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Norsk lærarutdanning 
i etterkrigstida 
Ei utvikling i spenning mellom tradisjon og fornying.  
Forfattarar: Per Østerud, Sigmund Sunnanå og Åsulv Frøysnes

Dei tre forfattarane har særleg lagt vekt på å fortelje om utviklinga 
av ny 3-årig lærarutdanning for grunnskolen frå 1960-og 1970-
åra, då dei var aktivt med i utforminga av lærarutdanninga. Ved 
sida av ei kort framstilling av lærarutdanninga i etterkrigstida, er 
det skissert utdanningspolitiske utviklingstrekk fram til dagens 
situasjon. Nokre trekk ved skole og lærarutdanning før denne 
utviklingsperioden er omtalt i kapittel 1 (1940- 1970) og i vedlegg 
2 (1739-1940).

Det meste av innhaldet i boka er sentrert om 1960- og 1970-åra 
med grotid, forsøksverksemd og reformer i lærarutdanninga. Det 
er eigne kapittel om Lærarutdanningsrådets rolle og funksjon i 
1960-åra og om arbeid og oppgåver for rådet i 1970-åra.

Det er gjort greie for arbeidet med å få vedtatt ny lov om lærarut-
danning i 1973 og om iverksetting av lova med føresegner. Utvik-
linga av nye planar for dei ulike lærarutdanningane i 1970 åra på 
grunnlag av tilrådingar frå Studieplan- og reglementsutvalet for 
pedagogiske høgskolar har fått brei omtale.

Østerud og Sunnanå har fortalt om reformarbeid ved dei to høg-
skolane dei arbeidde ved (Hamar og Stavanger). I vedlegg 1 har 
dei tre forfattarane fortalt om eigen bakgrunn og erfaringar som 
elev, student, lærar og leiar.

I dei siste kapitla i boka er det skissert utviklingstrekk frå 1990-
åra til i dag med vekt på korleis lærarrollen i grunnskolen har utvi-
kla seg i tråd med endringar i skole og lærarutdanning. Studiepla-
nen for allmennlærarutdanninga frå 1980 galdt til 1992 då 
utdanninga vart  4-årig og det vart mange endringar i løpet av 
1990-åra. I den dagsaktuelle situasjonen arbeider Ludvigsen-ut-
valet med innhaldet i grunnopplæringa sett i forhold til krav i eit 
framtidig samfunns- og arbeidsliv. Følgjegruppa for grunnskole-
lærarutdanninga har lagt fram årlege rapportar om utviklinga i 
lærarutdanninga frå 2010 til våren 2015. 

I det siste kapitlet er det gitt eit kort oversyn over lærarbehov i eit 
grisgrendt land som Norge, innhaldet i grunnskolelærarutdannin-
ga og behovet for å rekruttere lærarar i åra framover. Politiseringa 
av innhaldet i grunnskolelærarutdanninga er gitt brei omtale.

Forfattarane stiller seg spørjande til at det i dag synest vere brei 
politisk semje om seinare års viktige prinsipielle endringar for 
grunnskolelærarutdanninga.  Dette gjeld karakterkrav for opptak, 
todelt utdanning, utvida utdanningstid til fem år og ikkje minst 
endringa med større vekt på det som er kalla sentrale skolefag 
som alle er teorifag, med dei konsekvensar dette har fått for både 
grunnskole og grunnskolelærarutdanninga.

Formålet med boka er å bidra til auka innsikt i spørsmål om lærar-
utdanning. Dei siste kapitla kan ein sjå på som innlegg i dagens 
skole- og lærarutdanningsdebatt. Målgruppe er folk som er inter-
esserte i skole- og lærarutdanningsspørsmål.

Kan vi lære noko av historia? Spørsmålet har ikkje noko enkelt 
eller eintydig svar. Forfattarane meiner det er viktig at dei som ar-
beider med eit saksfelt, nyttar kunnskap om utviklinga og kva 
som er gjort tidlegare.

Boka er å få kjøpt i bokhandelen eller direkte frå forlaget  
ABM-media as. E-post: post@abm-media. no.  

Boka er på 195 sider. Prisen er kr. 200,-.
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TITTEL  I  TITTEL

Virker sammen med alle 
biblioteksystemer!
Vår  løsning  kan  integreres  med  alle  biblioteksy-stemer. Vi har sammen med Bibliotheca levert mer enn 150 løsninger til biblioteker i Norge, Danmark, Sverige og Finland... og flere er på vei!

Se mer om alle våre RFID produkter på www.axiell.no
Axiell Danmark A/S | www.axiell.no | axiellno@axiell.com | +45 3338 2525

Meråpent bibliotek
På Deichmanske Bibliotek, Majorstuen kan 
låntakere bruke biblioteket når det passer dem 
best. Majorstuen har åpent fra kl. 7 om morgenen 
til kl. 23 om kvelden hver dag året rundt!

Kari Bjørklid, Prosjektleder Meråpent bibliotek, 
Deichmanske bibliotek forteller:

”Deichmanske Bibliotek, Majorstuen filial i Oslo 
åpnet med et meråpent tilbud 1. juni i år, og har 
registrert en besøksøkning på 25% sammenliknet 
med fjoråret denne første måneden med et 
meråpent tilbud.

Meråpent bibliotek er allerede en stor suksess. Brukere setter stor pris på den 
utvidede åpningstiden og føler en stor følelse av eierskap til å ta vare på 
biblioteket. Brukene sitter og leser, studerer og jobber i meråpen tid. Det er en stille 
og rolig og god atmosfære i biblioteket. Nye brukere fortsetter å oppgraderer sitt 
lånekort for å kunne benytte biblioteket meråpent.

Deichmanske Bibliotek er i ferd med å planlegge 3 filialer til for meråpent: Furuset, 
Gamle Oslo og Lambertseter filialer - med tiden håper vi alle bibliotek i Oslo vil ha 
dette tilbudet.”

– på Deichmanske Bibliotek, Majorstuen

Majorstuen er det største Meråpne 
bibliotek i Norge akkurat nå 

Gi brukerne mulighet til å benytte alle 
bibliotekets tilbud når det passer dem 
best - både innlevering, utlån, reservasjon 
utenfor ordinær åpningstid.

Axiell har sammen med Bibliotheca levert 
mer enn 200 Meråpne bibliotek i 
Norge, Danmark, Sverige og Finland 
.. og flere er på vei!

Se mer om våre løsninger på www.axiell.no
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INNHOLD

Det åpne biblioteket
Den kanskje største innovasjonen i den danske bibliotekverdenen siden 

2009, er etableringen av meråpne bibliotek. Nå har bølgen kommet til Norge. 
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OPPLAGSKONTROLLERT

Dette er medlemssidene frå Norsk Bibliotekforening.
Likar du det du les? Meld deg inn, då - eller verv ein venn!
Utgjevar: Norsk Bibliotekforening.
Lagast av: Kristin Storrusten.
Ansvarleg for bilaget: Mariann Schjeide
Kontakt: nbf@norskbibliotekforening.no / 23 24 34 30

Kommunebudsjett. Hjelp!?
I disse dager blir forslag til kommunebudsjett for 2016 lagt frem over hele landet. 
Hvert eneste år håper vi at dette er året vi kan juble for politikere og administras-
jon som satser på bibliotek, men likevel ruster vi oss for potensielle bibliotek-
katastrofer. Har du oppdaget en? Vi vil gjerne ha deg med på laget.

Hva gjør “lille jeg”?
Aller først tar du kontakt med styret i den aktuelle 
lokalavdelingen i Norsk Bibliotekforening. Du finner 
en oversikt på norskbibliotekforening.no/lokalavdelinger. 
Spør om de har hørt om budsjettkuttet, hva de har 
tenkt til å gjøre, og hvordan du kan hjelpe til. Kanskje 
har du informasjon om hvordan biblioteket brukes, 
kontakt med brukere av biblioteket eller vet noe om 
budsjettprosessen. Lokalavdelingsstyret blir veldig glad 
for all slik informasjon!

Du kan også sette i gang aksjon selv. Send gjerne leser-
brev, start Facebook-gruppe, organiser fakkeltog eller 
kontakt avisen som bibliotekbruker. Politikere ønsker 
å høre på velgerne sine, og stort sett hører de ikke så 
mye fra bibliotekbrukerne. Ikke vær redd for å si hva 
du mener.

Hva gjør jeg som jobber 
på biblioteket?
Meld inn informasjon om budsjettforslaget på norsk-
bibliotekforening.no/budsjett. Da kan lokalavdelingen ta 
tak, og sentralt kan vi se tendenser i landet.

Som bibliotekansatt kan det være begrensninger i hva 
du kan uttale deg om. Undersøk hva disse begrensnin-
gene faktisk er, og hvilke konsekvenser det har. Forslag 
til kommunebudsjett er for eksempel åpne, så du bør 
ikke ha kvaler med å fortelle om det til journalister og 
bibliotekets brukere. Derimot kan din egen mening om 
saken være bundet opp av lojalitet til arbeidsplassen.  
De fleste journalister og bibliotekbrukere ønsker imid-
lertid bibliotekets beste og kan agere på egen hånd. 
Som bibliotekansatt har du et ansvar for ytringsfrihet 
og demokrati i ditt lokalsamfunn.

Norsk Bibliotekforening er en uavhengig interesse-
organisasjon. Hvis du ønsker hjelp med stillingsvern og 
lignende bør du kontakte fagforeningen. Men stillings-
kutt betyr ofte et dårligere bibliotektilbud, og det vil 
Norsk Bibliotekforening gjerne være med og kjempe 
mot. Vi argumenterer alltid for bibliotekets brukere.
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REDAKSJONELT

I oktober var det 288 åpne bibliotek i Danmark. Ved utgangen av 
2015 vil det være mer enn 300. Nå kommer bølgen til Norge, og det 
er bra.

Den tidligere lederen for Styrelsen for Kultur og Medier, Jens Thor-
hauge, har omtalt åpne bibliotek som «et vidunderligt gennembrud 
for en ny tænkning». Han mener også at de er en «stor sejr for bib-
liotekerne, der turde give slip på det totalt bibliotekar-ejede bibliotek 
og give biblioteket til borgerne». Jeg har sansen for denne måten 
å tenke på. Det er samfunnet som eier bibliotekene, noe man tar 
på alvor ved å åpne dem slik at de kan brukes av stadig flere mål-
grupper som ikke har anledning til å bruke dem innenfor en ordinær 
åpningstid med søndagslukning.

Mens besøkstall og utlånstall har stagnert eller gått ned i Norge 
de siste årene, ser man i Danmark det motsatte. Der har de mange 
åpne bibliotekene bidratt til at besøket og utlånet er steget. Bruker-
ne får lettere adgang til bibliotekets materiale, og de har langt bedre 
mulighet til å hente reserverte medier når det passer dem. I en fersk 
pressemelding fra Kulturstyrelsen i Danmark heter det at «Biblio-
teket er mer levende enn noen gang før».

Det er samtidig viktig å ta med seg et forbehold, som også Bibliote-
karforbundet gjør i denne utgaven av Bok og Bibliotek. Dersom det 
fester seg en tanke hos politikerne om at «det går jo så godt med 
ubetjente bibliotek», er det grunn til å være på vakt. Da vil det kun-
ne dukke opp politikere som ser sitt snitt til å kutte mer i de kom-
munale bibliotekbevilgningene enn det som allerede er er gjort de 
siste årene. Men sa langt jeg har bragt i erfaring, blant annet ut fra 
en samtale med lederen for det danske Bibliotekarforbundet, Tine 
Jørgensen, har dette hittil ikke vært noe stort problem i Danmark.

I midten av september var 25 norske bibliotekarer på todagers studi-
etur i København for å lære om meråpne bibliotek. Jeg var selv med 
på turen og opplevde stor interesse for dette nye bibliotekkonseptet 
blant deltakerne. Det inntrykket jeg sitter igjen med etter turen, er at 

tida nå er moden her hjemme for å åpne biblioteket mot samfunnet, 
slik man allerede har gjort i Stavern, Spydeberg, Sarpsborg, Oslo, 
Tromsø og Stavanger. I Stavanger har man ikke bare åpnet universi-
tetsbiblioteket noen timer før og etter ordinær åpningstid. Der har 
man etablert Norges første døgnåpne bibliotek. Mer brukervennlig 
kan det neppe gjøres.

Du finner reportasjer fra Majorstua filial i Oslo og Universitetsbiblio-
teket i Stavanger på s. 10 – 17.

odd.letnes@bokogbibliotek.no

Bibliotekene åpner  
seg mot samfunnet

Bok og Biblioteks redaksjonsråd
Magnhild Johansen, biblioteket, Bodin vgs, Bodø

Petter von Krogh, Buskerud fylkesbibliotek

Live Kvale, UB, Universitetet i Oslo

Line Nybakk Akerholt, UB, Universitetet i Oslo

Kristin Elisabeth Røijen, Læringssenteret, Høgsk. i Oslo og Akersh.

Åse Kristine Tveit, Høgskolen i Oslo og Akershus, avd ABI
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Lesesommer
At barn ikke leser len-
ger er Simon Toressønn 
Fløimoen et levende 
moteksempel på. «Jeg 
leser hver eneste 
kveld. Jeg leser litt selv 
først. Så leser mamma 
eller pappa for meg. En 
halvtime senere leser 
jeg litt mer, forklarer 
Simon Toressønn Fløit-
moen til Telemarksavi-
sa. 2. klassingen er fast 
besøkende ved Pors-
grunn bibliotek, og de ansatte oppmuntrer ham med et 
 armbånd for hver 5. bok han leser. I løpet av sommeren leste 
Simon 60 bøker. Etter det kom han ut av tellingen. ■

Bibliotekarer på sykkeltur 

Den internasjonale sykkelkonferansen «Cycling for li-
braries» har siden 2011 samlet bibliotekarer fra hele verden 
for en sykkeltur med besøk på forskjellige bibliotek. I år 
gikk turen fra Oslo til Århus. I løpet av 10 dager skulle 
gruppa på 80 bibliotekarer besøke 30 bibliotek. Etter star-
ten i Oslo besøkte de bibliotek i Ås, Horten, Moss og Sande-
fjord før de tok ferga videre til Sverige. Under besøket i San-
defjord kunne Rasmus Fangel Vestergaard fra København 
fortelle at turen foreløpig var en suksess.  «Det har vært en 
skikkelig bra tur så langt. Vi har måttet ta oss litt ekstra tid 
ved hvert eneste bibliotek, så vi ble litt forsinket på slutten 
der», sier Fangel Vestergaard til Sandefjords blad. ■

Nytt bibliotek i London 

Styret i bydelen Brent i nordvest-London besluttet i 2011 å 
stenge seks av bydelens bibliotek for å kutte ned på offentli-
ge utgifter. Lokale aksjonister tok denne saken til retten i håp 
om å beholde bibliotekene, men til ingen nytte. Bibliotekene 
ble stengt. Men nå kan lokalbefolkningen juble over et split-
ter nytt bibliotek i bydelen. Ifølge BBC kostet biblioteket 10 
millioner pund å bygge, og det huser 40 000 bøker, et kunst-
galleri og rom for utstillinger og fremføringer. ■

Høyere bibliotekbesøk 
Utviklingen av biblioteket som møteplass er allerede i gang. 
Nasjonalbibliotekets folkebibliotekstatistikk for 2014 viser 
at bibliotekene og boklesing fortsatt står sterkt i Norge. Total-
besøket på norske folkebibliotek økte med 2,5 prosent fra 
året før, ifølge statistikken. Det ble også arrangert over 18 
000 arrangementer, 3500 mer enn året før. Det totale utlånet 
hadde derimot en nedgang på 2,4 prosent fra 2013, men det-
te skyltes svake tall på utlån av CD-er og DVD-er. Utlånet av 
tradisjonelle bøker er stabilt, men om man legger til nedlas-
ting av e-bøker, opplevde bibliotekene en økning også i bok-
utlånet. ■

Meråpent på Lambertseter

Deichmanske bibliotek har fått økte kommunale midler, 
noe innbyggerne i Nordstrand bydel kan nyte godt av. Fra 
september utvider nemlig biblioteket på Lambertseter åp-
ningstidene på torsdager og lørdager.  Bibliotekets avde-
lingsleder, Heidi Scarth Hansen, kan også røpe at de i lik-
het med filialen på Majorstua vil få et meråpent tilbud. 
«Dette innebærer at en får tilgang til biblioteket utenfor 
betjent åpningstid», forteller Scarth Hansen til Mynews-
desk.com. Hun forteller videre at biblioteket vil jobbe med 
flere aktiviteter for å  bli bydelens naturlige møtepunkt. ■

Bortvist fra biblioteket 
Hva er det lov til å snakke om i Asker bibliotek? Det var 
spørsmålet en Landøya-mann stilte i et brev til Askers ord-
fører etter å ha blitt bortvist fra biblioteket. Mannen forteller 
at han, sammen med en kamerat og to skiltede misjonærer, 
skal ha blitt bedt om å forlate biblioteket fordi de hadde 
pratet om religiøs tro. Kulturhus- og biblioteksjef Live Guls-
rud kan delvis bekrefte mannens historie. « Men det man-
nen mener var en samtale, oppfattet våre ansatte som en 
religiøs seremoni,» forklarer Gulsrud til Budstikka. ■

KLIPPARKIVET

Illustrasjonsfoto.
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Norsk cøliakiforening (NCF), Ørsta 
vidaregåande skule og Ørsta folke-
bibliotek arrangerte 17. september 

ein glutenfri kveld på biblioteket. Restau-
rant og matfag ved Ørsta vgs hadde laga eit 
fyldig og velsmakande matbord. Vel 40 
personar deltok på samlinga. Bakeleiar 
Hjørdis Almelid Vikenes frå NCF heldt eit 
foredrag om sine glutenfrie erfaringar. Ho 
Totteline dukka også opp...

Dei to elevane frå Ørsta vgs som deltok 
på den glutenfrie samhandlinga på biblio-
teket, saman med faglæraren sin, var vel-
dig godt nøgde med resultatet.

Bakeprosessane
Malin Katrin Svastuen har fått auka kunn-
skapar om dette å bruke eige utstyr og 
reint utstyr i bakeprosessane. – Dette er 
viktig å kunne slik ein ikkje får kontami-
nert dei glutenfrie produkta der ein også 
produserer vanleg glutenhaldig bakst. Vi-
dare er det flott at butikkutvalet av gluten-
frie produkt har vorte mykje betre no enn 
det var for nokre år sidan, meiner ho.

– Vi har lært mykje om både glutenfri 
matlaging og har sett kor takksame folk er 
for å få servert diettvennleg mat. Dette var 
eit flott arrangement. Ikkje minst gav det 
oss sjansen til å forsøke så mange verkeleg 
gode produkt. For å ikkje snakke om at vi 

fekk prøve mange ukjente oppskrifter og 
smakar, seier Kristina Håskjold.

Smaksforsking
– Mange av basisoppskriftene som vi har 
fått av cøliakiforeininga vart forsøkt utvida 
med fleire smakar under tillaginga. Kjekt 
med litt prøving og feiling, eller skal vi 
kalle det forsking? For etterpå fekk ein 
sjansen til å velje å bruke dei produkta 
som var gode smaksrepresentantar for glu-
tenfri matlaging. Som ein av elevane seier 
så skal ein verte ein god kokk, så må ein 
prøve mykje. Det var herleg å kunne vise 
fram resultatet, og det var fantastiske kjekt 
å sjå alle, både vaksne og born, som verke-
leg kunne nyte variert og spennande mat 
utan å måtte bekymre seg for matintoleran-
se, konstaterer faglærar og kokk Trond Ur-
kegjerde ved Ørsta vidaregåande skule.

Totteline
– Det er ikkje farleg å få tankar om frie 
kveldar, når elevar og lærarar på vgs stiller 
positivt opp og biblioteket opnar opp døre-
ne sine. Her ser de ho Totteline, som bur i 
tarmen vår, og når nokon med cøliaki slepp 
å få gluten i tarmane, då kan ho Totteline 
pynte «tottan» sine med ringar som de ser 
her på t-skjorta til junior. Ho Totteline er 
NCF Junior sin maskot og synleggjer litt av 

dei utfordringane som gluten kan gjere i 
tarmane til dei som ikkje toler gluten. Hel-
digvis går det fint an å leve gode glutenfrie 
liv. Og det er viktig å drive jamleg med fol-
keopplysning til dei rundt seg og satse på 
god hygiene og reinhald, understreka 
Hjørdis Almelid Vikenes.

Bibliotektips
– Vi sette stor pris på at Hjørdis frå Norsk 
Cøliakiforeining tok initiativet til og var 
primus motor for denne kvelden. Ho hadde 
fått med seg Trond Urkegjerde og hans 
elever frå Ørsta vidaregåande. Dei laga til 
eit fantastisk glutenfritt matbord. Hjørdis 
kom med mykje god informasjon og prak-
tiske tips. Slike initiativ set vi stor pris på. 
Er det andre lag og organisasjonar som øn-
skjer å ha informasjonskveldar på bibliote-
ket, er det veldig fint. Lokala er til for å 
brukast.

Vi rettar ei stor takk til Hjørdis og 
Trond som begge gjorde sitt til at denne 
kvelden vart både lærerik og triveleg. Det 
er kjekt å ha personar rundt seg som er vil-
lig til å stå på litt ekstra, seier biblioteksjef 
Birgitt Barstad Sørheim. ■

– Tekst og foto: Norsk Cøliakiforening

Velsmakande glutenfri bibliotekkveld

Bibliotekkokkelering. Initiativtakar til den glutenfrie kvelden, Hjørdis Almelid Vikenes (t.v.), takka biblioteksjef Birgitt Barstad Sørheim, kokk/faglærar Trond 
Urkegjerde og elevane hans frå Ørsta vgs, Malin Katrin Svastuen og Kristina Håskjold, for flott innsats i samband med den glutenfrie kvelden på biblioteket i 
Ørsta. (Foto: Laila Vikenes)

BIBLIOTEK  I  NASJONAL STRATEGI
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Norges første 
døgnåpne bibliotek
I høst slo Universitetsbiblioteket i Stavanger dørene opp på vidt gap. Studenter og ansatte med 
gyldige adgangskort fikk døgnåpen tilgang til biblioteket, året rundt. Det utvida bibliotektilbudet er 
ikke bare populært blant studentene. Det er også god egenreklame.

– Jeg tok med idéen fra Danmark der jeg 
var med å åpne det første døgnåpne uni-
versitetsbiblioteket i 2007. Det døgnåpne 
biblioteket på Det Samfundsvidenskabeli-
ge fakultet på Århus universitet har vært 
en stor suksess. Det er ingen grunn til at 
det ikke skal bli en suksess her også, sier 
bibliotekdirektør Gitte Kolstrup, som fore-
slo et døgnåpent tilbud straks hun satte seg 
i direktørstolen januar 2014.

Enkel prosess
Kolstrup synes ikke prosessen med å job-
be fram det døgnåpne tilbudet var vanske-
lig. Men som i Danmark, var det også i 
Stavanger skepsis til å slippe folk inn i et 
ubetjent bibliotek.

– Vi var litt spente på forhånd. Vi tenk-
te på sikkerheten. Om noen ville overnatte 
her. Så langt har vi ikke hatt noen uheldige 
episoder, forteller Heidi Kvamme.

Sammen med de to andre hovedbiblio-
tekarene Mona Henriksen og Kristin Drag-
vik, stod Kvamme for en stor del av det 
omfattende forarbeidet til det ubetjente 
universitetsbiblioteket.

For selv om prosessen var en-
kel, var det mye som måtte gjøres. 
Vilkår og konsekvenser av et døgn-
åpent tilbud måtte diskuteres og 

forankres i organisasjonen. Både fagfore-
ninger, hms-folk og rengjøringspersonale 
fikk komme til orde.

– Det vil alltid være noen som er skeptis-
ke til det som er nytt. Men til slutt må du som 
leder skjære igjennom og si at slik blir det. Vi 
prøver, så ser vi hvordan det går. Hvis det 
ikke fungerer, med hærverk, tyveri eller for-
søpling, må vi revurdere det, sier Kolstrup.

Mikrochipping
Da vedtaket var fattet, stod sortering av 
boksamlingen for tur. 180 000 utstilte bø-
ker ble redusert til 100 000. De resterende 
ble kastet, satt i magasin eller sendt til Na-
sjonalbiblioteket. Deretter ble alt utstilt 
materiale påført mikrochip. I motsetning 
til strekkoden, gjør mikrochippen det mu-
lig å gi informasjon til biblioteket om hva 
slags materiale som er forsvunnet. Bedre 
oversikt letter innkjøp av nytt materiale for 
å erstatte det tapte.

På grunn av mikrochippingen, måtte 
Universitetsbiblioteket investere i nye ut-
låns- og innleveringsautomater, alarmpor-
ter og overvåkningskamera. Kameraet foto-

graferer personer som tar materiale ut av 
biblioteket uten å ha registrert lånet. Bildet 
sendes som e-post til ansvarlig personell.

– Som regel har noen glemt å registrere 
utlånet. Når alarmen går, registrerer kame-
raet også de som går tilbake til biblioteket 
igjen for å registrere utlånet, sier biblio-
tekdirektøren.

Sikkerhet
Ifølge Kolstrup har det ikke vært voldsepi-
soder i noen danske døgnåpne 
universitetsbibliotek. Likevel er det viktig 
å tenke sikkerhet. Når betjeningen har gått 
hjem, er det kun mulig å komme inn i bi-
blioteket med student- eller ansattkort. 
Vektere er innom lokalene i løpet av natta 
for å sjekke at alt er ok. Det er montert 
alarmknapp, og det er synlige oppslag om 
nødnummer og nummer direkte til vekter-
selskapet. Bibliotekbrukerne kan ringe 
direkte til vekteren hvis de føler seg utryg-
ge uten at de vil utløse alarmen.

– Vi oppfordrer også til sunn fornuft. 
Det er ikke nødvendig å oppsøke bibliote-
ket klokka tre om natta alene. Det er bedre 
å komme to og to, sier Kolstrup.

Det er hovedbiblioteket på campus på 
Ullandhaug som er døgnåpent. Det at disse 
lokalene ligger langt fra sentrum, var ikke 

TEKST OG FOTO: KJETIL S. GRØNNESTAD
FRILANSJOURNALIST



Biblioteket åpner seg
Den kanskje største innovasjonen i den danske bibliotekverdenen de siste årene, er etableringen 
av de meråpne bibliotekene. Nå har bølgen kommet til Norge, og vi ser her nærmere på hva som 

har skjedd på Universitetsbiblioteket i Stavanger og på Majorstua filial i Oslo.

BIBLIOTEKET ÅPNER SEG
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årsaken til det. Ifølge Kolstrup har ikke 
det sentrumsnære Århus universitet hatt 
ordensproblemer. Men et døgnåpent bibli-
otek midt i sentrumskjernen tror hun imid-
lertid ville bydd på flere utfordringer.

Også åpent universitet?
Avdelingsbiblioteket på institutt for mu-
sikk og dans ligger i Bjergstedparken ved 
Stavanger konserthus. De har også utvidet 
åpningstida, men «kun» til mellom 07-23. 
Det er ikke nærheten til sentrum som gjør 
at dette biblioteket ikke er døgnåpent. Bi-
blioteket i Bjergsted ligger i et leid bygg. 
Derfor ønsker ikke universitetet å investe-
re pengene til et nytt adgangssystem som 
må til for å få et døgnåpent tilbud.

Biblioteket på campus ligger i Kjølv  s 
hus som også huser Det teknisk-naturvi-
tenskaplige fakultet. Klokka 23 låses uni-
versitetets ytterdører. Da stenges forbin-
delsen mellom biblioteket og resten av 
universitetsbygget med en ny sikkerhets-
port. 

Mange studenter vil sitte og jobbe til 

langt på kveld. Ikke minst i eksamensperi-
oden.

– Det er spesielt de internasjonale stu-
dentene som bruker biblioteket utover 
kvelden, sier Kristin Dragvik.

Mange av dem bor i hybler på campus. 
De har færre nettverk i distriktet. Derfor 
oppholder de seg mer på Ullandhaug.

– Det bygges stadig flere studentboli-
ger her. Det døgnåpne biblioteket bidrar til 
mer liv på campus, slår Mona Henriksen 
fast.

Læringssenter
– Ved å være offensive, og gi nye tilbud til 
studenter og ansatte, synliggjør vi bibliote-
ket. Dermed blir det lettere å argumentere 
for at vi trenger større bevilgninger, sier 
Kolstrup.

Det kan komme godt med. Kolstrup har 
nemlig store planer for Universitetsbiblio-
teket. Hun vil videreutvikle det til et full-
verdig læringssenter med blant annet faste 
tilbud om datahjelp og skriveopplæring i 
akademiske tekster.

Hun planlegger også ominnredning av 
dagens bibliotek. Det skal få flere soner, 
med en glidende overgang fra stilleområ-
de, til et mer livlig arrangementsområde 
med sittegrupper og scene for foredrag, 
diskusjoner og presentasjoner.

Nylig innviet biblioteket den første 
delen av dette «nye» biblioteket. Det er en 
stillesone i underetasjen med lesesalsplas-
ser i friske farger blant bokreolene.

– Trenden i Danmark er at stadig flere 
bøker fjernes fra bibliotekene. Men dette 
må ikke gå for langt. Studentene trives i et 
bokmiljø, understreker Kolstrup.

Selv om det er store planer for de eksis-
terende lokalene, er det ingen tvil om hva 
som er bibliotekdirektørens optimale 
drøm:

– Jeg ønsker et nytt bygg. Et lærings-
senter for alle studenter som inneholder 
alle fasiliteter de trenger i studiehverda-
gen. Utover bygget, vil det bety mer samar-
beid på tvers i organisasjonen og bedre 
utnytting av ressurser på hele universite-
tet, sier hun. ■

Positiv. – Jeg er svært glad for det døgnåpne biblioteket. Normalt sitter jeg her og studerer til klokka ni om kvelden. I eksamensperioden sitter jeg til klokka tolv, 
sier Noria Abdullah, mastergradsstudent i reservoarteknologi ved Universitetet i Stavanger.

BIBLIOTEKET ÅPNER SEG
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Oppgradering. – Vi kjøpte inn nye utlåns- og innleveringsmaskiner da alt 
materiale fikk mikrochip, sier Heidi Kvamme.

Om døgnåpent bibliotek:
•	 Kamera og utlåns-/innleveringsautomater er kjøpt inn av Lyngsø systems.

•	 120 000 mikrochipper er kjøpt inn fra Axiell.

•	 Utgifter til etablering av døgnåpent bibliotek i Stavanger:

•	 Kr 900 000 til mikrochipper, alarmporter, overvåkningskamera og utlåns-/innleveringsau-
tomater til bibliotekavdelingene på Ullandhaug, Bjergsted og Arkeologisk museum.

•	 Kr 700 000 til lønnsutgifter for studentassistenter.  
Lønnsutgifter til faste ansatte kommer i tillegg.

•	 Universitetsbiblioteket på Ullandhaug er på 3000 m2, pluss kontorer  
og magasin på 1600 m2.

•	 Avdelingen i Bjergsted er på 100 m2 som inkluderer kontor og lesesal.  
Magasinet er på 20 m2.

Etter å ha kontaktet en håndfull biblio-
tekdirektører på norske høgskoler og 

universitet, går det fram at det er positive 
forventninger til forsøket i Stavanger selv 
om kunnskapen om prosjektet ikke er spe-
sielt stor.

– Jeg kjenner til døgnåpne bibliotektil-
bud i Danmark og USA, sier Jesper Chris-
tian Mørch, bibliotekdirektør ved Univer-
sitetet i Agder.

Han er positiv til ubemanna døgnåpne 
bibliotek. Ressursbruken gjør at han er 
skeptisk til døgnåpne tilbud med beman-
ning.

Flere planlegger 
døgnåpent bibliotek
Agder får ikke døgn-
åpent bibliotektilbud 
med det første. Hverken 
studenter eller univer-
sitet har etterspurt det-
te. Lenger nord er det 
imidlertid tilsvarende 
prosjekt på vei.

– Vi diskuterer det 
og synes det er en ut-
merket idé. Vi tenker å 
knytte det sammen med 
et prosjekt hvor vi skal 
renovere noen bibliote-
klokaler og legge opp til 
mer selvstyrte studentaktiviteter, sier 
Lisbeth Tangen, bibliotekdirektør ved 
NTNU.

Tidshorisonten for når studentene ved 
NTNU kan gå på biblioteket også klokka 
03.00 om natta, er ennå ikke avklart. Da 
virker det som planene for døgnåpent bi-
bliotek er kommet enda et hakk lenger 
enda litt lenger nord.

– Vi forventer å ha et av bibliotekene, i 
hvert fall en etasje, døgnåpent om cirka et 
år. Vi er i gang med prosjekteringen av 
denne ombyggingen. Det er jo slik at de 
aller fleste bibliotek er bygget for å være 
lukket. Da kreves det ombygging når de 
skal åpnes opp, sier Johanne Raade, di-
rektør ved Universitetsbiblioteket i Tromsø 
– UiT Norges arktiske bibliotek.

Satser på morgenfugler i stedet for 
natteravner
Ifølge Live Rasmussen, overbibliotekar 
ved Realfagsbiblioteket i Oslo, er ikke bi-
blioteket fremmed for å teste ut døgnåpent 
bibliotek, ikke minst siden dette fungerer 
bra i andre steder som på Imperial College 
midt i London. Men foreløpig har Student-
parlamentet stemt dette ned.

– De ønsket seg heller gode tilbud på 
morgenkvisten for å komme seg opp og i gang 
med lesingen. Så nå sørger vi for morgenkaf-
fe til early birds og har fikset noe gratis eksa-
mensfrokostservering, sier Rasmussen.

Hun forteller videre at rektoratet ønsker 
svært begrenset bruk av Universitetets lo-
kaler i tidsrommet 24 – 06 på grunn av sik-
kerhet og ulike praktiske implikasjoner. ■

Positive landet rundt

Sjekkliste for  
etablering av døgn-
åpent bibliotek:
•	 Få oppbakking fra ledelsen

•	 Forankre døgnåpent tilbud  
i organisasjonen

•	 Sorter samlingen

•	 Alt utlånsmateriale må mikrochippes

•	 Kjøp inn nødvendig utstyr som 
kamera, og utlåns-/ 
innleveringsautomater

•	 Sørg for sikkerhet med overvåk-
ningskamera, vaktselskap, alarm,  
adgangskort m.m.

– Vi er det første 
universitetsbiblioteket som har 

absolutt alt fullstendig åpent 24 
timer, hver dag hele året, sier Gitte 

Kolstrup, bibliotekdirektør ved 
Universitetet i Stavanger.

BIBLIOTEKET ÅPNER SEG
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Meråpent skaper mer aktivitet
Korpsmusikk og gratis boller og brus til alle markerte åpningen av meråpent bibliotek på Majorstua 
i begynnelsen av juni. Fire måneder etter er det fortsatt stor entusiasme for prosjektet, både blant 
de ansatte og brukerne. Og meråpent bibliotek ser ut til å være mest populært blant menn.
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– Vi er veldig stolte over det vi har å tilby, 
sier Eirunn E. Gauslaa, avdelingssjef ved 
Deichmanske bibliotek på Majorstuen. Et-
ter at Majorstua bibliotek nå har vært et 

meråpent bibliotek i rundt fire måneder, 
viser tallene så langt at biblioteket har blitt 
mer brukt i løpet av denne perioden, også i 
løpet av den ordinære åpningstiden. Fra 1. 

juni til 30. september har antall besøk i 
åpningstiden økt med hele 25 prosent.

Meråpent bibliotek er en utvidelse av 
det ordinære bibliotektilbudet. I praksis 

Skål! Biblioteksjefen i Oslo, Kristin 
Danielsen, og daværende byråd, Hallstein 
Bjercke, skåler under åpningen av 
meråpne Majorstua bibliotek, og forsikrer 
at meråpent bibliotek ikke betyr lavere 
bemanning.

TEKST: CAROLINE SVENDSEN  
FRILANSJOURNALIST  

Alle foto: Anette Andresen
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betyr det at brukerne kan benytte bibliote-
ket utenom ordinær åpningstid. Det gjø-
res ved at brukerens vanlige biblio-
tekkort oppgraderes til et 
adgangskort. Fra åpningen av 
meråpent bibliotek på Ma-
jorstua 1. juni og frem til 
30. september hadde 
5661 brukere ltilgang 
til meråpent. Kanskje 
litt overraskende vi-
ser tallene at det er 
en overvekt av menn 
som benytter seg av 
denne nye ordnin-
gen. Hele 60,41 
prosent av brukerne 
som benyttet biblio-
teket utenfor åp-
ningstiden var nemlig 
menn. Ellers er det 
flest kvinner som låner 
bøker i den ordinære åp-
ningstiden. Eirunn Gauslaa 
er ikke spesielt overrasket 
over disse tallene.

– Vi vet allerede at det er flest 
kvinnelige lånere i den ordinære åp-
ningstiden. Nå ser vi at mange av de som 
kommer til biblioteket først om morgenen 
og går sist om kvelden er menn. Dessuten 
er det ganske mange menn her på dagen, 
forteller hun. Tallene viser også at det er 
timen rett etter at biblioteket stenger som 
er mest besøkt, hvis man ser på de timene 
i døgnet der biblioteket er meråpent. Og 
tilbudet ser foreløpig ut til å falle i smak 
hos de fleste aldersgrupper. Også små-
barnsforeldre benytter anledningen til å gå 
på biblioteket med barna utenfor ordinær 
åpningstid.

Den eneste gruppen som hittil ikke har 
tatt i bruk biblioteket utenfor åpningstid, 
er ungdommen.

– Det er ikke så mange 15-åringer som 
har benyttet seg av at biblioteket er 
meråpent enda, men vi håper tallet øker 
etterhvert sier Gauslaa.

Grunnen til at akkurat Majorstua bibli-
otek ble det første biblioteket i Oslo til å 
ha meråpent er at biblioteket er den filia-
len med høyest utlån i Oslo etter hovedbi-
blioteket. Lambertseter bibliotek åpner 
som meråpent bibliotek i slutten av okto-
ber og etterhvert skal filialene på Stovner 
og Tøyen også følge etter. Planen er at åtte 
til ti filialer etterhvert skal bli meråpne.

Ikke først 
Oslo er ikke det første stedet i landet med 
et slikt meråpent tilbud. Flere andre byer 

tilbyr meråpent bibliotek, deriblant Sta-
vern, Sarpsborg og Tromsø. I Danmark har 
ordningen allerede eksistert noen år og det 
var også den danske ordningen daværende 
kulturbyråd Hallstein Bjercke i Oslo har 
latt seg inspirere av. 

– Jeg var rundt i Europa og andre ste-
der i Norge for å lære om meråpent biblio-
tek sa Bjercke til Bok og Bibliotek i for-
bindelse med lanseringen av meråpent på 
Majorstua 1. juni. Han viste til at de 
meråpne bibliotekene ble like mye brukt 
som før i København, men at bibliotekene 
ble brukt på en annen måte. Han forsikret 
om at tanken fremover var at bibliotekene 
skulle være «minst like bra» betjent som 
nå, og at meråpent kun skulle være et sup-
plement til den ordinære bibliotekdriften. 
Bjercke var heller ikke engstelig for sik-
kerheten nå som biblioteket er åpent for 
alle, uten at de ansatte er tilstede. Blant 
annet er kameraer montert i lokalene og 
vektere er innom biblioteket hver kveld for 
å sjekke at alt står bra til. Sikkerhets- og 
bibliotekssystemene er levert av Axiell og 
Bibliotecha.

– Jeg tror det handler om god tilrette-

legging samtidig som vi viser folk tillit, sa 
Bjercke. Han innrømmet at bibliotekene i 

København hadde opplevd noen van-
skeligheter rett etter at de ble 

meråpne. Dette ble blant annet 
løst ved å ha flere vektere til-

stede i bibliotekene og 
noen andre mindre tiltak 
og det har ikke vært 
noe mer problemer på 
bibliotekene i Kø-
benhavn siden.

Ifølge Eirunn 
Gauslaa på Major-
stua bibliotek har 
de ikke opplevd 
noen vanskeligheter 
i den perioden bibli-
oteket har vært 

meråpent.

Annerledes bruk
– Det som er litt artig er at 

vi ofte ser at brukerne har 
ommøblert litt når de bruker 

biblioteket på kvelden. Det vir-
ker som folk er komfortable her på 

en helt annen måte, og bruker lokalet 
annerledes, sier hun.

I forbindelse med at Majorstua biblio-
tek ble meråpent ble det også gjort en full-
stendig ombygging og reorganisering av 
lokalene. Det blir anslått at det vil koste 
mellom 1, 5 og tre millioner kroner for å 
oppgradere hver filial til meråpent. På Ma-
jorstua trengte biblioteket allerede en opp-
pussing, og det var de ansatte som sto for 
oppussingen og rehabilteringen mens bi-
blioteket var stengt i seks uker i vår. Slik 
fikk de påvirke utformingen av prosjektet 
sammen med den nederlandske arkitekten 
Aat Vos og komme med innspill til hvor-
dan sluttresultatet skulle bli. 

Gauslaa forteller at før virket nok de 
forskjellige områdene i biblioteket mer 
oppstykket, mens det nå har blitt lagt vekt 
på å utforme flere ulike soner. Etter at bi-
blioteket har vært meråpent i fire måneder 
merker de ansatte at det nok er for få sitte-
plasser.

– Vi skal se på møbleringen igjen og 
kommer nok til å kjøpe flere møbler. Det er 
også mulig vi kommer til å rendyrke sone-
ne litt mer, sier Gauslaa.

Hun forteller videre at det kan virke 
som meråpent bibliotek fungerer som en 
møteplass for en del mennesker. Gauslaa 
oppfordrer samtidig brukerne til å arran-
gere egne ting i biblioteket som strikke-
grupper, lesegrupper eller språkgrupper 
når biblioteket er meråpent. Det koster 

Begeistring. Avdelingssjef Eirunn Gauslaa 
på Majorstua bibliotek sier de har fått mange 
begeistrede meldinger fra brukere som har 

benyttet biblioteket etter den ordinære 
åpningstiden.
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ingenting å bruke biblioteket til slike for-
mål.  

– Vi ønsker at folk skal ta i bruk loka-
lene til egne aktiviteter, sier hun 

Så langt har alle pilene pekt oppover 
for bruken av meråpent på Majorstua bibli-
otek. Brukerne av tilbudet gir også mye 
tilbakemeldinger om at de er svært fornøy-
de.

– Vi er spent på å se effekten i høst nå 
som vi er tilbake i hverdagen for fullt, sier 
Gauslaa. Foreløpig har de opplevd mer å 

gjøre i åpningstiden, større trykk i skran-
kene og at det har kommet en del nye bru-
kere til biblioteket.

– Vi ønsker å kunne tilby mer og bedre 
veiledning, og vi ser allerede at vi må ha 
gode driftsrutiner for å besvare henvendel-
sene, sier Gauslaa.

Redd for kutt
Hos Bibliotekarforbundet er de spent på å 
se hvordan erfaringene med meråpent bi-
bliotek blir fremover. Frykten er at utvide-

de åpningstider uten at personalet er til 
stede kan føre til at det kuttes i antall an-
satte på sikt.

– Meråpent bibliotek må ses på som et 
supplement og ikke en erstatning for de 
vanlige bibliotektjenestene. I åpningstiden 
er de biblioteksansatte der for å gi hjelp og 
veiledning til kundene. Det er en viktig 
samfunnsoppgave, sier forbundsleder Mar-
gunn Haugland i Bibliotekarforbundet.

Haugland forteller at det i Danmark nå 
er en tendens til at det kuttes i bemannin-
gen på de meråpne bibliotekene.

– De har jo holdt på lenger med meråp-
ne bibliotek i Danmark og vi ser at kuttdis-
kusjonen er i gang der, sier hun.

Uten biblioteksansatte tilstede må bru-
kerne greie seg selv, og får ikke nødven-
digvis tilgang til de samme tjenestene.

– Vi hadde foretrukket at det i stedet 
var blitt brukt mer penger på å ha flere an-
satte i åpningstiden eller at det var ansatte 
tilstede i  hvert fall noen kvelder i uken 
etter åpningstid, sier Haugland.

Hun sier også at erfaringene i Danmark 
viser at meråpent bibliotek er veldig bra 
besøkt i begynnelsen, men at det nå viser 
seg at det er færre som besøker biblioteket 
når ikke personalet er tilstede.

Om det også blir fasiten i Norge etter-
hvert gjenstår å se. ■

Kodelås. For å komme seg utenom betjent åpningstid, drar brukeren kortet og taster en kode.

På vakt. Meråpent bibliotek må ses på som et supplement og ikke en erstatning for de vanlige 
bibliotektjenestene, sier Margunn Haugland, leder i Bibliotekarforbundet. (Foto: Bibliotekarforbundet)
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Åpne bibliotek  
– en suksess i Danmark
Det danskene kaller «åbne biblioteker» har blitt «et vidunderlig gennem-
brud for en ny tænkning».

AV ODD LETNES, REDAKTøR

Tillit. Den 
danske modellen 

for åpne 
bibliotek gjør 

biblioteket til en 
del av innbyg-

gernes eiendom, 
sier Kristin 
Gundersen.
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Nå kommer åpne bibliotek til Norge
I Stavern har de innført åpent bibliotek og mer enn tredoblet åpningstiden. Er vi nå 
klare for å ta det «danske spranget»?

TEKST OG FOTO: ODD LETNES

I Danmark har de godt over hundre 
«åpne bibliotek», det vil si biblio
tek som har selvbetjent åpningstid 

i tillegg til ordinære, betjent åpnings
tid. I Norge har vi så vidt begynt å 
snuse på konseptet. Larvik biblioteks 
filial i Stavern er i så måte en pioner på 
området.

«Det åpne biblioteket» som også 
det nye konseptet er blitt kalt, er et re
sultat av et samarbeid mellom Biblio
tekSystemer og Stavern bibliotek. Bi
bliotekSystemer var i ferd med å 
utvikle et opplegg for et åpent biblio
tek og trengte et sted å prøve det ut. 
Larvik var det første biblioteket som 
prøvde ut Bibliofil, så hva var mer na
turlig enn at det også ble dem som 
prøvde ut «Døgnbiblioteket»?

– Fra å ha en betjent åpningstid på 
30 timer per uke, har vi nå til sammen 
åpent 112 timer, det har gitt brukerne 
et langt bedre tilbud enn tidligere. Det 

har også hevet statusen på biblioteket, 
sier biblioteksjefen i Larvik, Mette 
Kristin Gjerdrum.

– På hvilken måte da?
– Vi har kassert for å gjøre samlin

gen mer aktuell og brukervennlig, vi 
har sørget for en bedre skilting og job
ber stadig med nye utstillinger, som 
skal gjøre det lettere for brukerne å 
finne fram når biblioteket er ubetjent, 
sier Gjerdrum og legger til at de har 
fått innført innleverings og utlånsau
tomat, at samlingen her har fått RFID
brikker, og at oppmerksomheten rundt 
filialen har økt betraktelig. Alt i alt 
har dette hevet statusen og rustet opp 
biblioteket.

Det første biblioteksjefen gjorde et
ter at ideen var sådd i mai, var å presen
tere saken for rådmannen og politiker
ne i kommunen, siden utvidelsen ville 
kreve store utgifter innenfor årets bud
sjett. I tillegg var det viktig å gi politi
kerne et eierskap til den nye løsningen.

– Politikerne tente på ideen, og da 
var det bare å gå i gang. Vi fokuserte 
på de positive gevinstene og 12. sep
tember kunne vi innvie det nye biblio
teket.

– Det er mye å tenke på når en selv
betjeningsløsning skal på plass, for ek
sempel innloggingssystem ved ytter

døra, portaler for tyveriforsikring, 
programvare for besøksstatistikk, ut
lånsautomat og overvåkningskamera
er, sier daglig leder ved BibliotekSys
temer, Ola Thori Kogstad, og legger 
til:

– Men alt dette ligger komplett i 
den løsningen vi har kalt «Døgnbibli
oteket

Flere kolleger omkring i landet har 
allerede tatt kontakt med Gjerdrum 
for å få vite mer om det åpne bibliote
ket i Larvik.

– Kom gjerne en tur innom, så skal 
jeg tegne og fortelle, oppfordrer hun.

Mer informasjon om løsningen i 
Stavern finnes her:

Bibliotek-Systemer:  
http://www.bibsyst.no/

Larvik bibliotek:  
http://www.larbib.no/
(Klikk på «Stavern» i den horisontale 
menyen øverst på siden.)

Fornøyd. Biblioteksjef i Larvik, Mette 
Kristin Gjerdrum.

Stopp. Alarmen går hvis du prøver å gå ut 
uten å ha vært innom utlånsautomaten.

Overblikk. Overvåkningskameraer er en 
del av utstyret i et åpent bibliotek.
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Tromsøbibliotekene  
prøver ubetjent
Snart får lånerne i tromsø tilgang til biblioteket mange flere timer i døgnet. tromsø bibliotek og to 
filialer nær byen er de første i landsdelen med å innføre ubetjente bibliotek. 

TEKST oG FoTo: MARIAnnE loVISE STRAnd
frILaNSjOurNaLISt

For et drøyt år siden åpnet landets før-
ste ubetjente bibliotek i Stavern. I 
Sverige og Danmark har de hatt ord-

ningen en god tid og erfaringen er så positi-
ve at flere norske bibliotek nå velger å gjøre 
det samme. 

Biblioteket i Tromsø og deres to filialer 
i Kroken og Tromsdalen, blir de første i 
Nord-Norge som får utvidet åpningstilbud. 
Hensikten med innføringen av ubetjent bi-
bliotek er å gjøre bibliotekene mer tilgjen-

gelige. Deichmanske bibliotek i Oslo skal 
innføre dette på to av sine avdelinger. 

Snart i gang
I disse dager er Biblioteksentralen i gang 
med å montere det tekniske utstyret som 
trengs.

– Vi er selvsagt veldig spente på hvor-
dan dette vil fungere i praksis, men det er 
overveiende gode resultater på de bibliote-
kene som allerede har prøvd dette ut. Vi 

håper derfor at det kan fungere like bra her, 
sier Paul Henrik Kielland ved Tromsø bi-
bliotek. 

Politikerne i Tromsø var svært positive 
til prosjektet og bevilget 1,8 millioner kro-
ner til prosjektet, som helt klart kommer til 
å være et kjærkomment tilbud og gjøre det 
enda bedre å bo i Nordens Paris. 

Ikke minst tror han at byens mange stu-
denter vil ønske dette velkommen. 

– Vi merker godt behovet for utvidet 

Pengedryss. Politikerne i Tromsø har vært svært positive til prosjektet og bevilget 1,8 millioner kroner .
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Interessen for meråpne bibliotek – biblio-
tek med utvidet selvbetjent åpningstid – 
har de siste årene vært stor i Danmark og 
Sverige og er nå voksende i Norge. Biblio-
teksjefen i Sarpsborg får stadig henven-
delser fra kolleger rundt i landet som lurer 
på hvordan det går. En rekke bibliotek har 
også kommet på studietur for å høre mer 
om erfaringene.
 Kure er ikke i tvil.
 – Dette har gitt innbyggerne et nytt ei-
erskap til biblioteket. Brukerne er strålen-
de fornøyde.
 Den nye ordningen gjør at brukerne nå 
kan oppholde seg i biblioteket og benytte 
seg av alle tilbudene fra kl. 07.00 til kl. 
22.00 hver dag hele året. Man kan låne og 
levere bøker eller film på selvbetjente au-
tomater, hente reserverte bøker i hyllene, 
bruke pc-ene, kopiere, lese aviser og tids-
skrifter og benytte studierommene.

Bruker-ja til meråpent bibliotek
tre måneder etter åpningen av det meråpne biblioteket, er biblioteksjef anette Kure i Sarpsborg 
klar i sin tale: Dette er en suksess.

AV odd lETnES
rEDaKtØr

Morgendagens bibliotek
Byggestart for det nye biblioteket i Sarpsborg er 
planlagt i 2018. I årene fram mot innflytting, 
skal biblioteket arbeide med å gjøre personalet, 
tjenestene og samlingene klare til å møte den 
nye bibliotekhverdagen.
 Sarpsborg bibliotek har inngått et samarbeid 
med Bibliotekenes Hus om utvikling av morgen-
dagens bibliotek. Bibliotekenes Hus er et samle-
navn for virksomheten i Biblioteksentralen SA, 
Bibliotekenes IT-senter AS og BS Eurobib AS.

For morgenfugler. Her låser brukerne seg inn fra klokka sju om morgenen, sier biblioteksjef 
Anette Kure .

Tillit til brukerne
– Dere er ikke redd for at folk roter til bi-
blioteket eller misbruker det på noen 
måte?
 – Vi får av og til det spørsmålet. Men 
nei, vi har ikke merket noe slikt. Vi har et 
overvåkingskamera ved døra, men har 
 ellers valgt å stole på folk. Vi ønsker heller 
å bruke pengene våre på medier og formid-
ling, sier Kure.

Bare sett i gang
Sarpsborg hovedbibliotek holder hus i en 
stilren og karakteristisk funkisbygning. Nå 
er det vedtatt at det skal bygges nytt bibli-
otek, midt på byens torg.
 – Det blir på en måte vemodig å flytte 
fra dette fine huset, sier Kure. – Men vi får 
en fantastisk beliggenhet på torget og et 
helt nytt og moderne bibliotek. Nå får vi 
prøvd ut ordningen med meråpent biblio-

tek og kan dermed utvikle den og andre 
tiltak ytterligere i framtiden.
 – Hva sier du til dem som vurderer å 
sette i gang med meråpent bibliotek?
 – Det er bare å sette i gang. Det finnes 
i dag flere leverandører av utstyr i Norge, 
så det skulle ikke være vanskelig å finne 
en ordning som passer til ulike budsjett og 
behov.

BIBLIOtEKutVIKLING  I  SUKSESS I SARPSBoRG
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Ordet selvbetjening får 
piggene ut hos mange. 
Første skritt mot 

innskrenkninger og nedskjærin
ger! Men det er biblioteksjef 
Karin Svendsen langt fra enig i:
  Vi ønsker å være fleksible 

og gi brukerne et best mulig 
tilbud. I dag ser vi at mange 
lånere ønsker å bruke biblioteket 
også utover kvelden. Det gir oss 
også mer tid til de brukerne som 
er her på dagtid, da dagen ikke 
blir like oppstykket som før.

En selvfølge. Selvbetjening har 
blitt en selvfølge på mange andre 
områder. Vi tar det for gitt at vi 
skal kunne bruke nettbanken 
døgnet rundt, bestille ferier eller 
billetter på nettet når det passer 
oss eller se repriser på PCen av 
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Selvbetjening 
er brukervennlig
Innbyggerne i den lille byen Them på Jylland har fått selvbetjent bibliotek. 
Selvbetjeningen kommer i tillegg til vanlig åpningstid og har gitt byens 
2000 innbyggere langt bedre service enn tidligere.

Kollegial latter. - Hallo, hallo, 
ler biblioteksjef Karin Svendsen 
i Them når hun får kontakt med 
en kollega ved hovedbiblioteket 
i Silkeborg.

Bok og Bibliotek nr. 4/2009

Bok og Bibliotek nr. 5/2013

Du finner utgavene i arkivet:
www.bokogbibliotek.no/tidligere-utgaver

Bok og Bibliotek nr. 6/2014

Bok og Bibliotek nr. 1/2015

Bok og Bibliotek nr. 4/2012

Les mer om meråpne bibliotek her

BIBLIOTEKET ÅPNER SEG
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Mennesker til utlån 
Fyrverkeriet bibliotek på Raufoss i Vestre Toten har utvidet 
tilbudet sitt til å ikke bare leie ut bøker, men også mennes-
ker. Biblioteksjef Mona Myrland står bak prosjektet som går 
ut på at innvandrere kan låne nordmenn i en time. På den 
måten kan nordmenn og innvandrere prate og bli kjent, noe 
som kan gjøre innvandrere mer integrert i samfunnet. Både 
bibliotekets norske og utenlandske gjester er positive til 
prosjektet, ifølge nrk.no/ho. «Dette var et morsomt tiltak. 
Men hvis jeg låner en bok, må jeg levere boka tilbake. Men 
hva hvis jeg låner en person?», spør Mohamed Mulchtar fra 
Somalia og ler. ■

Deichman satser på kommunikasjon
I deres kamp for å opprettholde bibliotekets posisjon i sam-
funnet, har Deichmanske bibliotek opprettet stillingen 
kommunikasjonssjef for å øke folkets kjennskap til tilbude-
ne deres. Av de 160 søkerne falt valget på Jørn Johansen. 
51-åringen har lang erfaring i kultur- og mediebransjen 
både i inn- og utland. Johansen mener den nye stillingen er 
viktig for bibliotekets fremtid. «Min jobb blir å sørge for 
relevant, rask og aktiv kommunikasjon, ikke minst i digita-
le kanaler, slik at ingen går glipp av de mange og gode til-
budene som Deichmanske har», sier Johansen til  
mynewsdesk.com. ■

Bibliotek-helt til Gjøvik 
I januar kommer den amerikanske bibliotekaren Scott Bon-
ner til bibliotekfestivalen på Gjøvik. Bonner ble verden-
skjent i fjor sommer etter opptøyene i byen Ferguson i USA 
i kjølvannet av at en svart 18-åring ble drept av en hvit 
politimann. Mens skoler stengte under opptøyene, holdt 
Ferguson public library åpent. Biblioteket ble et fristed 
hvor folk kunne spise og hvile, og som bibliotekets leder og 
eneste heltidsansatt, ble Bonner hyllet som en helt. Fylkes-
biblioteksjef Tone Nyseter er fornøyd med å få Bonner til 
landet. «Historien om Bonner og Ferguson åpner øynene 
for større perspektiver», sier Nyseter til Oppland Arbeider-
blad. ■

Nytt flerbrukshus i Vestnes 
Kosbergs arkitektkontor har, etter forespørsel fra Vestnes 
kulturhus vennelag, utarbeidet et forslag til et nytt flerbruks-
hus i Vestnes sentrum. Skissene viser et bygg med lokale for 
kulturskole, bibliotek, to saler og en rekke smårom til for-
skjellig bruk. Bygget er foreløpig bare på idéstadiet, men le-
der for Vestnes kulturhus vennelag, Hanne Salthammer, me-
ner forslaget er realiserbart. «Dette bør vere eit hus som kan 
brukast til mykje. Det skal ikkje vere eit hus forbeholdt «fin-
kultur», men eit hus med plass til mange funksjonalitetar, 
også konferanser og næringsverksemd», sier Salthammer til 
Vestnesavisa. ■

KLIPPARKIVET

  Er du bibliotekar,

  hører du til hos oss

  – uansett hvor du jobber

Hvorfor Bibliotekarforbundet?
• Ivaretar deg i lokale lønnsforhandlinger.
• Tilbyr gratis kurs for medlemmer og tillitsvalgte.
• Inviterer til medlemsmøter med faglig påfyll.
• Inkluderer gratis abonnement på tidsskriftet «Bibliotekaren».
• Tilbyr gode forsikringsvilkår.
• Har stipendordninger du kan søke på.
• Gir råd og veiledning, og advokatbistand om nødvendig. 
• Gir deg innflytelse på BFs arbeid med bibliotekpolitikk 
 og arbeidslivsspørsmål.

Meld deg inn nå! 
Innmeldingsskjema finner du på
http://bibforb.no/medlemskap/bli-medlem/ 

Alle nyinnmeldte er med i trekning 
av en iPad hvert kvartal.
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Da flertallet i den departementsopp-
nevnte bibliotekskomiteen av 1919 argu-
menterte for nødvendigheten av bibliotek-
faglig profesjonsutdanning i alle typer 
bibliotek, la de profesjonens samfunns-
oppdrag til grunn: En barnebibliotekar 
trenger ikke i sitt daglige arbeid kunnskap 
om inkunabler og bibliotekaren ved Libra-
ry of Congress vil til daglig ha liten nytte 
av det hun eller han har lært om barnebi-
bliotekarbeid. Men gjennom profesjonsut-
danningen «har de lært å se alt bibliote-
karbeide som en enhet».

Det vil si: gjennom den refleksjonen 
over samfunnsoppdraget som en profe-
sjonsutdanning stimulerer til og som er en 
helt sentral dimensjon ved enhver profe-
sjonsutdanning, 
kan det spesiali-
serte arbeidet som 
en bibliotekar ut-
fører ved den virk-
somheten og den 
avdelingen der 
vedkommende er tilsatt, settes i sammen-
heng med profesjonens helhetlige sam-
funnsoppdrag. Det er avgjørende for reali-
seringen av samfunnsoppdraget. Måten 
denne komiteen tenkte på i sin rapport fra 
1921 kan vi lære av i den pågående disku-
sjonen om bibliotekarer eller ikke-biblio-
tekarer i dagens folkebibliotek.

Men la oss først ta et mer allment ut-
gangspunkt. Lov om barnehager med for-
skrifter slår fast at lederen i en barnehage 
og alle ansatte med pedagogisk lederan-
svar skal ha utdanning som barnehagelæ-
rer. Man kan ansette mennesker med an-
dre fagbakgrunner i vilden sky. Både 
bibliotekarer og kokker kan helt sikkert 

yte verdifulle bidrag i en barnehage. Men 
den som skal ha faglig lederansvar og sør-
ge for at virksomheten settes inn i en før-
skolepedagogisk kontekst, skal ha profe-
sjonsutdanning på feltet. Derfor kan vi 
tallfeste hvor mange tilsatte med utdan-
ning som barnehagelærere det skal være i 
en kommune og med jevne mellomrom 
skriver avisene om mangelen på personale 
med denne fagutdanningen. I april i år 
kunne for eksempel Aftenposten melde at 
Oslo mangler 500 barnehagelærere.

Hva er bakgrunnen for at man på man-
ge virksomhetsområder har krav om profe-
sjonsutdanning? Hvorfor må man ha ut-
danning som farmasøyt for å etablere en 
forretning som selger medisiner eller ut-

danning i barneha-
gepedagogikk for å 
ha fagansvar i en 
barnehage?

Når en profe-
sjon oppnår legiti-
mitet for kravet om 

jurisdiksjon, som profesjonsforskerne kal-
ler det, over et visst arbeidsområde, har 
det ulike årsaker. Én viktig årsak er natur-
ligvis at det å utføre de aktuelle arbeids-
oppgavene, krever avansert og spesialisert 
kunnskap som må læres gjennom profe-
sjonsstudier. Utilstrekkelig mestring av 
profesjonskompetansen, kan sette liv og 
helse i fare. Det er bakgrunnen for at man 
for de helsefaglige profesjonenes vedkom-
mende har autorisasjonsordninger. De skal 
sikre at ikke mennesker uten solid profe-
sjonsfaglig kompetanse slippes løs på om-
råder der mangelen på slik kompetanse 
kan gjøre uopprettelig skade. Men det er 
ikke bare denne kompetansen som er 
grunnlaget for den legitimiteten profesjo-

ner har. Profesjonenes samfunnsoppdrag 
og etikk er også av avgjørende betydning.

Samfunnsoppdraget innebærer at pro-
fesjonsutøveren har et oppdrag som går 
utover det å fremme interessene til den 
virksomheten hun eller han er ansatt i. En 
sykepleier ansatt på et sykehjem drevet av 
det private konsernet Aleris, har et ansvar 
som går utover det å fremme konsernets 
interesser. Sykepleieren er i minst like høy 
grad forpliktet på sykepleieprofesjonens 
samfunnsoppdrag. Det er en viktig bære-
bjelke for tilliten til profesjonsutøveren. 
Profesjonsetikken og profesjonskollekti-
vets kontroll med at den enkelte profe-
sjonsutøveren handler i samsvar med de 
etiske normene skaper trygghet for at pro-
fesjonsutøveren ikke lar egeninteresse sty-
re sin praksis. Skal jeg kjøpe en leilighet 
eller en bil forventer jeg ikke annet av ei-
endomsmegleren eller bilselgeren enn at 
de forfølger sin egeninteresse, som er å 
oppnå høyest mulig pris. De vil sannsyn-
ligvis ikke aktivt peke på og promotere feil 
og mangler ved boligen eller bilen. Derfor 
er det tryggest å ha med en rådgiver som er 
kyndig med hensyn til bygningsspørsmål 
eller biler når en slik handel skal sluttes. 
Når vi forholder oss til profesjonsutøvere 
er det ikke – eller bør det ikke være – slik. 
Vi forventer at legen har pasientens beste 
og samfunnsoppdraget for øye når hun el-
ler han gir sine råd, at læreren har eleve-
nes beste og samfunnsoppdraget for øye, at 
bibliotekaren brukerens interesser og sam-
funnsoppdraget for øye osv.

Denne treenigheten mellom solid pro-
fesjonskompetanse, samfunnsoppdrag og 
etikk finner vi i alle profesjoner. Men 
sannsynligvis er det slik at balansen mel-

Utilstrekkelig mestring av 
profesjonskompetansen, 
kan sette liv og helse i fare.

Hvorfor trenger 
vi profesjonene?
Hvorfor må man ha utdanning som farmasøyt for å etablere en forretning som selger medisiner, 
eller utdanning i barnehagepedagogikk for å ha fagansvar i en barnehage?

AV PROFESSOR RAGNAR AUDUNSON
HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS, AVD. ABI

PROFESSOR'N   
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lom dem varierer. Tilliten til en kirurg vil i 
helt avgjørende grad styres av kirurgens 
teknisk-faglige dyktighet og rulleblad. Til-
liten til en allmennlege, og vurderingen av 
allmennlegens kompetanse, påvirkes nok i 
sterk grad også av andre forhold, for ek-
sempel kommunikative evner. Og for man-
ge profesjoners vedkommende vil legfolk i 
mange tilfelle mene at rent teknisk kunne 
arbeidet vært utført uten profesjonsfaglig 
utdanning. Det vil sannsynligvis ikke 
ende med noen katastrofe om en person 
med lang erfaring i å arbeide med barn og 
som ellers har det som kalles personlig eg-
nethet, får pedagogisk lederansvar for en 
barnehageavdeling. Ikke på kort sikt. Man 
kan skaffe seg realkompetanse på feltet 
sosialt arbeid på mange vis, og det vil kan-
skje heller ikke på kort sikt føre lukt ut i 
fordervelse om en person uten sosionom-
utdanning men som har god realkompe-
tanse og er godt egnet, ansettes som sosio-
nom i NAV.

Men på lang sikt vil en ansettelsespo-
litikk som ikke legger avgjørende vekt på 
profesjonskompetanse undergrave kvali-
teten i barnehagene og sosiale tjenester.

Her kommer de to andre dimensjonene 
i det som er profesjonskompetanse i tillegg 
til den faglige kjernen inn: samfunnsopp-
draget og profesjonsetikken. Biblioteke-
nes samfunnsoppdrag er komplekst og det 
har utviklet seg over tid. Men det utgjør 
samtidig en helhet og det står i en histo-
risk kontinuitet. Nå er det fokus på rollen 
som møteplass og biblioteket som debatta-
rena. Men møtene og arrangementene i 
biblioteket er virkemidler som skal bidra 
til å realisere de grunnleggende verdiene i 
bibliotekenes samfunnsoppdrag. Det økte 
fokuset på møter og debatter må settes inn 
i denne konteksten. Det krever refleksjon 
over hvordan sam-
funnsoppdraget 
må utvikles og til-
passes for å være 
relevant under en-
drede betingelser 
og refleksjon over 
hvordan møteplass- og debattfunksjonen 
kan utformes slik at denne virksomheten 
blir relevant og viktig for samfunnsopp-
dragets grunnverdier. 

Bibliotekene i dag trenger, slik det er 
framholdt i debatten, ekspertise på mange 
områder. Men disse ekspertisene må knyt-
tes sammen og det som skal knytte dem 
sammen og skape helhet, er samfunnsopp-
draget. Slik refleksjon er en viktig del av 
profesjonaliteten – den bibliotekfaglige 

profesjonaliteten.  Ved universitetenes lit-
teraturvitenskapelige institutter er sann-
synligvis ikke studier av og refleksjon over 
bibliotekenes samfunnsoppdrag en sentral 
del av undervisning og faglig virksomhet. 
Det er nok først og fremst ved bibliotek og 
informasjonsstudiene ved Høgskolen i 
Oslo og Akershus og dokumentasjonsvi-
tenskap ved Universitetet i Tromsø at det-
te er en viktig del av den kompetansen vi 
prøver å formidle til studentene. Derfor 
tror jeg det er av stor viktighet at det vi kan 
kalle de ulike ekspertområdene i bibliote-
ket har denne profesjonsfaglige forankrin-
gen. Det var ved Det Informationsviden-
skabelige Akademi (IVA) –   tidligere 

bibliotekskolen i 
Danmark, nå et in-
stitutt ved Køben-
havns Universitet 
– den viktige og 
mye brukte fi-
reromsmodellen 

for folkebiblioteket ble utviklet; det er ved 
bibliotekstudiene i Oslo og dokumenta-
sjonsvitenskap i Tromsø at begrepene la-
vintensive og høyintensive møteplasser 
ble utviklet, bibliotekets potensial som 
sosial kapitalbygger og aktiviteten til dem 
som ikke låner er blitt utforsket og analy-
sert. Man må ikke skjære over den kunn-
skapsgrenen man sitter på. Sier man at en 
ubestemt krets av utdanninger er like rele-
vante og at det man trenger å kunne om 

bibliotek, kan læres på stedet og i praksis, 
er det det man faktisk gjør.

En del av profesjonaliteten er også at 
man har øye for de historiske linjene i en 
utviklings- og forandringsprosess. Det er 
et viktig ankerfeste mot å bli forført av 
døgnfluetrender. Når dagens bibliotekle-
dere peker på det nye ved for eksempel 
rollen som uavhengig møteplass og debat-
tarena er det på mange vis litt forstem-
mende.  For dette er jo midt i tradisjonen. 
Det er midt i samfunnsoppdraget slik det 
utkrystalliserte seg i folkebibliotekenes 
barndom og slik det ble nedfelt i folkebi-
bliotekloven av 1971 – formuleringer som 
fremdeles er kjernen i dagens formålspa-
ragraf. Jeg mener: På 1920-tallet satte 
Grünerløkka filial opp Shakespeares En 
midtsommernattsdrøm med barn og unge 
fra bydelen i rollene. Stykket ble til og 
med vist på Centralteateret. På 30-tallet 
hadde Sandaker-Torshov filial diskusjons-
klubb der ungdom fikk trening i borger-
ferdigheter. Det fireromsmodellen beskri-
ver som opplevelsesrommet, det 
performative rom, læringsrommet og del-
takelsesrommet var tilstede i fullt monn.

Jeg ser fram til en reportasje i Aften-
posten om bibliotekarmangelen i Oslo. ■

Flere meninger om kompetanse, 
se s. 24 og 29.

Man må ikke skjære over 
den kunnskapsgrenen man 
sitter på.

Forventningsfulle bibliotekarstudenter inntar Høgskolen i Oslo og Akershus.

   PROFESSOR'N 
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Vi må selv utvikle en visjon 
om hvordan fagbiblioteket 
ser ut om 20 år.

Mens folkebibliotekene har en egen 
lov med en ny formålsparagraf 
som utfordrer bibliotekene til å 

bli lokale debattarenaer, finnes det ikke 
noe tilsvarende for fagbibliotekene, utover 
at «Forskrift om tilsyn med utdannings-
kvaliteten i høyere utdanning» (studietil-
synsforskriften) stiller krav om at en insti-
tusjon må ha «tilfredsstillende ressurser i 
form av lokaler, utstyr og bibliotek» for å 
bli akkreditert som høgskole eller univer-
sitet. Biblioteket skal være «tilpasset pri-
mærvirksomheten 
og utgjøre et fullt 
forsvarlig lærings- 
og arbeidsmiljø for 
studenter og ansat-
te» står det videre. 
Hvis man er på 
jakt etter fagbibliotekenes samfunnsopp-
drag, er det ikke veldig mye hjelp i å stu-
dere de siste årenes stortingsmeldinger el-
ler andre offentlige dokument. Det er kjekt 
å ha bibliotek i høyere utdanning, men det 
er ingen klare bestillinger med hensyn til 
hva biblioteket skal levere.

 
Høyere utdanning har tradisjon for 
respekt for den enkelte institusjons auto-
nomi. Det betyr at det er vanskelig å tenke 
seg at noen skulle instruere institusjonene 
med hensyn til hvordan de bør styre bibli-
otekene deres. Samtidig er det også en 
manglende kjennskap til bibliotekene i 
mange institusjoners ledelse. Det betyr at 
vi ikke kan forvente at andre utvikler et 
samfunnsoppdrag til oss. Vi må selv ut-
vikle en idé om hva fagbiblioteket kan bi-

dra med for våre eiere. Vi må selv utvikle 
en visjon om hvordan fagbiblioteket ser ut 
om 20 år.

Sjøl tror jeg at både folkebibliotek og 
fagbibliotek kan ha en stor framtid foran 
seg som sentrale steder og arbeidsfelles-
skap i den digitale tidsalderen. De kan bli 
møtesteder som utvikler og fremmer nye 
forbindelser mellom mennesker. Et senter 
for studentfellesskap og forskerfellesskap. 
Det er tross alt kunnskap vi skal leve av i 
framtida. Biblioteket må etablere seg  som 

«et tredje sted» – 
som understreker 
at mennesket ikke 
bare er forbrukere 
av innhold, men 
også aktive bi-
dragsytere. Det vil 

bety en endring av fokus fra å levere an-
dres innhold, til selv å legge til rette for 
produksjon av innhold.

Strukturen i høyere utdanning er i 
endring gjennom fusjoner. Undervisning 
og læring er i endring gjennom økt digitali-
sering og ideen om «flipped classroom». 
Mens folkebibliotekene fortsatt i hovedsak 
er papirbaserte, så er den digitale bruken i 
fagbibliotekene allerede mange ganger 
større enn det tradisjonelle bokutlånet. 
Hvis noen tror at bibliotekenes 
hovedoppgave framover er å låne ut 
papirbøker, så er det en begrunnelse for 
bibliotek som fort vil gjøre bibliotekene 
irrelevante.   Hva skal være bibliotekets 
oppgave når kunnskapen er tilgjengelig 
uavhengig av sted på nettet?   Er det da 

ikke tilstrekkelig å ha et kontor som er 
ansvarlig for å inngå kontrakter med 
digitale innholdsleverandører?  Hvor store 
variasjoner på digital tilgang kan vi tillate 
mellom institusjonene og fortsatt snakke 
om lik rett til utdanning?

I den nasjonale bibliotekstrategien sier 
regjeringa seg fornøyd med dagens fjern-
lånsordning, men de viser til at etterspør-
selen etter digitalt fjernlån er minimal. 
Den vil imidlertid øke. De aller fleste leve-
randørene av digitalt innhold som vi ved 
HIOA har avtale med, forbyr digitalt fjern-
lån. En framtidsretta forskningsinfrastruk-
tur vil kreve en helt annet politikk på dette 
området.

 
De mindre fagbibliotekene knyttet til 
forskningsstiftelser er i alvorlige proble-
mer. Bibliotekvirksomheten er blitt såpass 
krevende at det er vanskelig for en biblio-
tekar å kunne handtere alle sider ved virk-
somheten.  Tilgangen til digitale kilder blir 
ofte svært dyr for disse små forskningsstif-
telsene, slik at de i virkeligheten er avhen-
gig av å ha ansatte eller besøk av studenter 
som har digital tilgang gjennom et univer-
sitet eller en høgskole. Lar det seg i framti-
da gjøre å ha selvstendige forskningsbibli-
otek som ikke er knyttet til et universitet 
eller høgskole? Eller er det et ansvar for 
staten å gi forskere nødvendig tilgang til 
kunnskapskilder?

 
Liber, den europeiske foreningen for 
forskningsbibliotek, har satt fagbiblioteke-
nes framtid på dagsordenen gjennom sin 
strategi – «Reinventing the Library for the 

Meningen med livet  
     – for fagbibliotekene

AV LARS EGELAND
DIREKTØR FOR LÆRINGSSENTERET  
VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Hvorfor er vi til? Hva vil våre eiere med oss? Hvordan vil fagbibliotekene være om 10-20 år?  I 
et innlegg i Aftenposten i høst ble satsing på bibliotek sammenlignet med om man i 1930-åra 
ville satse på hestedrosjer. Sjøl om vi synes bibliotek er viktig, er det ikke gitt at alle andre 
synes det. Og biblioteket er jo ikke viktig om det bare er bibliotekarene som synes det, og ikke 
våre eiere og brukere.

MENINGER  I  FAGBIBLIOTEK
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Bibliotekene må derfor 
utvikles til moderne 
læringssentra

Min erfaring er at mange 
bibliotekarer betraktet  
Kvalifikasjonsrammeverket 
som et gjennombrudd

Future». Planen fokuserer på tre områ-
der:
•	Vitenskapelig kommunikasjon og 

forsknings-infrastruktur med fokus 
på forskningsdata.

•	Re-skape forskningsbiblioteket med 
fokus på digitalisering, digitale 
kulturminne-samlinger (LIBER 
omfatter også nasjonalbibliotekene i 
Europa), digital kuratering og for-
midling samt 
re-design av 
det fysiske bi-
blioteket.

•	Markedsfø-
ring og lob-
by-virksomhet på vegne av bibliote-
kene for å synliggjøre bibliotekenes 
rolle i forskning.

Liber jobber nå gjennom ulike 
grupper for å utvikle denne strategien.

Universitets og høgskolerådets 
bibliotekutvalg (UHR-B) har arbei-
det med et strateginotatet  «Bibliotek i 
Universitets- og høgskolesektoren – ut-
vikling, roller og oppgaver». Notatet 
skal behandles av UHR-rådet før det 
oversendes til Kunnskapsdepartemen-
tet. Dette arbeidet er et svar på den na-
sjonale bibliotekstrategien som regje-
ringen lanserte tidligere i år, men som 
bare omfatter folkebibliotekene.

Et område som strategien omfatter, 
er bibliotekenes bidrag for kvalitet i 
høyere utdanning der regjeringa startet 
arbeidet med en 
stortingsmelding 
våren 2015. 
Stikkord her er 
Kvalifikasjons-
rammeverket for 
høyere utdan-
ning der informasjonskompetanse inn-
går i læringsutbyttebeskrivelsene. Min 
erfaring er at mange bibliotekarer be-
traktetKvalifikasjonsrammeverket som 
et gjennombrudd for å få informasjons-
kompetansen inn som en integrert del av 
undervisningen av studentene. Slik er 
det ikke blitt. Bibliotekarene har frem-
deles en annerledes oppfatting av hvilke 
ferdigheter som ligger i å være informa-
sjonskompetent, enn hva mange faglige 
tilsatte har. Informasjonskompetanse 
omfatter ikke bare søkerferdigheter men 
også ferdigheter i akademisk skriving og 
akademisk redelighet – nye oppgaver 
for UH-bibliotekene.

Strategien peker på at bibliotekene 
har en sentral rolle i studentenes læ-

ringsmiljø gjennom integrering av tje-
nester i de fysiske biblioteklokalene. 
«Studentaktive læringsformer krever 
varierte arbeidsplasser og andre infor-
masjonsressurser enn tradisjonelle 
pensumbøker» står det i utkastet til 
strategi. Bibliotekene må derfor utvi-
kles til moderne læringssentra der alle 
medier og menneskelige ressurser er 
tilgjengelige.

Andre nye 
oppgaver er 
knyttet til digi-
talt pensum og 
litteraturlister.

Kunnskapsdepartementet krever 
at universitet og høgskoler dokumente-
rer tildelte midler til forskning, og 
forskningsmidler tildeles i stor grad på 
basis av forskningspublikasjoner. Dette 
gjør bibliometri og publiseringsanaly-
ser til viktige verktøy som bør anses 
som en kjernevirksomhet i biblioteket. 
Biblioteket bør gi brukerstøtte i valg av 
publiseringskanaler. En naturlig fort-
settelse av bibliotekets virksomhet, er å 
være utgiver av open access publika-
sjoner fra institusjonen.

Strategiutkastet peker på at regje-
ringa har varslet en videreutvikling av 
ordningen med Sentre for fremragende 
forskning og utdanning og innovasjon. 
Disse sentrene krever utvikling av nye 
arbeidsmetoder, ikke minst det som in-
ternasjonalt blir kalt «embedded libra-

rianship» der 
forsknings-
bibliotekarer 
går inn i 
forskergruppe-
teamene.

 
Debatten om fagbibliotekenes 
samfunnsoppdrag og bibliotekenes 
framtid vil bli satt på dagsordenen på 
et  seminar som Læringssenter og bibli-
otek ved HIOA inviterer til i forbindel-
se med Det 75. norske bibliotekmøtet i 
Tromsø i april neste år. Der vil det bli 
innlegg fra flere institusjoner som er i 
gang med å re-skape ideen om fagbibli-
oteket for framtida. Det gjelder både 
Universitetsbiblioteket i Tromsø og 
Universitetet i Agder, i tillegg til oss på 
HIOA. Jeg håper dette kan bli en de-
batt og en skapende prosess som mange 
vil delta i. ■

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.
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Statoil og regjeringa har nulltoleranse for korrupsjon i Angola. Det blir berre frasar når landet er gjennomsyrt av korrupsjon, skriv Svein Gjerdåker.

Ikkje berre ter Erna Solberg seg som ein Venstre-leiar. Heile partiet ter seg som Venstre: Partiet for alle, skriv John Peter Collett. politikk | side 6–7
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kommentar | Nord-Korea er ein rasjonell aktør, skriv Therese Sollien. | side 10

Høgre er det 
nye Venstre

EØS-AVTALEN | side 4–5
Trygd. Trygd. Noreg kan ikkje kjøpekraftjus-tera trygdeutbetalingane til EØS-borgarar. Det set EFTA-domstolen ein stoppar for. 

HELSE | side 8–9
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Jan Grønli, Frank Kjosås og Bjørn 
Sundquist som Satan, Jesus og 

Gud.  Foto: Per Maning

Siv Jensen og Frp har programfesta at dei vil fjerna handlingsregelen som avgrensar bruken av oljepengar.  Foto: Kyrre Lien / NTB scanpix
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pussy riot: 
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– Hva tenker dere er mest negativt ved høs-
tens rolledebatt?

– Det er synd at den utdanningen vi er stu-
denter på, undergraves av både folk uten-
for og innenfor vår egen sektor. Det har 
kanskje ikke alltid vært tilsiktet, men vi 
som studenter har opplevd det slik flere 
ganger. Det er viktig for oss å promotere 
utdanningen vår, altfor få vet hva studielø-
pet faktisk innebærer. Vi føler at framti-
dens rekruttering og utvikling i bransjen er 
avhengig av at vi får fram fakta rundt ut-
danningen. Det stereotypiske synet på 
yrke vårt som framstilles fra noen sider i 
debatten, kan bidra til å gjøre oss til lite 
attraktive som arbeidssøkere i framtiden. 
Utfordringen ved 
debattarenaer 
som Bibliotek-
norge-lista er at 
den henvender 
seg mot et rela-
tivt lite publi-
kum, i stor grad 
bestående av del-
takere fra bibliotekfeltet. En debatt som 
dette bør i større grad foregå i det offentli-

ge, også for å gi et mer nyansert bilde av 
saken. Med  større innslag av debattanter 
utenfor sektoren, hadde vi sluppet denne 
interne kranglingen og uthengingen vi i 
det siste har vært vitne til.

– I de siste årene har flere stillingsannonser 
lagt vekt på andre kvalifikasjoner enn de 
bibliotekfaglige? Hva tenker dere om det?

– Bibliotekene trenger bred kompetanse – 
det ser vi også. Men dette må være et sup-
plement, ikke vektlegges i så stor grad at 
det bibliotekfaglige står i fare for å bli ut-
vannet. Vi mener at alle bibliotek må ha en 
bemanning med en grunnmur av stødig 
faglig kompetanse. Så er det ikke slik at 

det ene utelukker 
det andre. Mange på 
vår utdanning har 
studert mye før, eller 
har en annen yr-
keserfaring. Det er 
mye kreativt og 
spennende å velge 
blant i våre rekker. 

– Men er det ikke også naturlig at framti-

dens bibliotek trenger annen kompetanse 
enn den man får ved den tradisjonelle bibli-
otekarutdanningen?

– Vi tilhører det første kullet etter ny re-
form, utdanningen har allerede tatt på al-
vor de endringene som skjer i sektoren. 
Utdanningen inneholder et mangfoldig 
spekter av emner, og fokuset er definitivt 
ikke bare på det tradisjonelle planet. Som 
vi skrev i kronikken i Klassekampen, er vi 
svært åpne for at folk med annen bakgrunn 
og utdanning enn fra bibliotekfeltet skal 
ansettes.   Samfunnet er i endring, og det 
påvirker også vår sektor. Men vi ønsker at 
det også skal være plass for bibliotekarer 
og den kompetansen vi innehar.

– Hva lærer dere ved utdanningen som gjør 
dere godt egnet til å utvikle bibliotekene i 
framtiden?

– Det er mye! For å begynne i én ende så 
har vi et fag som heter bibliotekutvikling. 
Faget inneholder organisasjonsutvikling, 
ledelse, markedsføring osv. Det er et veldig 
aktuelt fag hvor vi også for eksempel har 
hatt denne debatten som tema. I tillegg har 

Vi trenger  
en bredere debatt
Det kan være lurt å løfte debatten ut av Biblioteknorge-lista, slik at man kan få inn andre syns-
punkter og se saken fra vinkler utenfor egen sektor, mener Ida Corneliussen Moe og Toril Åbotnes 
Iversen.

Aktuelt fordi:
Det har i høst gått en heftig debatten om bibliotekarrollen og kompetanse. Vi har snakket med to av deltaker-
ne, Ida Corneliussen Moe og Toril Åbotnes Iversen, som bidro med en kronikk i Klassekampen. Begge er 
bachelorstudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus, avdeling ABI.

Vi føler at framtidens 
rekruttering og utvikling i 
bransjen er avhengig av at 
vi får fram fakta rundt 
utdanningen.

AV ODD LETNES
REDAKTØR
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Med  større innslag av 
debattanter utenfor 
sektoren, hadde vi sluppet 
denne interne kranglingen 
og uthengingen vi i det 
siste har vært vitne til.

vi gjennom flere semester lært formidling 
på mange forskjellige plan, hvor kreativitet 
har blitt vektlagt. Praksis og arbeidet med 
dette har også gitt oss stor innsikt i hva som 
allerede skjer i bibliotekene, og hva man 
kan tenke seg å utvikle i framtiden. Vi har 
også blitt inkludert i utviklingen i nye da-
tasystemer for kunnskapsorganisering. Så 
lenge det fremdeles er bøker i biblioteket, 
vil man være avhengig av ansatte som kan 
håndtere disse systemene. Ny formålspara-
graf er noe vi stadig har på dagsorden, den 
har på ingen måte gått oss hus forbi. Alt vi 
lærer tar utgangspunkt i at vi skal jobbe i 
– og drive framtidens bibliotek. 

– Høstens debatt har blant annet vært pre-
get av mange stemmer, og til dels hissige 
innlegg av typen «frende er frende verst». 
Har dere noen tanker om hva slags rollede-
batt vi trenger i framtiden?

– For det første tror vi det kan være lurt å 
løfte debatten ut av Biblioteknorge-lista, 
slik at man kan få inn andre synspunkter og 
se saken fra vinkler utenfor egen sektor. I 
en slik debatt mener vi det vil være veldig 
interessant å få innspill fra flere enn de som 
er spesielt interesserte – ofte fordi de arbei-
der direkte i eller med bibliotek. Brukernes 
ønsker må også lyttes til når vi snakker om 
utvikling av bibliotek og bibliotekarrollen. 
Det er de som skal bruke tjenesten og deres 
behov vi skal imøtekomme.

For det andre ser vi at debatten har 
hatt ulike nivå, noen mer hissige enn an-
dre. Høy temperatur er absolutt bra, men 
skal vi ha en konstruktiv debatt er det vik-
tig å opptre ryddig. Rollen må diskuteres, 
men vi skulle ønske at den diskuteres også 
med bakgrunn i det vi studentene driver 
med. I tillegg håper vi at vi tar steget inn i 
en bransje som er flinke til å backe hver-
andre og løfte hverandre opp. Det må være 
stor takhøyde, da tror vi at vi får en god og 
konstruktiv debatt. ■

Stolte. Alt vi lærer tar utgangspunkt i at vi skal jobbe i – og drive fremtidens bibliotek, sier 
bibliotekarstudentene Ida Corneliussen Moe og Toril Åbotnes Iversen.

For flere meninger om bibliotekkarrollen 
og krav til kompetanse, se side 20 og 29.
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Dette er saken:
I Bok og Bibliotek nr 4/2015 bragte vi en rekke kommentarer til «Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018». Vi 
har brukt disse, pluss enkelte innlegg på Biblioteknorge-lista, som utgangspunkt for et intervju med nasjo-
nalbibliotekar Aslak Sira Myhre.

Dette er ikke en strategi  
for kompetanse, men  
en strategi for bruk  
av kompetanse.
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Bok og Bibliotek: Enkelte har pekt på at 
strategien er tynn når det gjelder ebøker. 
Regjeringens ambisjon er flere ebøker inn 
i bibliotekene, men det er vagt hvordan det 
skal gjennomføres. Er du enig i det?

Aslak Sira Myhre: Det er et enkelt spørs-
mål å svare på. Strategien er ikke tynn, 
men det står i dokumentet at vi skal for-
handle om å finne en løsning. Om strategi-
en hadde lagt fram en detaljert løsning for 
ebok, ville vi ikke hatt noe å forhandle om 
og ingen garanti for at rettighetshaverne 
eller bibliotekene vil være interessert i løs-
ningen. Jeg skjønner at mange ønsker en 
avklaring, men jeg kan ikke her og nå for-
telle hva resultatet av forhandlingene med 
forlagene og rettighetshaverne skal bli. Vi 
skal ha regelmessige møter fram mot jul og 
håper å komme i mål ved utgangen av året.

Bok og Bibliotek: Kan du si noe om hvil-
ken kurs dere ønsker å legge dere på i for-
handlingene?

Aslak Sira Myhre: Det ville vel vært litt 
dumt? Det som står i strategien, er formu-
lert slik for at vi skal få forhandlingsrom. 
Dagens modell går ut ved nyttår. Målet vårt 
er at vi ikke bare skal lage en ny prøveord-
ning, men et fundament hvor vi kommer 
forbi det stadiet hvor forholdet mellom de 
involverte partene fortsatt er preget av 
spenning. Vi ønsker å frigjøre det potensi-
alet for tilgang og formidling som ligger i 
eboka, uten å ødelegge hverken for forfat-
tere eller forlag.  Det har vært mulig på 
papir og er mulig digitalt. Men det jeg i 
alle fall kan si, er at det ikke skal oppstå 
en situasjon der bibliotekene ikke skal 

kunne kjøpe inn ebøker dersom det blir en 
uavklart fase mellom gammel og ny ord-
ning.

Bok og Bibliotek: Er du enig i at strategi-
en sier lite om hva slags kompetanse bibli-
otekarer skal ha i framtiden?

Aslak Sira Myhre: Dette er ikke en stra-
tegi for kompetanse, men en strategi for 
bruk av kompetanse. Kompetanse er ikke 
viktig i seg selv, det er bruken av den som 
er viktig. Strategien er tydelig på at vi skal 
utvikle og ivareta bibliotekfaglige kjerne-
oppgaver, og utvikle biblioteket til en mø-
teplass og et digitalt kunnskapspunkt. Bi-
bliotekene må tilpasse sin kompetanse til 
de oppgavene de skal utføre. Det vil derfor 
være forskjell på hva slags personer man 
ansetter ved et lite bibliotek i distrikts-Nor-
ge enn ved et større bybibliotek. Faresig-
nalet vil være når man tror man kan drive 
bibliotek helt uten bibliotekarer, ikke når 
de store bibliotekene diversifiserer sin 
kompetanse, tenker jeg. 

Bok og Bibliotek: Hva slags kompetanse 
mener du trengs i morgendagens biblio-
tek?

Aslak Sira Myhre: Det springer ut av bi-
bliotekloven. De bibliotekfaglige kjerne-
oppgavene kan man lære teoretisk, mens 
for eksempel arrangementer, debatter og til 
dels formidling, er noe man først og fremst 
lærer gjennom praksis og ikke på skole-
benken.  Strategiens oppgave er å peke ut 
retningen. Så må bibliotekutdanninga, fyl-
kes-, fag- og folkebibliotek jobbe opp den 
nødvendige kompetansen. Dett er ikke noe 

man starter med nå, det er en prosess som 
pågår hele tida. 

Bok og Bibliotek: I storbyene ansetter 
man stadig folk med annen kompetanse 
enn den man får gjennom bibliotekarut-
danning. Er du redd for at det kan føre til 
en utvanning av profesjonen?

Aslak Sira Myhre: Nei, jeg er ikke redd 
for det. Spørsmålet bør i stedet stilles slik: 
Hva vil det innebære å være bibliotekar i 
framtida? Hvis man tenker at biblioteket 
skal stivne i en tradisjonell form, så defi-
nerer man seg ut og mister tillit både hos 
eiere og brukere. Diskusjonen i etterkant 
av utlysningene på Deichman viser at bi-
bliotekarer under utdanning også redefine-
rer sin rolle.

Bok og Bibliotek: Statlige driftsmidler er 
et tema som stadig dukker opp når biblio-
tekfolk diskuterer. Mange ble skuffet over 
at strategien ikke gir noen signaler om 
statlige øremerkinger, og noen spør: Kan 
Nasjonalbiblioteket på egen hånd bidra 
med driftsmidler til folkebibliotekene?

Aslak Sira Myhre: Nei, det er forbudt ved 
lov. Det er kommunene som eier folkebi-
bliotekene, og Nasjonalbiblioteket har in-
gen muligheter til å gå inn med driftsmid-
ler. Å diskutere om Nasjonalbiblioteket 
skal gi driftsstøtte til bibliotekene er derfor 
meningsløst. Den eneste adressat for slike 
spørsmål er Stortinget. Stortinget behand-
let dette spørsmålet før sommeren, og for-
slaget falt mot et knusende flertall. Stortin-
get har derfor gitt sitt klare signal om at det 
ikke ønsker statlige driftsmidler til folke-

En god plan for statens  
satsing på folkebibliotek!
– I stedet for å klage over mangler på strategien bør vi bruke den for alt den er verdt, mener nasjo-
nalbibliotekar Aslak Sira Myhre. Det er tross alt første gangen vi i det hele tatt har fått en nasjonal 
strategi. 

AV ODD LETNES
REDAKTØR
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bibliotekene. Det måtte strategien og Na-
sjonalbiblioteket nødvendigvis forholde 
seg til. 

Bok og Bibliotek: Hva håper du Nasjonal-
bibliotekets utviklingsmidler vil føre til?

Aslak Sira Myhre: La meg først si at det 
er gledelig at potten for utviklingsmidler 
nå er mer enn doblet. I tillegg til tradisjo-
nelle utviklingsprosjekter, vil vi nå også 
åpne for tilrettelegging for arrangement og 
andre aktiviteter. Det kan handle om å kjø-
pe teknisk utstyr eller tilrettelegge lokale-
ne slik at bibliotekene kan oppfylle den 
nye formålsparagrafen i bibliotekloven. 
Jeg tror disse midlene vil kunne føre til en 
strøm av nye arrangement rundt om i lan-
det, og den enorme søknadsbunken vi har 
mottatt nå i høst tyder på at det er velkom-
ment. I tillegg opprettholder vi midlene til 
bibliotekutvikling og vi får satt av midler 
til nasjonal infrastruktur av typen felles 
metadata. 

Bok og Bibliotek: Hva med universitets- 
og høgskolebibliotekene? Burde vi ikke 
gjort som svenskene er i gang med og laget 
en nasjonal bibliotekstrategi for både fol-
ke- og fagbibliotekene?

Aslak Sira Myhre: Utgangspunktet for 
regjeringen er at dette er en strategi for fol-
kebibliotekene. Den er en del av regjerin-
gens kultursatsing, hvor bibliotek er et 
hovedsatsingsområde. Veksten i midler er 
knytta til tippemidler øremerka folkebibli-
otek. Men, strategien innebærer ingen kutt 
i hverken tilbud eller bevilgning til biblio-
tek i UH-sektoren fra Nasjonalbiblioteket. 
Vi vil fortsatt dele ut prosjektmidler til 
UH-bibliotek, og daglig levere de samme 
tjenestene til UH-sektoren som før. Pre-
misset om at denne strategien var for folke-
bibliotekene var klart fra politisk hold tid-
lig og kommunisert gjennom hele 
prosessen. Det er derfor ikke en overras-
kelse at det ble sånn. Jeg tenker at nå har 
vi faktisk fått en bibliotekstrategi i Norge. 
Det er den første i sitt slag, den er tydelig 
og den er konkret. Jeg tror det er lurt å bru-
ke de neste fire årene på å følge opp strate-
gien og få mest mulig ut av den, framfor å 
vente på en strategi som ikke finnes. Vi på 
Nasjonalbiblioteket lover å være lydhøre 
for de behov og ønsker som kommer fra 
UH-sektoren selv om strategien i hovedsak 
handler om folkebibliotek.

Bok og Bibliotek: Det står lite om skole-
bibliotek i strategien?

Aslak Sira Myhre:  Ja, men utifra det jeg 
har hørt var det også lite fokus på skole-
bibliotek i innspillene til strategien og 
 debatten underveis. Nasjonalbiblioteket 
har valgt å ta inn et kombinasjonsbibliotek 
i referansegruppa til strategien for å sikre 
at erfaringene derfra også kommer med i 
arbeidet. 

Bok og Bibliotek: Hvor blir det av kunn-
skapsfoten til folkebibliotekene? De kan 
vel ikke bare stå på kulturfoten i lengden?

Aslak Sira Myhre: Dette todelte synet på 
kultur og kunnskap er jeg grunnleggende 
uenig i. Kultur er en forutsetning for kunn-
skap, og jeg har hittil ikke sett noen bibli-
otek som nedprioriterer kunnskap. Biblio-
tekene skal og må være en kulturinstitusjon. 
Hvis ikke tror jeg vi står overfor en stor fi-
lialdød ved en kommunesammenslåing. 
Biblioteket er avhengig av begge føttene og 
de må ikke begynne å spenne bein på 
hverandre. Å utvikle bibliotekene til for 
eksempel digitale kunnskapsarenaer lig-
ger i strategien, og det vil styrke kunn-
skapsfoten i framtiden.

Bok og Bibliotek: Hvilke digitale ressur-
ser er det du tenker på?

Aslak Sira Myhre: På samme måte som 
jeg svarte på spørsmålet om ebøker, kan 
jeg ikke svare konkret på dette, enten det 
gjelder tekst, bilder, film eller musikk. 
Dette er noe vi skal forhandle om, og resul-
tatet er derfor ikke gitt. Men jeg kan love at 
dette arbeidet har høy prioritet hos oss. 

Men det er også svært vanskelig. Når vi 
snakker om kunnskap vil jeg legge til at 
foredrag og arrangementer også er kunn-
skap. Jeg har liten tro på et tradisjonelt og 
vanntett skille mellom dannelse og under-
holdning. Kunnskap, dannelse og folke-
opplysning handler i stigende grad om for-
midling. Du kan ikke åpne dørene og si 
«kom, her skal du få kunnskap». Du må 
åpne dørene og gå ut og vekke folks opp-
merksomhet og nysgjerrighet og fortelle på 
en fengende måte hva man kan finne i bi-
blioteket. Og da snakker vi om underhold-
ning. Det er kulturen som trekker folk til 
kunnskap. Jeg er veldig motstander av å 
trekke opp et kunstig skille mellom kunn-
skap og underholdning. Det tar jeg gjerne 
en diskusjon om, når som helst og hvor 
som helst.

Bok og Bibliotek: De sviktende kommu-
nale bevilgningene er ikke problematisert 
i strategien. Burde de ha vært det?

Aslak Sira Myhre: Igjen er det viktig å ha 
skille forvaltningsnivåene. Dette er en 
strategi for statens innsats på biblioteksek-
toren. Kommunale bevilgninger er ikke et 
tema, naturlig nok. Men det står at eventu-
elle kommunesammenslåinger ikke skal 
svekke bibliotektilbudet. I tillegg løfter 
denne strategien oppgaver ut av folkebibli-
otekene og frigjør dermed ressurser som 
tidligere har gått til katalogisering, kjøp av 
metadata og magasiner. Det er en indirekte 
styrking av den lokale bibliotekøkonomien 
som sammen med 48 millioner i tilskudds-
midler hvert år kan bety ganske mye. ■

Kultur er en 
forutsetning for 
kunnskap, og 
jeg har hittil 
ikke sett noen 
bibliotek som 
nedprioriterer 
kunnskap.
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Her kommer et innlegg fra en «gammel» bibli-
otekar som har vært med i tralten i stund, og 
som i grunn er grusomt lei av debatten og sår-
heten rundt «introverte» og «ekstroverte» 
bibliotekarer.

Javel, noen har slike fordommer. So what?  Vi er den vi er. Det 
viktigste er at vi velger rett jobb i forhold til den personlighe-
ten vi har. Det er når vi ikke gjør det at det blir feil.

Det viktigste for meg er kundebehandling. Jeg tenker at det 
er der vårt fokus skal være.

Som halvveis fagbibliotekar/halvveis folkebibliotekar (fø-
ler vi ligger litt midt imellom) på skolebibliotek i videregående 
skole, tenker jeg at det er viktig at elevene føler de er velkomne 
når de kommer til oss. Men like viktig er det at de møter fagkom-
petanse. Jeg har erfart bibliotek drevet av ikke-fagutdannede 
tidligere (der det ikke har vært fagkompetanse tilgjengelig). Man 
kan tulle og le av bibliotekarers flisespikkeri over katalogposter, 
men når de som har jobbet der tidligere ikke forstår nok av ka-
talogisering til å føre innførsler på forfatter eller sette emneord 
på materialet, så forsvinner materialet i samlingen – og vi kan 
ikke hjelpe kundene på best mulig måte. Elevene er ikke først 
og fremst hos oss for en drøs eller en latter, men for å få adekvat 
hjelp til den oppgaven eller det spørsmålet de har. Drøsen og 
latteren får de gjerne i tillegg, og vår rektor sa en gang i en tale 
at biblioteket på skolen hos oss har en «barfunksjon». Det tar vi 
som et kompliment. Men det er først og fremst det at vi er utdan-
net til å finne informasjon, til å holde kurs i kildekritikk, til å 
holde bokprat om bøker i forkant av leseprosjekt som gjør at vi 
jobber der. Ikke at vi er hyggelige eller noen ganger nærmer oss 
sosialarbeidere. Et bibliotek uten nok av  bibliotekarkompetan-
se er ikke noe bibliotek etter min oppfatning. Det er ingen andre 
utdanninger som gir denne kompetansen på lik linje med bibli-
otekarutdanningen. 

En annen viktig ting er etikken vi lærer i utdanningen. Har 
vært borti ikke-fagutdannede som ville klistre over «støtende» 
bilder på boka, folk som mente at fjernlån ikke kan tilbys, folk 
som snakker respektløst om lånere til andre ansatte og som ikke 
er bevisste på taushetsplikt og hvordan man behandler lånerne 
vi har rundt oss. Yrkesetikk er en svært viktig del av enhver 
yrkesutdannelse. Man tenker kanskje ikke på det før man møter 
andre med helt andre holdninger enn dem man selv har lært 
utdanningen. Som utdannet hjelpepleier har jeg sett det samme 
der, da jeg tok utdanningen. Det er en vesensforskjell i tanke-
sett i det å ha utdanning innenfor feltet og å ikke ha det.

Så synes jeg også vi kan diskutere hvordan vi møter publi-
kum. Som en sa tidligere pekte på i debatten: hva med utlån-
sautomatene. Hva med de som ikke har noen andre å prate 
med enn det å komme i bibliotekskranken og ta en liten prat 
med de som sitter der? Hva med de som har lyst til å fortelle 

om den siste boka de leste, eller en liten diskusjon med et an-
net litterært menneske. Jeg har hørt om bibliotek der folk har 
blitt møtt med sure miner dersom man velger å låne i skranka 
istedenfor å låne på utlånsautomatene. Da tenker jeg at man er 
i ferd med å utradere seg selv. Også dersom man ikke engang 
får låne med legitimasjon når man har glemt lånekort, men må 
gå med uforrettet sak. Utlånsautomater burde frigjøre oss an-
satte til å ha enda mer kontakt med de som trenger det, ikke til 
å avvise dem. 

Vi lever av kundene (lånerne) våre og burde ha mye mer fo-
kus på de små ting som gjør det hyggelig eller lite hyggelig å 
komme på biblioteket. Der har vi et stort forbedringspotensial. 
Kule arrangementer, kule ansatte er kjekt, men hverdagen er 
viktigst.
 Jeg ser f.eks. at både lærere og elever hos oss gleder seg 
over at vi ikke har purregebyr. De blir også kjempeglade når vi 
gir dem lånetid til de er ferdige med fordypningsemne, slik at 
de vet de har bøkene til de er ferdige. Ikke alt dette er mulig i 
et folkebibliotek, men man bør absolutt vurdere hvor viktige de 
enkelte regler eller gebyrer er i forhold til good-will fra publi-
kum. I den tida vi lever i nå, skal det ikke mye til for at vi 
mister kundene våre. Det ryktes fort når vi gir det publikum 
opplever som dårlig eller rigid service.

Det er flott å tenke utenfor boksen, det er flott å også anset-
te folk med annen yrkeskompetanse enn meg selv. Jeg synes 
det er kjekt å jobbe sammen med mennesker som har andre 
ideer. Sammen kan vi være dynamitt. Men glem ikke kjernen i 
det vi holder på med. Vi er tross alt bibliotek, ikke fritidsklub-
ber. Men vi kan godt være fritidsklubber i tillegg. Og glem ikke 
servicen i det daglige arbeidet. Det er vi som er der for kunde-
ne, ikke de som er der for oss. Da er det ofte de små tingene i 
hverdagen som er viktigst. At de får svar på det de lurer på. At 
vi fremstår som løsningsorienterte. At vi strekker oss for å dek-
ke kundens behov. At det er hyggelig å møte oss. ■

– Henriette Primberg, bibliotekar i videregående skole

Innlegget ble publisert på Biblioteknorge 16. oktober,  
som en del av høstens rolledebatt. Se også side 20 og 24.
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Den evige sønn

Cristova Tezza

Solum

Dette er en av Bra-
sils mest kjente 

samtidsforfattere og 
historien er også selvbiografisk.

En ung, selvopptatt forfatter fra Sao 
Paulo forbereder seg på å bli far. Han har 
store forventninger, og skal på en måte re-
alisere seg selv gjennom sønnen. Der han 
har tapt, skal sønnen lykkes!

Hans kone føder en liten gutt med 
Downs syndrom. Faren er lamslått. Han 
føler skam og raseri. Hele luftslottet hans 
raser sammen. 

Felipe er en herlig, liten gutt med stor 
livsappetitt. Han sjarmerer alle rundt seg, 
han lever her og nå, og det holder! Sakte blir 
farens skam snudd til stolthet. Han innser 
at Felipe er en klok og sterk liten fyr. Han er 
viljesterk, og har mye å lære sin far!

Det er ein  
krig der ute

Torunn Ystaas

Bokvennen

Dette er en selv-
opplevd historie, 

fortalt av forfatteren selv. 
Vi skal til Voss, det er påsken 1965, og 

vi møter Inga Brita som er på dans på ho-
tellet. Hun blir kjent med en av musiker-
ne, den amerikanske gitaristen Flynn. De 
to blir stormforelsket, og Flynn flytter etter 
hvert hjem til familien til Inga Brita, hvor 
han blir tatt godt imot.

Angsten som hviler over dem er Viet-
namkrigen – som nå er på det mest inten-

se. Flynn får beskjed fra det Amerikanske 
forsvaret, om at han i likhet med alle ugifte 
menn mellom 18 – 25 år, er innkalt til mi-
litærtjeneste. Kommer han ikke strakt til-
bake til USA, blir han ansett som statsløs. 
Dette er krise for Flynn. Han er pasifist, og 
nekter å bære våpen. Det skrider mot alle 
hans verdier.

Situasjonen er prekær, og Inga Britt og 
Flynn velger derfor å gifte seg.

Det går ikke lang tid før reglene omgjø-
res. Alle menn, gifte eller ugifte – skal ha 
militærtjeneste. Presidenten Lyndon B. 
Johnsen er nådeløs, og Flynn har intet 
valg. Han må reise hjem.

En viktig og sterk fortelling!

Djevelens 
giftering

Vidar Sundstøl

Juritzen krim

Ny spennende krim 
fra indre Telemark. Etterforskeren 

Max Fjellanger vender hjem til sin venns 
begravelse – etter å ha bodd i USA i mange 
år. Han skjønner fort at dette mystiske 
dødsfallet henger sammen med en forsvin-
ningssak for nesten 30 år siden – som drev 
Max fra Norge!

Max vet at han må finne ut av dette, 
men han vet ikke at han akkurat nå sitter 
midt i ondskapen.  Eidsborg Stavkirke fra 
1200 tallet ligger idyllisk til i Tokke kom-
mune. Mange legender knytter seg til kir-
ken som skal være bygget av de underjor-
diske. Her finnes den berømte St. Nikolas 
figuren som alt dreier seg om.

Etterforskningen er komplisert. Folk i 
bygda er sære og tause, og både politi og 
lensmann, har sine svin på skogen. 

Friskt innslag er Tiril Vesterli, biblio-
tekar på Høgskolen i Bø. Hun har lenge 
hatt mistanke til at det foregår fruktbarhets 

LESETIPS  ved bokinspirator Liv Gade

ritualer både i og i nærheten av kirken. 
Boken har fått turistnæringen i Tokke 

til å blomstre. Man får virkelig lyst til å 
besøke Eidsborg etter å ha lest denne gode 
boken.

Kledd naken

Agnes Lovise Matre

Comino

Vi skal til vakre 
Øystese i Har-

danger. Det er mai, fjorden er stille, eple-
trærne blomstrer, det ligger en ro over byg-
da. Nettopp fordi idyllen er så synlig, blir 
kontrasten til det som skjer, så stor.

Vi møter Iselin, en stille, fornuftig og 
beskjeden jente. Hun er lærer på ung-
domsskolen, og godt likt av alle.

 Så skjer det et jordskjelv i livet hen-
nes. På en bygdefest blir hun voldtatt av 
naboen, Halvard. Hun er lamslått, livredd 
og føler skam og skyld. 

Melder hun dette, rakner hele livet 
hennes. Halvard er fotball treneren til 
hennes sønn, han driver bygdas trenings-
senter og er mannen til hennes beste ven-
ninne. Iselin hadde tillitt til ham, selv om 
hun egentlig aldri hadde likt ham. Han var 
litt for arrogant og selvsikker.

Så våkner bygdedyret, noen har sett 
noe, sladderen går, og skamfølelsen er 
ikke til å bære.

90% av alle voldtekter blir aldri an-
meldt, som regel fordi de er i omgangs-
kretsen.

En viktig og vond bok som svir.

LESETIPS
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Verden som var min

Ketil Bjørnstad

Aschehoug

Ketil Bjørnstad er etter min mening en 
av Norges beste forfattere. Nå har han 

begynt på et ambisiøst prosjekt. Han skal 
skrive en bok for hvert tiår, og begynner med sekstitallet.

Seksti tallet forandret verden. Det var ny overveldende mu-
sikk, spennende, kreative filmer, annerledes bøker – Rett og 
slett en helt ny livsstil. Vi er på en måte alle barn av sekstital-
let.

Bjørnstad knytter sin oppvekst opp mot de store verdensbe-
givenhetene, og kaller det en dannelsesroman.

Han var en sjenert og engstelig sjel full av drømmer og et 
gryende begjær. Han likte tapere bedre enn vinnere, han var 
politisk engasjert og full av undring over verdens utvikling, 
men hadde også av angst over verdens politiske kynisme. 

Og vi ser hvordan den redde gutten sakte forandrer seg, og 
fram vokser den unike forfatteren, pianisten og komponisten vi 
kjenner i dag.

Dette er en bok som angår oss, og som vi alle vil kjenne oss 
igjen i. Anbefales!

Det litterære apotek 

Nina George

Cappelen Damm

Vi møter bokhandleren Jean Perdu. 
Han eier en stolt og vakker skonnert 

som ligger på Seinen – midt i hjertet av Paris. Og det er her han 
driver sin helt spesielle bokbutikk «Det litterære apotek»

Jean Perdu er svært opptatt av at bok skal passe leser, så 
kommer du inn her, får du ikke kjøpt hva som helst. Perdu skal 
finne boken for deg. Han mener at bøker er som medisin, og 
kan kurere alt. I tillegg får du servert kaffe, og møter nok katte-
ne Kafka og Lindgren.

Kundene elsker «Det litterære apotek», og kommer hit når 
verden og livet blir for vanskelig. Perdu er god til å lytte, han er 
full av omsorg og finner alltid boken som trøster.

En fransk avis kaller boken Et stille mesterverk. Gled deg, 
les sakte!

22 08 34 00 - www.bibits.no

Brukerne av 
Mikromarc
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USAGT skal etablere Deichmanske Bibliotek som en moderne debattarena for 14-19 åringer. Dette 
skal være de unges arena – en arena som representerer det samme som Litteraturhuset for voks-
ne. Her skal vi gjøre ungdom rustet til samfunnsdebatt, og bli bevisste på egen stemme.

Å jobbe med USAGT er en prosess 
der vi krystalliserer tanker rundt 
ungdom og biblioteket som møte-

plass. Bildet av ungdom som konsumenter 
av kultur er i ferd med å endre seg. Tidli-
gere var ungdom i større grad brukere av 
våre tjenester, nå opplever vi at de ønsker 
å være deltagere og skapere av kultur i bi-
blioteket. Prosjektgruppens oppgave er 
først og fremst å legge til rette for og bistå 
de unge i å lage USAGT på sin måte, slik 
de vil ha det. Vi skal hjelpe dem å lykkes!

USAGT skal derfor være av, for og med 
unge.  En ungdomsgruppe, satt sammen fra 
hele Oslo, har bestemt tema, gjester, ord-
styrere, underholdning og servering. Med 
målgruppen så tett involvert i konseptut-
viklingen, og med ungdom plassert i alle 
roller, kan man si at ungdommen faktisk 
eier og forvalter USAGT!

Med UKM som forbilde, skal USAGT 
således være en arena med unge i alle rol-
ler, der de lærer, prøver, feiler og deler. 

Unge fotografer og skribenter dokumente-
rer og formidler før, under og etter debatte-
ne. Andre vil være ordstyrere, sitte i de-
battpanelet, markedsføre eller stå for 
underholdningen. Som prosjektleder for 
USAGT må jeg tørre å slippe kontrollen, 
og vise tillitt til alle de unge talentene. På 
denne måten blir USAGT relevant for mål-
gruppen. Gjennom å bruke ungdommenes 
egne nettverk vil forhåpentligvis enda fle-
re engasjere seg i USAGT. 

På sitt lokale bibliotek skal unge fra 
ulike skoler, miljøer og aldre møtes og ska-
pe noe sammen. På denne måten gir 
USAGT dem muligheten til å finne sin pa-
sjon og sitt engasjement.  Gjennom erfa-
ringer bygger de selvbilde, evner og egen-
verdi. Dette er en så viktig del av prosjektet 
at USAGT samarbeider kun med de beste. 
I første runde av USAGT holdt Erik Tor-
nes, debattredaktøren i Aftenposten, kro-
nikkurs. I andre runde 
blir det 

kurs med operasanger, skuespiller og for-
fatter Øystein Wiik i kroppsspråk og stem-
mebruk.

Totalt deltok ca. 300 ungdommer i før-
ste debattrunde av USAGT. I andre runde 
som starter den 22. oktober på Deichman-
ske hovedbibliotek, ønsker vi å nå enda 
bredere ut. 

Prosjektet avsluttes i 2016 og alle våre 
erfaringer fra USAGT vil bli delt med 
resten av biblioteknorge gjennom en nett-
basert ABC for ungdomsdebatt i bibliotek. 
Følg oss på facebook og deichman.no/
usagt. Prosjektet er støttet av Nasjonalbi-
blioteket. ■

Tekst: Frid Hamsun, prosjektleder, 
Deichman. Foto: Frank Michaelsen /  
Stian Schløsser Møller.

U S A G T 
– Deichmans storsatsning på ungdom

Dette er medlemssidene frå Norsk Bibliotekforening.
Likar du det du les? Meld deg inn, då - eller verv ein venn!
Utgjevar: Norsk Bibliotekforening.
Lagast av: Kristin Storrusten.
Ansvarleg for bilaget: Mariann Schjeide
Kontakt: nbf@norskbibliotekforening.no / 23 24 34 30

Kommunebudsjett. Hjelp!?
I disse dager blir forslag til kommunebudsjett for 2016 lagt frem over hele landet. 
Hvert eneste år håper vi at dette er året vi kan juble for politikere og administras-
jon som satser på bibliotek, men likevel ruster vi oss for potensielle bibliotek-
katastrofer. Har du oppdaget en? Vi vil gjerne ha deg med på laget.

Hva gjør “lille jeg”?
Aller først tar du kontakt med styret i den aktuelle 
lokalavdelingen i Norsk Bibliotekforening. Du finner 
en oversikt på norskbibliotekforening.no/lokalavdelinger. 
Spør om de har hørt om budsjettkuttet, hva de har 
tenkt til å gjøre, og hvordan du kan hjelpe til. Kanskje 
har du informasjon om hvordan biblioteket brukes, 
kontakt med brukere av biblioteket eller vet noe om 
budsjettprosessen. Lokalavdelingsstyret blir veldig glad 
for all slik informasjon!

Du kan også sette i gang aksjon selv. Send gjerne leser-
brev, start Facebook-gruppe, organiser fakkeltog eller 
kontakt avisen som bibliotekbruker. Politikere ønsker 
å høre på velgerne sine, og stort sett hører de ikke så 
mye fra bibliotekbrukerne. Ikke vær redd for å si hva 
du mener.

Hva gjør jeg som jobber 
på biblioteket?
Meld inn informasjon om budsjettforslaget på norsk-
bibliotekforening.no/budsjett. Da kan lokalavdelingen ta 
tak, og sentralt kan vi se tendenser i landet.

Som bibliotekansatt kan det være begrensninger i hva 
du kan uttale deg om. Undersøk hva disse begrensnin-
gene faktisk er, og hvilke konsekvenser det har. Forslag 
til kommunebudsjett er for eksempel åpne, så du bør 
ikke ha kvaler med å fortelle om det til journalister og 
bibliotekets brukere. Derimot kan din egen mening om 
saken være bundet opp av lojalitet til arbeidsplassen.  
De fleste journalister og bibliotekbrukere ønsker imid-
lertid bibliotekets beste og kan agere på egen hånd. 
Som bibliotekansatt har du et ansvar for ytringsfrihet 
og demokrati i ditt lokalsamfunn.

Norsk Bibliotekforening er en uavhengig interesse-
organisasjon. Hvis du ønsker hjelp med stillingsvern og 
lignende bør du kontakte fagforeningen. Men stillings-
kutt betyr ofte et dårligere bibliotektilbud, og det vil 
Norsk Bibliotekforening gjerne være med og kjempe 
mot. Vi argumenterer alltid for bibliotekets brukere.
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Dette er medlemssidene frå Norsk Bibliotekforening.
Likar du det du les? Meld deg inn, då - eller verv ein venn!
Utgjevar: Norsk Bibliotekforening.
Lagast av: Kristin Storrusten.
Ansvarleg for bilaget: Mariann Schjeide
Kontakt: nbf@norskbibliotekforening.no / 23 24 34 30

Kommunebudsjett. Hjelp!?
I disse dager blir forslag til kommunebudsjett for 2016 lagt frem over hele landet. 
Hvert eneste år håper vi at dette er året vi kan juble for politikere og administras-
jon som satser på bibliotek, men likevel ruster vi oss for potensielle bibliotek-
katastrofer. Har du oppdaget en? Vi vil gjerne ha deg med på laget.

Hva gjør “lille jeg”?
Aller først tar du kontakt med styret i den aktuelle 
lokalavdelingen i Norsk Bibliotekforening. Du finner 
en oversikt på norskbibliotekforening.no/lokalavdelinger. 
Spør om de har hørt om budsjettkuttet, hva de har 
tenkt til å gjøre, og hvordan du kan hjelpe til. Kanskje 
har du informasjon om hvordan biblioteket brukes, 
kontakt med brukere av biblioteket eller vet noe om 
budsjettprosessen. Lokalavdelingsstyret blir veldig glad 
for all slik informasjon!

Du kan også sette i gang aksjon selv. Send gjerne leser-
brev, start Facebook-gruppe, organiser fakkeltog eller 
kontakt avisen som bibliotekbruker. Politikere ønsker 
å høre på velgerne sine, og stort sett hører de ikke så 
mye fra bibliotekbrukerne. Ikke vær redd for å si hva 
du mener.

Hva gjør jeg som jobber 
på biblioteket?
Meld inn informasjon om budsjettforslaget på norsk-
bibliotekforening.no/budsjett. Da kan lokalavdelingen ta 
tak, og sentralt kan vi se tendenser i landet.

Som bibliotekansatt kan det være begrensninger i hva 
du kan uttale deg om. Undersøk hva disse begrensnin-
gene faktisk er, og hvilke konsekvenser det har. Forslag 
til kommunebudsjett er for eksempel åpne, så du bør 
ikke ha kvaler med å fortelle om det til journalister og 
bibliotekets brukere. Derimot kan din egen mening om 
saken være bundet opp av lojalitet til arbeidsplassen.  
De fleste journalister og bibliotekbrukere ønsker imid-
lertid bibliotekets beste og kan agere på egen hånd. 
Som bibliotekansatt har du et ansvar for ytringsfrihet 
og demokrati i ditt lokalsamfunn.

Norsk Bibliotekforening er en uavhengig interesse-
organisasjon. Hvis du ønsker hjelp med stillingsvern og 
lignende bør du kontakte fagforeningen. Men stillings-
kutt betyr ofte et dårligere bibliotektilbud, og det vil 
Norsk Bibliotekforening gjerne være med og kjempe 
mot. Vi argumenterer alltid for bibliotekets brukere.
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Vi har flere virkemidler. Det vanligste er å sende et 
åpent brev eller høringssvar til budsjettforslaget. Dette 
sender vi til aktuelle aviser og journalister, og publis-
erer på våre nettsider. Det er gjerne signert av lederen 
i lokalavdelingen og lederen i Norsk Bibliotekforening, 
men vi samarbeider også med spesialgruppene våre, 
fagforeninger og andre interesseorganisasjoner for 
ekstra tyngde.

En uttalelse kan bygges opp slik:

•	 Hva er det vi reagerer på?
•	 Hvilke konsekvenser får det for lokalsamfunnet?
•	 Hvordan har utviklingen vært de siste årene (se 

Bok og Bibliotek 4/2015).
•	 Hva står i nasjonale strategier og lovverk om  

bibliotektjenester. Det skal følges opp lokalt.
•	 At kuttet er stort for biblioteket, men lite i den 

store sammenhengen. Bibliotek er billig måte å 
drive kommune på (helse, utdanning, integrering, 
levende lokalsamfunn).

•	 Vi ber om at kuttforslaget reverseres.
•	 Hvordan kan man satse på biblioteket videre?

Avhengig av hvor store konsekvenser kuttforslaget 
har, og tiden og ressurene styret har, bør flere tiltak 
vurderes.

Lag en intern liste med argumenter som dere kan 
bruke når dere skal kontakte flere. Ved å ha skrevet 
ned noen kulepunkter med hva dere vil ha frem, er det 
lettere at alle er enige om budskapet og hvorfor man 
argumenterer.

kunne alltid vært bedre
Ideelt sett bør man alltid informere godt om det man 
holder på med, slik at man får flest mulig med seg. Det 
krever imidlertid tid og innsats, og du bør ikke ha dår-
lig samvittighet hvis du glemmer å snakke med noen, 
eller synes at det er vanskelig å gjennomføre alt. Det er 
bedre å gjøre litt, enn ikke å gjøre noen ting.

Kristin Storrusten

Vi har også konsekvent for dårlig tid til å planlegge. I 
stedet for å piske seg selv for at man ikke startet for én 
måned siden - sett i gang nå og se hva du får gjort. Du 
vil bli overrasket over hva du kan klare på noen timer.

Du kan også tenke på at det som virker lite og enkelt 
for deg, ikke nødvendigvis er det for andre. Snakk sam-
men i styret om hva dere kan gjøre uten å slite dere ut.

Styrets samarbeid
Kontakt med biblioteket: Sørg for å få argumenter, 
bakgrunnsinformasjon og historie fra dem som jobber 
på biblioteket. Informer biblioteksjefen om hvordan 
dere tenker å gå frem.

Kontakt beslutningstagere: Sjekk hvem som sitter i 
ulike utvalg. Ta en telefon eller e-post. Politikerne er 
veldig positive til at man tar kontakt, slik at de kan få 
høre argumenter. 

Kontakt med medlemmene: Send ut e-post eller bruk 
medlemsmøte for å diskutere saken. Det er viktig å spre 
informasjon både for den aktuelle saken, og for å vise 
hvordan Norsk Bibliotekforening jobber.

Kontakt brukerne av biblioteket: Engasjerte brukere 
er særlig viktig i media. Spør om noen kan la seg 
intervjue. Kan lage Facebook-side hvor folk kan få vise 
sin støtte.

Kontakt med samarbeidspartnere: Norsk Bibliotek-
forening har blant annet spesialgrupper for skolebib-
liotek, barn og unge og mobile bibliotek, som kan ha 
innspill i kommunale prosesser. Hvis det er snakk om 
stillingskutt og -endringer bør fagforeningene konsen-
trere seg om dette, men det er veldig lurt å informere 
hverandre om hva man planlegger. Hvis dere har tid 
og ressurser kan dere gjerne tenke bredt om samar-
beidspartnere, og kontakte mange.

Hva gjør styret i lokalavdelingen?
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1. Samle fakta
Prøv å få med alle argument som taler for deres forslag. 
Rapporten trenger ikke være lang. Heller kort og riktig! 
Den skal være basen for politikerkontakt og leserinn-
legg.

2. Kartlegg: hvem mener hva
Finn ut om Regjeringen har ment noe om saken, har 
det vært diskutert i Stortinget, hvilke partier støtter 
saken din. Let først og fremst etter støttespillere og 
hvem du kan være nyttig for. Samle gjerne støtteuttalel-
ser fra andre organisasjoner.

3. Legg en slagplan
Lag en detaljert og kronologisk utformet slagplan. Hva 
er målsettingene for det du skal si? Hvilke delmål kan 
du oppnå? Når skal ulike ting skje? Og ikke minst – når 
fattes beslutningen?

4. Vær konkret
Kan du formulere det du vil i 1 setning? Kan du 
beskrive løsningen på 1 side? Kan du sette en prislapp 
på det? En del lobbyister er redde for det siste, men det 
er viktig for å tydeliggjøre hva det er snakk om.

5. Se løsninger
Du skal ikke syte eller prøve å kjefte en politiker på 
plass. Politikeren skal hjelpe deg. Oppfør deg deretter. 
Det er ikke sikkert at politikeren har samme svar på et 
problem som deg. Lytt til politikeren og ikke vær redd 
for å diskutere ulike løsninger.

6. Vær presis og 
på riktig sted
Følg med på når ulike saker behandles, og sørg for å 
være til stede da, og ikke en uke senere. Hvis du skal 
løse et problem, er det viktig å vite hvem som kan løse 
det, enten det er kommunen, fylkeskommunen, depar-
tementet eller Stortinget.

7. Vær åpen
Fortell alltid hvem du representerer og hva som er 
målet med kampanjen. Hemmeligholdelse er udemok-
ratisk og kan uansett slå tilbake på deg selv.

8. Ikke lyv
Hvis du ikke vet svaret på et spørsmål eller ikke har 
informasjonen foran deg: Lov at du skal finne svaret så 
snart som mulig og komme tilbake til det innen en viss 
tid.

9. Vær tålmodig
Det kan ta lang tid fra påvirkning til handling. Vær 
forberedt på motstand - men ikke gi opp.

10. Vær personlig
Vær profesjonell, men vis at dette er noe du brenner for 
selv. Fortell hvorfor du bruker biblioteket, og hvorfor 
dette er viktig for deg. Bruk hele deg som person, og 
husk at politikere også er mennesker.

10 bud for lobbyister

Dette er en forkortet utgave av en liste fra Bibliospettboka (2014), styrehåndboken for Norsk  
Bibliotekforening. Bibliospettboka har tips og råd for politikerkontakt, leserinnlegg, pressemelding 
med mer. Du kan laste den ned som PDF fra norskbibliotekforening.no/ressurser.
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Vi har flere virkemidler. Det vanligste er å sende et 
åpent brev eller høringssvar til budsjettforslaget. Dette 
sender vi til aktuelle aviser og journalister, og publis-
erer på våre nettsider. Det er gjerne signert av lederen 
i lokalavdelingen og lederen i Norsk Bibliotekforening, 
men vi samarbeider også med spesialgruppene våre, 
fagforeninger og andre interesseorganisasjoner for 
ekstra tyngde.

En uttalelse kan bygges opp slik:

•	 Hva er det vi reagerer på?
•	 Hvilke konsekvenser får det for lokalsamfunnet?
•	 Hvordan har utviklingen vært de siste årene (se 

Bok og Bibliotek 4/2015).
•	 Hva står i nasjonale strategier og lovverk om  

bibliotektjenester. Det skal følges opp lokalt.
•	 At kuttet er stort for biblioteket, men lite i den 

store sammenhengen. Bibliotek er billig måte å 
drive kommune på (helse, utdanning, integrering, 
levende lokalsamfunn).

•	 Vi ber om at kuttforslaget reverseres.
•	 Hvordan kan man satse på biblioteket videre?

Avhengig av hvor store konsekvenser kuttforslaget 
har, og tiden og ressurene styret har, bør flere tiltak 
vurderes.

Lag en intern liste med argumenter som dere kan 
bruke når dere skal kontakte flere. Ved å ha skrevet 
ned noen kulepunkter med hva dere vil ha frem, er det 
lettere at alle er enige om budskapet og hvorfor man 
argumenterer.

kunne alltid vært bedre
Ideelt sett bør man alltid informere godt om det man 
holder på med, slik at man får flest mulig med seg. Det 
krever imidlertid tid og innsats, og du bør ikke ha dår-
lig samvittighet hvis du glemmer å snakke med noen, 
eller synes at det er vanskelig å gjennomføre alt. Det er 
bedre å gjøre litt, enn ikke å gjøre noen ting.

Kristin Storrusten

Vi har også konsekvent for dårlig tid til å planlegge. I 
stedet for å piske seg selv for at man ikke startet for én 
måned siden - sett i gang nå og se hva du får gjort. Du 
vil bli overrasket over hva du kan klare på noen timer.

Du kan også tenke på at det som virker lite og enkelt 
for deg, ikke nødvendigvis er det for andre. Snakk sam-
men i styret om hva dere kan gjøre uten å slite dere ut.

Styrets samarbeid
Kontakt med biblioteket: Sørg for å få argumenter, 
bakgrunnsinformasjon og historie fra dem som jobber 
på biblioteket. Informer biblioteksjefen om hvordan 
dere tenker å gå frem.

Kontakt beslutningstagere: Sjekk hvem som sitter i 
ulike utvalg. Ta en telefon eller e-post. Politikerne er 
veldig positive til at man tar kontakt, slik at de kan få 
høre argumenter. 

Kontakt med medlemmene: Send ut e-post eller bruk 
medlemsmøte for å diskutere saken. Det er viktig å spre 
informasjon både for den aktuelle saken, og for å vise 
hvordan Norsk Bibliotekforening jobber.

Kontakt brukerne av biblioteket: Engasjerte brukere 
er særlig viktig i media. Spør om noen kan la seg 
intervjue. Kan lage Facebook-side hvor folk kan få vise 
sin støtte.

Kontakt med samarbeidspartnere: Norsk Bibliotek-
forening har blant annet spesialgrupper for skolebib-
liotek, barn og unge og mobile bibliotek, som kan ha 
innspill i kommunale prosesser. Hvis det er snakk om 
stillingskutt og -endringer bør fagforeningene konsen-
trere seg om dette, men det er veldig lurt å informere 
hverandre om hva man planlegger. Hvis dere har tid 
og ressurser kan dere gjerne tenke bredt om samar-
beidspartnere, og kontakte mange.

Hva gjør styret i lokalavdelingen?

5 2015.indd   2 13.10.2015   11:17:29

1. Samle fakta
Prøv å få med alle argument som taler for deres forslag. 
Rapporten trenger ikke være lang. Heller kort og riktig! 
Den skal være basen for politikerkontakt og leserinn-
legg.

2. Kartlegg: hvem mener hva
Finn ut om Regjeringen har ment noe om saken, har 
det vært diskutert i Stortinget, hvilke partier støtter 
saken din. Let først og fremst etter støttespillere og 
hvem du kan være nyttig for. Samle gjerne støtteuttalel-
ser fra andre organisasjoner.

3. Legg en slagplan
Lag en detaljert og kronologisk utformet slagplan. Hva 
er målsettingene for det du skal si? Hvilke delmål kan 
du oppnå? Når skal ulike ting skje? Og ikke minst – når 
fattes beslutningen?

4. Vær konkret
Kan du formulere det du vil i 1 setning? Kan du 
beskrive løsningen på 1 side? Kan du sette en prislapp 
på det? En del lobbyister er redde for det siste, men det 
er viktig for å tydeliggjøre hva det er snakk om.

5. Se løsninger
Du skal ikke syte eller prøve å kjefte en politiker på 
plass. Politikeren skal hjelpe deg. Oppfør deg deretter. 
Det er ikke sikkert at politikeren har samme svar på et 
problem som deg. Lytt til politikeren og ikke vær redd 
for å diskutere ulike løsninger.

6. Vær presis og 
på riktig sted
Følg med på når ulike saker behandles, og sørg for å 
være til stede da, og ikke en uke senere. Hvis du skal 
løse et problem, er det viktig å vite hvem som kan løse 
det, enten det er kommunen, fylkeskommunen, depar-
tementet eller Stortinget.

7. Vær åpen
Fortell alltid hvem du representerer og hva som er 
målet med kampanjen. Hemmeligholdelse er udemok-
ratisk og kan uansett slå tilbake på deg selv.

8. Ikke lyv
Hvis du ikke vet svaret på et spørsmål eller ikke har 
informasjonen foran deg: Lov at du skal finne svaret så 
snart som mulig og komme tilbake til det innen en viss 
tid.

9. Vær tålmodig
Det kan ta lang tid fra påvirkning til handling. Vær 
forberedt på motstand - men ikke gi opp.

10. Vær personlig
Vær profesjonell, men vis at dette er noe du brenner for 
selv. Fortell hvorfor du bruker biblioteket, og hvorfor 
dette er viktig for deg. Bruk hele deg som person, og 
husk at politikere også er mennesker.

10 bud for lobbyister

Dette er en forkortet utgave av en liste fra Bibliospettboka (2014), styrehåndboken for Norsk  
Bibliotekforening. Bibliospettboka har tips og råd for politikerkontakt, leserinnlegg, pressemelding 
med mer. Du kan laste den ned som PDF fra norskbibliotekforening.no/ressurser.
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Det må ha vore ganske openbert at vi ikkje hadde 
planlagt dette i lange tider. I mai hadde vi for fyrste 
gong praksisstudentar frå Høgskolen i Oslo og Aker-
shus, og det var desse som hadde ideen og planla på 
vårparten, før det vart fulgt opp av sekretariatet.

Vi hadde korkje tid eller ressursar til å lage ein stor 
kampanje sjølv, og var avhengige av at biblioteka 
ønska å bidra. Sentralt la vi vekt på grafisk materiell 
som kunne lastast ned, idear til arrangement og eitt 
framstøt mot media sentralt.

mykje aktivitet
Heldigvis synte det seg at biblioteka ville vere med, 
og over 100 presseoppslag syner at biblioteka nytta 
moglegheiten til å skaffe oppmerksemd om det dei 
gjer. Til å vere fyrste gongen var vi veldig nøgd med 
mengden aktivitet, og det var stor variasjon. Du kan 
sjå noko av det som vart gjort i ei liste:

norskbibliotekforening.no/2015/08/nasjonal-bibliotek-
dag-kva-skjer

Over 1200 “deltok” på Facebook-arrangementet. Vårt 
litt fjollete slagord “Klem en bibliotekar” førte vis-
stnok til mykje kroppskontakt, og til og med nokre 
lånarar som måtte kome dagen før for å “forhånd-
sklemme”. Vi høyrde også rykte om ein ivrig bibli-
otekar som trudde det var bibliotekaren som skulle 
klemme, og skremde ein stakkars vaktmester rundt 
heile huset i jakta.

Vi er glade for at alle typar bibliotek vart med, sjølv 
om hovudtyngda var folkebibliotek. Noko av målet 
var at biblioteka kunne få løfte frem seg sjølv, og 
dermed vise mangfaldet samtidig som det er éin 
biblioteksektor.

Gode Tilbakemeldingar
Kort tid etter Nasjonal bibliotekdag sendte vi ut 
evalueringsskjema på Biblioteknorge-epostlista. Vi 
fekk 150 svar. 80 % av dei som svarte hadde markert 
dagen i større eller mindre grad.

Nasjonal bibliotekdag
- kort oppsummert

Bibliotekpolitisk debatt arrangert av NBF 
Oslo/Akershus på Lørenskog bibliotek

God kake på Stryn folkebibliotek

Tilbakemeldingane var overveldande positive. Det er 
all grunn til å tru at vi vil gjenta dette neste år. Men 
vi fikk innspel som vi tek med oss:

Dato: Det er ikkje sikkert at det vert 26. august neste 
år. Vi valde slutten av august fordi det er i opptrap-
pinga av valkampen, men for skole- og utdannings-
bibliotek er det den travlaste tida på året. Kanskje 
flyttar vi dagen ei veke eller to?

Fagleg tyngd: Fleire ønska også at dagen skal løftast, 
med meir samarbeid med andre organisasjonar, 
internasjonalt og fagleg. Dette er absolutt noko å 
ta med seg, og no som vi har litt betre tid å tenkje 
på vonar vi at vi kan gjere noko med forankringa i 
bibliotekmiljøet og utanfor.

Betre førebudd: I 2016 gjer vi dette for andre gong, 
og kan ta med oss røynsla frå i år. Vi skal varsle tidle-
gare, og kanskje produsere noko materiell. Om du 
har innspel til korleis vi kan arrangere ein enno betre 
Nasjonal bibliotekdag høyrer vi gjerne frå deg.

Norsk Bibliotekforening tok for fyrste 
gong initiativ til ein nasjonal bibliotekdag 
i år - og det vart 26. august 2015. Her for-
tel vi litt om prosessen og kva slags tankar 
vi har før neste gong.

Kristin Storrusten
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oppildning av studentar
Å vere leiar av Norsk Bibliotekforening er finfine greier.

Noko av det kjekkaste av alt er å få besøke og halde gjeste-
forelesing for bibliotekstudentane ved utdanninga på  Høg-
skolen i Oslo og Akershus. Om hausten møter kommunikas-
jonsrådgivar Kristin Storrusten og eg tredjeårsstudentane, og 
deretter førsteklassingane. Det er jo den levande bibliotek-
framtida som sit foran oss der i auditoriet!

Vi er der sjølvsagt for å presentere Norsk Bibliotekforening 
og fortelje kva vi held på med, slik at dei skal forstå kva vi står 
for. Men vi er også invitert for å inspirere studentane til sjølv 
å bli drevne lobbyistar. Noko av grunnen til at vi er der, er 
sjølvsagt å verve medlemmar til Norsk Bibliotekforening - i 
september verva vi 20 på rappen!

Men mest av alt håper vi at dei vil kjempe for biblioteksaka 
når dei er ferdig med utdanninga. Vi treng dei nyutdanna 
med på laget frå dag ein. Da er det lurt å legge grunnlaget når 
dei er på spranget til å bli bibliotekarar.

Dialogen etter forelesinga er viktig. Vi snakkar med studen-
tane om framtidig yrkesliv og ikkje minst korleis studentane 
opplever bibliotekverda slik ho er i dag.

I forelesinga forsøker vi å vise kva ein interesseorganisasjon 
som oss arbeider med. Det kan vere ullent og uforståeleg med 
“lobbyverksemd”. Derfor er det viktig for oss å legge fram 
tydelege døme på korleis vi jobbar for biblioteksaka. Denne 

gongen snakka eg mykje om arbeidet med og rundt lanseringa av den nasjonale bibliotekstrategien i august. Vi snakka 
om korleis vi hadde arbeidd med #jatilbibliotek-kampanjen og opptakta til kommunevalet. Det var viktig å vise studen-
tane at dette er gøy å halde på med. Det nyttar. Det kjem faktisk noko ut av det!

Bibliotekbruker Ellinor Kvinnesland ble 
med på lesebingo på Tysvær.

Mari holder foredrag på Realfagsbib-
lioteket, Universitetet i Bergen I Vindafjord tok de med biblioteket ut!

Mariann schjeide

HiBuVe, campus Ringerike Haugesund folkebibliotek Bokoverraskelser og saftfontene på Rana folkebibliotek
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Det må ha vore ganske openbert at vi ikkje hadde 
planlagt dette i lange tider. I mai hadde vi for fyrste 
gong praksisstudentar frå Høgskolen i Oslo og Aker-
shus, og det var desse som hadde ideen og planla på 
vårparten, før det vart fulgt opp av sekretariatet.

Vi hadde korkje tid eller ressursar til å lage ein stor 
kampanje sjølv, og var avhengige av at biblioteka 
ønska å bidra. Sentralt la vi vekt på grafisk materiell 
som kunne lastast ned, idear til arrangement og eitt 
framstøt mot media sentralt.

mykje aktivitet
Heldigvis synte det seg at biblioteka ville vere med, 
og over 100 presseoppslag syner at biblioteka nytta 
moglegheiten til å skaffe oppmerksemd om det dei 
gjer. Til å vere fyrste gongen var vi veldig nøgd med 
mengden aktivitet, og det var stor variasjon. Du kan 
sjå noko av det som vart gjort i ei liste:

norskbibliotekforening.no/2015/08/nasjonal-bibliotek-
dag-kva-skjer

Over 1200 “deltok” på Facebook-arrangementet. Vårt 
litt fjollete slagord “Klem en bibliotekar” førte vis-
stnok til mykje kroppskontakt, og til og med nokre 
lånarar som måtte kome dagen før for å “forhånd-
sklemme”. Vi høyrde også rykte om ein ivrig bibli-
otekar som trudde det var bibliotekaren som skulle 
klemme, og skremde ein stakkars vaktmester rundt 
heile huset i jakta.

Vi er glade for at alle typar bibliotek vart med, sjølv 
om hovudtyngda var folkebibliotek. Noko av målet 
var at biblioteka kunne få løfte frem seg sjølv, og 
dermed vise mangfaldet samtidig som det er éin 
biblioteksektor.

Gode Tilbakemeldingar
Kort tid etter Nasjonal bibliotekdag sendte vi ut 
evalueringsskjema på Biblioteknorge-epostlista. Vi 
fekk 150 svar. 80 % av dei som svarte hadde markert 
dagen i større eller mindre grad.

Nasjonal bibliotekdag
- kort oppsummert

Bibliotekpolitisk debatt arrangert av NBF 
Oslo/Akershus på Lørenskog bibliotek

God kake på Stryn folkebibliotek

Tilbakemeldingane var overveldande positive. Det er 
all grunn til å tru at vi vil gjenta dette neste år. Men 
vi fikk innspel som vi tek med oss:

Dato: Det er ikkje sikkert at det vert 26. august neste 
år. Vi valde slutten av august fordi det er i opptrap-
pinga av valkampen, men for skole- og utdannings-
bibliotek er det den travlaste tida på året. Kanskje 
flyttar vi dagen ei veke eller to?

Fagleg tyngd: Fleire ønska også at dagen skal løftast, 
med meir samarbeid med andre organisasjonar, 
internasjonalt og fagleg. Dette er absolutt noko å 
ta med seg, og no som vi har litt betre tid å tenkje 
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og kan ta med oss røynsla frå i år. Vi skal varsle tidle-
gare, og kanskje produsere noko materiell. Om du 
har innspel til korleis vi kan arrangere ein enno betre 
Nasjonal bibliotekdag høyrer vi gjerne frå deg.

Norsk Bibliotekforening tok for fyrste 
gong initiativ til ein nasjonal bibliotekdag 
i år - og det vart 26. august 2015. Her for-
tel vi litt om prosessen og kva slags tankar 
vi har før neste gong.

Kristin Storrusten
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oppildning av studentar
Å vere leiar av Norsk Bibliotekforening er finfine greier.

Noko av det kjekkaste av alt er å få besøke og halde gjeste-
forelesing for bibliotekstudentane ved utdanninga på  Høg-
skolen i Oslo og Akershus. Om hausten møter kommunikas-
jonsrådgivar Kristin Storrusten og eg tredjeårsstudentane, og 
deretter førsteklassingane. Det er jo den levande bibliotek-
framtida som sit foran oss der i auditoriet!

Vi er der sjølvsagt for å presentere Norsk Bibliotekforening 
og fortelje kva vi held på med, slik at dei skal forstå kva vi står 
for. Men vi er også invitert for å inspirere studentane til sjølv 
å bli drevne lobbyistar. Noko av grunnen til at vi er der, er 
sjølvsagt å verve medlemmar til Norsk Bibliotekforening - i 
september verva vi 20 på rappen!

Men mest av alt håper vi at dei vil kjempe for biblioteksaka 
når dei er ferdig med utdanninga. Vi treng dei nyutdanna 
med på laget frå dag ein. Da er det lurt å legge grunnlaget når 
dei er på spranget til å bli bibliotekarar.

Dialogen etter forelesinga er viktig. Vi snakkar med studen-
tane om framtidig yrkesliv og ikkje minst korleis studentane 
opplever bibliotekverda slik ho er i dag.

I forelesinga forsøker vi å vise kva ein interesseorganisasjon 
som oss arbeider med. Det kan vere ullent og uforståeleg med 
“lobbyverksemd”. Derfor er det viktig for oss å legge fram 
tydelege døme på korleis vi jobbar for biblioteksaka. Denne 

gongen snakka eg mykje om arbeidet med og rundt lanseringa av den nasjonale bibliotekstrategien i august. Vi snakka 
om korleis vi hadde arbeidd med #jatilbibliotek-kampanjen og opptakta til kommunevalet. Det var viktig å vise studen-
tane at dette er gøy å halde på med. Det nyttar. Det kjem faktisk noko ut av det!

Bibliotekbruker Ellinor Kvinnesland ble 
med på lesebingo på Tysvær.

Mari holder foredrag på Realfagsbib-
lioteket, Universitetet i Bergen I Vindafjord tok de med biblioteket ut!

Mariann schjeide

HiBuVe, campus Ringerike Haugesund folkebibliotek Bokoverraskelser og saftfontene på Rana folkebibliotek
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Politisk påvirkning
I forbindelse med statsbudsjettet har Norsk Biblio-
tekforening bedt om høringsmøte i familie- og 
kulturkomiteen, og i kirke-, utdannings- og forskn-
ingskomiteen. 

Norsk Bibliotekforening vil arbeide opp mot parti-
enes programkomiteer for å få biblioteksatsing inn 
partiprogrammene for stortingsvalget i 2017.

Hovedstyret ber lokalavdelingene om å samle inn tall 
for folkebibliotekene i kommunebudsjettet, slik vi 
har gjort tidligere år.

Uttalelser
I en pressemelding fra juni ønsker Norsk Bibliotek-
forening meråpent bibliotek velkommen. Tilgang til 
fellesressurser utenom betjent åpningstid er en ekstra 
service til brukere, men kan ikke erstatte det betjente 
bibliotektilbudet og heller ikke kompensere for  
manglende biblioteksatsning. 

I en uttalelse fra oktober er Norsk Bibliotekforening 
kritisk til at Aschehoug forlag har trukket e-bøker 
fra Bokhylla.no, og at Aschehoug dermed svekker 
nasjonens hukommelse for digitalt innhold.  

Digidel
Norsk Bibliotekforening deltar i programgruppen for 
Digidel 2017. Programmet er lansert av Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet og skal øke digital 
kompetanse og deltakelse i befolkningen. Bibliotek 
vil bli en viktig del for å få til dette.

Internasjonalt arbeid
I tillegg til å få med seg mange seminarer, møtte 
leder og generalsekretær våre nordiske søster- 
organisasjoner på IFLA-konferansen i Cape Town.

Danmark har i to år arbeidet med prosjektet  
Tænketanken Fremtidens Biblioteker. I Sverige skal 
det utarbeides en større nasjonal bibliotekstrategi 
som skal ferdigstilles innen mars 2019. Kungliga 
Biblioteket har fått oppgaven og har nedsatt et eget 
sekretariat for arbeidet og utredninger. Det skal lages 
en ny lov for folkebibliotek i Finland som skal tre i 
kraft i begynnelsen av 2017.

Leder Mariann Schjeide ble valgt inn i IFLAs seksjon 
Management of Library Associations.

Nestleder Lars Egeland deltok i feiringen av Svensk 
biblioteksförenings 100-års jubileum i Lund i mai. 

Ann berit Hulthin

Saker fra hovedstyreT

Blue Shield
Norsk Bibliotekforenings leder deltar på vegne av 
IFLA i styret i Blue Shield Norge. Blue Shield har 
som formål å informere og påvirke myndigheter 
og fagprofesjoner til å ivareta kulturarven under 
væpnede konflikter eller ved katastrofer. Blue Shield 
har uttalt seg i media angående ødeleggelser av  
kulturminner i Syria. 

Tenketank
Etter inspirasjon fra Danmark, som i to år har hatt 
Tænketanken Fremtidens biblioteker, har hovedstyret 
begynt å kikke på mulighetene for et slikt prosjekt 
her hjemme. For øyeblikket arbeider vi med struktur 
og innhold. En slik tenketank vil være avhengig av 
økonomisk støtte utenfra.

Nye lokaler
Norsk Bibliotekforening er snart på flyttefot.  
Biblioteksentralen har solgt huset, og sekretariatet 
ser derfor etter nye lokaler å leie i Oslo. Det skal 
fortrinnsvis være i sentrum, og gjerne sammen med 
andre organisasjoner. 

Bibliotekparaplyen
Bibliotekparaplyen er et nettverk som arbeider for 
å styrke bibliotekenes formål på tvers av statlig og 
kommunal sektor. Nettverket består blant annet av 
flere fagforeninger, fylkesbiblioteksjefskollegiet,  
NOLUG, Norsk Fagbibliotekforening og oss.

17. november arrangerer Bibliotekparaplyen for 
første gang et seminar. Temaet er kunnskapsformid-
ling i den digitale tidsalder, basert på IFLAs trend-
rapport om økt fokus på informasjonstilgang og 
informasjonskunnskap.

Middag på hovedstyreseminar 28. september
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Norsk Bibliotekforening delte i 2013 ut Pådriverprisen for første gong. Pådriverprisen 
delast ut til ein person som er

•	 innovativ
•	 kreativ
•	 ein pådrivar i bibliotekfeltet

Pådriverprisen er modellert etter Movers & Shakers, som delast ut av Library Journal.

Premien er, forutan heider, ære og stor åtgaum, dekka reise og opphald til Det 75. bibliotekmøte i Tromsø i mars 2016. 
Der får vinnaren også høve til å presentere arbeidet sitt.

Vi håper på mange spenstige og gode forslag på personar som vi veit finnast der ute, men som ikkje alltid er like synlege 
for kollegaer og andre i omverda. Sjå deg omkring. Veit du om nokon som driv med noko heilt spesielt som du meiner 
bør kome opp og fram i lyset? Ikkje nøl med å tipse oss og nominere!

Send forslaget ditt til nbf@norskbibliotekforening.no.

Frist for å nominere er 9. november.

Utdelingen av Årets bibliotek blir torsdag 15. 
januar 2016 i Fritt Ords lokaler i Oslo sentrum 
Utdelingen er åpen for alle. Følg med på våre  
nettsider og Facebook for mer informasjon.

Under Det 75. norske bibliotekmøte i Tromsø skal NBFs pris deles ut. 
NBFs pris tildeles en person som har gjort betydelig innsats som har 
kommet norsk bibliotekvesen til gode. Alle styrer i lokalavdelinger,  
spesialgrupper, NBF og NFF kan komme med forslag på kandidater - 
og senest 8. januar 2016. 
Send forslag til nbf@norskbibliotekforening.no.

NBFs pris

Får vi tak i deg?
Sjølv om ein kunne tru at bibliotekfolk er dei beste 
til å finne att ting, er vi ganske sikre på at vi ikkje 
har oppdaterte e-postadressar og gateadressar til 
alle våre medlemar. Har du skifta jobb og dermed 
endra e-postadresse? Har du endra namn og num-
mer for å byrje eit hemmeleg dobbeltliv? Vi stiller 
ikkje spørsmål, men vil berre ha tak i deg. Send 
oppdatert informasjon til nbf@norskbibliotek-
forening.no, eller legg ein koda beskjed i den store 
bjørka ved midnatt.
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Et forsøk 
på innføring i 

Norsk Bibliotek-
forening

Hvem er jeg? hva gjør jeg her?

Alle NBF-medlemmer 
er automatisk med i en 
lokalavdeling.

Lokalavdelingene ledes av 
hvert sitt styre.

Agder (156)
Buskerud (124)
Hedmark (115)
Hordaland (248)
Møre og Romsdal (132)
Nord-Norge (300)
Nord-Trøndelag (83)
Oppland (88)
Oslo/Akershus (1117)
Rogaland (181)
Sogn og Fjordane (75)
Sør-Trøndelag (184)
Telemark (106)
Vestfold (141)
Østfold (142)

Spesialgruppene er åpne 
for alle NBF-medlemmer.

Spesialgruppene har egen 
ekstrakontingent.

Spesialgruppene ledes av 
hvert sitt styre.

Barn og unge (139)
Medisin og helsefag, 
SMH (198)
NBF Skole (211)
Norsk Musikkbibliotek-
forening (71)
Mobilis (53)
Referanse og fjernlån (92)
FlerKult (78)

Separat interesseorgan-
isasjon for alle som jobber 
i fagbibliotek og i doku-
mentasjons- og informas-
jonsområdet. (444)

Alle kan bli medlemmer i 
Norsk Bibliotekforening, 
både personer og institus-
joner. (3205)
Alle har stemmerett på 
landsmøtet, som avholdes 
annethvert år. Neste gang 
er 9. mars 2016.

Øverste organ mellom 
landsmøtene, og ledes av 
NBFs leder. Ansvarlige 
for politikkutforming og 
organisasjonen. (9)

Arbeidsutvalget (AU) 
består av 5 hovedstyrem-
edlemmer som forbereder 
hovedstyresaker.

De andre utvalgene skal 
følge samfunnsdebatten 
på sitt område og gi råd til 
organisasjonen. 

Internasjonalt utvalg (5)
Opphavsrettsutvalget (5)
Utvalg for litteratur-
politikk (6)
Utvalg for ytringsfrihet 
og demokrati (4)
Utvalg for e-bøker (6)

Sørger for daglig drift 
av organisasjonen. Seks 
ansatte, inkludert NBF 
Tidsskriftformidlingen.

KOLLEKTIVT 
TILSLUTTET

VELGERV
ELG

ER

OPPNEVNERANSETTER

Norsk Fagbibliotekforening

Valgkomité

Kontrollkomité

Rådgivende organerSekretariatet

Spesialgrupper

Hovedstyret

Landsmøtet

Lokalavdelinger

Tallene i parentes er antall medlemmer

Bok og Bibliotek utgis  
av ABM-media, og dis-
tribueres til alle medlem-
mer i Norsk Bibliotek-
forening.

Bladet er redaksjonelt 
styrt, men inneholder et 
medlemsbilag fra NBF.
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Nylig oppgraderte mobilen min seg 
og jeg fikk en såkalt digital assis-
tent. Samtalene med mobilen kan 

nå foregå slik:

Jeg: Åpne bibliofil
Mobilen: Pling – bibliofil åpnet
Jeg: Søk Jon Bing
Mobilen: Pling – søker jon bing

Og vips kommer lista over Jon Bing sine 
bøker i Bergen Offentlige Bibliotek sin ka-
talog opp på skjermen. I teorien… Forelø-
pig mangler det noen ledd for at dette skal 
bli helt sømløst, men i stedet for å knote 
med mobiltastaturet kan jeg si søkeordene 
og få de relativt korrekt inn i søkefeltet. 
Gjør jeg dette ute blant folk får jeg samme 
blikk som handsfree-tullingene fikk for 20 
år siden. Å snakke med mobilen sin er 
fortsatt ikke helt sosialt akseptabelt uten 
headset og mikrofon. Det normaliseres vel 
på samme måte som vi har vent oss til at 
det ikke lenger bare er bygdetullingene 
som fører lange samtaler med seg selv på 
fortau og torg.

Telefonen snakker tilbake til meg når 
det trengs. Den kan minne meg på ting, 
vanligvis for seint til å gjøre noe med det, 
den kan lese opp meldinger og ikke minst 
kan den gjøre ebøker om til lydbøker. Det 
siste er en stor glede når jeg går med blik-
ket på eboken på mobilen fra jobb til par-
keringsplass, og bare fortsette den samme 
boken jeg leste på skjermen i lydformat 
mens jeg kjører hjemover. Selvstyrende bi-
ler kan ikke komme raskt nok etter min 
mening. 

Hvordan ser det ut framover? Jeg er så 

heldig å ha noen lydner-
der i omgangskretsen og 
ser konturene av en fram-
tid der lyd får en helt an-
nen betydning enn det vi 
er vant til i dag. På Høy-
skolen i Bergen eksperi-
menterer de med lyd-
skulpturer og rom der du 
blir fortalt en historie ved 
å gå rundt i rommet og 
høre biter av historien alt 
ettersom hvor du er i 
rommet. Tenk om vi kun-
ne projisere lyd rundt 
omkring i biblioteket slik at bare den som 
står på et bestemt sted vil høre. Jeg ser for 
meg at dette kan ta diktformidling til nye 
høyder. 

Hvor glade vil bibliotekarene være i et 
biblioteksystem de kan snakke med? Når 
søket er en setning du sier rett ut i lufta, og 
svaret kommer rettet mot bare ditt øre? Når 
katalogiseringen blir en kommando til 
maskinen om å legge til et eksemplar til en 
post (som uansett er hentet fra Nasjonalbi-
bliotekets bibliografiske fellestilbud), og 
tildele eksemplaret et løpenummer og ak-
tivisere RFID-brikken. Sykemeldinger på 
katalogavdelingen på grunn av stive skul-
dre, senebetennelser og musesyke blir er-
stattet av halsbetennelse, slark i stemme-
båndet og lesping.

Stemmegjenkjenningssystemene har 
blitt så gode at de snart kan brukes til iden-
tifisering. Ingen lånekort, bare si navnet ditt 
til utlånsautomaten, så registrer den det du 
måtte ønske, om det er lån av en papirbasert 
bok, nedlasting av en ebok eller plass på et 

arrangement. Biblioteksystemene og nasjo-
nalt lånekort må snart bygge inn stemme-
mønster i registreringssystemet.

Dette avsnittet dikterer jeg direkte til 
datamaskinen. Jeg tror at datamaskiner 
som kan skrive ned det vi sier åpner opp 
nye muligheter for formidling av historier. 
Selv om det foreløpig ikke er noen stor 
kunst å diktere kan jeg tenke meg at vi 
framtiden vil få bøker basert på tekster 
som er diktert. Ting kan tyde på at det vil 
være en forskjell i hvordan disse tekstene 
vil oppleves i forhold til de som er skrevet 
på tastatur. Kanskje vi vil få en ny littera-
tur som minner mer om muntlig overleve-
ring? Jeg tror bibliotekfolk gjør lurt i å ut-
forske dette selv, både gjennom å prøve ut 
teknologien og gjennom å være oppmerk-
somme på denne nye fortellemåten som er 
så gammel.

En ting til ettertanke, hvordan vil vi 
oppfatte en lydbok basert på en diktert 
bok? ■

AV THOMAS BREVIK
«Dikte(re)nde bibliotekar»

BETABIB  

Snakk til meg!
Alle bibliotekfolk hevder høylydt at tiden for stillhet i biblioteket er forlatt og vi har gått inn i en ny 
og støyende tid. Teknologien lar oss ta dette noen steg videre om vi vil. Ikke bare kan vi snakke med 
hverandre i biblioteket, vi kan også snakke med PCene, nettbrettene og mobilene i biblioteket, og 
de kan svare tilbake. 

Digital assistent. Cortana er din personlige assistent på Windows 
Phone. Hun er der for å gjøre livet enklere og holde deg oppdatert om det 
som betyr noe for deg.
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Det er Kapittelfestival i Stavanger. 
NBF Rogaland har invitert til bi-
bliotekseminar. Christiane Ose-

stad-Schiz fra Stavanger katedralskole 
skal snakke om det modige skolebibliotek. 
Deltakerne sitter tause oppover seteradene 
i kinosal 9. Det er først når skolebibliote-
karen bruker trikset som får stumme elever 
til å snakke, at forslagene strømmer på. En 
bit sjokolade som belønning, løsner tunge-
båndene.

Osestad-Schiz, i likhet med andre skole-
bibliotekarer, sliter med at mange ikke vet 
hva et skolebibliotek egentlig er. Én ting slo 
hun fast: Et skolebibliotek er ikke det 
samme som et folkebibliotek i miniatyr. De 
har ulike roller. Skolebibliotekets hoved-
oppgave er ikke å låne ut skjønnlitteratur. 
Dets rolle er å være en pedagogisk støtte-
funksjon for skolens elever og lærere.

– Ved skolestart møter jeg opp hos 1. 
klassingene for å fortelle dem om mitt til-
bud, og lære dem om informasjonskompe-
tanse, sier Osestad-Schiz.

Motstand
Det er ikke bråkete elever som er hennes 
største problem. Hun liker de 550 bonus-
barna sine. Det er et privilegium å få hjel-
pe dem. Det er en annen stor gruppe hun 
sliter mer med.

– Lærerne er det vanskeligste med job-
ben min, slår hun fast.

Utenom skolestart for 1. klassingene, 
opplever hun at det er flere klasser hun 
ikke slipper inn i.

– Jeg får blant annet høre at dette blir 
for vanskelig for elevene. Det argumentet 
skjønner jeg virkelig ikke. Stavanger kate-
dralskole er det nærmeste vi kommer en 
eliteskole her i byen, sier Osestad-Schiz.

Men heldigvis består ikke arbeidsda-
gen bare av stengte klasserom. I løpet av 
de tre årene hun har jobbet i dette skolebi-
blioteket, ser hun en klar forbedring. Flere 
lærere bruker henne som en pedagogisk 
støttefunksjon nå enn da hun begynte. 

Mange elever oppsøker biblioteket for 
hjelp til å finne sekundærlitteratur. Ikke 
minst gjelder det 3. klassinger som skriver 
fordypningsoppgaver.

For å få gjennomslag i skolen, og få 
komme inn i klasserommene, er det viktig 
å ha ledelsen i ryggen.

– Heldigvis er jeg «gift med» rektor, 
smiler hun.

Må være rebellsk
Osestad-Schiz har en fortid som homoakti-
vist. Hun ser tydelige likheter mellom det 
å kjempe for de homofiles rettigheter, og 
det å kjempe for skolebibliotekarene. Beg-
ge grupper er lite synlige minoriteter. Hun 
opplever stadig at mange ikke skjønner 
hva en skolebibliotekar egentlig gjør. Og 
enda verre: Hun ser at mange skolebiblio-
tekarer ikke er stolte av jobben sin.

– Det er flere skolebibliotekarer som 
sier: «Jeg skulle jo egentlig ha jobbet i et 
folkebibliotek». Jeg skjønner ikke hvorfor 
det er så upopulært å jobbe i skolebibliote-
kene. Her får du sjansen til å skape din 
egen jobb, sier hun.

Et lite arbeidsmiljø kan være en årsak 
til skolebibliotekets lave status. Ose-
stad-Schiz er selv eneste bibliotekar på 
Stavanger katedralskole. Selv med mye 
energi, pågangsmot og aktivistisk legning, 
kjenner også hun at det er godt med kolle-
ger å støtte seg til.

–  Telefonen er et fantastisk hjelpemid-

del. Jeg snakker ofte med skolebibliotekaren 
på Hetland videregående skole, sier hun.

Lite støtte utenfra
Det er ikke bare uinteresserte lærere som 
er problematiske. Osestad-Schiz er heller 
ikke fornøyd med Høgskolen i Oslos inn-
sats. Hun synes ikke de gjør nok for skole-
bibliotekene.

– For eksempel: Hvert år ber Høgsko-
len i Oslo om praksisplasser til bibliote-
karstudentene. Hvert år sender jeg mel-
ding om at jeg har ledig plass. Men jeg 
hører aldri noe fra dem, sier hun.

Dårlig fylkeskommunal økonomi er 
også en trussel. Bibliotekene skjermes 
ikke for sparekniven når rektorene må be-
skjære skolens budsjett. Det er da det er 
viktig å være synlig. Å vise at skolebiblio-
tekaren er en god støttefunksjon til hjelp 
for lærerne.

– De rekker ikke over alle elevene de 
underviser. Vi kan hjelpe dem. Det er et 
privilegium å få jobbe med ungdommer. 
Jeg veileder dem, men slipper å vurdere 
dem. Dermed er jeg en trygg voksenper-
son, sier hun.

Er modig
Osestad-Schitz åpnet foredraget med å 
spørre: Hva kjennetegner en skolebibliote-
kar. Mot slutten av sitt engasjerte innlegg, 
sendte Osestad-Schiz en sjokoladeesk 
rundt i salen og gjentok spørsmålet.

Forslagene skilte seg vesentlig fra for-
slagene som beskrev en bibliotekar i folke-
biblioteket. Ved siden av å være opptatt av 
læring, mente deltakerne at skolebibliote-
karen var synlig, hadde pågangsmot og var 
en kaospilot. Altså mer i tråd med semina-
rets tittel: «Det modige bibliotek». ■

Den modige skolebibliotekar
TEKST OG FOTO: KJETIL S. GRØNNESTAD
FRILANSJOURNALIST

Christiane Osestad-Schiz har en fortid som homoaktivist. Hun ser tydelige likheter mellom det å 
kjempe for de homofiles rettigheter, og det å kjempe for skolebibliotekarene.

– Skolebiblioteket er en funksjon, ikke et sted. Jeg 
er biblioteket. Elevene mine skal kunne spørre 
meg om hjelp uansett hvor jeg er, sier Christiane 
Elisabeth Osestad-Schiz, skolebibliotekar ved 
Stavanger katedralskole.

Skolebibliotekets nettside ved 
Stavanger katedralskole:
http://www.stavanger-katedralskole.
vgs.no/Bibliotek

BIBLIOTEK  I  SKOLEBIBLIOTEK
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I biblioteket er 17 000 bokskatter bevart, resten 
av bøkene er spredt rundt i skap og hyller på 
slottet. Bøkene er ikke tilgjengelig for publikum 
på daglig basis, men man kan få hjelp til å 
søke gjennom arkivene etter materiale. (Foto: 
Devonshire Collection, Chatsworth)
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Velkommen til  
tretti tusen bokskatter
Et besøk i Chatsworth House er som å reise bakover i tid. Men slottet fra 1600-tallet inneholder mer 
enn fine møbler og gamle malerier. 

TEKST OG FOTO: LILL-KARIN NYLAND
FRILANSJOURNALIST

Det private biblioteket i Chatsworth 
House blir beskrevet som et av 
verdens vakreste. Slottet ligger 

sørvest for Sheffield i Derbyshire, Eng-
land, og ble påbegynt i 1688 etter at den 
første bygningen ble ødelagt i borgerkrige-
ne i 1640. I praktfulle omgivelser av grøn-
ne åser og glitrende elver, og med park og 
hage på over 400 mål, trekker slottet til seg 
bortimot en million turister hvert år. Den 
majestetiske bygningen har tre etasjer og 
over 120 rom, hvorav 30 er åpne for publi-
kum. Hundre personer har hel- eller del-
tidsjobb på eiendommen. Deriblant ar-
kivar James Towe, som har jobbet her 
siden 2011. Hans ansvar er å sørge for 
både sikkerheten for, og tilgangen til, bi-
bliotekets historiske samlinger. 

– Chatsworth er en unik setting for en 
unik samling. Jeg anser meg selv for å være 
svært så heldig som får jobbe her, sier han. 

Samlegal
Chatsworth er hovedsetet for Devonshires 
hertuger, og er fortsatt familiehjemmet til 
dagens hertug og hertuginne. I juni 2013 
sendte NRK den BBC-produserte tv-serien 
«Et herskapelig liv» herfra. De ulike gene-
rasjoner av hertuger har hatt sin lidenskap. 
Dermed er samlingen av kunstobjekter, 
malerier, tegninger, møbler, skulpturer og 
ikke minst; bøker, rimelig unik. Den første 
eieren var Sir William Cavendish. Han 
bygget det første huset allerede i 1553. 

– Det har alltid vært bøker på Chats-
worth. De eldste er teologiske verk fra 
1601, og er listet i testamentet etter Bess 
av Hardwick. Hun var gift med William 
Cavendish, og deres sønn ble den første 
hertugen. Han startet bygginga av nåvæ-
rende Chatsworth, forteller James Towe.

I dag er det rundt 17 000 bøker i bibli-
oteket, i tillegg til like mange titler arkivert 
og plassert andre steder i huset. 

– Samlingen består av bøker fra de siste 
seks århundrene, inkludert svært sjeldne ut-
givelser. Mesteparten av utgivelsene ble pu-
blisert mellom 1600 og 1850, men vi har også 
enda eldre materiale. Blant annet flere hun-
dre inkunabler, som stammer fra før 1500. 

Inkunabler er bøker trykt før 1501, i 
perioden mellom Gutenbergs første trykk, 
og 31. desember 1500. De kalles også 
«vuggetrykk», altså trykk fra boktrykker-
kunstens «tid i vuggen», og har stor penge-
messig og historisk verdi. 

Bokinteresse
Når man som turist vandrer rundt på 
Chatsworth, kan man se århundrene tre 
frem fra tapeter, møbler, kunstverk og litte-
ratur. Hver av hertugene og hertuginnene 
har satt sine spor, også på selve bygningen, 
som er formet av flere utbyggingstrinn. Og 
som fortsatt formes. Likevel vil James 
Towe spesielt trekke frem den sjette hertu-
gen. Han het også William Cavendish, og 
levde fra 1790-1858.

– Blant alle de som har vært med å pre-
ge Chatsworth-biblioteket, er han den vik-
tigste. Han konstruerte ikke bare bibliote-
ket slik det fortsatt er i dag, men begynte 
systematisk å samle bøker. Han arvet eien-
dommen i 1811, som 21-åring, og kjøpte 
umiddelbart inn store mengder antikke 
bøker og kunst. 

I biblioteket finner en bokelsker uvur-
derlige skatter. Eller hva skal man for ek-
sempel si til den vitenskapelige samlingen 
etter Henry Cavendish? Britiske Caven-
dish (d. 1810) var kjemiker og fysiker, og 
den første som påviste at gasser kan ha for-
skjellig kjemisk karakter. Før sin død ga 
han samlingen videre innad i familien, og 
slik kom den til Chatsworth. Bøkene har en 
nøkkelrolle i dag, og er fortsatt lette å iden-
tifisere – alle er stemplet med navnet hans. 

– Et av de viktigste kjøpene den bokel-
skende sjette hertugen gjorde, var boksam-
lingen etter Thomas Dampier, biskopen av 
Ely. For dette betalte han 10  000 pund, 
sier Towe. 

Hemmelig dør
I boksamlingen finner vi også bøker inn-
samlet og katalogisert av den politiske filo-
sofen Thomas Hobbes (d. 1679), som reg-
nes som en av de mest innflytelsesrike 
britiske tenkere. Han var privatlærer på 
Chatsworth. Også hans egne manuskripter 
og dokumenter er samlet her. 

– Boksamlingen reflekterer den rike 
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historien til hertugene i Cavendish-famili-
en. Den dekker et bredt spekter av tema, 
fra kunst og arkitektur til poesi og drama, 
naturhistorie og vitenskap, og her er bøker 
på mange ulike språk, sier Towe. 

Biblioteket er stengt for turistene, som 
stadig strømmer gjennom de åpne og nøye 
bevoktede rommene. Ikke så rart, siden 
menneskelig berøring av bøkene ville ha 
ødelagt dem. Man får kun stå i den ene åp-
ningen og kikke inn. Alle veggene i rom-
met er dekket fra gulv til tak med bøker.  
Midt på veggen er det et galleri som går 

rundt hele rommet. For å komme dit opp, 
må man finne den «hemmelige døra», for-
met som en bokhylle. Ser man nærmere 
etter, består bokryggene av tulletitler og 
fiktive forfattere. Da vet man at her er døra 
til de øverste hyllene. 

I rommet står også sofaer, stoler, bord 
og et piano, noe som indikerer bruken opp 
gjennom årene. 

Arkiv
Selv om biblioteket ikke er et vanlig bibli-
otek, med bøker til utlån, kan du likevel få 

innblikk i samlingene. Den gjøres nemlig 
tilgjengelig via husets eget studierom. Der 
kan man søke etter informasjon i arkivet, 
og siden få hjelp til å finne frem. De ansat-
te svarer også på et stort antall henvendel-
ser om Chatsworth og Cavendish-familien 
på epost og telefon.

– Arkivsamlingen er i seg selv fantas-
tisk, med 6000 bokser fulle av dokumenter 
om familien og eiendommen fra og med 
1600-tallet, sier James Towe. 

I 2011 ble det besluttet at alle de over 
30 000 bøkene på Chatsworth skulle kart-

Slottet Chatsworth House ligger vakkert til sør for Sheffield.
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legges systematisk. Ikke bare for å få over-
sikt over antall, sort og verdi, men også for 
å finne de som eventuelt trenger konserve-
ring. 

 – Det å ta vare på biblioteksamlingen, 
er et stort arbeid og ansvar i seg selv. Vi tar 
oppgaven alvorlig, og sørger blant annet 
for sikkerhet og riktig fysisk miljø. Når det 
er sagt, holder faktisk biblioteket en rime-
lig stabil atmosfære med tanke på lys og 
temperatur. De fleste bøkene er i bemer-
kelsesverdig god stand, sier Towe.

Innimellom må de likevel konserveres, 

og dette arbeidet blir gjort etter strenge 
faglige krav. 

Verdi
– Det er ikke tvil om at samlingen er unik 
i verdenssammenheng, og at den inne-
holder mange sjeldne og verdifulle bøker. 
Samlingen har selvsagt en verdi i penger, 
men jeg foretrekker å tenke på deres verdi 
som en global ressurs, og som en kulturell 
skatt, sier James Towe.

Om du blir stående og kikke lengsels-
fullt inn mot bibliotekets mange bokrygger, 

uten å kunne få lov til å bla i dem, er det 
likevel verdt pengene å besøke Chats-
worth. Stedets historie gjennom århundre-
ne er interessant nok i seg selv, og man kan 
fordype seg i temaer alt etter egeninteres-
se. 

Og ikke minst, tilbringe dagen i stedets 
eventyrlige hage, med fontener, labyrinter, 
sjeldne trær, kjøkkenhager, rosehager og 
kilometervis av turstier. ■
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LYSENDE POESI

MICHAEL STRUNGE
LIVETS HASTIGHED

Knuser uret
med mine tanker
– jeg lever kun
med livets hastighed

Skifter hurtigt
til en ny forklædning
– jeg behøver forandringer
med livets hastighed

Danner kontrast
behøver ingen camouflage
– død og træt af
ikke at være mig selv

Skifter farve
anarkistisk kamæleon
– kaster masken 
ændrer leveform

Mit sind
gror ud af mit hoved
– skiftede sind
efter at have været død. 

Endelig
lader det til at jeg ved nu
– at jeg ikke har
et uforgængeligt selv

Hvem ved
ved hvad ens selv er lig?
– jeg er ligeglad
skaber selv mit selv

Skifter fart
jeg har brug for fartskift
– jeg ændrer mit liv
før det ændrer mig

(Michael Strunge,  
Samlede Strunge 2015 s. 7)

LYRIKK  I  MICHAEL STRUNGE

48  I  BOK OG BIBLIOTEK 5/2015



AV STEFAN ANDREAS STURE,
LITTERATURVITER OG NORSKLEKTOR

Vet man kun litt om den danske po-
eten Michael Strunge (1958-
1986), så er det vel at han tok sitt 

eget liv 27 år gammel. Kanskje har man 
også noen fornemmelser om at han var 
punk-poet. Mye kan gjøres ut av at Strun-
ge er blant de unge døde og en genera-
sjonspoet. Han kan skrives inn i en dansk 
litterær tradisjon av revolusjonære og vi-
sjonære poeter som døde unge. Men det 
fyller bare samme funksjon som å gi han 
predikatet punkpoet, eller å kalle han ge-
nerasjonsdikter – at man kan putte Strun-
ge i en boks og håpe at man også kan legge 
på lokket. 

Men å betrakte Michael Strunge på av-
stand, som noe som er avsluttet, er å begå 
en feil. Det kan være fristende, selvsagt. 
Verket er avsluttet. Ferdig pakket for ana-
lyse, vurdering og tolkning. Heldigvis lar 
ikke lokket seg legge på. Strunges visjoner 
gjelder fortsatt, og det gjør også hans har-
de skyts mot vår sivilisasjon og sin egen 
samtid, som samtidig også er vår, her og 
nå. Vi trenger fortsatt Michael Strunge. 
Han sprenger fortsatt de rammene vi prø-
ver å gi han, og den energien han ga til det 

danske språk, og de øvrige nordiske, 
strømmer fortsatt fra hans poesi.  

Jørgen Gustava Brandt og Asger Schn-
ack skriver at Strunges liv og poesi ble 
opplevd som et felles anliggende av jevn-
aldrende diktere. Noe som viste seg i den 
store mengden sterke og gripende minne-
dikt som ble skrevet i anledning Strunges 
bortgang. At han fortsatt er viktig og mye 
lest i Danmark, bevitnes av at Samlede 
Strunge, en bok på 1005 sider med dikt, i 
2015 er ute i sitt 18. opplag. Det er også 
utgitt et utvalg av Michael Strunges es-
says, en biografi og i 2008 en bok i anled-
ning hans 50 årsdag. I løpet av høsten 
kommer det også en ny biografi, skrevet av 
Peter Rewers.

Michael Strunges betydning for nor-
disk poesi kan ikke overdrives. Diktene 
lever videre, i stadig nye opplag, det er en 
ting. I Danmark er han kanonisert, men 
også en del av populærkulturen – som når 
han i den danske TVserien Rita blir brukt 
for å symbolisere ungdomsopprør, outsi-
derskap og anarkisme. Hvor stor innflytel-
se han har hatt på nordiske poeter er van-
skelig å bedømme, men ingen kommer 

uberørt fra lesningen av hans dikt. Både 
diktboken Fremtidsminder og et utvalg av 
Strunges dikt har blitt utgitt på svensk, 
begge oversatt av Clemens Altgård. Det er 
vel heller ingen tvil om at de såkalte 
Malmö-poetene er tydelig inspirert av 
Michael Strunge.

Hos Michael Strunge finner vi en poesi 
som ville være en del av sin egen tid, som 
samtidig grep bakover og peker framover. 
Det er ikke en tidløs poesi, tiden er virke-
lig nærværende i hans dikt, det er derfor 
de er så rystende sterke – hans første dikt-
bok het Livets hastighed. Diktene er aktu-
elle og angår oss som lesere. 

Selv sa han: «Derfor er god poesi altid 
politisk, fordi det i sig selv er politisk at 
beskrive noget, som  ikke eksisterer offi-
cielt, i offentligheden, på arbejdspladsen, 
i aviser, og som politikere overhovedet 
ikke beskæftiger sig med.» Det er dette 
som er utenfor, men samtidig midt i våre 
liv, som Strunges dikt beskjeftiger seg 
med. Derfor skal vi lese hans dikt, fordi de 
lyser, og ikke bare kan opplyse oss – men 
også lyse inn i våre mørkeste kroker. ■
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I ein svært god artikkel som har fylgt meg sidan tidleg studietid 
skriv kunsthistorikaren Gunnar Danbolt om den poetiske di-
mensjon i språket. Han tek utgangspunkt i Roman Jacobsens 

kommunikasjonsteori. Og viser korleis det oppstår eit brudd når 
me les eller oppfattar noko anna enn det som står. Han viser til eit 
døme frå eigen barndom. I julesongen «Deilig er den himmel blå» 
der det tidlegare fanst eit vers som gjekk slik : «En konge uden 
mage…» Seinare har teksten blitt modernisert til «En konge uten 
like.» Bodskapen kjem klarare fram i den nye versjonen, men 
noko er blitt borte på vegen. Dei magiske bilda i hovudet på eit 
lite barn som prøver å sjå for seg denne spesielle kongen. Heilt 
utan mage. (Danbolt: 2000: 41 fl.)

Det er noko av det same som skjer med vår hovudperson Hol-
den Caulfield der han går langs New Yorks gater og overhøyrer 

ein liten gut som syng «If a body catch a body coming trough the 
rye.» (Salinger: 1979: 128, mi utheving) Brått har den seksuelle 
ladninga forsvunne. Dette er trass alt eit barn som tolkar slik han 
hugsar songen. Og ein ny og anna dimensjon opnar seg. Hovud-
personen vår tek desse linjene til seg. Då veslesystera vil vite kva 
han skal bli når han blir stor er dette det einaste han kjem på. Vår 
helt Holden vil vere «reddaren» som står i enden av rugenga og 
tek i mot barn som held på å falle utanfor stupet.

The Catcher in the rye har kanskje den beste innleiinga på ei 
bok eg nokon gong har lese. «If you really want to hear about it, 
the first thing you probably want to know is where I was born, and 
what my lousy childhood was like, and how my parents were occu-
pied and all and all that David Copperfield kind of crap, but I 

LESEOPPLEVING  I  J. D. SALINGER

ODDMUND KÅREVIK
BIBLIOTEKAR OG SKRIBENT

Min ven, 
Holden

Ein augustkveld stod eg i koret mitt og song «Comin’ through the rye.» Det er ei sviske, eller ein hit, 
frå Skotlands nasjonalskald Robert Burns. Eit par av linjene går slik:  “Gin* a body meet a body, co-
min thro’ the rye,Gin a body kiss a body, need a body cry;» Robert Burns er ein utprega romantikar. 
Den vaksne lesaren eller songaren skjønar kvikt at dette møte i rugen er noko seksuelt lada. Brått 
kom eg på boka eg hadde lese for ein del år tilbake, The Catcher in the Rye. Eg hadde aldri skjøna 
tittelen. Ikkje heilt. Før no.

*Gin er gamalskotsk for if.
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don’t feel like going into it...» (Salinger: 1979: 3) Snakk om å 
etablere ei forteljarstemme. Eg trur ikkje det kan gjerast meir ef-
fektivt og elegant enn dette. Det er forteljarstemma som ber og 
gjer heile verket. Holden Caulfields svartsyn og klarsyn. 

Å lesa boka kjennest som å starta på ein ganske mørk stad og 
sidan bli trekt endå lenger ned i ein spiral. Det blir verre. Visst 
noko ser ut til å løyse seg og det finst eit lite håp i sikte, kan du 
vere sikker på at det kjem eit svik rundt neste sving. Hovudper-
sonen vår er på mange vis skuld i dette sjølv. Holden Caulfield 
har veldig lita tiltru til vaksenverda. Diverre har han rett i mange 
av analysane han gjer seg. Det betyr ikkje at han handlar særleg 
smart. Han gjer mange ukloke val. Han blir sparka ut av nok ein 
skule. Han tek ei prostituert jente opp på hotellrommet, sjølv om 
han eigentleg berre vil snakka. Det går sjølvsagt ikkje særleg bra. 
Han inviterer ut den eine venninna han har og endar me å ditcha 
henne etter dei har stått på skøyter. Det hjelper på ein måte ikkje 
å seia unnskyld etter at du har sagt: «You give me a royal pain in 
the ass if you want to know the truth.» (Salinger: 1979: 148) Den 
sanninga vil nemleg venninna ikkje høyra.

I følgje Cappelen Damms nettside er boka seld i meir enn 75 
millionar på verdsbasis. Det er ekstraordinært. I alle fall for ei 
bok friteken frå alle tradisjonelle plot-skjema. Den vart gitt ut 
som vaksenbok. Men står som ei slags meisterlære i korleis skrive 
ei ungdomsbok og har sett mange spor. Både i film og i ungdoms-
litteratur. Eg ser at Robert Cormier kan sin Salinger. Til dømes i 
tittelvalet I Am the Cheese (1977), kor han tek utgangspunkt i ei 
anna truskuldig barneregle. Harald Rosenløw Eeg seier at The 
Catcher in the Rye var ein stor inspirasjon for han då han skreiv 

Alt annet enn pensum (2006) og kanskje alt anna han har skrive 
også? Eg ser spor av boka i filmen Ordinary People. Tyngda av å 
vere den som overlev då den perfekte broren døyr. Spora finst 
overalt. Sjølv Sonja Åkesson, den svenske poeten eg skreiv om i 
førre nummer, skriv i eit dikt at ho har lese The Catcher in th Rye 
og lagt merke til: « den sorgliga likheten/ mellom en skolpojke i 
New York/ och en hemmafru i Stockholm / kvarglömd i bakvenda 
maner / i ryckige rörelser / ingen räddare. (Åkesson: 2006: 62 fl.) 
For kven skal berga hovudpersonen vår? Den einaste både han og 
kanskje me som lesarar kan setja vår lit til er Old Phoebe. Som vel 
ikkje er så veldig gamal,  men veslesystera på 10 år. Ho ser 
hovudpersonen vår. Og ho er glad i han. På trass av alle dei dum-
me vala han gjer.

The Catcher in the rye er kan hende ei mørk bok. Den har i 
alle fall ei mørk historie som eg bevisst ikkje har gått inn på her. 
Likevel blir eg svært glad i hovudpersonen Holden Caulfield. Eg 
heiar på han. Og eg vil at det skal gå han vel. Eg ser det gode 
hjarta som skjuler seg bak alt det idiotiske han gjer. Han er ein 
slik ungdom eg somme tider møter. Ein som alle sjansar i seg. Blir 
han narkoman? Eller verdsberømt forfattar? Overlev han? Eller 
bukkar han under? Eg veit ikkje. Men han har sett djupe spor. 
Både i meg. Og i all ungdomslitteratur som har kome seinare. 

Eg veit i alle fall ein ting. At eg saknar Holden Caulfield når 
boka er ferdiglesen. At eg saknar stemma hans og at det han seier. 
Eg trur ikkje eg og Holden hadde vorte vener i røynda. Men i boka 
var me det. Og eg synst han var ein herleg ven å ha. Heilt annleis 
enn alle andre vener eg kjenner. ■

LESEOPPLEVING  I  J. D. SALINGER
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BIBLIOTEK  I  NY SJEF I HAUGESUND

Medieinteressen var stor. Spekula-
sjonene gikk på hvem som skulle 
bli neste biblioteksjef. For de har 

vært få. Haugesund har kun hatt fire bibli-
oteksjefer de siste hundre årene. Etter at 
lokalmediene slapp nyheten, stopper frem-
mede Hirzel på gata for å gratulere med 
den nye jobben.

– I tillegg til uventet stor medieinteres-
se, har jeg muligens en stil som skiller seg 
litt fra stereotypien folk har om hvordan en 
biblioteksjef skal se ut, sier hun som for-
klaring til at hun blir gjenkjent.

Det fikk deltakerne under bibliotek-
seminaret til årets Kapittelfestival i 
Stavanger oppleve da Hirzel entret scenen 
for å fortelle om visjoner, planer og hvorfor 
hun ville bli biblioteksjef. Piercing i øre-
ne. Kort rødt hår med skarp sideskill. Rød 
lebestift og svart jakke med matchende 
røde kanter. Røff og elegant på samme tid. 
De lekne og uhøytidelige bildene hun viste 
av seg selv på storskjermen, understreket 
at dette er en kvinne man legger merke til.

Lokket av ny organisering
Hun er utdannet bibliotekar, med fortid som 
biblioteksjef på Bømlo. De siste 11 årene 
har hun imidlertid jobbet i oljebransjen i 
Gassco, et statlig aksjeselskap som trans-
porterer gass fra norsk sokkel til Europa. 
Hun bygget opp Gasscos dokumentsenter, 
og satt i styret som ansatterepresentant. 
Jobben gjorde at hun har bodd i både Kø-
benhavn og i Dresden og Emden i Tyskland.

Hun hadde ikke planlagt å forlate olje-
bransjen med det første. Noe som lokket 
henne tilbake til folkebiblioteket var en 
nyorganisering i Haugesund kommune. 
Fra 1. januar 2015 ble biblioteket flyttet 
fra rådmannen til det kommunale foretaket 
Kultur og Festivalutvikling (KUF). Det be-
tyr at biblioteket, sammen med andre kul-
turaktører, nå ligger under kultursjefen.

– Denne organiseringen gir mye større 
potensial for samarbeid med andre kul-

turaktører i Hauge-
sund. Blant annet 
samarbeidet biblio-
teket i år for første 
gang med Filmfesti-
valen om et arrange-
ment i våre lokaler, 
sier hun.

Ulikt 
verdigrunnlag
En annen grunn til at 
hun vendte tilbake 
til biblioteket, var at 
hun som faglig outsi-
der ikke delte sam-
me verdier som de 
andre i Gassco. Hun 
ble ikke begeistret 
av oppnådde måltall 
på regularitet av 
gassleveranser til 
Europa, eller utbyg-
gingsprosjekt som 
holdt tidsrammene. 
Konsekvensene var 
bare tall. De hadde 
ingen umiddelbar 
betydning for henne, 
hennes barn eller 
venner.

Hun skulle uan-
sett flytte hjem til 
Norge i juli. Den le-
dige stillingen som 
biblioteksjef passet 
perfekt. Hun flyttet ikke bare hjem til Nor-
ge, men også hjem til biblioteket.

Bygg med behov
Haugesund folkebiblioteks hjem stod fer-
dig i 1967. Det ble tegnet av den lokale 
arkitekten David Sandved. Bygget er mid-
lertidig fredet som et kulturminne av varig 
verdi siden det regnes som et av Sandveds 
hovedverk.

Praktbygget gir Hirzel flere utfordrin-
ger fram mot dets 50-årsjubileum i 2017. 
Bibliotekbehovet har forandret seg mye 
siden 1967. Ikke minst med tanke på den 
nye rollen som arena for samtaler og de-
batt. Skal biblioteket være regionalt litte-
raturhus for Haugalandet, må bibliote-
kets lokaler omorganiseres fysisk, heis 
for rullestolbrukere må på plass, og det 
må investeres i scene og lyd- og lysan-

Visjonær, fargerik og synlig
– Dette skal en dag bli mitt, sa Marianne Hirzel en sen nattestime på vei til nachspiel. I dag er nat-
tas drøm blitt virkelighet. I august ble hun sjef for Haugesund folkebibliotek.

TEKST OG FOTO: KJETIL S. GRØNNESTAD
FRILANSJOURNALIST

Hjemkomst. – Jeg føler jeg har «kommet hjem». Det er her jeg hører til, sier 
Marianne Hirzel, nyansatt biblioteksjef i Haugesund.
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legg. Manglende vedlikehold må også tas 
igjen.

Alt dette koster penger. Ikke minst i et 
fredet bygg. At Haugesund som Terra-kom-
mune har slunken kommunekasse, bedrer 
ikke situasjonen. Likevel velger Hirzel å 
se optimistisk på framtida.

– Jeg må bli flinkere til å søke midler, 
sier hun.

Trekke inn nye brukergrupper
Hun forteller om drømmer og planer for bi-
blioteket, men også at hun ikke kommer 
noen vei hvis hun ikke greier å få de ansat-
te, og kultursjefen, til å tro på og dele hen-
nes visjoner.

Hun er ny i sjefstolen. Det er grenser 
for hvor mye hun har kunnet realisere. Li-
kevel nevner hun konkrete planer for å 
trekke nye grupper til biblioteket.

– Jeg ser at mye av det vi tilbyr, som Lit-
terær salong, passer for proseccodrikkende 
kvinner i 40-årene. Det vi mangler er tilbud 
for ungdom og menn. Derfor planlegger vi en 
kveld med øl og fotball. Jeg ønsker et lokalt 
bryggeri som sponsor, sier hun.

Hvorfor ikke? Det er ingen prinsipiell 
forskjell på pils og prosecco. Annet enn 
kjønnet på de som drikker det.

– Dessuten må vi ha en PR-strategi. 
Folk må få vite hva vi driver med. Min jobb 
blir å fronte biblioteket utad, sier hun.

Nyttig lærdom fra næringslivet
Den viktigste erfaringen hun bringer med 
videre fra Gassco, er at hun lærte å jobbe 
rasjonelt, lurt, og med fokus på høy kvalitet.

– I Gassco analyserte vi oppgavene i 
detalj, for å være fullstendig klar på hva 
som var forventet, hvordan vi kunne innfri 

forventningene og så gjennomføre det som 
måtte gjøres. I kultursektoren ser jeg ofte 
det jeg kaller «Fru Pigalopp syndromet». 
Det tar litt av, blir så voldsomt og svulstig 
at en mister målet av syne, sier hun.

Et fast blikk kan trenges når målet er å 
oppgradere et fredet bibliotekbygg. Hirzel 
vil også synliggjøre biblioteket. Kanskje 
utløser det flere midler når enda flere opp-
dager hva biblioteket driver med. I mel-
lomtida regner hun med at KUF gir flere 
fremtidige samarbeidsarrangement. 

– Jeg ser med glede og entusiasme frem 
til å ta biblioteket inn i en innholdsmessig 
spennende fremtid hvor praktbygget skal 
reise seg som Fugl Fønix fra asken til 
50-årsjubileet, sier den optimistiske bibli-
oteksjefen. ■

Debatt om nytt Røros-bibliotek 
Under en debatt 
i dagens biblio-
tek på Røros, var 
engasjementet 
stort både blant 
panel og publi-
kum angående 
morgendagens 
bibliotek på Rø-
ros. Hva biblio-
teket skulle 
inneholde var 
det bred enighet om, men hvor det skulle ligge var det mer 
diskusjon om. Svein Arne Tinnesand, direktør for sekreta-
riat bibliotekutvikling ved nasjonalbiblioteket, var en av 
paneldeltagerne. «Ønsker man at folk skal ferdes i sentrum 
så legger man et folkebibliotek dit. Bygging av nye folkebi-
bliotek har endret steder,» sa Tinnesand ifølge retten.no ■

Bibliotek på døra
Prosjektet «Bok på døra» 
bringer biblioteket rett til 
godstolen. Tilbudet gjel-
der for alle som har van-
sker med å komme deg 
til biblioteket. Seks bi-
bliotek i Sogn og Fjorda-
ne er i gang med prosjek-
tet, noe mange 
pensjonister er svært 
takknemlige for. «Det er 
nesten livsnødvendig», 
sier Olaug Joleik Kirkebø (85) til nrk.no/sognogfjordane. Kir-
kebø har lest bøker siden hun var fem, og hun kan nå fortsette 
med favoritthobbyen sin. Én gang i måneden kommer frivilli-
ge fra bibliotekenes samarbeidspartner Røde Kors på dør for 
å levere og hente bøkene. «Dette er ei fin ordning. Dei er 
veldig glade for at eg kjem», sier Røde Kors-frivillig Botolv 
Tennefoss. ■
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Fritt Ord og Festspillene i Bergen ar-
rangerte i sommer en paneldebatt om 
kunst og ytringsfrihet på Bergen Of-

fentlige Bibliotek. Bok og Bibliotek spoler 
tilbake og gir her noen glimt fra debatten.

– Vi er glad for å samarbeide, og gi 
Festspillene mulighet til å utvide de kritis-
ke rommene, og refleksjonsrommene rundt 
kunst og kultur, innleder ordstyrer og di-
rektør for Fritt Ord, Knut Olav Åmås. – 

Hvordan står det til med kunstens ytrings-
frihet? 

William Nygaard, styreleder i Norsk 
PEN, mener at det ikke finnes noen egen 
kunstnerisk ytringsfrihet, og at også kunst-
en må følge loven som andre ytringer.

– Loven garanterer og begrenser 
ytringsfriheten. Lovbrudd er ikke mer ak-
septabelt selv om det fremstår i kunstne-

risk drakt, sier han. Men en begrensende 
terskel ligger høyt i Norge for ytringen i 
alle sjangre. Og den ligger høyt for kunst-
en. Nygaard forteller videre at forbudet 
mot blasfemi nå var fjernet fra straffeloven. 
Dette ble gjort selv om religionsbespottel-
se skaper vold.

– Fjerning av blasfemiparagrafen kan 
stå i kontrast til de regionale og globale kon-
fliktene med terror og drap som nettopp er 

Kunstens ytringsfrihet er under sterkt press. Forskningsprosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge» viser at en 
stor del av befolkningen i Norge har liten forståelse for kunstnerisk frihet. Mer enn en av tre kunstnere mener å ha 
fått sin ytringsfrihet begrenset.

Kunstens ytringsfrihet
Debatt. Knut Olav Åmås innledet i sommer til debatt om ytringsfrihet på Bergen Offentlige Bibliotek. På bildet ses også Karin Hindsbo og William Nygaard. 
(Foto: Festspillene i Bergen)

MENINGER  I  YTRINGSFRIHET
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knyttet til religion, først og fremst islamis-
men, og det som oppfattes som provokasjo-
ner, sier han. Nygaard plasserer karikaturen 
i grensesnittet mellom journalistikk og 
kunst og mener den kan bidra til at vi blir 
mindre selvhøytidelige, mer åpne for 
selvinnsikt og bedret mellommenneskelig 
bevissthet. Dersom en provoserer religionen 
med en karikatur,  må en også ha en klar 
redaksjonell forankring og begrunnelse.

– En provokasjon som mål er kunn-
skapsløs og dialogødende. Det er den inn-
siktsfulle dialogen som skaper kontakt på 
tvers av politikk og religion, understreker 
han. Etikk er viktig og gir bevissthet om 
ansvar i kommunikasjonen.

– Etikken åpner for engasjement, de-
batt og kvalitativ kritikk lenge før jussens 
innskrenkning. Den løpende debatten er 
helt avgjørende og styrker vernet om den 
viktigste frihetsgaranti vi har for oss som 
ønsker reelle demokratier, nemlig ytrings-
frihet og ytringsfrihet for kunsten, sier Ny-
gaard.

Karin Hindsbo, direktør ved KODE 
kunst museum, tar motsatt standpunkt som 
Nygaard, og sondrer mellom ytringsfrihet 
og kunstnerisk ytringsfrihet. 

– Ytringsfriheten er avgjørende i et de-
mokratisk mangefasettert samfunn.  Hva er 
kunstens rolle om ikke å utfordre våre san-
ser og vårt syn på verden? Kunsten må og 
skal være fri. Ytringsfrihet er definert i 
menneskerettighetene og er et fundamen-
talt prinsipp i demokratiske samfunn, sier 
Hindsbo. Hun forteller videre at ytringsfri-
het innebærer retten til å ytre seg, men 
også retten til å tie, og å dele informasjon. 
I Norge er ytringsfriheten sikret i Grunnlo-
ven, og den har definerte begrensninger, 
som f.eks rasismeparagrafen i straffeloven. 
Så ytringsfrihet er ikke absolutt, samtidig 
som det er mer komplisert når det gjelder 
kunsten.

– Rapporten «Status for ytringsfrihet i 
Norge» inneholder en diskusjon om kunst-
ens posisjon i reglene om ytringsfrihet. 
Den sier at politiske og journalistiske me-
ningsytringer klart omfattes av grunnlo-
vens § 100, men at det er mer komplisert 
for kunsten, understreker hun. Felles er at 
alle disse ytringene finner sted i det offent-
lige rom,  men det er ikke det samme å 
mene noe, og å si meningen høyt der. I de 
ulike land, er det store forskjeller med 
hensyn til hvilke regler som gjelder for 
kunstnerisk ytringsfrihet. I Tyskland har 
man for eksempel et særlig vern for kunst-
neriske og vitenskapelige ytringer, men det 
har vi ikke i Norge.

– Skal vi regne kunst som politisk 
ytring, eller som en særlig sfære? Bør 
kunsten ha et særlig regelverk? Er kunst 
en del av et demokratisk samfunn på like 
fot med alt annet, eller er den ikke?, spør 
Hindsbo.

Marianne Hurum, styreleder i Unge 
Kunstneres Samfund har ikke opplevd å få 
ytringsfriheten begrenset.

– Kunstnerne har en offentlig rolle, og 
det krever at en stikker hodet frem. Jeg er 
mer bekymret for den digitale gapestok-
ken, sier hun, og peker på at jussen skjel-
ner mellom negativ og positiv frihet. 

– Negativ frihet er fravær av tvang og 
forbud, og den har vært sikret de siste 200 
år. Positiv frihet handler om individenes 
rettigheter og muligheter til å realisere mål 
og potensiale, sier hun og forteller videre 
at det i 2004 kom et infrastrukturkrav i 
Grunnloven. Dette innebærer at statens 
myndigheter skal tilrettelegge for en åpen 
og opplyst samtale.

– For billedkunstnere i Norge i dag 
handler det mer om mot enn juridiske pro-
blemer, mer om selvsensur enn om sensur. 
Selvsensur handler om mot og vilje til å stå 
utenfor eller være innenfor. Det å oppleve 
at motet svikter er ganske langt unna det å 
faktisk ha begrenset ytringsfrihet. Det er 
forskjell på å ikke tørre og å ikke ha lov til 
å si noe, sier hun. Begreper som sensur og 
begrensninger i ytringsfrihet vil hun ikke 
bruke på egen yrkesgruppe i Norge, for 
kunstnere i f.eks Russland og Tyrkia lever 
under forhold vi ikke kan sammenlikne oss 
med. I Norge i dag er det viktig å fokusere 
på mot fremfor å hevde seg sensurert. 

– Vegrer kunstnere seg mer enn før for 
å være ideologiske eller politiske i kunsten 
sin? spør hun og peker på at vi da må se 
hva som er vanlig i en tid. Når vi snakker 
om det som var før, mener vi ofte 70-tallet.  

– En «isme» som har påvirket mer og 
som vi fortsatt går i sporene av, er avant-
gardkunsten. Denne er ofte mindre ekspli-
sitt politisk enn mye av den politiske 
kunsten på 70-tallet. Den kunsten har en 
dynamikk i seg som hele tiden søker for-
andring, og som er subversiv og viktig for 
ordskiftet i et samfunn, sier Hurum.

Flemming Rose, utenriksredaktør i Jyl-
landsposten, og den som tok initiativet til å 
offentliggjøre karikaturen av Muhammed i 
2005, var også med i panelet.

– Karikaturstriden har satt ramme for 
diskusjonen om ytringsfrihet og grensene 
for ytringsfrihet i en globalisert verden og i 
multikulturelle demokratier, sier han, og 

peker på at debatten i dag handler om val-
get mellom et fritt samfunn og et fryktsam-
funn. Han viser til Natan Sharansky sin 
bok «The Case For Democracy», hvor 
fryktsamfunnets mekanismer defineres. 

– Noen av fryktsamfunnets mekanis-
mer har begynt å utspille seg i måten vi 
håndterer debatten om ytringsfrihet, dens 
grenser og selvsensur på, sier Rose. Sha-
ransky deler fryktsamfunnet i tre grupper: 
«De sanne troende», «dissidentene» og 
«dobbelttenkerne». 

 – De sanne troende utgjør 5 % og be-
kjenner seg til en ideologi eller et tanke-
sett som de forsøker å påtvinge hele sam-
funnet. Dissidentene er en liten gruppe 
som er villig til å betale en høy pris for å 
ikke underkaste seg fryktsamfunnets me-
kanismer, og utfordrer de sanne troende og 
deres forsøk på å påtvinge hele samfunnet 
egne normer og ideologi. Dobbelttenkerne 
utgjør 80 – 90 % og er ikke tilsluttet de 
sanne troende, men gjør heller ikke mot-
stand. Deres liv er karakterisert ved at de 
sier en ting i det offentlige rom og noe an-
net hjemme, sier Rose, og peker på at 
fryktsamfunnets mekanismer forårsaker 
selvsensur. Altså at man ønsker å si noe, 
men tier av frykt for konsekvensene. Det er 
viktig å være ærlige og innrømme når det 
faktisk er frykt som driver selvsensuren. Vi 
må også innse at når vi snakker om å ikke 
krenke religiøse følelser, så er det egentlig 
snakk om én bestemt gruppes følelser.

– Det finnes ti tusen religioner. Hvis vi 
skal være konsekvente om å ikke krenke, 
kan vi ikke si noe som helst. Og hvis vi 
skal være demokratisk konsekvente i et se-
kulært samfunn, så må vi heller ikke kren-
ke følelser hos dem som har investert noe 
av sin identitet i sekulære bevegelser og 
symboler, enten det er Karl Marx eller 
Adam Smith, sier Rose. Han peker på ut-
viklingen, særlig i USA, der mange mener 
å ha krav på å si fra dersom de blir utsatt 
for noe smertefullt eller kontroversielt.

– Ved noen humanistiske fakulteter i 
USA er det nå innført «trigger warnings». 
Det betyr at en lærer har plikt til å advare 
studenter mot innhold som kan være kren-
kende. Når det er offentlige debatter kan 
det etableres «safe zones». Studenten har 
rett til å forlate lokalet og gå til et sted med 
myke sofaer og muzak, der ingen kan ut-
sette dem for krenkelser, sier han. ■

Videre lesning:
Status for ytringsfriheten i Norge
http://goo.gl/I0FPRP
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– Det går jo an å håpe, sier Kjersti Rorgemoen 
og skuer bort på Sehesteds plass. Hun har ikke 
helt bestemt seg for hva hun skal gjøre nå hun 
en sjelden gang er på besøk i hovedstaden for å 
lansere den siste boken sin. Bortsett fra å snak-
ke med journalister.

Den første  boken hennes het «Purkene 
snudde seg» og ble betegnet som et «notat» på 
forsiden. «Vittig», «kort vei fra gråten på det 
ene øyet til latteren i det andre» og «oppvar-
ming til et solid forfatterskap,» sa kritikerne. 
Med den andre boken, «Håpet og festen» lover 
hun full fest på låven – eller gjør hun? 

– Jeg synes det er en litt trist tittel, sier 
Rorgemoen.

– Det blir ikke noe av festen. Hovedperso-
nen prøver å unngå høytider og brylluper, de 
typiske festdagene. Men forsøket på å fortrenge 
slike dager, gjør dem bare enda mer påtrengen-
de. Heldigvis kan det finnes trøst og fest i uten-
forskapet, for hun har venner i samme båt. Jeg 
ville ikke skrive om den isolerte karakter.

Kvinnelig tristesse
Rorgemoen skriver seg inn i en slags tradisjon 
i nyere norsk prosa hvor hovedpersonene er 

Navn: Kjersti Rorgemoen

Født: 1982 

Har skrevet: Purkene snudde seg (notat), og Håpet og festen (roman)

Sivilstand: samboer som er bibliotekar, ingen barn

Utdanning: Master i nordisk litteratur fra UiB

Livet på landet
Kjersti Rorgemoen debuterte for seks år siden med kanskje norgeshistoriens 
mest originale tittel. Nå er den vanskelige annenboken her. Blir det en fest?



TEKST: NINA KRAFT
FRILANSJOURNALIST
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yngre kvinner som lever ustrukturerte og 
litt tilfeldige liv (som forfatteren kanskje – 
bortsett fra at hun er jo forfatter – og skri-
ver om det – og da blir det jo straks noe 
annet) og omgås forhutlede eksistenser, 
mislykkede idehistorikere, fylliker, evige 
studenter som bor på skitne hybler hvor 
tapeten faller ned fra veggene i stor flak, og 
andre som er i hyppig nærkontakt med 
NAV. Det skjer ikke så mye – eller kanskje 
skjer det en hel del, men da mellom de 
sparsomme linjene – noen direkte hand-
ling er i hvert fall ikke å spore. 

– Med fare for å forenkle – for dette er jo 
klart forskjellige forfattere – men jeg har 
intervjuet Cathrine Knudsen, Merethe Lind-
strøm, Gine Cornelia Pedersen og din nav-
nesøster Kjersti Annesdatter Skomsvold bare 
for denne intervjuserien. Og det har blitt 
mye om universitetsutdannede kvinner i 
trettiårene som subber seg rundt i tilværel-
sen uten mål og mening og opplever seg selv 
som temmelig mislykkede…?

– Men har det ikke alltid vært mange 
menn som har skrevet om menn uten mål 
og mening? Kanskje jeg, eller vi – for du 
nevner jo flere medforfattere – forteller hva 
som egentlig foregår i tiden og samfunnet 
på en diskré, indirekte måte. Det er jo 
mange som lever slik, ikke minst unge 
akademikere, som ikke har fast jobb. Hun 
tilføyer:

– Men hvis vi nå får en serie kvinnelige 
hovedpersoner som ligner på mannlige 
outsider-protagonister som vi har hatt i alle 
år i litteraturen, så er jo det på en måte en 
sørgelig form for feminisme.

– Disse kvinnene bor ofte i et lurvete hy-
belhus eller studenthjem eller kollektiv. En 
psykolog fortalte meg forleden at huset er et 
gammelt symbol for jeg´et 

– Det er jo i så fall skrekkelig med tan-
ke på huset i boka (liten latter). Jeg kjen-
ner ikke disse psykologiske teoriene, men 
for meg er et slikt hus et bilde på en hen-

gemyrfølelse, at man er « stuck» i en slags 
lammelsestilstand og lengter etter en for-
andring, uten å tro at det er mulig. 

– Og midt opp det hele er du ofte mor-
som. Eller som Magna sier i «Da purke-
ne…» Handling har aldri vore mi sterke 
side, og å setje fyr på notata mine ville tru-
leg ikkje sende lagnaden min i noka inter-
essant retning.» Er du morsom med vilje, 
eller bare blir det sånn?

– Jeg prøver å ikke skrive vitser, og er 
ikke interessert i den latteren som oppstår 
fordi man har forventet et poeng. Det er 
mer interessant hvis latteren kommer fordi 
man som leser føler at«dette er sant.» Av-
standen mellom det personene tenker, og 
slik de lever, kan være formidabel – og ko-
misk. 

– Føler du deg kallet til å skrive om noe 
helt annet og lenger unna hverdagslivet – 
som krig, klimakrise, flyktninger?

– Jeg føler at jeg må ha greie på det 
hvis jeg skal skrive om det. Jeg vil ikke ta 
for store ord i min munn, må kjenne det for 
å si noe sant om det. Så jeg prøver å skrive 
om samfunnet  ut fra de perspektivene som 
jeg har tilgang til – med tekster som avslø-
rer en sårbarhet eller desperasjon – sprek-
ken i det vellykkede samfunnet.

Rodeo på purkene
Et av perspektivene er bygda i Norge. Da 
hun tok sin mastergrad i norsk litteratur på 
Universitetet i Bergen, skrev hun hoved-
oppgaven om Aasmund Olavsson Vinjes 
essays. 

Vinje er fremdeles en av Rorgemoens 
favorittforfattere  – og det viser seg at hun 
kommer fra en bygd rett ved siden av Vin-
je. Hun kommer dessuten fra en grisefarm 
som hovedpersonen i debutboken, riktig-
nok med 300 dyr, ikke som Vinjes lutfatti-
ge barndomshjem. Men jobbe på gården, 
det måtte både hun og broren, Sondre. Når 
33-åringen beskriver barndommen sin, sti-

ger det opp en eim av det 19. århundre:
– Broren min, som er to år yngre enn 

meg, og jeg lekte mest sammen, for det var 
langt til neste hus og vi traff få andre barn 
når vi ikke var på skolen. Vi red rodeo på 
grisene, husker jeg, og jeg tvang broren 
min til å leke med dukker. Vi pakket duk-
kene inn i koffert og tok dem med inn i 
skogen. Leken gikk ut på at dukkene skul-
le ut på en reise. 

Vi ble satt i arbeid tidlig. Det var mye å 
gjøre både i huset og i fjøset, og far krevde 
at vi tok i et tak. Slakt var vi med på også. 
Vi var jo glad i grisene, men hadde ikke et 
kjæledyrforhold til dem – de hadde ikke 
individuelle navn. Etter at en gris var 
skutt, og hodet skilt fra kroppen, pirket vi 
ut kulen fra hjernen og la den i smykke-
skrinet mitt, forteller hun og fortsetter:

– Vi måtte stappe stø – det er flis som 
grisene ligger på. En periode raspet vi fem 
tonn brunost på gården. Det var meieriet 
som hadde gjort en feil, og så fikk vi feilva-
ren til grisefor. Flesket smakte veldig godt 
etterpå.

– Dette lyder jo eksotisk?

– Ikke den gang. Husk hvor mange fle-
re bønder det var i Norge bare for 15-20 år 
siden. Det som er eksotisk nå, var vanlig 
da.

– Er det sant at bonden får sjokk når 
han går runden med fôret og det viser seg at 
en av grisene har snudd seg, for da ser han 
plutselig rett inn i en griserumpe?

– Det er helt sant. Grisene stod trangt i 
min barndom så de nesten ikke kunne snu 
seg, men sånn var hele landbruket får få år 
siden. Nå har broren min noen griser og de 
har et godt liv utendørs. De går og ruller 
rundt og velter seg i skogbunnen. Vil du 
se? 

Hun viser frem et bilde av en glad gris 
på mobiltelefonen. 

Filosofiske dyr
«Min Omgang i Ungdomen med Grisen 
kom meg til den største Nytten, daa eg 
skulde studere tysk Philosophi. Det var 
den sama blinde Samanheng i Slutnings-
rekkja utan Syn for aandfulle Innvendin-
gar i Oversetningen,» skrev Vinje. 

Om Rorgemoen ser den samme sam-
menhengen mellom griser og filosofi, vites 
ikke, men hun har åpenbart et forhold til 
filosofer, for de figurerer iblant i tekstene 
hennes. Et av filosofiens store temaer, 
selvmordet, har også sin purkeutgave.«-

Lenge hadde eg gått og grøssa over tanken på 
at kvart menneske (rettmessig) har ei oppleving 
av å vere ein hovudperson, protagonisten i sitt 
eige liv og at det dermed kunne seiast å trø 
bortimot sju milliarder hovudpersonar rundt på 
kloden.

Fra Purkene snudde seg
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Grisen ser seg sjøl, og til slutt måtte eg 
spørje far min, svinefarmaren, om grisen 
visste at han var ein gris. Far mi vifta ideen 
rakst, Dei veit ingenting!» ( ) Om dei had-
de vist at døden finst, så hadde det truleg 
vore enden på moderne landbruk. Om dei 
hade vist at døden eksisterer som ein mog-
legheit, kunne dei dyra som har eit forfer-
delig liv, og det gjeld alt i alt svært mange, 
teke livet av deg med det same!» 

– Det er mange dyr i bøkene dine. Er 
mennesker som dyr?

– Menneskene er jo dyr! Og jeg er vokst 
opp på bygda med husdyr og jakt, sier Ror-
gemoen og forteller at romanhunden Sonja 
har et historisk motstykke i en hund som 
faren hennes hadde som barn, mens hes-
ten«Kloke Hans», som også figurerer i tek-
stene hennes, var en hest som levde for ca. 
hundre år siden i Tyskland og som etter 
sigende behersket matematikk, kunne lese 
klokken og kalenderen, skilte mellom to-
nearter i klassisk musikk – og selvfølgelig 
forstod tysk. Filosofen og psykologen Carl 
Stumpf skal ha blitt inspirert av Kloke 
Hans i utarbeidelsen av sin fenomenologi.

– Det er finnes flere henvisninger til fi-
losofer og forfattere i bøkene dine også,  og 
du har vært sekretær for, og til tider skrive-
lærer på, Skrivekunstakademiet i Horda-
land. Hvor nyttig har denne akademiske 
ballasten vært?

– Som forfatter nyttig, men jobbmessig 

ikke i det hele tatt. Jeg synes det er for 
mange som tar høyere utdanning i humani-
ora uten å tenke på hva de skal få ut av det. 
På en av de første forelesningene jeg had-
de i nordisk, sa professor Atle Kittang at 
han synes det var merkelig at så mange 
studenter kaster bort tiden på noe så lite 
matnyttig. Det har jeg kjent en del på si-
den. Jeg er ambivalent. Broren min er 
snekker, og jeg misunner ham litt. Som 
snekker vet man hva man skal gjøre. Eller 
hvis du er maler og maler en vegg. Du tar 
opp kosten og smører opp og ned, opp og 
ned. Som forfatter vet du aldri nøyaktig hva 
jobben består i når du setter deg ned for å 
skrive. 

Til røttene
Den håndfaste og konkrete snekker- og 
malertilværelsen er nå kommet nærmere 
enn på lenge for Rorgemoren . Hun og 
samboeren, som er bibliotekar på Høgsko-
len i Rauland, har nemlig flyttet fra Bergen 
tilbake til traktene der hun vokste opp, 
Lårdal i Tokke kommune. Til et småbruk, 
med låve som har rast sammen og ellers 
store oppussingsbehov. De gjør det meste 
av oppussingen selv. 

– Det blir ingen griser. Vi planlegger to 
høner – maks. Samboeren min er forresten 
vegetarianer. 

– Du savnet landlige gleder?

– Ja – som å hogge ved. Jeg fikk mot-
orsag til jul. Og å gå på ski. I Bergen er det 
vått og mørkt hele vinteren. I Telemark er 
det hvitt og kaldt. Jeg liker å klippe gras og 
elsker å sette fyr på ting. For noen dager 
siden brant jeg store mengder med kvist.

  
– Blir den tredje boken du utgir preget 

av nye omgivelser?

– Det vil jo være dumt å annonsere på 
forhånd! Kanskje det. Men kanskje blir 
den enda mer essayistisk. Det blir kanskje 
enda flere dyr, det er mye elg og rev og rå-
dyr i skogen. ■

Et av Vinjes mest kjente essays i Ferda-
minne fra 1860 heter Grauten på Grut, og 
det siterer Rorgemoen beredvillig. Hun 
synes det er så flott at hun gjerne kunne ha 
lest opp hele, men nøyer seg med beskri-
velsen av grøten

«Det var Havregraut af det rette Sla-
get, det. Saadirne stodo med Piggar nett 
som Busti paa ein Griserygg, og svart var 
han som Ostegraut. Eg fekk god Mjolk og 
aat og aat, og det skurade ned igjenom 
Halsen, liksom naar Grantoppen verdt sli-
pat og dregjen neg igjenom Ovnspipa. Det 

var so det skalv i meg af all denne sæle 
Njoting med kver Biten. Men daa eg bar 
til at metna, tenkte eg paa at gjeva ut ei 
Lærebok i Etarvitenskapen (Gastronomi), 
der Grauten Paa Grut skulde vera fyrste 
Kapitelet. Storetarar skulde kjenna for ei 
Sæla det er, naar det soleides skrapar og 
riflar nedigjenom og river med seg gamle 
Matsyndir; men fyrst maatte dei liksom eg 
vera trøytte og skrubbsoltne og som ein 
Lutefisk utbløytte af Sveitting og Lau-
ging.»  

  -Vinje er stor. Jeg liker ham best som 

essayist og journalist, mer enn diktene. Og 
han er filosof også! Det er en friskhet i tan-
kebevegelsene hans. Han føles alltid som 
en nyhet selv om skrev for 150 år siden. 
Vinje stadfestet nynorsken som poetisk 
språk, og journalistisk og essayistisk 
språk, og han lagde mange nye ord. Som 
synonym for ordet diplomati kom han opp 
med«revagivnad». Fordi reven er slu og 
smidig. Det er kanskje ikke et ord som er 
så diplomatisk, så det vår neppe innpass i 
UD, men det var sånn Vinje så på diploma-
tiet.

Det hender eg får spørsmålet: Har du ikkje 
budd her veldig lenge? Då har eg alltid lyst til 
å svare Har du ikkje hatt det fjeset der veldig 
lenge?

Fra Håpet og Festen

Kjersti Rorgemoen går i bokhyllen:

Les Vinje!
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– Andre litterære forbilder?

– Tarjei Vesaas og Dag Solstad. Og es-
sayistene Pål Norheim og Tor Eystein 
Øverås. Olav H Hauge, særlig dagbøkene 
hans. Jeg er også glad i Henry Thoreau.

– Amerikaneren fra midten av 1800-tal-
let som bygde hytte i skogen for å leve enkelt 
og i pakt med naturen ved Walden Pond?

– Riktig. On Walden Pond er en studie 
av et forenkelt liv, en enkel, hyggelig og 
nøktern livsstil, tett på naturen. Jeg  synes 
naturskildringene hans er fantastiske. 
Thoreau tok et veldig annerledes valg i for-
hold til USAs markedskrefter med sin ster-
ke materialisme. Thoreaus  materialisme 

er en annen type. Han er glad i jakka si. 
Det er en eldgammel jakke som er en del 
av ham på en måte. Jeg liker denne formen 
for materialisme. Ellers er Dostejovskij et 
av forbildene, han er morsom.

– Mørk og tragisk og dyp, vel?

– Og morsom. Da jeg skrev Håpet og 
festen, leste jeg Opptegnelser fra et kjel-
lerdyp. Der er det en komisk avstand mel-
lom hvordan hovedpersonen tenker om seg 
selv og verden og hvordan han blir sett på 
av andre. Inni ham raser det med tanker, 
men når han er i  selskap sammen med stu-
diekamerater, blir han gående alene. Han 
synes de er noen brautende idioter, og de 
synes han er et stakkars krek. Han tenker 

at de bare skulle ha visst hvilke følelser 
han er i stand til å føle, hvilke tanker han 
er i stand til å tenke! men de merker knapt 
at han finnes i rommet.

 
– Har du vært sjåfør for bokbussen og 

truffet en like negativ bibliotekar som Borg-
hild Mørkedal i Purkene snudde seg?

– Nei, men lånt mye fra den. Bokbus-
sen kom til grendehuset da jeg var barn. 
Jeg lånte Roald Dahl og Ole Lund Kirke-
gård, som skrev artig illustrerte bøker om 
barn som gjorde pøbelstreker. Det gjorde 
jo Dahl også, de var veldig frigjørende. Jeg 
liker godt pøblene. ■

Jeg lånte Roald Dahl og Ole 
Lund Kirkegård, som skrev artig 
illustrerte bøker om barn som 
gjorde pøbelstreker.
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Køln er en kompleks by med over en 
million innbyggere. Her bor men-
nesker som kommer fra 180 nasjo-

ner. Over halvparten av barna er flerspråk-
lige, byen har et mangfoldig og 
internasjonalt kulturliv. Utover museer, 
teatre, konserthus, opera har den kjente og 
populære radio- og fjernsynskanalen West-
deutscher Rundfunk sitt hovedkontor i 
Køln. Dessuten er Køln den byen med flest 
gründere i Nordrein Westfalen (NRW). En 
gang i året arrangeres dataspillmessen ga-
mescom, verdens største dataspillevent. 
Dataspillprodusenter fra over 30 ulike 
land presenterer her sine produkter og 
mange spilluntusiaster kommer for å ut-
prøve de nyeste spillene. En annen popu-
lær hendelse er den internasjonale littera-
turfestivalen lit.Cologne, som arrangeres 
parallelt med Frankfurter Buchmesse 

For et folkebibliotek kan det være en 
utfordring å utvikle relevante, nye tjenes-
ter for brukere i en by som allerede har et 
livlig kulturelt tilbud. Det tyske bibliotek-
forbundet (dbv) synes at Stadtbibliothek i 
Køln klarer denne utfordringen så bra at 
biblioteket i høst ble kåret til Årets biblio-
tek, «Bibliothek des Jahres 2015». Jury-
medlemmene vurderer de nominerte bibli-
otekene etter kriterier som kvalitet og 
innovasjon i bibliotekarisk arbeid, frem-
tidsorientering, langvarig virkning, attrak-
tiv service, offentlighetsarbeid, internasjo-
nalt engasjement og regional og 
internasjonal nettverksbygging. Den tyske 
bibliotekforeningen fremhever i en presse-
melding at folkebibliotekets tjenester og 
service er påfallende godt tilpasset til mil-
lionbyens borgere. Tilbudene er mangfol-
dige, innovative og kreative. 

En stor del av bibliotekets arrange-
menter retter seg mot flerspråklige innbyg-
gere. Under overskriften «Kinder in aller 
Welt» arrangeres flerspråklig, høytlesning 
i samarbeid med barneskoler for å styrke 
barnas flerkulturelle identitet. Utgangs-
punktet for dette arrangementet er en bar-
nebok som er oversatt til flere språk. I nød-
vendige tilfeller kan foreldrene oversette 
teksten til sitt eget språk og lese teksten 

sammen med sine barn. Skolen inviterer 
foreldrene og elever til offentlig lesning. 
Bibliotekets medarbeidere sprer informa-
sjon om dette arrangementet, de skriver 
pressemelding og markedsfører arrange-
mentet i bydelen. Bibliotekets nettsider 
understreker at målet med arrangement er 
at barna skal oppleve at deres morsmål blir 
verdsatt i offentligheten. 

Et annet tilbud som kalles «Bibliothek 
Interkulturell» retter seg mot elever som 
deltar i språk- og integrasjonskurs for inn-
vandrere. Integrasjonskurs tilbys ofte av 
folkehøyskoler (Volkshochschulen/VHS). 
Stadtbibliothek Køln jobber sammen med 
VHS- kursledere og inviterer dem og deres 
elever til omvisninger i biblioteket, works-
hops, samtalegrupper og til små multime-
diale prosjekter. Biblioteket presentere 
seg selv som et attraktivt senter som tilbyr 
mange anledninger til uformelle samtaler 
og uformell læring. Bibliotekets rolle som 
flerkulturell møteplass vil sikkert øke i 
fremtiden, fordi byens forvaltning regner 
med at 7200 flyktinger kommer til Køln i 
2015, i tillegg til de over 5000 flyktninge-
ne som allerede bor i byen. 

Både kulturinteresserte og debattinter-
esserte innbyggere kan finne spennende 
og aktuelle arrangementer i Stadtbibliotek 

Kølns kulturprogram. Under overskriften: 
«Wissenswertes – Themen am Puls der 
Zeit» samles debatter med forfattere og 
foredrag som tar opp vitenskapelige emner, 
aktuelle hendelser i samfunnet. Et annet 
tilbud fokuserer på møter med forfattere 
som har tilknytting til byen Køln. Denne 
rekken har merkelappen «Das Rote Quad-
rat» og suppleres med tidsskriftet «Litera-
tur in Köln». Både tidsskriftet og «Das 
Rote Quadrat» er tilknyttet arkiver som 
forvaltes av Stadtbibliothek Køln. I etter-
krigstiden utviklet det seg i Køln et spen-
nende litterært miljø. Forfatteren Heinrich 
Bøll er kanskje den mest kjente represen-
tanten for dette miljøet. Stadtbibliothek 
Køln tar vare på manuskripter og doku-
menter av forfattere fra Køln i Hein-
rich-Bøll-Archiv og Literatur-in-Køln-Ar-
chiv.

I 2013 ble 5. etasje i hovedbiblioteket 
ombygget til en «makerspace». Biblioteket 
fikk 90.000 Euro fra kommunen og flere 
sponsorer og kjøpte blant annet en 3d-prin-
ter, flere nettbrett og sonic chairs. Investe-
ringen i ny teknologi har lønt seg, og i løpet 
av to år er det utviklet et mangfoldig tilbud 
av workshops som tiltrekker seg mange 
nye bibliotekbrukere. ■

Årets bibliotek i Tyskland
TEKST: KATHARINA AMMERMANN
SKRIBENT

Tilpasset. Jyryen mener at biblioteket i Køln er godt tilpasset millionbyens innbyggere.
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På en studiereise til USA på 80-tallet 
besøkte jeg en rekke fagbibliotek og infor-
masjonstjenester i amerikanske olje- og 
energiselskaper i Houston, Texas. Ett av 
mine vesentlige «funn» den gang – i tillegg 
til erkjennelsen at vi ikke hadde noe å 
skjemmes over i våre nasjonale oljeselska-
per og myndighetsorganer – var at mange 
av dem hadde bibliotekarer ansatt i spesi-
elle «ettersøkingsroller».  Disse stillinge-
ne var ikke formelt knyttet til biblioteket 
eller informasjonstjenesten, men det var 
bibliotekarer ansatt i fagavdelingene som 
informasjons- og søkeeksperter. De arbei-
det som rene «etterretningsagenter», for 
eksempel overvåket de åpne informasjons- 
og kunnskapskil-
der i særskilte (ut-
satte?) land og 
landområder hvor 
oljeselskapene 
hadde kommersi-
elle interesser, el-
ler var i ferd med, 
eller ønsket, å for-
malisere slike interesser en gang i fremti-
den. Bibliotekarene utarbeidet daglige 
rapporter til utvalgte medarbeidere i fagav-
delingen de jobbet i. Arbeidsoppgavene 
var nøye planlagt på oppdrag fra ledelsen 
og fagekspertene som trengte denne infor-
masjonen, og den ble målrettet kanalisert 
til dem.

Jeg har ikke sett at denne måten å ar-
beide på har vært, eller er, særlig utbredt i 
fagbibliotekene her til lands. I min tid i 

Norsk Hydro gjorde vi noen spredte forsøk, 
men falt raskt tilbake til den tradisjonelle 
måten å yte tjenestene på: et profesjonelt 
henvendelsessenter for litteratur- og infor-
masjonssøk på bestilling. Men det ble lik-
som noe annet. Fagavdelingene ivaretok 
selv overvåkerrollen, og brukte bibliot-
ektjenestene som et tillegg, og (i ettertan-
kens lys) antakelig til de mindre viktige 
eller lite presserende behovene.

Competitive intelligence
En god betegnelse på norsk ser det ikke ut 
som vi har (det sier vel også noe om hvor 
lite utbredt rollen er) – de engelske begre-
pene «Competitive Intelligence» eller «Bu-

siness Intelligence» 
ser ut til å være 
mest brukt. Sven-
skene derimot kal-
ler denne opp-
gaven for 
«omverdensanaly-
se». IKT-leveran-
dørene bruker na-

turligvis flittig disse begrepene som 
betegnelser på sine systemløsninger som 
skal hjelpe ledere og andre til å få tilgang 
til lagret (intern og ekstern) informasjon 
slik at de kan treffe gode beslutninger (be-
slutningsstøtte). Wikipedia definerer be-
grepene slik: «The action of defining, gat-
hering, analyzing, and distributing 
intelligence about products, customers, 
competitors, and any aspect of the environ-
ment needed to support executives and ma-

nagers making strategic decisions for an 
organization».

Egnet rolle for fagbibliotekar
En nylig utgitt bok om overvåking av om-
verdenen1 forfattet av svenskene Charlotte 
Håkansson og Margareta Nelke, begge 
med lang erfaring som informasjonsek-
sperter og «informasjonsovervåkere» i be-
drifter i henholdsvis Danmark og Sverige, 
argumenterer sterkt for at bibliotekarer har 
en viktig rolle å spille i disse sammenhen-
gene. Boken omtaler både metoder og 
verktøy og gir nærmest en oppskrift på 
hvordan bibliotekarer kan gå frem for å 
innta en mer aktiv og ledende rolle som 
«overvåkere» av strategisk informasjon. 

De hevder at bibliotekarer har en sær-
skilt kompetanse som gjør oss svært godt 
egnet som informasjonsspesialister innen 
omverdensovervåking. Vi har forståelsen, 
kunnskapen om kilder og metoder, og fer-
dighetene som skal til. Og vi har til dels 
metodeverket som bør følges – det vi bru-
ker i vår generelle informasjonssøking i 
biblioteket. Ikke bare det, mener de to for-
fatterne, vår spesielle kompetanse bidrar 
faktisk til både å videreutvikle og øke den 
forretningsmessige relevansen av, og kvali-
teten på, systematisk omverdensovervå-
king i virksomheter som benytter seg av 
bibliotekarer i slike sammenhenger. For 

1  Competitive Intelligence for Information Professionals. 
Chandos Information Professional Series Publishing 2015, 
ISBN 978-0-08-100206-3

Overvåking av omverdenen  
– mer relevant kan ikke  
fagbiblioteket bli
Vi vet at fagbibliotekene er utsatt for sterke endringskrefter fra ledelse, brukere, forleggere og 
databaseeiere, lovgivere og ikke minst fra teknologiutviklingen. Det tvinger bibliotekarene til å 
finne frem til mer kostnadseffektiv organisering og drift, nye arbeidsmåter og nye bein å stå på – 
som overvåking av omverdenen

AV KARL KALSETH
DAGLIG LEDER I KUNNSKAPSGARTNERNE AS  
(OG BLANT ANNET TIDLIGERE LEDER AV NORSK BIBLIOTEKFORENING)

Jeg har ikke sett at denne 
måten å arbeide på har 
vært, eller er, særlig 
utbredt i fagbibliotekene 
her til lands.
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den proaktive fagbibliotekar, eller fagbi-
bliotek, bør det ligge godt til rette for å eta-
blere en ny og verdiskapende rolle her for 
mange. Grunnlaget ligger der i våre vante 
arbeidsmetoder – det handler bare om å 
utvikle det videre slik at informasjonen 
som samles inn, 
målrettet kan 
«omsettes» i kon-
krete handlinger 
og beslutninger i 
fagenhetene.

Håkansson/
Nelke nevner i sin 
bok at det er ster-
ke motkrefter som mener at bibliotekarer 
mangler den nødvendige kompetansen til å 
kunne utføre slike oppgaver til det fulle, 
fordi det kreves betydelig mer kunnskap 
enn informasjonssøk. En tidligere dansk 
undersøkelse2 fra 2008-2009 konkluderte 
med at det var prematurt med bibliotekarer 
i denne typen oppgaver i næringslivet. I 
offentlig forvaltning var rollen tilsynela-
tende helt fraværende ifølge samme under-
søkelse.

Intet nytt – men nytt allikevel
Å følge med på hva som skjer i institusjo-
nens eller bedriftens omgivelser, har alltid 
vært en integrert del av et godt fagbiblio-
teks oppgaver. Men de fleste utøver denne 
tjenesten ut fra bibliotekarens eget initia-
tiv og forståelse av behovene, fremfor at 
den er gitt som arbeidsordre utgått fra virk-
somhetens strategiske behov, eller har et 
«intelligence» element i seg. 

Publikasjonene jeg nevner drøfter ikke 
det faktum at tidligere har dette feltet vært 
dominert av andre faggrupper enn biblio-
tekarene – det vil si av spesialister innen 
sine forskjellige fagområder, som for ek-

2  Business Intelligence og bibliotekarprofessionen. Danmarks 
bibliotekskole 2008-2009.

sempel kjemikere innen kjemiske virk-
somheter, medisinere og farmasøyter innen 
medisinsk- og farmasøytisk industri, geo-
loger og geofysikere innen oljeprospekte-
ring, for å nevne noen. Selv ble jeg møtt 
med skepsis da jeg som norsk medlem og 

etter hvert leder av 
komiteen for «In-
formation for In-
dustry» i den inter-
nasjonale 
føderasjonen for 
informasjon og do-
kumentasjon (FID) 
fortalte at jeg var 

bibliotekar. Den gang var bibliotekarer as-
sistenter for informasjonsekspertene. Til-
svarende var Nord IoD konferansene i en 
årrekke dominert av informasjonsspesia-
listene. Etter hvert har bibliotekarene 
overtatt mer og mer som den profesjonen 
som har mest å komme med på dette feltet. 
At det skjer, er den generelle trenden og 
det fremkommer også i Håkansson/Nelke 
sin bok.

Mer relevant kan ikke en bibliotektje-
neste bli

Dagens diskusjoner i fagbiblioteket 
handler om å bli mer relevant for virksom-
heten det er en del av. På hvilken måte 
skal vi arbeide fremover – og hva skal tje-
nestene våre være når brukerne har all 
verdens informasjon til rådighet med et 
tastetrykk. Jeg har tidligere3 referert til ar-
beidsmetoden «embedded librarian» som 
en vei å gå: at fagbibliotekaren arbeider i 
oppgaveløsende fagteam tett sammen med 
sine brukere der hvor de er til daglig, som 
informasjonseksperter med oppgaver som 
har direkte gevinster for brukernes ar-
beidsutøvelse og resultater.  Overvåking av 
omverdenen er et ytterligere steg i den ret-

3  Bok og bibliotek 2/2015

ningen: få bibliotekarkompetansen ut av 
biblioteklokalene og inn i fagavdelingene. 

Utfordringene fremover for biblioteka-
rer som ser et potensiale i å ta en ledende 
rolle i overvåking av omverdenen for virk-
somheten de arbeider i, blir å selge inn 
konseptet og de praktiske oppgavene for 
ledelsen i relevante fagavdelinger. At be-
hovet er der, er udiskutabelt. At bibliote-
kar-kompetansen kan bidra til en profesjo-
nell utøvelse av oppgavene, bør også være 
hevet over tvil. Og bonusen for bibliotek-
funksjonen er styrket posisjon. Mer inte-
grert i og relevant for virksomheten enn 
overvåking av omverdenen, kan ikke et 
fagbibliotek bli. ■

Fagforbundet for alle som jobber i bibliotek
Fagforbundet:
  ivaretar bibliotekansattes faglige 

rettigheter
 krever rett til heltid
 har stipendordning for medlemmer
   vil grunnlovsfeste det offentliges 

ansvar for kultur

Biblioteket skal:
  være et åpent og tilgjengelig møte-

sted
  være en arena for kunnskap og kultur
  være en ressurs for skole og lokal-

samfunn
  tilby digitale kunnskapsressurser

Velkommen som medlem! Send SMS Fagforbundet medlem til 1980. 
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Dagens diskusjoner i 
fagbiblioteket handler  
om å bli mer relevant  
for virksomheten det  
er en del av.

Eksperter. Forfatterne Charlotte Håkansson og 
Margareta Nelke har begge lang erfaring som 
informasjonseksperter.s. 68Frivillige. Asylotheket 
er et slags bibliotek som betjenes av frivillige.
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Gjennom prosjektet «Folkebibliotek 
som litteraturhus», finansiert av 
Nasjonalbiblioteket og Troms fyl-

keskommune, skal folkebibliotekene i 
Troms utvikles til aktive formidlere og uav-

hengige møtearenaer. Prosjektets mål er 
dermed i tråd med formålsparagrafen i fol-
kebibliotekloven. Prosjektet startet i 2014, 
og varer ut mars 2017. 

– Da lovendringen kom, tenkte vi umid-

delbart at dette måtte vi lage et prosjekt på. 
Troms fylke har mange små bibliotek, enhe-
ter som ikke har egne ressurser til å gå i gang. 
Folkebibliotekene ønsket også prosjektet 
velkommen, sier prosjektleder Aud Tåga. 

Veien fra stille rom 
til debattarenaer
FINNSNES: Mange små bibliotek, grisgrendte bygder og deltidsansatte ledere skal ikke være til 
hinder for at også Troms-bibliotekene blir litterære møtearenaer.

TEKST OG FOTO: LILL-KARIN NYLAND
FRILANSJOURNALIST
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Idémyldring
Utgangspunktet er at alle folkebiblioteke-
ne skal kunne ha en møteplassfunksjon. 
For som Tåga sier; loven gjelder for alle, 
uansett størrelse. 

– Vi har mange eksempler på små bi-
blioteker som gjør mye. Det trenger heller 
ikke å være flere hundre til stede på hvert 
arrangement. Men skal bibliotekene lyk-
kes i å bli møteplasser, må vi vite hva vi 
skal gjøre, og hvem vi skal samarbeide 
med, sier Tåga.

Nylig var ledergruppa i prosjektet sam-
let for idémyldring og innspill til formid-
lingsaktiviteter for 2016. Til stede var også 
Norsk forfattersentrum Nord-Norge og 
Nordnorsk forfatterlag. Dette er organisa-
sjoner fylkesbiblioteket ønsker å knytte 
tettere samarbeid til, nettopp for å danne 
et nettverk til bruk i bibliotekarrangemen-
ter. 

– For de ansatte på folkebibliotekene 
er det viktig å danne nettverk med de som 

organiserer forfatterne. Vi trenger noen å 
dra lasset med, både praktisk og økono-
misk, sier Tåga.

I prosjektfasen finansieres forfatterbe-
søk, debatter og foredrag delvis av pro-
sjektet. Etter prosjektets slutt blir utfor-
dringen å finne videre finansiering av 
litteraturhusrollen. 

Uvant rolle
Ikke alle kommuner i Troms har et utpre-
get tettsted, og flere av bibliotekene har 
leder i halv stilling. Når disse små enhete-
ne skal følge loven, byr det på utfordringer. 
Men utfordringene er ifølge Tåga til for å 
løses. 

– I samarbeid med andre kan bibliote-
kene oppfylle sin samfunnsrolle. Ta for ek-
sempel Dyrøy, en kommune med drøyt 
1000 innbyggere. Til et foredrag om andre 
verdenskrig kom nesten 100 personer. 
Dette fikk vi til takket være samarbeid 
med blant annet det lokale historielaget. 

En annen utfordring er å gjøre biblio-
tekene til et naturlig møtepunkt. For man-
ge steder er befolkninga rett og slett ikke 
vant til at det er på biblioteket det skjer. 
Tvert imot, man er vant til at biblioteket er 
en stille arena der man helst skal trå var-
somt for ikke å forstyrre de andre. 

– Mange biblioteker driver allerede, og 
har drevet med, formidling på ulike nivå. 
Men det har vært lite midler i omløp for å 
gjøre særlig mye. Når den nye oppgaven 
nå står foran oss, må vi tenke nytt, sier 
Tåga. 

Sjarmen med tarmen
I prosjektbeskrivelsen heter det: «For å nå 
prosjektmålet skal det organiseres felles 
formidlingstiltak, bok- og forfatterturneer 
og felles arrangementskalender, i trykt og 
digital form. Møteplassen skal utvikles i 
samarbeid med organisasjoner og institu-
sjoner utenfor bibliotekene, noe som forut-
setter tverrfaglig nettverksbygging i pro-
sjektets første del.»

På møtet ble mange ideer kastet i luf-
ten. Noen ble grepet og ført inn på kalen-
deren, andre landet aldri. 

– Hemmeligheten er å finne tema som 
engasjerer oss uten at vi egentlig vet det. 
Se for eksempel bøkene «Hel ved» og 
«Sjarmen med tarmen», sier Jan Tore 
Nordeng, som selv er forfatter. 

– Ja, og hva med været? Vi kan invite-
re en forfatter med ei bok om været, og 
kanskje en meteorolog? Eller noen fra 
klimaforskningen ved Polarinstituttet, sier 
litteraturformidler Ingrid Kongsvik ved 
Tromsø bibliotek. 

Skrivekurs om blogging. Samtale med 
foreldre om barne- og ungdomslitteratur. 
Foredrag om lauvmakk. Samarbeid med 
Universitetet i Tromsø. Debatt om det of-
fentlige rom. Den kalde krigen, kanskje 
med innlagt ekskursjon etter foredrag? 
Ideene er mange og varierte, til glede for 
kommende bibliotekbrukere i Troms. 

FELLESSKAP: Nettverksbygging og økt 
arrangør- og formidlingskompetanse skal utvikle 
folkebibliotekene i Troms. F.v. Åse Hansen fra 
Lyngen bibliotek, prosjektleder Aud Tåga, forfatter 
Jan Tore Nordeng, Kristin Strand Iden fra Lenvik 
bibliotek, Ingvild Holvik fra Norsk forfattersentrum, 
Anne Strømmesen fra Lavangen bibliotek og Ingrid 
Kongsvik fra Tromsø bibliotek. 
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– Vi kan gjerne ønske alle bibliotekene 
langs Finnmarkskysten inn i et samarbeid, 
for vi tror de har mye av de samme utfor-
dringene. Manglende eller vinterstengte 
veier setter likevel en fysisk stopper for 
det, sier fylkesbiblioteksjef Stine Qvigstad 
Jenvin.

Men også i Finnmark tas grep for å løf-
te folkebibliotekene. Det treårige prosjek-
tet «Finnmarksbibliotekene» har fått støtte 
fra Nasjonalbiblioteket.

– Det er første gang vi søker på vegne 
av alle bibliotekene i Finnmark. I prosjek-
tet samler vi bibliotekene i tre regioner ut 
fra beliggenhet og infrastruktur, og første 
bud er rett og slett at de ansatte skal møtes 
oftere og bli kjent, sier Jenvin.

I andre prosjektår skal man jobbe for 
kompetanseheving og formidling, men 

hele tiden skal de etablerte regionene opp-
rettholdes. Det betyr i praksis at man i fel-
lesskap utarbeider planer, søknader og 
strukturer. Man samarbeider også for å 
kartlegge behovet for kompetanse, og styr-
ke den der det trengs.

– I det tredje året skal regionene bli 
mer synlige. Sammen skal det etableres en 
felles kultur og holdning rundt servicetil-
budet i fylket, og en synliggjøring av bibli-
otekene både lokalt og regionalt, sier Jen-
vin. 

Bibliotekene skal for eksempel delta 
på festivaler og andre arrangementer, og ha 
samme profil. Regionsamarbeidet har alle-
rede resultert i at fire av seks Fritt Ord-søk-
nader fikk støtte.

– Vi ser at vi står sterkere når vi samar-
beider. I tillegg er det å møtes viktig for 

den enkelte ansatte. I et møte får vi ikke 
bare faglig oppdatering, men også erfa-
ringsutveksling og menneskelig utvikling. 
Og når vi kjenner hverandre, er det enkle-
re å ta kontakt senere, sier Stine Qvigstad 
Jenvin. ■

Finnmarksbibliotekene kraftsamler seg
FINNMARK: Vårt nordligste fylke har større avstander og mindre folk enn i Troms. Nå satser fylkes-
biblioteket på regionsamarbeid.

FINNMARK: – Vi ser en ny giv i Finnmarksbiblio-
tekene, sier fylkesbiblioteksjef i Finnmark, Stine 
Qvigstad Jenvin. (Foto: Hannele Fors)

Tilrettelegging 
For i det hele tatt å kunne kjøre foredrag, 
forfattermøter eller skrivekurs, for ikke å 
snakke om debatter, stilles det visse fysis-
ke krav til bibliotekrommet. Ikke alle en-
hetene trenger å kjøre store debatter, men 
noe tilrettelegging må til for å kunne være 
arrangør. 

– Det forrige prosjektet vi hadde, Bi-

bliotekrom i Troms, har satt bibliotekene 
bedre i stand til å oppfylle lovens inten-
sjon. For da handlet det nettopp om å ut-
forme rommet på en slik måte at det er 
enkelt å flytte på ting, og enkelt å ta imot 
forfattere, foredragsholdere og andre, sier 
Aud Tåga. 

– Det er kanskje ikke optimale forhold 
absolutt alle steder, men mye er allerede 

gjort. I dette prosjektet bidrar vi til enda 
mer tilrettelegging. 

Et litt artig eksempel på samarbeid så 
langt, er Lyngen folkebibliotek sitt fore-
drag med Sigrid Mogård, som syklet langs 
Afrika. Samtidig stilte den lokale sports-
butikken opp og kjørte gratis sjekk av sy-
kler. 

Samarbeid 
Et systematisk arbeid med nettverksbyg-
ging og økt kompetanse innen for eksem-
pel litteraturformidling, skal hjelpe folke-
bibliotekene til å oppfylle lovens intensjon. 
På Lenvik folkebibliotek ble prosjektmøtet 
avsluttet med politisk debatt. Debatten ble 
holdt i samarbeid med lokalavisa Troms 
folkeblad, og i amfiet i Kunnskapsparken 
var det ikke ett ledig sete.

– Vi tok initiativ til debatten, og avisre-
daktøren sa ja med det samme. Det er et 
fint eksempel på fruktbart samarbeid, sier 
Aud Tåga. 

Og nettopp samarbeid med organisa-
sjoner og institusjoner er en nøkkel for å 
nå målet. 

– I hver kommune finnes mange aktu-
elle samarbeidspartnere, det gjelder bare å 
finne frem til dem. Og ikke minst, fortelle 
dem om muligheten for samarbeid med bi-
blioteket. ■

TREÅRIG: Aud Tåga leder det treårige prosjektet i Troms.
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Det virker passende å begynne med 
et paradoks eller to. For hvordan 
kan følgende ellers forklares: Nor-

ges i særklasse mest kjente og spilte sam-
tidsdramatiker, som med sine 33 verk for 
scenen er kjent fra Shanghai til Paris, fra 
Bangladesh til Stockholm, har en sterk 
gudstro som svært mange i hans tallrike og 
begeistrede publikum neppe deler. Men 

kanskje nettopp derfor er han så mye spilt. 
Verdikonservativ, sosialistisk katolikk. 

Nynorskmann fra Strandebarm som har 
erobret verden. Forfatteren som fore-
trekker stillheten og mener ord stiller seg i 
veien for sannheten. Den nyomvendte ka-
tolikken som mener det er en synd at stabi-
le homofile par ikke får ta del i nattverds-
sakramentet og som gjerne hadde tatt imot 

kvinner som prester i sin nye kirke (men 
holder på sølibatet for katolske prester av 
begge kjønn). 

Fosses liv og diktning fremkaller det 
ene paradokset etter det andre. Eller kan-
skje ikke? For tilsynelatende motsetninger 
kan henge sammen på mystisk vis, og det 
er i det kristne mysteriet vi må lete etter 
essensen i Fosse, mener Eskil Skjeldal. 

Mysteriet Jon Fosse

Jon Fosse er blitt katolsk. Dermed passer han for alle – protestanter og kvekere og gnostikere og 
ikke-særlig-troende og f eks buddhister.

TEKST: NINA KRAFT
FRILANSJOURNALIST
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Han er selv konvertitt (var tidigere prest i 
den norske kirke) og har skrevet en samta-
lebok i form av et langt intervju med Jon 
Fosse. Det er hit vi må gå for å få Fosse i 
tale, for vanlige intervjuer har forfatteren 
sluttet å gi. De tar for mye plass og skygger 
for det egentlige. Nå vil han vie seg til ek-
sistensen og Gud og sin diktergjerning – 
som for Fosse er ett og det samme.

Gud – ikke dogmer
– Hvorfor er teaterstykker fra en forfatter 
som setter seg opp som nærmest et motstyk-
ke til  alt det som det skrikes høyest opp om 
i vår tid, blitt så veldig populære?

– Jeg tror det er noe helt allment i det Fos-
se skriver.  Det er noe rått og genuint og 
ikke-kulturavhengig i tekstene. Alle kan 
kjenne seg igjen i hans tidløse og nesten 
stedløse univers. Vi har alle det til felles at 
vi er alene her i verden, vi bli født alene og 
dør alene og imellom de 
ytterpunktene er vi også 
mye alene, selv om vi øn-
sker vi å være i et felles-
skap hvor vi bli forstått og 
elsket. Dette handler styk-
kene hans om: Fødsel, 
død, felleskap, ensomhet.

– Jeg synes nesten det er 
uhøflig å spørre om dette 
siden du også har konver-
tert, men når man går over 
til katolisismen i våre 
dagers liberale samfunn, 
synes nok mange at man 
må svelge en del kameler, altså godta en 
masse merkelige gammeldagse dogmer om 
seksualmoral osv…

– Den katolske morallæren er ikke ho-
vedårsaken til at han har konvertert. Det 
som teller for ham, er det mystiske i den 
katolske troen, ikke Kirkens seksualmoral, 
sier Skjeldal og utdyper: 

– Katolisismen defineres, i motsetning 
til lutheranismen – og særlig den pietistiske 
lavkirkelige utgaven som Fosse vokste opp 
med –  ikke ut fra moralen som kjennetegn 
på troen. Rett livsførsel er ikke et omdrei-
ningspunkt i Fosses konversjon. Det er 
mysteriet – det Hellige, Gud, sier Skjeldal.

Gud, altet, intetheten 
Eller i Fosses versjon altet eller intetheten. 
For alt dette kan være det samme, slik han 
ser det. Fosse liker ikke å gi Gud navn – 
det er å definere Gud, og det kan vi men-
nesker ikke gjøre. 

I intervjuboken sier han: ««I byrjinga 
var ordet,» som det heiter. Og kanskje våger 
eg å seia at noko av Gud er tilstades i språ-
ket, og den verkelege diktninga. Sjølv om eg 
ikkje liker å seia det høgt. Det er slikt som 
ikkje kan seiast. Det er slikt som skal seiast 
gjenom togn. Som berre kan seiast gjennom 
togn. Det heilage kan berre synast fram med 
at det vert løynt. Det heilages vind kan ber-
re merkast, ikkje seiast.»

– Det er noe i dette å være fornøyd med lite 
her i verden og å være hundre prosent i øye-
blikket, ikke la seg distrahere, som vi ser hos 
Fosse og som minner om østlige religioner. 
Er han påvirket av f. eks. buddhismen?

– Han trekker linjer mellom buddhisme og 
kristendom i boken. Han er også påvirket 
av kristne mystikere som Mester Eckhart 
(1260-1327, journ. anm.) og trekker stadig 
forbindelseslinjer til kristne tradisjoner 

som kan minne om østlig 
filosofi. Som i «Gud er i alt 
om er, han er del av alt som 
er, men at Gud ikkje er 
noko avgrensa, noko som 
kan definerast slik og slik, 
han er ikkje noko objekt, i 
ein visst tyding ikkje noko 
som eksisterar, som finnst. 
Gud er «absolutt vere», 
han er «sjølve vere», han 
er «rein røyndom »  

I boken forteller Fosse 
om en nær døden-opple-
velse som han sier helt 
klart er det om gjorde ham 

til dikter: Han var ute for en ulykke da han 
var sju år, fikk kuttet arteriene  og holdt på 
å blø i hjel. Da opplevde han at det steg 
«noe» over husene. Noe gyllent la seg over 
både ham selv og alt annet – han var som 
inne i den gyldne skyen. Siden har han 
ikke vært redd for døden. (De som har sett 
oppsetningen som nettopp har gått på Na-
tionaltheatret, «Morgon og kveld», vil 
kjenne igjen dette i en passasje mot slutten 
av stykket.) 

Gud og diktningen
Fosse trekker veldig direkte forbindelseslin-
jer mellom diktning – det vil si det han kaller 
god diktning – og mysteriet. «Den store litte-
raturen openberrar noko som ikkje kan sei-
ast, eller synast, så, på noko anna vis enn nett 
slik det vert skrive, der og då. Den seier, eller 
syner, det useielege. Særkjennet ved slik lit-
teratur er at han ikkje kan sammenfattast, for 
da forsvinne det som gjer han god, gjev han 
kvalitet,» sier han i Skjeldals bok.

Drude von der Fehr, litteraturprofessor 
ved Universitetet i Oslo, er i motsetning til 
Skjeldal ikke religiøs, men Fosse har hun 
fulgt omtrent fra han begynte å skrive, og 
hun er svært glad i ham som forfatter. Von 
der Fehr mener mye av årsaken til at Fosse 
et blitt et slikt fenomen er at han gir oss 
tilbake noe vi har tapt – en viktig del av 
kulturen vår som vi nesten ikke kjenner 
lenger. Men kristendommen ligger der alli-
kevel som en spent, underliggende streng. 
Verdiene og tankene våre er preget av at vi 
lever i en post-kristen tid, vi tenker via 
kristne symboler, mange av oss bærer navn 
som har kristen historie. 

Kristendommen tilbyr ifølge von der 
Fehr en «mening», en «livsfylde» som vi 
aldri helt har klart å gjenskape i vårt mo-
derne samfunn. Den er ikke det eneste ste-
det vi kan hente mening, vi har også filoso-
fi og vitenskap, men kristendommen er 
eldre og mindre tidsbundet enn det meste 
annet, enn politiske ideologier f. eks., og 
den tilbyr et helt univers. Hun kaller det 
som skjer i flere av Fosses tekster, en «ak-
tualiseringen av et kristent kulturgrunn-
lag».

Fosses genistrek er, mener hun, at den 
typen kristent univers, som altså ikke kan 
utsies direkte, får sin perfekte form i Fos-
ses dramatikk, hvor tid og sted er nokså 
ubestemt, hvor personene er figurer (ofte 
uten navn) og dermed allmenne og ikke 
psykologisk komplekse individer. Skik-
kelsene befinner seg gjerne nær en vest-
landsfjord, alt annet ligger som i en grå 
tåke. Eller iblant i et gyllent lys. 

– Fosse kan ikke gripes innenfor et 
common sense-dagligspråk. Ikke i en opp-
setning preget av vår realistiske og hånd-
faste Ibsen-tradisjon heller. Der har mange 
norske iscenesettere misforstått. Den rea-
listiske formen passer best på de tidlige 
stykkene hans, som er mindre abstrakte.

Å være i verden
I «Eg er vinden», f eks, som Fosse har sagt 
blir hans siste stykke fordi han ikke vil 
greie å skrive budskapet sitt like godt 
igjen, sier sceneanvisningen at to menn 
sitter i en imaginær båt ute på havet. De er 
ikke i en virkelig båt. De sitter i en tenkt 
båt. 

De er – og de er ikke. De heter «Den 
eine» og «Den andre». Den eine er kan-
skje død – på slutten av stykket går det 
fram at han faktisk er det – og Den andre 
sitter og tenker på hva som var. Eller de to 
tidsplanene er ett. For hva er tid og sted? I 
salen sitter vi tilskuere og opplever våre 
egne liv. For vi er også ute på livets hav. 

Eskil Skjeldal.
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Eller dødens hav. Von der Fehr formulerer 
det slik:

– To menn står alene overfor kosmos, 
ut på en reise mot døden – kanskje. Vi står 
alene i en kosmisk sammenheng, som en 
del av verden. Kanskje er det noe vi sjel-
den tenker på, men det er en sammenheng 
som i høy grad bestemmer vår liv. Kosmos 
er større enn oss.

Dermed befinner mennesket seg i en 
transcendent situasjon som det er nødt til å 
forholde seg til.

– Fosses diktunivers handler aller mest 
om å være til i verden. Rett og slett. Opp-
levelsen av å være i verden er vel noe alle 
kan kjenne seg igjen i – når vi setter oss 
ned og kjenner etter og ikke lar oss distra-
here av alle de mindre viktige detaljene i 
livet? Og denne opplevelsen plasserer oss 
ikke i en fornuftig norsk dagligverden, del-
vis med unntak av de tidlige stykkene, 
men i et landskap som alle kan dikte seg 
inn i. Dramaene hans stemmer tilskuerne 
til en ettertenksomhetstilstand hvor du 
også begynner å tenke på ditt eget liv. Du 
kan synke dypt i deg selv og oppleve deg 
selv. Kontemplasjon står jo sentralt i kris-
tendommen. Vi har så dårlig tid il å falle 
ned i uvirksom ettertanke i vår verden. Vi 
skal gjøre noe hele tiden, oppleve noe hele 
tiden. Sånn er det ikke hos Fosse. Han er 
hele tiden ute etter hva det som er egentlig 
er, hva mennesket er, hva det viktige er. 

– Folk tørster etter mening i tilværel-
sen og kan føle at de møter noe dypt me-
ningsfullt hos Fosse, selv om de ikke kan 
si akkurat hva dette er, sier litteraturpro-
fessoren.

Hun ser en klar innflytelse fra Heideg-
ger (som Fosse også sier mye om i intervju-
boken), og definerer Fosses eksistensialis-
me som ganske åpen. Man kan oppleve 
den som en versjon av kristen mystisisme, 
men også som en religiøst uspesifisert opp-
levelse av væren-i-verden. Eller til og med 
en versjon av økofilosofi i Fosses gjenta-
gende kretsing om hvordan alt og alle i 
kosmos på et vis er det samme og  en del av 
et hele. Eller som en gnostisk tankegang. 
Hun mener allikevel stykkene lett kan til-
passes alle livssyn og ideologier – sann-
synligvis unntatt ren materialisme.  

– Fosses univers er klart religiøst. Det 
synes jeg egentlig det har vært helt fra be-
gynnelsen av, selv da han ikke definerte 
seg som kristen selv. Men det religiøse inn-
holdet er allikevel litt ulikt fra stykke til 
stykke. Han kommer ikke med én forkla-
ringsmodell, har ikke ett religiøst motiv. 
Fosse er dessuten svært abstrakt – som 
mennene i båten i «Eg er vinden». Det åp-

ner for forkjellige lesinger og for ulike opp-
levelser hos tilskuerne i teateret, sier von 
der Fehr og forteller om et seminar i Est-
land for en del år siden – da hun selv var 
mer uttalt ikke-kristen.  

– Mitt foredrag ble møtt av en isfront. 
Tilhørerne var rent ut rasende! De leste 
Fosse som en dypt kristen forfatter og var 
såret i sitt innerste. Etter tunge politiske 
omveltninger hadde de sikkert et akutt be-
hov for trøsten de kunne finne i kristen-
dommen. 

Det religiøse språket
– Hvilken rolle spiller alle gjentagelsene hos 
Fosse, er de også religiøse på et vis?

– Absolutt. Tenk bare på liturgien i kirken, 
alt som gjentas. Og som gjentas på neste 
gudstjeneste, og som har vært gjentatt på 
nesten samme måte i århundrer. Det gir en 
egen rytme. Når ting sies igjen og igjen får 
det på et vis en egen me-
ning som ikke kan utsies 
på annen måte. Tenk på 
gjentagelsene i Bibelen, 
sier von der Fehr.

– Jeg er jo litteraturvi-
ter og ikke teolog eller reli-
gionshistoriker, så jeg ser 
på Fosses tekster som selv-
stendige tekster, og vurde-
rer dem ikke ut fra hva 
Fosses selv sier om seg 
selv eller sin litteratur. 
Fosses litterære tekster har 
en form som virker uhyre 
enkel. Det er ingen frem-
medord, og figurene eller fortellerstemmen 
i romanen hans gjentar tilsynelatende tri-
vielle detaljer. Men enkeltheten er bevisst. 
De litterære tekstene viser tydelig at Fosse 
er svært belest, både i filosofi og teologi. 
Dette er ikke et hverdagsspråk. Det er et 
veldig litterært filosofisk språk i all sin 
utrolige enkelthet. Han bruker en kunst-
versjon av et dagligspråk. Gjentagelsene er 
ikke tilfeldige. De kommer med små varia-
sjoner som får deg til å tenke etter – «hva 
sier han egentlig?» De tilsynelatende trivi-
elle detaljene blir så påfallende at du som 
leser eller tilskuer tenker – «hva forteller 
dette egentlig?» 

La meg gi deg et eksempel: I bind to av 
romanen Melancholia dør hovedpersonen, 
Oline. Hun dør alene på do mens hun hol-
der på å bæsje. Mer trivielt og kroppslig 
kan det vel ikke bli. I det øyeblikket da 
hun dør, tror Oline at hun hører at noen går 
utenfor utedoen, og at dette der ute lurer 
på hvordan hun har det. Selv om livet er 

materielt, er det kanskje noe utenfor oss 
som har omsorg for oss? Og i det materielle 
finnes det en overskridende eller transcen-
dent mulighet. Kall det Gud om du vil. El-
ler kanskje det er mulig å forstå det helt 
sentrale i vår virkelighet som en form for 
omsorg?

Så enkelt er det hos Fosse. Men bare 
tilsynelatende banalt. Det transcendente, 
det som beveger seg utover det materielle , 
kommer midt i en situasjon – en senil gam-
mel kvinne dør på do – som ikke kunne ha 
vært mer jordisk og kroppslig. Denne sce-
nen er for meg Fosse i et nøtteskall.

– Noen har hevdet at Fosse er tradisjo-
nell i sitt kjønnssyn, at han fremstiller man-
nen som hovedpersonen og kvinnen som 
«den andre»?

– Det mener jeg ikke stemmer. Oline f eks 
er selve Mennesket – i all sin betydnings-

løshet og usikkerhet og yn-
kelighet. Men likevel ver-
dighet. Mennesket er en 
senil, gammel kvinne, og 
livsgangen er en smertefull 
og slitsom gange fra brygga 
og opp til lilledoen og til 
den døden som venter oss 
alle.  Jeg synes det er flott. 
Og kan det være mer femi-
nistisk? 

– Er Fosses tekster blitt 
mer religiøse med årene – 
slik han selv åpenbart er 
blitt selv, og altså endt opp 

med katolisismen?

– I den siste av den romantriologien som 
han ga ut  i 2007 til 2014, «Andvake», 
«Olavs Draumar» og «Kveldsvævd», synes 
jeg han blir mer og mer tydelig kristen. 
Men jeg har også endret meg litt med åre-
ne. Jeg var mer avvisende til religion før, er 
mer åpen nå, skjønt fremdeles utmeldt av 
statskirken. 

– Skal eller må eller bør vi som lesere 
eller tilskuere «forstå» Fosse – og forstå for-
fattere generelt?

– Nei, absolutt ikke!  For meg som forsker 
er viktig å forsøke å forstå Fosses tekster, 
men som tilskuer eller leser synes jeg hel-
ler man skal oppleve stykkene. Erfare 
dem. La dem strømme gjennom seg. Overgi 
seg til rytmen og gjentagelsene i språket, 
nesten som til musikk. Vi forsøker jo ikke 
å forstå musikk. ■

Drude von der Fehr.
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Juridisk bibliotek ved Universitetsbi-
blioteket i Oslo er Nordens største 
jusfaglige bibliotek. Vi er et offentlig 

bibliotek som er åpent for alle, både stu-
denter, ansatte og eksterne. Sistnevnte om-
fatter alt fra profesjonelle jurister som ad-
vokater, politijurister, dommere og 
juridiske rådgivere, til «mannen i gata». 

En felles interesse for juridiske spørs-
mål er hva som fører disse brukerne til bi-
blioteket vårt. Samtidig er det store for-
skjeller mellom dem når det kommer til 
kunnskaper, ferdigheter og holdninger om 
faget som omfatter juridiske spørsmål, 
nemlig rettsvitenskapen. 

For å gi god hjelp til alle våre brukere 
må vi juridiske bibliotekarer selv ha inn-
sikt i enkelte områder innen rettsvitenska-

pen, og denne innsikten bør være på et 
nivå som overgår den ferske jusstudenten 
og «mannen i gata», og nærme seg den 
praktiserende juristen. 

 I denne artikkelen ser jeg nærmere på 
et sentralt rettsfaglig område, rettskildelæ-
ren, fra et praktisk bibliotekarperspektiv. 
Den tar for seg den juridiske metode, de 
fire mest sentrale rettskilder i norsk rett 
(lover, forarbeider, rettspraksis og juridisk 
litteratur), og hvor man finner disse på pa-
pir og nett.

  
Praktisk rettskildelære
  Rettsvitenskap er et normativt fag, som 
undersøker hvordan lovreglene bør, kan 
eller skal brukes, og ikke et deskriptivt 
fag, som undersøker hvordan lovreglene 

blir brukt eller virkningene av dem. (Boe 
2012 s. 22-23) Rettsvitenskap handler 
dels om lovtolkning, det vil si å finne det 
rette innholdet i en generell lovregel, og 
dels om rettsanvendelse, å anvende den 
generelle lovregelen på konkrete faktum. 
(Boe 2012 s. 17-18)

Profesjonelle jurister og andre rettstol-
kere kan ikke fritt tolke lovreglene som de 
vil. De må følge den juridiske metode som 
beskrives i rettskildelæren. (Boe 2012 s. 
15-16) De såkalte relevansprinsippene be-
stemmer hvilke rettskilder som rettstolke-
ren skal eller kan bruke for å finne frem til 
innholdet i en lovregel. (Boe 2012 s. 82-
83) De fire mest sentrale er lovtekst, lov-
forarbeider, rettspraksis og juridisk littera-
tur. 

Praktisk rettskildelære  
for bibliotekarer
På Juridisk bibliotek hjelper vi brukerne våre med å finne rettskilder som lover, forarbeider, rett-
spraksis og juridisk litteratur. For å vise rett vei i rettskildejungelen kan vi ikke bare lene oss på 
bibliotekarutdannelsen, vi må også kunne praktisk rettskildelære. 

TEKST OG FOTO: LARS ANDRÉ FLATEN
SPESIALBIBLIOTEKAR VED JURIDISK BIBLIOTEK I OSLO
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  Dersom rettsområdet er lovregulert, 
starter lovtolkeren alltid i loven. Lover er 
nedskrevne lovregler som er vedtatt av lov-
giver (Stortinget) etter reglene i Grunnlo-
ven §§ 76-79. Lovteksten er et skriftlig 
uttrykk for lovregelen som lovgiver har 
vedtatt, men det er ikke alltid lovteksten 
alene uttrykker lovregelen tydelig. En år-
sak til dette er lovtekstenes korte og ord-
knappe form. En annen årsak er språklig 
uklarhet. (Boe 2012 s. 135-136, Mestad 
2014 s. 5-8)

 For å klargjøre innholdet vil lovtolke-
ren slå opp i lovens forarbeider. Lovforar-
beider er dokumenter som er blitt til i for-
beredelsen av en lov. I lovforarbeidene vil 
hun vanligvis finne klargjørende opplys-
ninger som f.eks. formålet med loven, ty-
delige definisjoner av begreper som bru-
kes i lovteksten, og eksempler på saker 
hvor lovgiver mener lovregelen skal an-
vendes.  (Boe 2012 s. 137-139, Mestad 
2014 s. 8-10) 

De viktigste forarbeidene er NOU-er 
(anbefalinger fra fagkomiteer opprettet av 
regjeringen), proposisjoner (begrunnede 
lovforslag fra regjeringen til stortinget) og 
innstillinger (stortingets lovforslag som de 
folkevalgte stemmer over). (Stortinget 
2015)

 For å undersøke om rettsregelen har 
blitt praktisert tidligere, og i så fall hvor-
dan, vil lovtolkeren se om de finnes noen 
rettspraksis. En dom er en domstols avgjø-
relse i en tvist hvor en generell rettsregel 
har blitt anvendt på et konkret faktum, og 
rettspraksis er en serie dommer. I Norge 
produseres rettspraksis i tre instanser. I 
første instans dømmer tingrettene (66 til 
sammen), i andre instans lagmannsrettene 
(seks til sammen), og i siste instans Høyes-
terett. (Boe 2012 s. 141-144, Mestad 2014 
s. 11-14)

 Lovtolkeren kan også se på den juri-
diske litteraturen som er tilgjengelig. Juri-
disk litteratur er tekster som veileder, for-
klarer og diskuterer innholdet i rettsreglene 
(rettsoppfatninger). Den juridiske littera-
turen omfatter blant annet lærebøker, lov-
kommentarer, artikler og doktorgradsav-
handlinger.   (Boe 2012 s. 146-147, Mestad 
2014 s. 21-23)

  
Sentrale norske rettskilder på nettet
I nærmere tusen år har papir vært norske 
juristers tradisjonelle medium for kunn-
gjøring, lagring og spredning av rettskil-
der. Enhver jurist med respekt for seg selv 
hadde egne private samlinger med lover, 
forarbeider, rettspraksis og juridisk littera-
tur, og det han ikke eide selv lånte han fra 
biblioteket. I vår tid er denne tradisjonen i 
endring grunn av Internett. Det meste av 
lover, forarbeider og rettspraksis er nå bare 
et museklikk unna. 

 Lovdata Pro er den største og best opp-
daterte samlingen med rettskilder. Lovdata 
Pro inneholder alle gjeldende lover, samt 
et bredt utvalg lovforarbeider og rettsprak-
sis. Videre har basen 6500 artikler i full-
tekst, med opprinnelse forskjellige steder. 
Basens store styrke er systemet med kryss-
henvisninger mellom rettskildene, noe 
som gjør det enkelt å finne tilhørende 
rettskilder, f.eks. rettspraksis til en lovbe-
stemmelse. Basen har enkelt søk, avansert 
søk, og kronologisk register.

 Gyldendal Rettsdata er bygget opp 
rundt Norsk lovkommentar, hvor mange 
norske lover og deres enkeltbestemmelser 
er kort kommentert av juridiske forfattere. 
Rettsdata inneholder alle gjeldende nor-
ske lover, samt et bredt utvalg lovforarbei-
der og rettspraksis. Basen har dessuten 
artikler i fulltekst fra 8 juridiske tidsskrif-
ter gitt ut av Gyldendal forlag, deriblant 

Tidsskrift for strafferett (2001-) og Tids-
skrift for Eiendomsrett (2005-). Basen har 
også krysshenvisninger, men systemet er 
ikke like konsekvent som i Lovdata Pro.

 Oria er søketjenesten til Universitets-
biblioteket i Oslo, hvor man kan søke etter 
alle bibliotekets bøker, tidsskrifter og ar-
tikler i ett søk, men mye juridisk innhold 
er ikke søkbart, blant annet innholdet i 
Rettsdata og Lovdata. 

  Regjeringen.no inneholder informa-
sjon om saker som regjeringen arbeider 
med akkurat nå, samt NOU-er, proposisjo-
ner, meldinger og andre regjeringsdoku-
menter tilbake til 1997.

Stortinget.no inneholder informasjon 
om aktuelle saker, lovgivningsprosessen 
og saksgangen i Stortinget, samt proposi-
sjoner, innstillinger og referater i fulltekst 
tilbake til 1995. Databasen Stortingsfor-
handlingene 1814-2005 inneholder skan-
nede utgaver av alle Stortingsforhandlin-
gene gitt ut mellom 1814 og 2005. 
Nasjonalbiblioteket har en tilsvarende 
base som heter Statsmaktene, og denne 
inneholder også blant annet NOU-er.

 Idunn.no inneholder artikler i fulltekst 
fra ni norske juridiske tidsskrifter gitt ut av 
Universitetsforlaget, deriblant Jussens 
Venner (2001-) og Lov og Rett (2001-). Alle 
artikler som er lagt inn i Idunn er også søk-
bare via Oria. 

 
Sentrale norske rettskilder på papir 
 Selv om internett er i gang med å endre 
den eldgamle tradisjonen med bøker som 
foretrukne medium for rettskilder, har ikke 
juristene fullstendig gitt opp papirforma-
tet. Jurister er en konservativ gjeng som er 
svært glade i papirbøkene sine. 

En gang i året blir alle gjeldende nor-
ske lover samlet, ordnet og trykket i publi-
kasjonen Norges Lover (1931-). Dette er 
den «røde lovboka» som de fleste kjenner 
til og jusstudentenes beste venn på eksa-
men. Nye lover og lovendringer fra Stortin-
get publiseres fortløpende i tidsskriftet 
Norsk Lovtidend (1877-).

 Proposisjoner og innstillinger ble i 
mange år samlet i serien Stortingsforhand-
lingene (1814-2009). Dette var en årlig 
publikasjon som samlet alle dokumenter 
som ble produsert av Stortinget, og doku-
menter regjeringen fremla for Stortinget. 
Nå publiseres alle innstillinger og proposi-
sjoner på regjeringen og Stortingets nettsi-
der. 

 Norges offentlige utredninger (NOU-er) 
publiseres som en egen trykt serie. De er 
også tilgjengelig på regjeringens nettsider. 

 NOU-er, proposisjoner og innstillinger 

Kilder: 
Erik Magnus Boe (2012). Grunnleggende juridisk metode: En introduksjon til rett 
og rettstenking (3. utgave). Oslo: Universitetsforlaget

Ola Mestad (2014). «Rettens kilder og anvendelse». I: Knophs oversikt over Norges rett 
(14. utgave). Oslo: Universitetsforlaget.  

Stortinget (26. februar 2015). «Lovforarbeidet». Stortinget.no, 
https://stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Arbeidet/Lovarbeidet/ (lest 24/8-2015)

Stortinget (29. juni 2015). «Saksgangen». Stortinget.no, 

https://stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Storting-og-regjering/
Saksgangen1-10-09/ (lest 24. august 2015)
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ble også publisert i Forarbeid til lovene 
(1897-2010). Dette var en årlig publika-
sjon som samlet alle forarbeider til en ny 
lov eller endringslov, ordnet kronologisk 
etter når Stortinget vedtok loven eller en-
dringsloven.

 Rettspraksis fra Høyesterett blir pu-
blisert i Norsk Retstidende (1836-). Utvalgt 
rettspraksis fra tingrettene og lagmanns-
rettene ble publisert i Rettens Gang (1933-
2014). Fra 2014 blir utvalgte saker fra 
tingrettene og lagmannsrettene merket 
som «flaggsaker» i Lovdata.

 Juridisk litteratur finnes i mange for-
skjellige sjangre og former:

 Lærebøker (eller «innføringsbøker») 
er bøker hvor leseren får en grunnleggende 
innføring i ett eller flere rettsområder. Det 
finnes lærebøker for de aller fleste retts-
områder. En kjent og mye brukt generell 
innføringsbok er Knophs oversikt over Nor-

ges rett, hvor 14. utgave kom ut i 2014. 
 Lovkommentarer er bøker hvor en el-

ler flere jusfaglige forfattere kommenterer 
innholdet i en lov og enkeltbestemmelsene 
i loven. Disse brukes mye av praktiserende 
jurister.

 Juridiske tidsskrifter er jusfaglige 
tidsskrifter som inneholder alt fra bokan-
meldelser og artikler, til rettspraksis. Ek-
sempler på norske juridiske tidsskrifter er 
Tidsskrift for Rettsvitenskap (1888-), Jus-
sens Venner (1952-) og Lov og Rett (1962-). 
De fleste juridiske tidsskrifter er også til-
gjengelig i digital utgave. Alle norske juri-
diske tidsskrifter er digitalt tilgjengelige 
gjennom basene Idunn og Rettsdata.

 Skriftserier er serier som gis ut med 
ujevne mellomrom og hvor hvert bind er en 
selvstendig publikasjon. Eksempel på 
norsk skriftserie er Skriftserie fra Institutt 
for privatrett, hvor publikasjonene varier 

fra gode masteroppgaver som er skrevet 
med tilknytning til instituttet og doktor-
gradsavhandlinger, artikler som brukes på 
enkelte emner i jusstudiet, og annet. 

 Festskrift er bøker som utgis til re-
spekterte akademikere i forbindelse med 
en feiring av vedkommende, som regel en 
bursdagsfeiring på rundt år (f.eks. 60 eller 
70 år). Festskriftene inneholder varierte 
fagartikler og er mye brukt. 

 Mønsterbesvarelser er gjengivelser av 
en eller flere eksamensbesvarelser fra ut-
dannelsen i rettsvitenskap som har fått ka-
rakteren «A». Mønsterbesvarelsene utgis 
ved Juridisk fakultet i Oslo i studentenes 
tidsskrift Stud. Jur, og samles av JSU som 
selger disse i hefter til studentene. ■

Besøk oss på 
www.bokogbibliotek.no
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Quiz
1. Hvem leder Den norske Nobelkomité?

2. Klaraelven er Nordens lengste elv. Den renner ut i Sverige.
 Hva kalles Klaraelven på norsk side?

3. Hva heter frukten som før kaltes kinesiske stikkelsbær?

4. Ku Klux Klan og Frelsesarmeen ble stiftet samme år 
 (universet søker likevekt). Hvilket jubileum feirer de i år?

5. Har skøyteski eller klassiskski den spisseste tuppen?

6.  Hva er en fjosepose?

7.  Fra hvilket land kommer osten Appenzeller?

8. Hvilken Hamsun-roman deler navn med en australsk delstat?

9.  Er det flest pattedyr (eksl. menneske og hulder), fugl eller fisk 
 i norske kommunevåpen?

10. I hvilken by ligger Twickenham Stadium, Europas fjerde største 
 idrettsstadion?

11. Hvem spiller Raymond i «Alle elsker Raymond»?

12. Hvilket band ble grunnlagt av brødrene Ray og Dave Davies 
 i London i 1964?

13. Hvem var Ginger, Baby, Posh, Sporty og Scary?

14. Ranger etter hvor mange nordmenn som gjør dette en gjennomsnittsdag, 
 ifølge SSB: Sosialt samvær, lesing, se fjernsyn.

15. Hvilken biblioteknyvinning ble funnet opp av Liu Ziang i Han-dynastiet 
 (220-280 e.v.t.)?

– De tre bukkene Bruse

1. Kaci Kullmann Five
2. Trysilelva
3. Kiwi
4. 150 år
5. Klassiskski

6. En umerket handlepose fra 
 Vinmonopolet på 70-tallet
7. Sveits
8. Victoria
9. Pattedyr
10. London

11. Ray Romano
12. The Kinks
13. Spice Girls
14. Se fjernsyn (80 %), sosialt 
 samvær (68 %), lesing (52 %).
15. Klassifikasjonssystem

Svar på quiz
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