legg de ikke vil ha. Derfor ”kan”, og 

Personvern og offentlighet

Personvernere mot kulturarv: 
personvern på avveier

Av Thomas 
Gramstad, 
thomas@ 
gramstad.no

Er pliktavlevering en trussel mot personvernet? Dette 
hevdes i to høringsuttalelser til Kulturdepartementets 
høring, ”Endringer i lov om avleveringsplikt for allment 
tilgjengelege dokument”: Advokatforeningens uttalelse, 
ved lovutvalget for IKT og personvern, som består av 
seks personer inkludert Kirill Miazine, som også har le-
vert sin egen høringsuttalelse som privatperson.
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ikke ”skal” i definisjonen av kultur-
prinsippet. 

Nasjonalbiblioteket og de andre 
hukommelsesinstitusjonene har på 
bakgrunn av dette prinsippet den sam-
me rett til å lagre og gjengi offentlige 
ytringer som det alle andre har. I til-

legg har de et spesielt mandat til å 
gjøre dette, dvs. de har ikke bare rett, 
men også PLIKT til å gjøre dette. Der-
for er det både lurt og nødvendig å 
forankre denne retten og plikten ek-
splisitt i lovverket, slik forslaget om ny 
pliktavleveringslov legger opp til. Der-

med og derfor er kulturarven mer 
grunnleggende enn personvernet. (Per-
sonvernet er likevel tilstede og kom-
mer inn i reguleringen av og mekanis-
mene for tilgang til det pliktavleverte 
materialet. På dette området er det 
rom for forbedringer av høringsutkas-

Personvern og offentlighet

«I utgangspunktet må vi  
kunne anta at folk er voksne, 

ansvarlige individer.»
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tet, og mange av høringsuttalelsene 
kommer med konkrete forbedrings-
forslag, se f.eks. uttalelsene til Redak-
tørforeningen, Nasjonalbiblioteket og 
NBF.) 

At det er slik samfunnet fungerer 
burde forsåvidt innlæres i barnesko-
len, slik at alle er klar over det og kan 
forholde seg til det. I tillegg hører både 
dette og personvernet (inkludert prak-
tisk kompetanse i forvaltningen av 
eget personvern) inn under ”digital 
kompetanse” eller ”digital dannelse”, 
som også burde være et systematisk 
tema i skolen. 

Personvern kan altså ikke være 
noen begrunnelse for at samfunnets 
hukommelsesinstitusjoner skal la være 
å gjøre sin uhyre viktige og grunnleg-
gende jobb, slik de to høringsuttalel-
sene legger opp til. Institusjonenes vik-
tigste samfunnsoppdrag er å bevare 
alle offentlige publikasjoner og ytrin-
ger – og i tillegg mange av de mindre 
offentlige. Derfor skal Nasjonalbiblio-
teket (NB) samle inn alle publikasjo-
ner og offentlige ytringer, inkludert 
alle websider, blogger o.l. som folk 
velger å legge ut fritt tilgjengelig. 

Kulturprinsippet 
vs. Publiseringsplikt 
Merk at hverken kulturprinsippet eller 
pliktavlevering er det samme som en 
publiseringsplikt, selv ikke for Nasjo-
nalbiblioteket. Derimot bør NB i ut-
gangspunktet følge samme tilgangsni-
vå som materialet selv – med mindre 
spesielle grunner (f.eks. lovbrudd av 
typen injurier, eller ulovlig innhold, el-
ler personvernhensyn etter Personopp-
lysningsloven) foreligger og tilsier 
høyere gradering av tilgangsnivået. 
Det innebærer at fritt tilgjengelig ma-
teriale på nett uten slike spesielle grun-
ner bør ligge åpent tilgjengelig hos 
NB; ”søkeimmunisert” materiale med 
robots.txt bør ha tilsvarende tilgjenge-
lighet hos NB, osv. 

Vi må bort fra følgende utbredte 
likhetstegn: Eksklusiv enerett til å 
kontrollere eksemplarer/kopier = opp-

havsrett. Opphavsrett er veldig mye 
mer og veldig mye annet enn enerett til 
å bestemme over eksemplarer/kopier. 
Opphavsrett bør tolkes eller utvikles 
til å være først og fremst en enerett til 
å ta betalt for verket, istedenfor en 
enerett til å kontrollere eksemplarer, 
kopier eller spredning av verket. Altså 
fokus på betaling istedenfor kontroll. 
Dette er en utvikling som tvinger seg 
frem både pga. den teknologiske ut-
viklingen (eksistensen av Internett og 
digitale formater som umuliggjør en 
slik kontroll) og fordi folk flest ikke 
lenger er villig til å akseptere at opp-
havere ikke tar ansvar for å holde pu-
bliserte verk tilgjengelige, eller somler 
med å publisere verk med samme grad 
av tilgjengelighet samtidig over hele 
verden. Kulturprinsippet og pliktavle-
vering kan bidra som en bestanddel i 
og hjelpemiddel for å utvikle opphavs-
retten bort fra den gammeldagse kon-
trollmentaliteten og mot et moderne 
fokus på kontinuerlig tilgjengelighet 
og nye betalingsmodeller. 

Kulturprinsippet vs. Sletting 
Tenk deg et samfunn uten kulturprin-
sippet – et samfunn der alle kunne 
kreve endret eller slettet sine frivillig 
publiserte offentlige ytringer etter at 
de var fremsatt. Et slikt samfunn ville 
være et mareritt å leve i, der ingen 
kunne referere til noe som helst fordi 
referansen kunne være slettet eller en-
dret til noe helt annet dagen etter. Jeg 
tror heller ikke at et samfunn uten 
uavhengige, sikre, stabile kilder ville 
være et samfunn med godt person-
vern. 

Orwells ”1984”-samfunn hadde to 
vesentlige kjennetegn: Overvåkning 
og daglig hjernevask. Forutsetningen 
for hjernevasken var at makthaverne 
hadde ”rett” og mulighet til å fjerne 
eller endre alle offentlige ytringer til 
det som passet dem i øyeblikket. Sta-
bile, uavhengige og sikre kilder til 
kunnskap og kultur i et mest mulig 
fritt kulturelt økosystem er ikke bare 
grunnleggende nødvendig for indivi-

dets rettigheter og frihet, men utgjør 
også et vern mot manipulasjon og 
maktmisbruk. Stabil kunnskap og kul-
turelle referanser er faktisk en forut-
setning for å kunne ha en individuell 
identitet i det hele tatt. 

Personvernet kan altså misbrukes 
til å fremme en proprietær kultur der 
ytringer behandles som privat eien-
dom og der redaktører, lesere og bru-
kere såvel som hukommelsesinstitu-
sjoner mister kontrollen over sine 
utgivelser og eksemplarer, et samfunn 
som mister sin historie og felles kultur 
bak en ekskluderende og kaosfrem-
mende eiendomsrett over ytringer i 
dokumenter, publikasjoner og nettme-
dier. Der er vi heldigvis ikke, og la oss 
ikke misbruke personvernet til å gå i 
den retningen. 

Hypersensitiv lapskaus 
De to høringene refererer Personvern-
kommisjonens NOU 2009:1 pkt. 
13.4.2 som kort oppsummert går inn 
for at det faktum at det er blitt lettere 
å samle inn, indeksere og arkivere di-
gitalt materiale ikke innebærer at dette 
bør skje, men heller det stikk motsatte: 
at man bør være mer restriktiv. Dette 
kulturarvsfiendtlige synspunktet er 
basert på en sammenblanding av per-
sonopplysninger som samles inn, ofte 
uten individets viten eller godkjenning 
(f.eks. lokasjonsdata via smartphone) 
med ytringer og meninger som perso-
nen frivillig velger å plassere i offent-
ligheten. Da får vi en slags personvern-
fundamentalisme som visker ut 
forskjellen mellom ytringer og person-
opplysninger, og mellom frivillig valg 
og fravær av samtykke, fordi alt som 
har den minste forbindelse med en 
person blir ansett som en potensielt 
sensitiv personopplysning, og dermed 
blir det et mål å lagre/bevare så lite 
som mulig. 

Når disse forskjellene viskes ut, 
blir resultatet en lapskaus som angri-
per ikke bare kulturarv og bevaring, 
men også enkeltmenneskers autonomi 
og selvbestemmelse. I utgangspunktet 

Personvern og offentlighet
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må vi kunne anta at folk er voksne, 
ansvarlige individer: At når de faktisk 
velger å publisere eller ytre noe i all 
offentlighet, så er det det de faktisk 
ønsker. I motsatt fall får vi et paterna-
listisk samfunn som skal beskytte folk 
mot seg selv og sine egne ytringer, og 
under slike kår varer ikke ytringsfrihe-
ten lenge. Og når dette valget er fore-
tatt og ytringen har forlatt den private 
sfære, står man ansvarlig for den yt-
ringen og overfor de man har delt den 
med (i dag i praksis ”verden”). 

Advokatforeningens høringsutta-
lelse gjør den samme sammenblandin-
gen ved å bruke et eksempel om pasi-
enters helsedata (åpenbart sensitive 
personopplysninger) til å argumentere 
mot innhøsting av individers websider 
(åpenbart frivillige offentlige ytringer).

Indeksering er ikke arkivering 
Advokatforeningen følger Personvern-
kommisjonen i å gå inn for at NB ikke 
skal lagre websider som er ”søkeim-
munisert” med robots.txt. 

I sin omtale av robots.txt skiller 

ikke Advokatforeningen mellom in-
deksering og arkivering. Robots.txt er 
en mekanisme for å hindre indekse-
ring i søkemotorer. Det er ikke en me-
kanisme for å hindre arkivering, siden 
enhver bruker som er inne på siden 
kan lagre eller arkivere siden. At en 
nettside ikke ønskes indeksert i en sø-
kemotor er altså ikke noe argument 
mot at Nasjonalbiblioteket (eller an-
dre) kan lagre og bevare siden. (Deri-
mot kan og bør NB følge ønsket om å 
ikke la søkemotorene indeksere nettsi-
den, noe NB kan oppnå ved å plassere 
sin kopi av siden i en tilsvarende til-
gangskategori i sitt eget arkiv.) 

Forøvrig er det verdt å merke seg at 
robots.txt i beste fall fungerer som 
”rådgivende” og frivillig å følge, og er 
lett å omgå/ikke overholde, og dermed 
gir en falsk trygghet til sine brukere. 
Det er akkurat som Internett ellers: 
Man kan ikke være ”litt publisert” på 
Internett, akkurat som man ikke kan 
være ”litt gravid”. Enten er man gra-
vid, eller så er man det ikke; og enten 
legger man ut ytringen på en åpen 

webside med tanke på at hele verden 
har tilgang, eller så lar man være å 
gjøre det. 

Forøvrig finnes det ikke noe sty-
ringsorgan som koordinerer standar-
disering, vedlikehold og utvikling av 
robots.txt, eller som kan avgjøre kon-
flikter relatert til bruken av robots.txt.

Kulturarv er personvern 
Det hevdes videre at innhøsting og be-
varing av individers websider på en el-
ler annen måte skal true individets in-
tegritet, uten at det forklares eller 
begrunnes hvordan. Jeg vil hevde at 
bevaring av individets websider og of-
fentlige ytringer tvertimot styrker in-
dividets integritet. 

Hva med individets rett til å tilegne 
seg kunnskap og kultur? Forske på og 
undersøke sitt eget nåværende eller 
tidligere samfunn? Samle dokumenta-
sjon til egne prosjekter, artikler, bøker 
osv.? Individets rett til å delta i et fritt 
økosystem av allment tilgjengelige yt-
ringer? Individets rett til å kunne vur-
dere troverdigheten av og kunne refe-
rere til stabile kunnskapskilder? 
Retten til å være ansvarlig for sine 
valg som et voksent menneske? 

Og den dagen familiedatamaski-
nen/serveren går i stykker, brenner el-
ler blir stjålet vil nok mange være gla-
de dersom de kan gjenopprette sin 
integritet og personlige historie ved å 
gjenfinne websider, fotografier osv. via 
en bibliotektjeneste som gir tilgang til 
lagrede websider. 

Personvernfundamentalistene prø-
ver å gi seg selv monopol på å snakke 
for individet gjennom honnørord som 
integritet, samtidig som de argumente-
rer for en policy som fjerner vesentlige 
individuelle rettigheter og friheter som 
forutsetter og er forankret i et åpent 
økosystem for kultur og kunnskap 
som igjen forutsetter bevaring av kul-
turarven. Derfor er bevaring av kul-
turarven også personvern – selv om 
den muligens verner andre sider av 
personen enn de som personvernfun-
damentalistene ønsker å verne. ■

«Personvernet kan misbrukes til 
å fremme en proprietær kultur 
der ytringer behandles som 
privat eiendom.»

Personvern og offentlighet
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Besøk oss på nettet...

...www.bokogbibliotek.no

Ønsker du å bestille en reise,  ergonomiske produkter,  flybilletter, billige fagbøker, skreddersydde skranker,  kontorrekvisita og masse annet – gå inn på 
www.bokogbibliotek.no  og sjekk ut våre nye annonser.
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MegAward til Svenska Dagbladet
Prisen MegAward, som blir utdelt på Mediedagene i 
Göteborg til den person eller organisasjon som i løpet 

av det siste året har gjort den mest bemerkelsesverdige for-
nyelsen innen mediebransjen, ble 7. mars tildelt Svenska 
Dagbladets «rentekart».
 Juryen sier at kartet har vist hvilken rolle medier kan 
spille for den allmenne debatten, for mennesker i hverda-
gen, og som påvirkningsmiddel. Ikke minst har den inspi-
rert andre aktører når det gjelder å bruke interaktive kana-
ler, public journalism og visualisering, heter det i 
grunngivingen.

Stadig aktiviteter i Georgia

Det er stadig aktiviteter på biblioteket i kvinnefengse-
let utenfor Tblisi (bildet) i Georgia. I desember ble det 

kjøpt inn projektor og lerret, og filmframvisning er popu-
lært. Nylig var det teaterforestilling med to skuespillere fra 
det statlige dramateatret. Ministeren som er ansvarlig for 

fengselet var også på besøk, melder prosjektleder Liv Stens-
by ved Deichmanske bibliotek.
 Biblioteket ble offisielt åpnet 1. desember i fjor.
heter det i grunngivingen.

Vekst kan gje  
nytt bibliotek i Ølen

Bygda Ølensvåg har knapt 1000 innbyggarar, men be-
drifter som i periodar gir arbeid til meir enn 3000 per-

sonar. Kommunen har difor sett seg råd tik å auke investe-
ringstakten monaleg dei siste åra med kraftig opprusting av 
skular og no planar om nytt bibliotek og nybygg for tenes-
ter innan famiievern, skriv Stavanger Aftenblad.
 Seks av dei største bedriftene i tidlegare Ølen kommune 
omsette i 2011 for meir enn 8 milliardar kroner. Industri er 
den klart største næringsgreina i dagens Vindafjord kom-
mune, som Ølen har vore ein del av sidan 2006.

Stemmerett i fokus i Asker
100-årsjubileet for kvinners stemmerett var hovedsa-
ken under 8. mars-markeringene i Asker i år, melder 

budstikka.no. På Rykkinn bibliotek og grendehus ble det 
oppført en teaterforestilling om pionerene som arbeidet for 
kvinnelig stemmerett, og det var også andre innslag, med 
sangkor, kurdisk dans og utstilling ved kunstnerne Ellen 
Edminsson og Elin Setara.
 Det var også appeller og andre innslag, og i Asker sen-
trum var det fakkeltog til kulturhuset, der det var festfores-
tilling med blant andre skuespilleren Juni Dahr.

På kryss og tvers

Bok og Bibliotek           2 / 2013           69



STREVE
3. MOSEBOK

HIMMEL-
LEGEME
PLANTE

NORSK
FOR-

FATTER

FØLSOM
REDSKAP
GÅ OPP I

SKREV
SITRON-

SOL

500
VENDE

HØY

ARTI-
ANER

B FOR H
SUR-

STOFF

GRUNN-
STOFF 

92

RETT

NAVNE-
DAG

21. MAI

PLAN-
TE

BEHAND-
LING

STAMINA

TRAV-
BANE

NY (PRE-
FIKS)

BY

BJELKE
CIRKA

HELLIG SOPE
6. TONE

SITTE TIL
HEST

BLOD-
TYPE

5. TONE
SMERTE

EDEL-
GASS

FLYSEL-
SKAP DESIGNE

PÅLY-
DENDE

STJELER

KOM-
MUNE
SPRÅK

PEILE-
APPARAT

DEKKE
PLAGG

EDEL-
GASS
8215

KOM-
MUNE
HOS

GRUNN-
LAGT I
1768

KIOSK

SJAKK-
TREKK

ORDFLOM

OPP-
DRETT
TIGGER

LØV
JOD

MO-
DERNE

AVTREDE

KORT-
SPILL LUKTE

LADD
ATOM

BANNING
TANKE

FUGLEN

KUNN-
SKAP

FUGLER
FORBUD

LEKER
TAK-

SKJEGG
STILLING

STREV
PARTI

KOBBE
FOTBALL-
SPILLER

LE
HJØRNE
BLAND-

ING
STUT

KUNST-
LÆR

FØR 12
ENERGI-
ENHET

KRO

VOLD-
SOMHET

ROVDYR
VALUTA

PRIMAT
URØRT

NAVNE-
DAG 13.
AUGUST

HAST MATTE ETTER-
LIGNING

ETTER-
HENGT
LEDD

SKOTTET SEKTOR

VERDENS
3.  STØR-
STE ØY

AVTALE
MAKTER

TITTE
INSTRU-
MENTER

GANGVEI
REKKER

KNOKKEL
A.-J.

HEGREM
2013

METALL
LAWREN-

CIUM
TOG-

SELSKAP
SANN

KONGE-
LIG

PORSJON

50
PER STK.

TØRR

KONGE GLI ØNSKE
VILL-

STYRING
REGNE

KOM-
MUNE

KVINNE

JAMMER
MAN

LØFTE
IRIDIUM
FLIRE

UNNE

SPIST RETNING
PROFET
SVAKT

KJØRE-
TØY

KOM-
MUNE VEKST

DENGANG

Bok og Bibliotek 
kryssord 2-2013
deadline 04.03.2013

Bilde settes inn 
av redaktør/redaksjonen.
Setning: 
I Kirkenes foregår det et 
spennende biblioteksamarbeid
over den russiske grensen.

Løsningen på kryssordet i nr 2/2013 var: 
«Han begynte som bohem og endte som en viktig bibliotekmann: Haakon Nyhus».

Vinneren ble Randulf Elaås Sturtzel, Oslo.
Vi gratulerer med premien, som er et års abonnement på Bok og Bibliotek.

Send løsningen (den markerte setningen) til kryssord@bokogbibliotek.no, innen 8. mai.  
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Med eBokBib kan du finne, låne og lese e-bøker fra biblioteket. 
eBokBib  er gratis og kan lastes ned fra Apples App Store.

eBokBib med låneren i fokus
Det er enkelt å bruke eBokBib. Du logger inn 
med ditt nasjonale lånekort og tilhørende 
PIN-kode. Hvis du ikke har nasjonalt lånekort, 
kan du logge på med lokalt lånernummer og 
tilhørende PIN-kode hvis biblioteket ditt har 
åpnet for dette.

eBokBib gir deg automatisk tilgang til å låne 
eller reservere tilgjengelige titler. Dersom 
bibliotekene du er tilknyttet ikke tilbyr utlån 
igjennom eBokBib, vil du uansett kunne laste 
ned og lese alle de fritt tilgjengelige titlene 
som er lagt inn i eBokBib.

Deichmanske først ut
Deichmanske bibliotek har bidratt med 
gode innspill i utformingen av eBokBib. 
Deichmanske bibliotek er det første 
biblioteket som gir sine lånere anledning 
til å låne e-bøker i eBokBib.

Slik laster du ned eBokBib
Gå til Apples App Store og søk etter 
eBokBib, eller scan QR-koden under.

eBokBib er utviklet av 
Bibliotek-Systemer as

Nyhet! 
Nå kan du låne e-bøker 
fra biblioteket  med eBokBib

eBokBib
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www.bokogbibliotek.no   •   Telefon: 41 33 77 86

Papir og nett – i ettAlle abonnenter får nå full tilgang til en digital utgave av  

Bok og Bibliotek i tillegg til papirutgaven.

Ved første gangs innlogging på ”Min side”, kan du 

logge deg på med abonnentnummer og postnummer. 

www.bokogbibliotek.no/minside

Vi anbefaler at du oppdaterer din profil med eget  

passord og registrerer din e-post, så får du  

automatisk beskjed når neste utgave er lagt ut.

Logg deg inn dersom du allerede er abonnent 

eller registrer deg som ny bruker og abonner på 

løsningen som passer best for deg!

Bok og Bibliotek er Norges eneste  

frittstående bibliotektidsskrift.  

Vi kommer med 6 utgaver i året  

og bringer regelmessig artikler og  

intervjuer om bibliotekutvikling, bøker, 

lesing og formidling,  bibliotekdesign  

og – teknologi, bibliotekpolitikk, 

 forskning og debatt.
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I 2013 får du som abonnent på 

Bok og Bibliotek tilgang til bladet 

på alle plattformer: Papir, pc/Mac, 

nettbrett og mobiltelefon. 

Mer informasjon kommer 

på www.bokogbibliotek.no 

på nyåret. Debatten om

Nasjonalbiblioteket

Bok og Bibliotek på alle plattformer

Med dette ønsker 

vi alle lesere en 

god jul og et godt nytt år.
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Kampen om litteraturen
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Gi ungdom spennende bøker En bokkonservator forteller Sprek 100-åring på Gjøvik
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Kjør debatt! Men er vi klar for det?

Torsdag 11. oktober åpnet 
kulturminister Hadia Tajik den 
nye Bokhylla.no. I den digitale 
bokhylla vil nær alle bøker 
 utgitt i Norge til og med år 
2000 bli fritt tilgjengelige  
på internett.

Bokhylla.no ble først lansert som et prøve-prosjekt i 2009. Det ble etter en avtale fra  28. august i år mellom Nasjonalbiblioteket  og Kopinor bestemt at tjenesten skulle gjøres permanent. Bokhylla.no vil inneholde rundt 250 000 bøker når den er komplett i 2017.

Adm. direktør for Kopinor Yngve Slettholm, styreleder i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening Jørgen Lorentzen, kulturminister Hadia 

Tajik, nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein og forfatter Jan Kjærstad. (Foto: Odd Letnes) 
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Årets bibliotekprosjekt 2011

Bok og 
Bibliotek

Et av argumentene for utlån av e-bøker er at bibliotekarene kan tilføre en merverdi til selve teksten. Formidling, er løsenordet. Men er det ikke slik at rollen som mellomledd blir stadig mer tvilsom når vi snakker om elektroniske filer? Er det ikke slik at læresetningen om at «den korteste avstand mellom to punkter er en rett linje», er like relevant i en digital hverdag som i klassisk geometri? Brukeren vil ikke se poenget i å oppsøke biblioteket, verken fysisk eller på nettet, for å laste ned e-bøker. Den rasjonelle løsningen, er at forlagene selv, eventuelt i samarbeid med sine bokhandlere, står for salg, utlån eller strømming av e-bøker. Nå ble nylig den første strømmingstjenes-ten for lydbøker lansert i Norge, og snart kommer det sikkert tilsvarende for e-bøker.

De forsøkene vi vil se i år på utlån av e-bøker fra norske folkebibliotek, er 

et forsøk på å klamre seg til Guten-berg-tradisjonen. Her går forlagene og bibliotekene i samme felle. I de utlånsordningene som skal prøves ut, kopierer man ventelisteordningen fra papirbøkenes verden. Når en e-bok er utlånt, må neste interesserte bruker «stå i kø» inntil boka er blir «ledig». I en verden hvor brukerne er vant til å få det de ønsker på nettet umiddel-bart, vil de på sikt ikke godta en slik friksjon.

Jeg er en varm tilhenger av bibliotek og ser på folkebibliotekene som viktige kulturinstitusjoner. Kungliga Biblioteket i Sverige utga nylig en bok hvor de spurte om biblioteket fortsatt finnes om 20 år. Refrenget i boka er et rungende Ja. Jeg håper også at vi har folkebibliotek om 20 år. Men jeg tror bibliotekforskerne og biblioteka-rene har en utfordring i å redefinere institusjonens oppgaver og tjenester. Det må utvikles et bibliotek hvor 

utlån av e-bøker ikke er alfa og omega. Biblioteket må i større grad ta rollen som kunnskapsformidler og læringsarena, og litteraturhus og møtested. Vi trenger biblioteket som et intellektuelt og åndelig fristed, også om 20 år, hvor man ikke er konsu-ment eller avkreves noen form for motytelse for å bruke det.

Dersom bibliotekvesenet likevel skal ha utlån av e-bøker som en primær-oppgave i framtiden, ser jeg bare én rasjonell løsning: At staten overtar det hele og samler alt i én nasjonal utlånssentral for e-bøker, for eksem-pel under Nasjonalbiblioteket, basert på en økonomi som tilgodeser rettighets haverne på en fornuftig måte. Men da snakker vi vel om litterær institusjon som, sett med dagens øyne, virker en smule utopisk?

– Odd Letnes

E-boka utfordrer ikke bare forlagene og bokhandlene, men også biblioteket.

Utfordreren

Tirsdag 22.mars ble rundt 400 deltagere på BIBSYS-møtet 2011 informert om hvilket systemvalg BIBSYS har tatt. For nå er BIBSYS slik vi har kjent det fra tidlig på 70-tallet, snart over i historien. Med det settes det sluttstrek for nesten 40 år med egenutvikling og drift av dagens BIBSYS.
 Det mest oppsiktsvekkende ved fellesmøtet var at det ikke var avsatt tid til spørsmål, og at ikke de 400 deltagerne lot seg provosere av dette. BIBSYS-bru-kere har alltid vært lojale! Kan-skje de visste mer enn underteg-nede.  Selv satt jeg igjen med fire spørsmål:

•	 Holder OCLCs visjon for framtiden?
•	 Hva er de økonomiske  konsekvensene?
•	 Hvor er det nasjonale  perspektivet?
•	 Er fortsatt satsing på et stort  og komplisert bibliotek- system framtidens løsning?

OCLCs visjon
Visjonen kan utrykkes ved begre-pene Web Scale og Economics of Scale. Economics of Scale er en god gammel OCLC-strategi. Jeg hørte den første gang som fersking på IFLA-møtet i Bryssel i 1978! Det var OCLCs legendariske di-rektør Frederick Kilgour som fore-leste og viste til at man ikke kom-mer langt ved å være liten.

 Web Scale er den størrelsen i form av økonomi og brukere man må ha for å lykkes på ve-ven. Vice president Robert Mur-ray fra OCLC illustrerte dette poenget ved å kritisere bibliote-kene for feil web-strategi. På ve-ven er det kun de store som over-lever, og disse blir stadig større og rikere. Bibliotekene derimot er ikke tilstrekkelig synlige, og blir ikke det dersom man fortset-ter som isolerte øyer i vevens gi-gantiske informasjonsunivers, sa Murray til applaus.
 Ingen blir lykkelig som liten lenger. Dersom man tror at bi-bliotekene kan bli synlige på ve-ven som et globalt tilbud, finnes det neppe reelle alternativer for OCLC. I så fall har BIBSYS valgt rett. Usikkerheten i valget av OCLC er at man har gått inn i en utviklingskontrakt, og faktisk ikke vet ennå hva man får. Men dette forholdet gjenspeiler jo sje-la til BIBSYS, og er kanskje et forsøk på å holde fortsatt liv i de ikke helt små utviklingsressurse-ne BIBSYS sitter på en stund til. Alternativt måtte BIBSYS gått inn i en vanskelig omstillingspro-sess for mange av sine ansatte.

Økonomi
Det mest overraskende ved dette informasjonsmøtet var det full-stendige fraværet av enhver antyd-ning til hvilke kostnader man står overfor. Vil anskaffelse av et kom-mersielt system medføre innspa-

ringer på driftskostnader (neppe) eller personalkostnader (burde på sikt være høyst sannsynlig)? Jeg fikk gjennom pausesam-taler med folk som har ”vært med en stund” inntrykk av at man faktisk ikke visste med sik-kerhet hvilken framtid dagens utviklingspersonale i BIBSYS har, og dermed vet man jo heller ikke hvordan morgendagens økonomi ser ut. Men i arbeidet med å konvertere data og funk-sjoner til nytt system er det tyde-lig at det blir helt nødvendig å ha med disse ressursene videre framover.
 I siste BIBSYS-nytt (nr 1/2011), som kom etter møtet, letter man imidlertid litt på slø-ret. Det blir større driftskostna-der i en overgangsperiode, og man har søkt Kunnskapsdepar-tementet om å få dekket disse merkostnadene. Departementet innfrir sjelden slike ønsker, men man kan jo håpe. Bibliotekene og deres institusjoner må nok akseptere den regningen som kommer uansett. 

 For øvrig er det noe paradok-salt at eksisterende standarder som NORMARC og BIBSYS-MARC ikke lar seg konvertere direkte til MARC21. Blant data-folk er dette neppe overraskende, men blant de som en gang trodde at MARC-formatene skulle byg-ge ned grensene for dataflyt mel-lom land og systemer, må det være skuffende. 
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Tirsdag 22.mars ble rundt 400 deltagere på BIBSYS-møtet 2011 informert om hvilket systemvalg BIBSYS har tatt. For nå er BIBSYS slik vi har kjent det fra tidlig på 70-tallet, snart over i historien. Med det settes det sluttstrek for nesten 40 år med egenutvikling og drift av dagens BIBSYS.
 Det mest oppsiktsvekkende ved fellesmøtet var at det ikke var avsatt tid til spørsmål, og at ikke de 400 deltagerne lot seg provosere av dette. BIBSYS-bru-kere har alltid vært lojale! Kan-skje de visste mer enn underteg-nede.  Selv satt jeg igjen med fire spørsmål:

•	 Holder OCLCs visjon for framtiden?
•	 Hva er de økonomiske  konsekvensene?
•	 Hvor er det nasjonale  perspektivet?
•	 Er fortsatt satsing på et stort  og komplisert bibliotek- system framtidens løsning?

OCLCs visjon
Visjonen kan utrykkes ved begre-pene Web Scale og Economics of Scale. Economics of Scale er en god gammel OCLC-strategi. Jeg hørte den første gang som fersking på IFLA-møtet i Bryssel i 1978! Det var OCLCs legendariske di-rektør Frederick Kilgour som fore-leste og viste til at man ikke kom-mer langt ved å være liten.

 Web Scale er den størrelsen i form av økonomi og brukere man må ha for å lykkes på ve-ven. Vice president Robert Mur-ray fra OCLC illustrerte dette poenget ved å kritisere bibliote-kene for feil web-strategi. På ve-ven er det kun de store som over-lever, og disse blir stadig større og rikere. Bibliotekene derimot er ikke tilstrekkelig synlige, og blir ikke det dersom man fortset-ter som isolerte øyer i vevens gi-gantiske informasjonsunivers, sa Murray til applaus.
 Ingen blir lykkelig som liten lenger. Dersom man tror at bi-bliotekene kan bli synlige på ve-ven som et globalt tilbud, finnes det neppe reelle alternativer for OCLC. I så fall har BIBSYS valgt rett. Usikkerheten i valget av OCLC er at man har gått inn i en utviklingskontrakt, og faktisk ikke vet ennå hva man får. Men dette forholdet gjenspeiler jo sje-la til BIBSYS, og er kanskje et forsøk på å holde fortsatt liv i de ikke helt små utviklingsressurse-ne BIBSYS sitter på en stund til. Alternativt måtte BIBSYS gått inn i en vanskelig omstillingspro-sess for mange av sine ansatte.

Økonomi
Det mest overraskende ved dette informasjonsmøtet var det full-stendige fraværet av enhver antyd-ning til hvilke kostnader man står overfor. Vil anskaffelse av et kom-mersielt system medføre innspa-

ringer på driftskostnader (neppe) eller personalkostnader (burde på sikt være høyst sannsynlig)? Jeg fikk gjennom pausesam-taler med folk som har ”vært med en stund” inntrykk av at man faktisk ikke visste med sik-kerhet hvilken framtid dagens utviklingspersonale i BIBSYS har, og dermed vet man jo heller ikke hvordan morgendagens økonomi ser ut. Men i arbeidet med å konvertere data og funk-sjoner til nytt system er det tyde-lig at det blir helt nødvendig å ha med disse ressursene videre framover.
 I siste BIBSYS-nytt (nr 1/2011), som kom etter møtet, letter man imidlertid litt på slø-ret. Det blir større driftskostna-der i en overgangsperiode, og man har søkt Kunnskapsdepar-tementet om å få dekket disse merkostnadene. Departementet innfrir sjelden slike ønsker, men man kan jo håpe. Bibliotekene og deres institusjoner må nok akseptere den regningen som kommer uansett. 

 For øvrig er det noe paradok-salt at eksisterende standarder som NORMARC og BIBSYS-MARC ikke lar seg konvertere direkte til MARC21. Blant data-folk er dette neppe overraskende, men blant de som en gang trodde at MARC-formatene skulle byg-ge ned grensene for dataflyt mel-lom land og systemer, må det være skuffende. 
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Festivalrusen

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

Returadresse: Bok og BibliotekDB Partner AS, Postboks 163,
1319 Bekkestua
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Tirsdag 22.mars ble rundt 400 deltagere på BIBSYS-møtet 2011 informert om hvilket systemvalg BIBSYS har tatt. For nå er BIBSYS slik vi har kjent det fra tidlig på 70-tallet, snart over i historien. Med det settes det sluttstrek for nesten 40 år med egenutvikling og drift av dagens BIBSYS.
 Det mest oppsiktsvekkende ved fellesmøtet var at det ikke var avsatt tid til spørsmål, og at ikke de 400 deltagerne lot seg provosere av dette. BIBSYS-bru-kere har alltid vært lojale! Kan-skje de visste mer enn underteg-nede.  Selv satt jeg igjen med fire spørsmål:

•	 Holder OCLCs visjon for framtiden?
•	 Hva er de økonomiske  konsekvensene?•	 Hvor er det nasjonale  perspektivet?

•	 Er fortsatt satsing på et stort  og komplisert bibliotek- system framtidens løsning?
OCLCs visjon
Visjonen kan utrykkes ved begre-pene Web Scale og Economics of Scale. Economics of Scale er en god gammel OCLC-strategi. Jeg hørte den første gang som fersking på IFLA-møtet i Bryssel i 1978! Det var OCLCs legendariske di-rektør Frederick Kilgour som fore-leste og viste til at man ikke kom-mer langt ved å være liten.

 Web Scale er den størrelsen i form av økonomi og brukere man må ha for å lykkes på ve-ven. Vice president Robert Mur-ray fra OCLC illustrerte dette poenget ved å kritisere bibliote-kene for feil web-strategi. På ve-ven er det kun de store som over-lever, og disse blir stadig større og rikere. Bibliotekene derimot er ikke tilstrekkelig synlige, og blir ikke det dersom man fortset-ter som isolerte øyer i vevens gi-gantiske informasjonsunivers, sa Murray til applaus. Ingen blir lykkelig som liten lenger. Dersom man tror at bi-bliotekene kan bli synlige på ve-ven som et globalt tilbud, finnes det neppe reelle alternativer for OCLC. I så fall har BIBSYS valgt rett. Usikkerheten i valget av OCLC er at man har gått inn i en utviklingskontrakt, og faktisk ikke vet ennå hva man får. Men dette forholdet gjenspeiler jo sje-la til BIBSYS, og er kanskje et forsøk på å holde fortsatt liv i de ikke helt små utviklingsressurse-ne BIBSYS sitter på en stund til. Alternativt måtte BIBSYS gått inn i en vanskelig omstillingspro-sess for mange av sine ansatte.
Økonomi
Det mest overraskende ved dette informasjonsmøtet var det full-stendige fraværet av enhver antyd-ning til hvilke kostnader man står overfor. Vil anskaffelse av et kom-mersielt system medføre innspa-

ringer på driftskostnader (neppe) eller personalkostnader (burde på sikt være høyst sannsynlig)? Jeg fikk gjennom pausesam-taler med folk som har ”vært med en stund” inntrykk av at man faktisk ikke visste med sik-kerhet hvilken framtid dagens utviklingspersonale i BIBSYS har, og dermed vet man jo heller ikke hvordan morgendagens økonomi ser ut. Men i arbeidet med å konvertere data og funk-sjoner til nytt system er det tyde-lig at det blir helt nødvendig å ha med disse ressursene videre framover.
 I siste BIBSYS-nytt (nr 1/2011), som kom etter møtet, letter man imidlertid litt på slø-ret. Det blir større driftskostna-der i en overgangsperiode, og man har søkt Kunnskapsdepar-tementet om å få dekket disse merkostnadene. Departementet innfrir sjelden slike ønsker, men man kan jo håpe. Bibliotekene og deres institusjoner må nok akseptere den regningen som kommer uansett.  For øvrig er det noe paradok-salt at eksisterende standarder som NORMARC og BIBSYS-MARC ikke lar seg konvertere direkte til MARC21. Blant data-folk er dette neppe overraskende, men blant de som en gang trodde at MARC-formatene skulle byg-ge ned grensene for dataflyt mel-lom land og systemer, må det være skuffende. 
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Tirsdag 22.mars ble rundt 400 deltagere på BIBSYS-møtet 2011 informert om hvilket systemvalg BIBSYS har tatt. For nå er BIBSYS slik vi har kjent det fra tidlig på 70-tallet, snart over i historien. Med det settes det sluttstrek for nesten 40 år med egenutvikling og drift av dagens BIBSYS.
 Det mest oppsiktsvekkende ved fellesmøtet var at det ikke var avsatt tid til spørsmål, og at ikke de 400 deltagerne lot seg provosere av dette. BIBSYS-bru-kere har alltid vært lojale! Kan-skje de visste mer enn underteg-nede.  Selv satt jeg igjen med fire spørsmål:

•	 Holder OCLCs visjon for framtiden?
•	 Hva er de økonomiske  konsekvensene?•	 Hvor er det nasjonale  perspektivet?

•	 Er fortsatt satsing på et stort  og komplisert bibliotek- system framtidens løsning?
OCLCs visjon
Visjonen kan utrykkes ved begre-pene Web Scale og Economics of Scale. Economics of Scale er en god gammel OCLC-strategi. Jeg hørte den første gang som fersking på IFLA-møtet i Bryssel i 1978! Det var OCLCs legendariske di-rektør Frederick Kilgour som fore-leste og viste til at man ikke kom-mer langt ved å være liten.

 Web Scale er den størrelsen i form av økonomi og brukere man må ha for å lykkes på ve-ven. Vice president Robert Mur-ray fra OCLC illustrerte dette poenget ved å kritisere bibliote-kene for feil web-strategi. På ve-ven er det kun de store som over-lever, og disse blir stadig større og rikere. Bibliotekene derimot er ikke tilstrekkelig synlige, og blir ikke det dersom man fortset-ter som isolerte øyer i vevens gi-gantiske informasjonsunivers, sa Murray til applaus. Ingen blir lykkelig som liten lenger. Dersom man tror at bi-bliotekene kan bli synlige på ve-ven som et globalt tilbud, finnes det neppe reelle alternativer for OCLC. I så fall har BIBSYS valgt rett. Usikkerheten i valget av OCLC er at man har gått inn i en utviklingskontrakt, og faktisk ikke vet ennå hva man får. Men dette forholdet gjenspeiler jo sje-la til BIBSYS, og er kanskje et forsøk på å holde fortsatt liv i de ikke helt små utviklingsressurse-ne BIBSYS sitter på en stund til. Alternativt måtte BIBSYS gått inn i en vanskelig omstillingspro-sess for mange av sine ansatte.
Økonomi
Det mest overraskende ved dette informasjonsmøtet var det full-stendige fraværet av enhver antyd-ning til hvilke kostnader man står overfor. Vil anskaffelse av et kom-mersielt system medføre innspa-

ringer på driftskostnader (neppe) eller personalkostnader (burde på sikt være høyst sannsynlig)? Jeg fikk gjennom pausesam-taler med folk som har ”vært med en stund” inntrykk av at man faktisk ikke visste med sik-kerhet hvilken framtid dagens utviklingspersonale i BIBSYS har, og dermed vet man jo heller ikke hvordan morgendagens økonomi ser ut. Men i arbeidet med å konvertere data og funk-sjoner til nytt system er det tyde-lig at det blir helt nødvendig å ha med disse ressursene videre framover.
 I siste BIBSYS-nytt (nr 1/2011), som kom etter møtet, letter man imidlertid litt på slø-ret. Det blir større driftskostna-der i en overgangsperiode, og man har søkt Kunnskapsdepar-tementet om å få dekket disse merkostnadene. Departementet innfrir sjelden slike ønsker, men man kan jo håpe. Bibliotekene og deres institusjoner må nok akseptere den regningen som kommer uansett.  For øvrig er det noe paradok-salt at eksisterende standarder som NORMARC og BIBSYS-MARC ikke lar seg konvertere direkte til MARC21. Blant data-folk er dette neppe overraskende, men blant de som en gang trodde at MARC-formatene skulle byg-ge ned grensene for dataflyt mel-lom land og systemer, må det være skuffende. 
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Vi sitter på hver vår tue og vi liker det. Vi styrer med vårt og vi liker det. Vi vil sysle med vårt. På den måten vi ønsker å sysle med vårt. Det skaper samhold. Det skaper trygghet. Det vi ikke liker er innblanding. Hvem liker inn-blanding?
 Jeg bor i provinsen. For hundre og femti år siden gikk vi i høygaffeltog mot at kong Karl IV ville koble oss til en veg. Hva skulle vi med veg? Vi hadde det bra. Vi satt i hver vår grend og vi likte det. Vi styrte med vårt og vi likte det. Det skapte samhold. Det skapte trygghet. En veg kunne bli brukt av folk vi ikke kjente. Folk vi ikke likte. Fremmede som ville lage rot. Som ville ødelegge. Samhol-det. Tryggheten. Fremmede som kunne si at vi gjorde ting dumt. 

At vi burde forandre oss. Hvem liker å gjøre ting dumt? Hvem liker å forandre seg? Hvem liker fremmede som tenker noe vi ikke har tenkt? Få. Veldig få. Vi liker ikke dårlige budsjet-ter. Hvem liker dårlige budsjet-ter? Dårlige budsjetter setter rammer vi ikke liker. Rammer som betyr færre åpningstimer enn vi ønsker. Færre bøker, færre arrangementer, færre besøk, færre utlån, færre venner. Hvem liker å få færre venner? Jeg, noen, kanskje mange, syntes det er greit med få venner.  En håndfull gode er nok. Men det tar seg ikke ut på facebook eller KOSTRA. Derfor ønsker mange, noen, jeg, å holde oss unna fremmede som opererer med målbare tall på venner, besøk og utlån. Vi liker det ikke. For vi vil sitte på hvert vårt  

bibliotek og styre og sysle med vårt. På den måten vi liker å styre og sysle med vårt. Hundre og femti år etter høygaffeltoget. Det er det ikke mange som kan. Vi kan. Fremmede som hevder at ting må forandres i vårt vesen, skaper utrygghet. Da griper vi til trygge våpen. Vi griper til kommunens brukerundersøkelse. Vi griper Vetle Lid Larsen. Vi griper til våpen som sikrer at alt blir som det alltid, nesten, har vært. Og hvis fremmede fortsatt hevder at ting må forandres i vårt vesen, da griper vi til vårt sterkeste våpen; vi griper til taushet.
 For vi vil ha fred. For vi gjør vårt beste. For vi vil det beste. Ut fra de rammene vi har. For mange, for noen, for få.

– Øystein Stabell

Om vår 
stand 

Vi er så populære at vi 
nærmest drukner i drift. 
Med en slik hverdag er 

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

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

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

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

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

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

Faren ved 
å være populær
Skal bæreposer være gratis, eller skal de koste en krone? Skal vi låne ut 
bøker til folk som har glemt lånekortet? For noen i bibliotekene oppfattes 
dette kanskje som prinsipielle spørsmål, men vår påstand er at hvis slike 
diskusjoner får ta for mye av oppmerksomheten internt, kan de blokkere for 
for den faglige refeksjonen. Prinsipielle, faglige diskusjoner risikerer å 
drukne i bagateller.
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Arenaer for faglige diskusjo-
ner og refleksjon – et leder-
ansvar. Det finnes også andre 
arenaer for refleksjon. Faglige 
samtaler foregår ofte i uformelle 
sammenhenger. Det kan være i 
lunsjpausen, i en skrankevakt, 
mellom hyllene, på kontor, i gan-
gen eller kanskje i en blogg.
 Rom for og inspirasjon til re-
fleksjon og faglig utvikling er i 
stor grad et lederansvar. Selvsagt 
har alle ansvar for egen jobb og 
at den utføres på best mulig 
måte. Men i bunn og grunn er 
det lederens ansvar å skape det 
rommet som skal til for at reflek-
sjon blir mulig. Uten ledelsens 
engasjement og vilje til å gå for-
an som et godt eksempel, vil det 
være vanskelig å opprettholde 
fokuset og prioritere den faglige 
samtalen.
 For å kunne reflektere over 
egen virksomhet trenger vi gode 
eksempler, som situasjoner eller 

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

E-læringskurset 23 ting om 
2.0. Siden 2008 har nærmere 
1000 gjennomført dette kurset el-
ler varianter av det for å lære seg 
å bruke de mest sentrale sosiale 
medier. Etter gjennomgang av 
hvert enkelt verktøy, skulle kurs-
deltagerne reflektere over det de 
hadde erfart på egen blogg. Gjaldt 
det Facebook, skulle man skrive 
nærmere om tjenesten og reflek-
tere over hva Facebook kan bru-
kes til både i arbeid og privat. 
Deltagerne kommenterte også 
innleggene på hverandres blogger 
slik at den faglige samtalen ble 
spredt på en rekke blogger.

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

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

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

God service.
Får brukerne våre 
bedre service av 
at vi bruker mye 
tid på å diskutere 
utseendet på 
merketape for 
krim eller 
pensumbøker 
eller at vi irriterer 
oss over at det 
blir rotete når 
studenter flytter 
på møblene?
(Illustrasjonsfoto:
Trond Isaksen)
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– et apropos til ”Faren ved å være populær” (Bok og Bibliotek nr 4/2011)

Årets gave!
Abonnement: 

http://dbpartner.no/bokogbibliotek/
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www.bokogbibliotek.no   •   Telefon: 41 33 77 86

Papir og nett – i ett

Alle abonnenter får nå full tilgang til en digital utgave av  
Bok og Bibliotek i tillegg til papirutgaven.

Ved første gangs innlogging på ”Min side”, kan du 
logge deg på med abonnentnummer og postnummer. 

www.bokogbibliotek.no/minside

Vi anbefaler at du oppdaterer din profil med eget  
passord og registrerer din e-post, så får du  
automatisk beskjed når neste utgave er lagt ut.

Logg deg inn dersom du allerede er abonnent 
eller registrer deg som ny bruker og abonner på 
løsningen som passer best for deg!

Bok og Bibliotek er Norges eneste  

frittstående bibliotektidsskrift.  

Vi kommer med 6 utgaver i året  

og bringer regelmessig artikler og  

intervjuer om bibliotekutvikling, bøker, 

lesing og formidling,  bibliotekdesign  

og – teknologi, bibliotekpolitikk, 

 forskning og debatt.

Returadresse: Bok og Bibliotek

DB Partner AS, Postboks 163,

1319 Bekkestua

-postabonnement
B

En fornyende blogg Lyriske bekjennelser Kompetanse 2015

N
r. 

5.
 2

01
1

N
r. 

6.
 2

01
2BoB – N

r. 6
. 2012

I 2013 får du som abonnent på 

Bok og Bibliotek tilgang til bladet 

på alle plattformer: Papir, pc/Mac, 

nettbrett og mobiltelefon. 

Mer informasjon kommer 

på www.bokogbibliotek.no 

på nyåret.

Debatten om

Nasjonalbiblioteket

Bok og Bibliotek på alle plattformer

Med dette ønsker 

vi alle lesere en 

god jul og et godt nytt år.
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I 2013 får du som abonnent på Bok og Bibliotek tilgang til bladet på alle plattformer: Papir, pc/Mac, nettbrett og mobiltelefon. 

Mer informasjon kommer 
på www.bokogbibliotek.no 
på nyåret.

Bok og Bibliotek på alle plattformer Kampen om litteraturen


