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QURIA® 
– utviklet for et moderne bibliotek

Kom til en spennende 
dag med fokus på
fremtidens bibliotek

 

Vi vil gjerne invitere deg til en temadag med fokus på 
folkebibliotekenes fremtid i Norge. Temadagen finner sted på 

Union Scene i Drammen, onsdag den 22. november 2017
 

Sett av datoen allerede nå!

Vi lover deg en spennende dag med interessante temaer:
         •  Nasjonalbiblioteket forteller om de nye internasjonale 
             standardene som RDA
         •  Digitale biblioteksstrategier
         •  Internasjonale trender
         •  Visjoner for folkebibliotek og skolebibliotek
         •  Quria og Arena – nå og i fremtiden
         •  Quria – på vei til andre land
         •  Drammensbiblioteket forteller om deres valg av Quria
         •  Rundvisning i Drammensbiblioteket

Se mer og meld deg på www.axiell.no

Vi skaper fremtidens biblioteksystem

Les mer på www.axiell.no

Quria® er den første skybaserte digitale plattformen for bibliotektjenester, utviklet 
for å ta folkebiblioteket inn i fremtiden. Quria® er enkel i bruk, gjør de daglige 
arbeidsrutinene mer effektive og reduserer antall systemer de ansatte må ha 
tilgang til. Med Quria® har man full oversikt over hva som skjer på biblioteket, noe 
som gir et bedre servicetilbud til de besøkende. 
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1bilag til Bok og Bibliotek

«Ser deg på havna i Madrid!». Det sa 
visst min oldefar frå Oslo med trykk 
på første staving i Madrid når han 
skulle avslutte samtalar. 

I juli var 34 nasjonalitetar samla til 
workshop i ein overoppheta spansk 
hovudstad. Det var så visst inga 
hamn der, og fleire av oss delta-
karane var samde om at det burde 
kome ein FN-resolusjon med forbod 
mot å legge hovudstader andre 
stader enn ved kysten. Men etter ei 
stund kom regnet og madridbuarane 
dansa i dei vakre gatene sine.

IFLA held sine workshops i regionar 
over heile verda, og Europa er ein 
slik region. Tanken bak er at med 
aukande globalisering på alle plan, 
må biblioteka framstå sameinte for å 
vere ein naturleg del av den globale 

Leiar: Madrid, baby!
samfunnsbygginga. Så der sat vi, frå 
34 nasjonar, rundt bord med faste 
plassar. Mine kollegaer frå Finland, 
Sverige og Danmark sat på andre 
bord enn meg, her skulle vi blandast 
mest mogleg. Og vi hadde lite tid til 
kvar oppgåve som skulle koke ned til 
fem punkt. Kva var kjerneverdiane? 
Kva var biblioteka særskilt gode 
til? Kva skulle vi gjere meir av? Kva 
kunne vi med hell gjere mindre av? 
Det blei mange og harde diskusjonar 
på to dagar.

Genistreken frå arrangørane var at 
vi fekk særs avgrensa tid på kvart 
spørsmål. Då unngår ein tomprat. 
Ein blir spissformulert og konkret. 
At vi fekk lita tid var i byrjinga eit 
irritasjonsmoment, men vi blei etter 
kvart særs disiplinerte.

Igjen slo det mine nordiske kollegaer 
og meg kor forskjellig bibliotekdrift 
kan vere. Mest overraskande var det 
å høyre korleis høgskole- og univer-
sitetsbibliotek fleire stader i Europa 
slit med å få studentar og undervisn-
ingspersonale til å bruke dei. Det slår 
meg at dei driv nokså tradisjonelt 
og gammaldags, og at akademia og 
støtteinstitusjonane er seig materie. 
Studentane tek sin mastereksamen 
utan å ha sett sine bein på biblioteket.

Eg blir mektig stolt når eg kan reise 
meg og fortelje om Årets bibliotek i 
Noreg, Realfagsbiblioteket ved Uni-
versitetet i Oslo. Ikkje berre er dei 
det beste fagbiblioteket: Dei er blitt 
kåra i same klasse som folkebibliotek. 
Fleire universitets- og høgskule-
bibliotekarar ville snakke med meg 
etterpå for å få vite meir, og noterte 
flittig då eg kom med eksempel på 
kva som kan gjerast. 

Resultatet av #iflaglobalvision blir 
presentert på IFLA sin konferanse i 
Polen i august. Kva var det eigentlig 
vi kom fram til at biblioteka i Europa 
burde gjere meir av? Vi snakka og 
diskuterte mykje om samarbeid 
med eksterne aktørar og offensiv 
marknadsføring. På den andre sida 
var vi rørande samde om kva bibli-
oteka skal gjere mindre av! Mindre 
katalogisering. Fleire generalistar og 
færre spesialistar. Og heilt på topp: 
Mindre klaging.

Mariann Schjeide
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LEDER

Når denne utgaven av Bok og Bibliotek går i trykken venter vi fortsatt på 
at stillingen som sjef ved Deichmanske bibliotek blir lyst ut. Vi har ven-
tet lenge nå, og det er på tide at det skjer noe.

Den kommende stillingsannonsen vil sannsynligvis favne vidt for å 
invitere fleste mulig til å søke, uansett hva slags utdanning og yrkeser-
faring de måtte ha. Det er lite trolig at bibliotekfaglig utdanning eller 
praksis vil stå som et krav. Det har vi sett mange eksempler på de siste 
årene. Vi har også sett mange eksempler på at det blir ramaskrik i sek-
toren hver gang det blir ansatt en sjef som ikke er utdannet bibliotekar. 
Men er det ikke nå på tide å legge profesjonskampen til side og se sa-
ken i et bredere perspektiv? 

Det blir litt som å banne i kjerka når jeg tenker at det er bra med åpne 
utlysninger av sjefsstillinger i bibliotek over en viss størrelse. En åpen 
søknad vil åpne opp for flere søkere enn om man begrenset mulighe-
tene til personer med bibliotekfaglig bakgrunn. Vi både har og har hatt 
en rekke biblioteksjefer i de siste årene som kommer «utenfra». Er det 
noen som tør å påstå at de ikke har gjort en god jobb?

I et bibliotek, i motsetning til et litteraturhus eller et kulturhus, må selv-
følgelig det bibliotekfaglige danne grunnmuren. Men et stort bibliotek 
trenger i tillegg kompetanse innenfor IT, formidling, utstillinger, debat-
ter, markedsføring og liknende. På toppen av det hele er det ikke nød-
vendigvis en bibliotekarutdannet person som er den beste til å holde 
dette sammen, til å utnytte potensialet og gjøre medarbeiderne sterke 
slik at samfunnet får de beste bibliotektjenester. Sjefen for et stort 
bibliotek må ha egenskaper og ferdigheter som man ikke nødvendigvis 
lærer ved utdanningene i Oslo eller Tromsø. Det handler også om rent 
personlige egenskaper som ikke kan dokumenteres med eksamens-
papirer.

Jeg ser fram til utlysningen, og ansettelsen. Deichman, med sine 
spennende og viktige filialer og det kommende store flaggskipet av et 
hovedbibliotek, fortjener en god biblioteksjef. Det må bli en sjef som kan 
inspirere og kommunisere og trekke biblioteket inn i sentrum av debat-
tene om kunnskap, kultur og byutvikling. Måtte den beste personen bli 
ansatt – uansett bibliotekarbakgrunn eller ikke.

odd.letnes@bokogbibliotek.no

Måtte den beste bli sjef

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

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

Oslos hovedbibliotek, august 2017.
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I barnehagens første etasje står det en 
bokhylle fra gulv til tak med bøker de 
har kjøpt selv, fått donert fra foreldre 

eller funnet på finn.no. På den ene veggen 
står det bibliotek med store bokstaver. Og 
i en blå sofa sitter Linda Løvik (6) helt 
oppslukt av boken «Corals skjulte talent». 

– Jeg er veldig glad for at vi har fått 
vårt eget bibliotek. Nå har vi flere bøker 
å velge mellom, og vi har et eget sted vi 
kan gå til hvis vi vil lese i fred og ro, sier 
seksåringen.

Nå halvannet år etter at Ren-
nesøy-ordfører Dagny Sunnanå Hausken 
erklærte biblioteket for offisielt åpnet, 
føler Linda seg bedre rustet til å starte 
skolen til høsten.

– Mange av har lært å lese, og det er 
veldig bra, sier Linda.

Fokus på høytlesning
Ingen av de ansatte i Skorpefjell barneha-
ge hadde trodd biblioteket ville slå så 
godt an som det har gjort.

– Vi ønsket å lage et bibliotek for å 
vise at vi tar høytlesning på alvor. Høyt-
lesning er veldig viktig for å utvikle 
språket og for å forberede barna på at de 
en dag skal begynne på skolen, sier 
Kjersti Søberg, styrer i Skorpefjell bar-
nehage.

Høytlesning var også tema for barne-
hagedagen 2016 og i forbindelse med 
dette foreslo en av de ansatte at de skulle 

lage et bibliotek i barnehagen. Det syntes 
styreren var en veldig god idé.

– Ikke alle foreldre leser høyt for bar-
na sine. Vi som barnehage har en viktig 
jobb med å bringe litteratur inn på avde-
lingene slik at alle blir introdusert for bø-
ker. Noen barn blir ofte lest for og er 
veldig interessert i bøker, mens andre blir 
ikke lest for og er helt uinteressert, sier 
Søberg.

Roser barnehagen
Biblioteksjefen i Rennesøy kommune sy-
nes det er knalltøft at Skorpefjell barne-
hage har åpnet sitt eget bibliotek og har 
satt fokus på litteratur. Hun håper dette 
vil smitte over til andre barnehager.

Eget bibliotek i barnehagen
De ansatte i Skorpefjell barnehage utenfor Stavanger tar litteratur på alvor. Etter at barnehagen 
åpnet sitt eget bibliotek har interessen for bøker økt blant de aller yngste.

TEKST: TERESE TORGERSEN
FRILANSJOURNALIST

Kos med bøker. Både voksne og barn har hatt utbytte av å ha et bibliotek i barnehagen. Her koser Marit Austerheim (t.v.), Sven Ravndal Hodnefjell, Linda Løvik, 
Torje Rostøl-Gjesteland, Leander Finnesand, Kjersti Søberg og Ole Assersen Hodnefjell seg på biblioteket.

BIBLIOTEK  I  BARNEHAGE

6  I  BOK OG BIBLIOTEK 4/2017



– Det er ikke selvsagt at alle barn får 
tilgang på litteratur. Men de fleste barn i 
Norge går i barnehage, og her har barne-
hagene en unik mulighet til å vise vei. Jeg 
tenker det er viktig at bibliotek blir lagt 
inn i barnehageplanene, slik at det ikke 
bare er opp til den enkelte styrer eller en 
annen ansatt i barnehagen som er interes-
sert i bøker, sier Bjørg Kristin Helland Bø.

En studie utført ved Universitetet i 
Stavanger viser at barn som blir lest for 
før de er to år gamle har nesten dobbelt 
så stort ordforråd ved skolestart enn barn 
som ikke blir lest for før de er fire år. 

– Ikke alle foreldre er klar over dette 
og her har barnehager en viktig oppgave. 
Jeg mener at leseglede er noe av det vik-
tigste vi kan gi våre barn. Leseglede kan 
til og med være med på å minske sosiale 
ulikheter. Heldigvis er bibliotekene 
fremdeles gratis, sier Bø.

Biblioteksjefen er ikke redd for at dis-
se «mikrobibliotekene» skal bli en kon-
kurrent til folkebibliotekene. Hun mener 
det heller kan stimulere barnehager til å 
bruke det lokale biblioteket enda mer.

– Får barn kjennskap til litteratur blir 
søken etter det enda sterkere, sier Bø.

Flittig brukt
Men det tok tid før barna i Skorpefjell 
barnehage ble vant til at de hadde sitt 
eget bibliotek i første etasje. I begynnel-
sen måtte de ansatte foreslå og motivere 
barna til å bruke rommet. Men nå hal-
vannet år senere er det barna selv som 
spør om de kan ta en tur på biblioteket.

– Jeg synes det har fungert veldig bra 
med å ha vårt eget bibliotek her i barne-
hagen. Det har vært et rom som har inn-
bydd til rolig aktivitet. Når vi har kom-
met inn her har barna vist at de skal være 
rolige, sitte fint og bla i en bok, sier bar-
ne- og ungdomsarbeider Marit Auster-
heim.

Hun mener barna har hatt mye ut-
bytte av å ha biblioteket og synes det er 
helt utrolig å se hvordan barna har foran-
dret seg.

– I begynnelsen når vi leste høyt for 
barna enten på biblioteket eller inne på 
avdelingen var det mye uro. Men nå sit-
ter hele avdelingen på 17-18 barn mu-
sestille og lytter. De er veldig nysgjerrige 
på hvordan boken ender, sier Auster-
heim.

Noen ganger tar Austerheim med seg 
en barnegruppe til biblioteket for å hente 
en bok de kan ta med seg tilbake til avde-
lingen, mens andre ganger sitter de på 
biblioteket og leser.

Kongelige.  
Linda Løvik (t.v.) og Ole 
Assersen Hodnefjell 
viser frem nettet barna 
får med seg hjem når 
det er deres tur til 
å være bokprins og 
-prinsesse.

– Vi er opptatt av at vi ikke bare skal 
manisk lese bøkene fra perm til perm, 
men oppmuntre barna til å snakke om 
bøkene og undre seg over handlingen. Vi 
dramatiserer også handlingen og det sy-
nes barna er veldig spennende, sier hun.

Lett tilgjengelig
De ansatte i Skorpefjell barnehage mener 
litteratur bør være like tilgjengelig på av-
delingene som biler, dukker og andre le-
ker, og det har de ifølge seg selv blitt enda 
mer obs på nå. 

Foreløpig har de gjort alt selv med bi-
blioteket, men styreren ser ikke bort ifra 
at de kanskje kommer til å søke støtte en 

gang i fremtiden. Ifølge Bø koster det å 
drive et bibliotek selv om de lærer barna 
å behandle bøkene fint.

– Som et supplement til biblioteket 
startet vi nylig opp med noe vi kaller for 
bokprins og –prinsesse, hvor barna tar 
med seg en valgfri bok hjemmefra som vi 
leser og har fokus på i barnehagen, for-
klarer hun.

Ole Assersen Hodnefjell viser stolt 
frem et blått nett med skriften bok-prins. 
Det får guttene i barnehagen med seg 
hjem når det er deres tur til å være bok-
prins. Jentene får et tilsvarende nett i lilla 
med teksten bok-prinsesse. 

– Barna synes det er veldig kjekt å få 
være med å bestemme hvilken bok vi skal 
ha fokus på den uken. Etter at vi startet 
med bok-prins og prinsesse merker vi ty-
delig at lesegleden har økt, sier barne- og 
ungdomsarbeideren. ■
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Et RÅBYGG 
fullt av VISJONER

Byggeplass i dag,  Oslos nye 
hovedbibliotek i januar 2020.
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AV ODD LETNES FOTO: TROND ISAKSEN
REDAKTØR

Det nye hovedbiblioteket i Oslo er foreløpig bare et råbygg i betong, 
men planene for innholdet er i ferd med å bli klare. Nye Deichman 
skal bli et lokomotiv, ikke bare for Oslo, men for hele Norge, mener 
konstituert biblioteksjef i Oslo, Knut SkansenEt RÅBYGG 

fullt av VISJONER
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Omgitt av 18 meter spunt ned i 
leira, pælet til fjell med 40-60 
meter lange pæler, på en bunn-

plate av 60 cm armert betong, skyter Os-
los nye hovedbibliotek i været. De tre 
sjaktene som skal bære Deichman Bjør-
vika ruver rundt oss. I en spektakulær og 
utfordrende byggeprosess, har Kultur- og 
idrettsbygg i Oslo støpt 20 meter i høy-
den på kun ti døgn ved hjelp av glidestø-
ping.

– Glidestøping er en støpemetode 
hvor forskalingsformen jekkes opp mens 
det støpes slik at man får en kontinuerlig 
støp uten støpeskjøter, forteller vår guide 
fra AFConsult, Øystein Sandnes, og leg-
ger til for de teknisk interesserte: – Rundt 
forskalingsformen er det etablert en ar-
beidsplattform hvor det kontinuerlig blir 
jobbet med armeringsføringer, utstøping 
og montasje av nødvendige utsparinger 
og innstøpningsgods.

Miljøvennlig betong
Det nye hovedbiblioteket er hovedsake-
lig støpt i en miljøvennlig betong som 
fører til en reduksjon av Co2-utslipp på 
over 40 prosent sammenliknet med ordi-
nært materiale. Når bygget står ferdig vil 
betongen inneholde cirka 4000 tonn ar-
mering, rundt regnet 2,5 millioner meter 
jernstenger, og fasadene vil dekkes av cir-
ka 6600 kvadratmeter glass.

Vi vandrer på fuktige betonggulv 
mellom stumper av armeringsjern og 
planker og rør og arbeidsfolk i gule klær 
og hjelmer. Det regner ute, det er dystert 
her inne mellom den fuktige betongen. 
Men likevel, med skissene i bakhodet, er 

det ikke vanskelig å fornemme det arki-
tektoniske storslagne hovedkonseptet 
hvor det sentrale, sammenhengende bi-
bliotekrommet strekker seg oppover i 
etasjene. Rulletrappene er allerede på 
plass da de ikke ville være mulig å få inn 
etter at veggene er reist. Sandnes opplyser 
som en kuriositet at bygget vil få 4000-
4500 stikkontakter, så det burde ikke bli 
noe problem å lade en pc eller en mobil-
telefon.

Total reorganisering
Etter befaringen rusler jeg sammen med 
Knut Skansen bort til brakkeriggen ved 
Oslo Børs. Det begynner å bli fredags-
stille, men det er på tide å fylle råbygget 
med innhold, vi slår oss ned over en 
kopp kaffe.

– Det er viktig i et så langt prosjekt å 
ikke forhaste seg, å ha is i magen. Det er 
noe erfaringene fra byggingen av Dokk1 
i Århus har fortalt oss. Men vår historie i 
Oslo skiller seg fra Århus ved mye turbu-
lens i lang tid, ja, gjennom flere tiår. Slikt 
er utmattende og demotiverende for en 
organisasjon. Selv om det fortsatt er len-
ge til åpningen, kan vi ikke vente lenger. 
Vi er derfor nå i full gang med en total 
reorganisering av hovedbiblioteket, som 
er tilpasset det nye biblioteket i Bjørvika.

– Er det vanskelig å tenke seg hvordan 
det skal bli i det nye biblioteket?

– Nei, for så vidt ikke, siden alt er 
planlagt ned i minste detalj, ja, helt ned 
på stol- og stikkontaktnivå. Bak dette lig-
ger et gigantisk arbeid, og det har gjort 
det mulig å planlegge overgangen på en 

konkret måte, både når det gjelder inn-
redning og innhold.

Den nye organisasjonen vil bli veldig 
forskjellig fra den man har hatt fram til i 
dag, forteller Skansen.

– Vi startet i 2015 med en kartleg-
ging av funksjonene på Hammersborg, 
også forholdet mellom hovedbiblioteket 
og filialene. I korte trekk kan jeg si at ho-
vedretningen på den nye organisasjons-
modellen handler om spesialisering og 
spissing, sier Skansen og utdyper:

Spesialisering og spissing
– På Hammersborg har vi hatt en modell 
hvor mange mennesker ofte har vært in-

Suksess. Det viktigste suksesskriteriet er at hele Oslo kommer til å bruke det nye hovedbiblioteket, 
mener konstituert biblioteksjef, Knut Skansen.

Flerbruk.  
Knut Skansen, Øystein 
Sandnes og undertegnede  
på befaring i det som skal  
bli en flerbrukssal med  
250 plasser.
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volvert i en arbeidsprosess, altså en svært 
bred arbeidsdeling. I den nye modellen 
vil vi spisse kompetansen og la færre 
mennesker håndtere de enkelte arbeids-
prosessene. På denne måten blir funksjo-
nene og tilbudene tydeligere, og de vil 
alle være et svar på publikumsbehovet. 
Det viktigste spørsmålet vi stiller, er: Hva 
er brukernes behov, og hvordan skal det-
te gjenspeile seg bakover i organisasjo-
nen?

– Kan du gi noen konkrete eksempler?
– Vi har hittil operert med inne- og 

utetid, slik det er vanlig i mange biblio-
tek. Vi har fjernet disse begrepene. Vi sier 

i stedet at publikkumsarbeid er et ar-
beidsområde som krever en særlig kom-
petanse og spesialisering, i tillegg til mot-
ivasjon og ofte personlige egenskaper. 
Det samme kan vi si om samlingsutvik-
ling. Det er ikke noe man gjør «på si», 
men en oppgave som krever en egen 
kompetanse. Et annet område kan være å 
planlegg og gjennomføre et arrangement, 
noe jeg mener krever en spesiell kompe-
tanse som ikke nødvendigvis har en tra-
disjonell bibliotekfaglig forankring.

– Filosofien er enkel: Gjør du noe 
ofte og mye, så blir du også god på det. 
Hvis man sprer seg for mye, vil det lett 
føre til en utvanning av kompetansen. 

Alle slike omrokkeringer kan kjennes 
smertefulle fordi det bryter med tradisjo-
nelle og trygge prinsipper for arbeidsde-
ling, men jeg tror det er en helt nødven-
dig vei å gå for å gi Oslos innbyggere et 
best mulige bibliotektilbud.

– Noen vil spørre om det er mulig å job-
be hele dager ute blant publikum uten å 
kunne trekke seg tilbake iblant.

– Jeg forstår spørsmålet, men jeg tror 
det handler om tilrettelegging. Jeg tror 
også at det vi nå gjør på dette området i 
Deichman, er noe vi vil se i stadig flere 
bibliotek i årene som kommer.
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– Hva gjør dere med skranken?
– Skranken i seg selv er ikke viktig. 

Den tradisjonelle skranken skaper en 
unødvendig avstand, og vi kan ikke bar-
rikadere oss. Jeg tror det viktigste er at 
den delen av betjeningen som er ute i 
front, er godt synlige og lett å finne for 
brukerne. Betjeningen må også ha sine 
verktøy innen rekkevidde for å kunne 
gjøre en god jobb. I Bjørvika vil vi løse 
dette gjennom en blanding av informa-
sjonsøyer og personale som beveger seg 
rundt i lokalet, sier Skansen og legger til:

– Det er ikke lenger slik at det er vi 
som har all kompetanse, mens brukerne 
er de underlegne. I dag kommer bruker-
ne til oss med mer eller mindre definerte 
behov. Bibliotekets betjening blir mer et 
slags vertskap som skal ta i mot brukerne 
og sørge for at de får tilfredsstilt sine be-
hov på sine egne premisser. Den autorita-
tive rollen, som mange kulturinstitusjo-
ner har hatt, passer ikke lenger inn i en 
moderne bibliotekvirkelighet.

Noe for enhver
Selv om hovedbiblioteket fortsatt er et 
råbygg av betong den dagen Bok og Bi-
bliotek er på befaring, er planene for alle 
etasjene klare. Skansen begynner på top-
pen og gir en kort skisse av de enkelte 

etasjene: I femte etasje vil det være rom 
for fordypning, lesesal og stille arbeids-
plasser. Her finner vi fagbøker av alle 
kategorier og slektshistorie, litteratur om 
Oslo og den opprinnelige Deichman-
samlingen. Fjerde etasje vil bli et kunn-
skapsunivers for alle entusiaster, med 
samarbeidsplasser og kursrom. Etasjen 
vil også ha et eksperimentarium og fag-
stoff tilpasset alle kunnskapsnivåer. I 
tredje etasje vil «det digitale» stå i sen-
trum, med levende og nye medier, film, 
dataspill og musikk, digitale verksted, og 
dessuten tegneserier og eget område for 
populærkultur. Andre etasje blir viet for-
tellingen og vil romme skjønnlitteratur 
fra hele verden, kafé, uteservering og 
område for barn med opplevelser i ulike 
former. I første etasje vil vi finne torg og 
navigasjonspunkt med restaurant, loun-
ge med magasiner og aviser, smakebiter 
fra hele biblioteket, kulturinformasjon 
for hele Oslo og en biblioteksbutikk. Og 
under det hele ligger lokalene for arran-
gementer og opplevelser: Kinosal for 70 
besøkende, flerbrukssal for 250 personer 
og bar. Her vil også Deichmans historis-
ke boksamling være tilgjengelig for selv-
betjening.

– Hva blir det spesielt nye sett fra bru-

kernes ståsted?
– For det første møter de mye mer 

plass både når det gjelder areal og sitte-
plasser. Boksamlingene vil stort sett være 
åpne og selvbetjente, mens på Hammers-
borg er 70 prosent i lukket magasin. Det 
vil derfor bli mye lettere å gresse på hylle-
ne og lete etter både interessante og over-
raskende medier. En annen stor forskjell 
vil være et mye større antall møterom og 
arbeidsplasser, det vil være radioverksted, 
maker space, kino og en stor multifunk-
sjonshall. I tillegg vil mange deler av are-
alet være så fleksibelt at de raskt kan gjø-
res om til utstillinger og arrangementer.

Kompetanse i fokus
– Hva gjør dere for å utvikle kompetansen 
hos de ansatte?

– Vi har allerede høy kompetanse 
innenfor litteraturformidling, samlings-
utvikling og andre bibliotekfaglige kjer-
neoppgaver. Men vi må gi enkelte perso-
ner som jobber med dette, tid til 
spesialisering i stedet for å jobbe med alt 
mulig annet. I framtiden kommer det en 
del funksjoner i tillegg, for eksempel ar-
rangementer, utstillinger og design. Det-
te er ikke tradisjonell bibliotekkunnskap, 
så på det området er det behov for spesi-
alisering. Vi bygger på de som allerede er 

På plass. Rulletrappene er allerede på plass da de vil være umulig å montere etter at veggene er reist.
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gode på dette, men henter i tillegg inn 
personer som har solid erfaring på områ-
det, og det er ingen krav om at personer 
med slik spisskompetanse, skal ha biblio-
tekfaglig bakgrunn.

– Et annet eksempel kan være IKT. 
Her har vi allerede god kompetanse på 
innhold i organisasjonen, men vi har li-
kevel valgt å ansette en IKT-sjef med 
tung IT-kompetanse, som ikke kommer 
fra biblioteksektoren. Det samme gjelder 
kommunikasjonsområdet, hvor vi gan-
ske nylig ansatte en kommunikasjonssjef 
med helt annen bakgrunn enn bibliotek-
faglig. Ganske nylig har vi også ansatt en 
egen lys- og lydtekniker som også kom-
mer «utenfra». Alt dette er viktig for å 
profesjonalisere organisasjonen på alle de 
områdene som vil bli viktige i et framti-
dig storbybibliotek.

– Samtidig kommer det sterke reaksjo-
ner enkelte steder i biblioteksektoren når 
det ansettes ledere uten bibliotekfaglig ut-
danning.

– Disse debattene går ofte på feil 
grunnlag. Et bibliotek er til for innbyg-
gernes del, for å gi dem muligheten til å 
finne kunnskap og informasjon og få 
kulturelle opplevelser som kan være med 
på å berike deres liv og gjøre hverdagen 

mer meningsfull. Tradisjonell bibliotek-
kompetanse er fortsatt viktige kjerneom-
råder, men vi må tenke videre i framti-
den. I det nye biblioteket trenger vi et 
bredt spekter av kompetanser. Å låse seg 
fast i en profesjonskamp, tror jeg er feil i 
forhold til å utvikle et bibliotek som skal 
møte brukernes forventninger i framti-
den, sier Skansen og bruker Biblo på 
Tøyen som eksempel:

– Til Biblo på Tøyen søkte vi bevisst 
etter personer med andre erfaringer enn 
tradisjonelt bibliotekfaglige. Målet med 
Biblo på Tøyen er å spisse en bibliotektje-
neste mot barn og unge på Tøyen, som er 
en bydel med stor andel av innvandrere 
og relativt lavt utdanningsnivå. Vi så et-
ter personer med egenskaper og kompe-
tanse som kunne gi et bibliotektilbud til 
disse brukerne. Samtidig skal vi ikke 
glemme at Biblo er en del av Tøyen filial, 
så den bibliotekfaglige kompetansen er i 
høyeste grad til stede.

Suksesskriterier 2025
– Hva vil suksesskriteriene for hovedbiblio-
teket i Bjørvika være i 2025?

– La meg først slå fast at vi ikke er et 
kulturhus, vi er heller ikke et litteratur-
hus. Vi er veldig opptatt av at Deichman 
er et folkebibliotek. Jeg håper derfor at 

hele Oslo oppdager biblioteket i Bjørvi-
ka. Filialene vil selvsagt være viktige, men 
likevel vil vi aldri kunne klare å levere det 
samme i filialnettverket som det vi kan 
levere av tjenester og tilbud i hovedbibli-
oteket i Bjørvika.

– Det viktigste for meg er at hele 
Oslo vil bruke det. Enkelte kritiske røster 
har fryktet at Nye Deichman første og 
fremst vil bli brukt av en liten gruppe 
ressurssterke mennesker. Det ville i så fall 
være et stort nederlag, og jeg tror ikke det 
vil skje. Jeg håper og tror også at det som 
skjer i Bjørvika vil spre seg ut i bydelsbi-
bliotekene, slik at det blir et fruktbart 
samspill mellom hovedbiblioteket og fili-
alene. Jeg tror vi allerede nå kan si at Bi-
blo og de nye bibliotekene på Furuset og 
det kommende biblioteket på Stovner, 
ikke ville blitt realisert om det ikke hadde 
vært for alle de de tankene og de perspek-
tivene som har blitt utløst av prosessen 
rundt hovedbiblioteket, sier Knut Skan-
sen og avslutter:

– Og ikke minst håper jeg at biblio-
tekbruken i Oslo kommer opp på et an-
stendig tall i forhold til andre store bibli-
otek i Norge eller i Norden. Oslo ligger i 
dag dessverre altfor lavt på statistikken, 
det er et mål at det nye hovedbiblioteket 
skal få kurven til å skyte i været. ■

Heissjakt. Her kommer bokheisen til sorteringsanlegget.
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Det jeg og mange med meg har 
kunnet observere, er at det er 
forholdsvis få bibliotekarer som 

søker på ledige biblioteksjefstillinger. 
Hvorfor er det så få bibliotekarer som vil 
bli biblioteksjef? Som biblioteksjef har 
man mulighet til å påvirke bibliotekets ut-
vikling, trekke opp strategier, samarbeide 
med andre i kommunen og markere bibli-

oteket i lokalsamfunnet. Det vil jo være 
merkelig om bibliotekarer ikke har lyst til 
å prege utviklingen av bibliotekene gjen-
nom å være biblioteksjef. Men konkur-
ransen om biblioteksjefstillingene vil nok 
bli større nå som det er mulig å ansette 
andre enn bibliotekarer i større bibliotek. 

Hvordan er det å være biblioteksjef i 
dag? For å undersøke det, har jeg stilt 

noen biblioteksjefer spørsmål der de kan 
fortelle noe om hvordan de opplever det 
å være biblioteksjef. Dette er ikke en sta-
tistisk undersøkelse, men mer et ønske 
om å undersøke erfaringer med å være 
biblioteksjef. Dette kan kanskje si noe 
om det å være førstegangsleder som bi-
blioteksjef, og overgangen fra å være fag-
lig ansatt til å bli biblioteksjef/leder. Jeg 

AV GRETE BERGH
DAGLIG LEDER OG KONSULENT I GRETE BERGH AS

Hjelp jeg  
har blitt  

biblioteksjef !

Å være biblioteksjef byr på både 
utfordringer og muligheter. Du kan 
påvirke bibliotekets utvikling, trekke 
opp strategier, samarbeide med andre 
i kommunen og markere biblioteket 
i lokalsamfunnet. Bok og Bibliotek 
ser her nærmere på ulike sider ved 
biblioteksjefrollen. Artikkelen er  
den første i en serie på tre.
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benytter meg av noen av svarene til å be-
lyse de ulike aspektene i denne artikke-
len. I denne artikkelen er fokus mest på 
de første fasene ved det å være bibliotek-
sjef i et folkebibliotek. 

Å bli biblioteksjef
Å bli biblioteksjef for første gang kan 
fremstå som en stor og ukjent oppgave. 
Men også det å gå fra en biblioteksjefstil-
ling til en annen, innebærer noe av de 
samme utfordringene. Man vet ikke i ut-
gangspunktet hvordan og hvor godt man 
vil utføre biblioteksjefjobben, og om man 
vil trives i rollen. Før man søker på en bi-
blioteksjefstilling, må man tenke over om 
man har kvalifikasjoner og egenskaper for 
å være biblioteksjef. Det gjelder også å 
kjenne seg selv. Å reflektere over hvordan 
man utøver sin lederrolle er viktig. Har 
man evne til å motivere personalet, til å 
tenke strategisk og ikke minst, kan man 
være leder i vanskelige situasjoner? Å være 
biblioteksjef omfatter å ha et strategisk og 
faglig perspektiv på bibliotekets utvikling, 
ivareta personalansvar og lede virksomhe-
ten i endring. Ellingsen sier at «essensielle 
lederegenskaper er blant annet be-
slutningsevne og evne til å motivere andre 
til ny kurs» (2016, s. 26). Samtidig er det 
å være biblioteksjef en mellomlederstil-
ling. Det som karakteriserer en mellomle-
der er forventninger og krav både fra egen 
ledelse og fra egen personalgruppe. Så 
gjelder det å balansere dette slik at man 
skaffer seg et handlingsrom som leder (Ev-
jen 2014). 

Identitetsskifte  
– fra fagperson til leder 
Ved å bli biblioteksjef beveger man seg 
over til noe nytt, man utfordrer sin egen 
komfortsone. Men som sjef er det inter-
essante ting å erfare og lære, man får 
mulighet til å påvirke, til å bestemme og 
samhandle med andre. Som bibliotek-
sjef i noe større bibliotek skal man ikke 
lenger være den gode utøvende fagper-
sonen, den rollen må mer eller mindre 
avlæres, men kunnskapen om hva et bi-
bliotek er og kan være, må man ha, uan-
sett bakgrunn. Biblioteksjefen skal lede 
hele biblioteket, være ansvarlig for at 
det er strategiske tanker og planer for 
bibliotekets utvikling, og man skal være 
leder for alle de ansatte. Det er nok den 
viktigste delen av lederjobben, å kombi-
nere personalledelse med faglig ledelse 
og utvikling. «Som leder skal du først og 
fremst lede mennesker, ikke fag» (Bar-
bogen 2016, s. 33).

Overgangen fra å være fagperson eller 
avdelingsleder til biblioteksjef kan opple-
ves stor. Ikke minst dreier det som om 
skifte av identitet. Som biblioteksjef må 
man arbeide med sin egen rolle og rolle-
forståelse (Dale 2014). Man blir en del 
av ledelsen i kommunen og slik en repre-
sentant for arbeidsgiversiden. 

«Førstegangsledere forventer å måtte 
lære om en rekke tekniske spørsmål om-
kring rutiner og systemer, og de er gjerne 
usikre på hvordan de vil takle en del av 
de verktøy og prosedyrer som er knyttet 
til lederrollen. Det kommer derfor som 
en stor overraskelse at det å takle andre 
mennesker blir den store utfordringen. 
Forutsetningen for i det hele tatt å kunne 
fylle lederrollen er at man avlærer sin tidli-
gere rolle og identitet som fagperson og in-
dividuell bidragsyter, avlærer en rekke tan-
kemønstre og handlemåter som er knyttet 
til en faglig rolle og ståsted, og at man fin-
ner et nytt ståsted i en ny organisatorisk 
rolle: lederrollen.» (Haaland og Dale 
2005).

Man skal også forholde seg til egen 
leder og kollegiet som man blir en del av 
og til det politiske utvalget som bibliote-
ket hører til. Relasjoner er grunnleggen-
de viktig. Spurkeland (2017) kaller det 
relasjonsledelse. Samarbeid med lokal-
samfunnet, med lokale organer og orga-
nisasjoner vil også inngå i biblioteksje-
fens oppgaver. Samarbeid, nettverk og 
partnerskap blir stadig viktigere for bibli-
otekene. 

«… først og fremst opplevdes ansva-
ret mye større, også for alle nye oppgaver 
som jeg ikke hadde «sett» i tidligere posi-
sjoner» (Ola Eiksund, Arendal).

«Det er en helt annen kompetanse 
som skal til i en lederstilling enn i en 
fagstilling. Kunnskap om driftsoppgaver 
er selvsagt nyttig i lederstillingen, men 
ikke grunnleggende nødvendige – dette 
er kompetanse som ofte befinner seg i 
personalgruppa, eller som kan hentes an-
netsteds fra. Ledelse er et fag, og krever 
kompetanse (og gjerne erfaring) knyttet 
til ledelse. Først og fremst dreier det seg 
om å ta ansvar, og å forholde seg til både 
egen ledelse og de man skal lede.» (Tone 
Moseid, Tønsberg).

Det har jeg aldri gjort før.  
Det klarer jeg helt sikkert
Jeg har spurt noen biblioteksjefer om hva 
som var motivasjonen for ønsket om å bli 
biblioteksjef. Ola Eiksund svarer slik: 

«Etter første halvår på bibliotekhøg-
skolen ble jeg «overveldet» av den gode 

ideen som folkebibliotek er, og siden har 
jeg hatt «los». Etter å ha jobbet 5-6 år i 
folkebibliotek ble det klart for meg at jeg 
ønsket oppgaver som også innebar ledel-
se. Etter noen år som avdelingsleder ble 
det en naturlig ambisjon også å bli bibli-
oteksjef. Den viktigste motivasjonen var 
kanskje det å kunne påvirke utviklingen 
av biblioteket der jeg jobber.»

Monica Skybakmoen i Elverum for-
teller at hun som nyutdannet bibliotekar 
ikke hadde noen spesielle tanker om å bli 
biblioteksjef. Men da stillingen i nabo-
kommunen Åsnes ble lyst ut, tenkte hun 
at hun i hvert fall måtte søke. Da hadde 
hun jobbet under ett år som bibliotekar i 
fagbibliotek. Hun sier at «Jeg hadde da 
aldri jobbet i folkebibliotek. Aldri jobbet 
som leder, men jeg tenkte litt som Pippi at 
«Det har jeg aldri gjort før. Det klarer jeg 
helt sikkert». Og så tenkte jeg veldig at der-
som Åsnes kommune hadde troen på meg, 
så måtte jeg i hvert fall selv ha det. Og slik 
ble jeg biblioteksjef første gang (1999). Et-
ter hvert viste det seg at det jeg likte best ved 
jobben var nettopp knyttet til lederoppgave-
ne: utvikling, endring, personalansvar, 
budsjett og regnskap.»

Ønsket om å bli biblioteksjef kan 
også vokse fram ved å jobbe med biblio-
tekutvikling. Beate Aakerøy i Moss sier:

«Jeg har i mange år vært interessert i 
bibliotekutvikling, og sett nødvendighe-
ten av at bibliotekene har et fokus på det-
te. I tider med stor endring på flere om-
råder må bibliotekene fortløpende følge 
utviklingen, enten det dreier seg om å 
benytte ny teknologi eller skaffe seg ny 
og nødvendig kompetanse. Før jeg be-
gynte i Moss hadde jeg jobbet flere år ved 
Vestfold fylkesbibliotek hvor vi nettopp 
hadde jobbet aktivt på disse områdene. 
Mye av motivasjonen ved å begynne som 
biblioteksjef i Moss, var derfor knyttet opp 
til dette å videreutvikle biblioteket slik at 
det stadig oppleves som relevant av byens 
innbyggere og politikere.»

Tone Moseid i Tønsberg, som bl.a. 
har erfaring fra tre biblioteksjefstillinger, 
sier «Jeg ønsker å gjøre en forskjell – «to 
make a difference». Det å kunne oppnå po-
sitive resultater og bygge noe opp, med de 
ressursene som til enhver tid er tilgjengelige.» 

Mandat og handlingsrom
Stillingsannonsen vil si noe om stillin-
gens mandat og handlingsrom, men det 
er praksis og forholdet til nærmeste leder, 
eget personale og ledergruppen som vil 
være bestemmende for hvilket hand-
lingsrom man har som biblioteksjef. Det 
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er viktig å avklare egen leders forventnin-
ger til hva som ligger til stillingen som 
biblioteksjef. Samtidig må man som bi-
blioteksjef også orientere egen leder om 
hvilke krav og forventninger som ligger i 
bibliotekloven og tilhørende dokumen-
ter om hva et moderne bibliotek og bibli-
otektilbud skal være, og arbeide for å 
skape gode rammebetingelser for biblio-
tekvirksomheten. Og man må selv være 
aktiv i å forme stillingen som bibliotek-
sjef slik at man også faktisk blir en leder. 
For å bli en leder må man vinne både 
personalets og egen leders tillit. Å ville 
noe, å ha noen tanker om bibliotekets 
utvikling og rolle i samfunnet, synes jeg 
er vesentlig for en biblioteksjef. Man kan 
kalle det en kongstanke. Samtidig må 
man også kunne være samarbeidsvillig og 
lydhør for de synspunkter som andre har.

Biblioteksjefene vektlegger i stor grad 
samspillet med de ansatte, og at det er 
viktig at de har det bra, kjenner sin rolle 
og sitt ansvar, og at alle jobber mot sam-
me mål. Kompetansen og erfaringen til 
de ansatte er den viktigste ressursen for å 
yte gode tjenester. Lederen må kunne lyt-
te til de ansatte og gi dem riktig ansvar. 
«Visjonen min er nok derfor at jeg kun 
gjennom mine ansatte kan gi innbygger-
ne gode bibliotektjenester» sier Monica 
Skybakmoen. 

 «Kanskje ikke én kongstanke, men flere 
litt mindre? Den viktigste ressursen vi har i 
biblioteket er kompetansen og erfaringen til 
de ansatte, og blant annet derfor har det 
alltid vært viktig for meg å motivere og støt-
te medarbeidere. Ellers er det viktig for meg 
som leder å være orientert og oppdatert – 

har opplevd at dette er særlig viktig for å få 
tillit f. eks. ved større endringsprosesser. Det 
nærmeste jeg kommer en kongstanke er at 
jeg som leder i svært sterk grad vektlegger 
deltagelse og samspill – jeg tilbyr og krever 
deltagelse, jeg tilbyr og krever samspill» 
(Ola Eiksund).

Beate Aakerøy understreker at biblio-
teket må se seg selv som en del av resten 
av byen, kommunen og samfunnet. Bi-
blioteket må fremstå som relevant for 
innbyggerne. Alt biblioteket gjør skal 
støtte opp under dette. 

Ib Aarmoe i Fredrikstad sier at han 
ønsker «å bidra til at biblioteket skal be-
rike livet til innbyggerne i kommunen. 
Ellers tok jeg jobben her i Fredrikstad 
fordi jeg mener at byen trenger et nytt 
hovedbibliotek, og at det er en jobb for 
meg.»

Bli kjent med organisasjonen 
og organisasjonskulturen
Man må forberede seg til sin nye stilling. 
Det kan bestå i å lære seg navnene på de 
ansatte, lese årsmeldinger, bibliotekpla-
ner, kulturplaner o.l. Jo bedre forberedt 
man er, jo fortere kan man få oversikt 
over virksomheten og være en leder i 
praksis. Man må gjøre seg kjent med or-
ganisasjonen, personene, oppgavene og 
organisasjonskulturen. 

Hva er så organisasjonskultur? Hen-
ning Bang sier at «organisasjonskultur er 
de sett av felles delte normer og verdier og 
virkelighetsoppfatninger som utvikles i en 
organisasjon når medlemmene samhand-
ler med hverandre (Bang 2011, s. 23). 

Organisasjonskulturen er ofte ut-

slagsgivende for hva man kan få til som 
biblioteksjef. Biblioteket og de ansatte er 
biblioteksjefens daglige arena for leder-
oppgavene. Når det kommer inn en ny 
biblioteksjef, er det bare denne som er 
ny, mens de andre fortsetter som før. Na-
turligvis er de spente på den nye sjefen, 
og hva vedkommende bringer med seg. 
Man snakker om lederens første 100 
dager som den beste og kanskje avgjøren-
de tiden man har til å sette sitt stempel 
på organisasjonen (Ellingsen 2016). Som 
ny biblioteksjef må man først gjøre seg 
kjent med den kulturen som er der. For å 
bli kjent med hver enkelt kan en kort in-
troduksjonssamtale med hver enkelt gi 
kunnskap om den enkeltes arbeidsopp-
gaver, tanker om utvikling og endring og 
synspunkter om hva biblioteksjefen bør 
ta fatt i. Dette kan gi kunnskap om ar-
beidsfordeling, rutiner, holdninger og 
normer, som biblioteksjefen ellers vil 
måtte bruke lang tid på å skaffe seg, eller 
som man ellers aldri får. Å kjenne organi-
sasjonen er verdifullt i det daglige arbei-
det og ved eventuelle endringer. 

«Når jeg kjenner organisasjonen, vet jeg 
bedre hvor grensene går – når det er greit å 
utfordre, og når det er greit å ta et hvi-
leskjær. Det å justere tempo og moment un-
derveis, forutsetter at en kjenner organisa-
sjonen.» (Tone Moseid).

Som leder må man både kunne ha sin 
egen lederstil, og samtidig kunne tilpasse 
seg den organisasjonskulturen som er der 
man kommer. Kanskje finner man ut et-
ter hvert at det kan være elementer i or-
ganisasjonskulturen som bør endres. Alle 
ansatte har ansvar for å bidra til et godt 

Ib AarmoeBeate Aakerøy Tone Moseid
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arbeidsmiljø og gjennom dette skape en 
god organisasjonskultur. Men lederen 
har et ansvar for å vise hva slags kultur 
man vil ha, og hva som ikke er ønskelig. 
Biblioteksjefen vil påvirke organisasjons-
kulturen, og har også muligheter til å en-
dre denne. Tone Moseid sier at det for 
henne er viktig å sørge for å lytte til alle i 
organisasjonen, ikke bare til noen få. 

Ola Eiksund sier at det for han som 
leder har vært viktig å legge til rette for 
en åpen kommunikasjon som preger kul-
turen ved biblioteket. Dette er blitt gjort 
ved å lage det de kaller «samspillregler» 
– ett sett av «regler» som er utarbeidet i 
fellesskap og som handler om tillit, åpen-
het og fellesskap. Kulturen tilbyr og for-
drer deltakelse og åpenhet. Dette er ut-
viklet gjennom prosesser der alle har 
deltatt slik at alle har eierskap til produk-
tet. I forbindelse med en større organisa-
sjonsendring og endring av bibliote-
krommet/tjenestene ble det i tråd med 
samspillreglene invitert til samspill og 
deltakelse. ■
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Gebyra for privatisteksamen er tredobla. Det er 
urettvist: Privatskulane gjer arbeidet den offentlege 
skulen ikkje lenger tilbyd, skriv Kaj Skagen.

kommentar  | side 2–3

Brit Aksnes

film | side 20–21

Hovding. Den store tyrkiske forfattaren 
Yasar Kemal døydde nyleg. Han var både 
landsfader og diktarhovding for Tyrkia.

litteratur | side 14–15

finland | side 13

Språk. Svensk skal vera obligatorisk språk  
i den finske skulen også i framtida, har den 
finske Riksdagen avgjort.

TV 2 får fotballmonopol i Noreg.  |  Side 8–9fotball

miljø | side 4–5

Farleg støv. Luftureining frå vegtrafikk kan 
hemme den kognitive utviklinga til barn, 
syner ein ny studie frå Spania. 

ukraina | side 10–11

Stillstand. I Donbass har tida stått stille i 
mange år, skriv Andrej Kurkov. No må ho snart 
kome i gang att. 

Dei norske rettane til Premier League, her ved Arsenal og Chelsea, nærmar seg no NRK-lisensen i samla verdi.  Foto: NTB scanpix

Funky frelse
Dansar for Jesus: 
«Are you pumped?» ropar pastor Andreas 
Hasseløy frå scena. Pinsevenene i Intro 
vil nå dei som aldri går i kyrkja. 
reportasje | side 22–24

ISSN 0803-3340

9 7 7 0 8 0 3 3 3 4 0 1 5

1 1

Svenskjävel er både 
underhaldning og 
moralsk peikefinger.

nr. 11  
13.–19. mars 2015
54. årgang 
kr 45,-

Foto: Daniel Feidal, Intro

Bianca Kronlöf spelar Dino i Svenskjævel.

kommentar  | side 12–13

Kommunisme, fascisme, nazisme og islamisme 
samsvarar i målet om eit verdsomspennande rike styrt 
av ein ideologisk elite, skriv Kaj Skagen.

kork: Stortinget har vedteke storstila 
utbygging av tog og motorveg inn til Oslo.  
Men i Oslo er det fullt, seier transportforskarane. 
Fleire hundre milliardar kan bli kasta vekk. 
politikk | side 4–5

DAG OG TID

miljø Glyfosat kan gje kreftfare, seier WHO. | side 8-9

Roundup og andre ugrasmiddel med glyfosat er enormt populære. No meiner WHO at glyfosat truleg er kreftframkallande.  Foto: NTB scanpix

Oslo- 
proppen

utanriks | side 10–11

Atomavtale. Iranarane let seg ikkje stogge 
av økonomiske sanksjonar. Det aukar presset 
på USA for å få til ein avtale.

landbruk | side 14–15

Jord. 1600 bønder er drepne i Brasil dei siste 
tretti åra. Landet er eitt av få som ikkje har 
omfordelt jorda sidan kolonitida.

reportasje | side 26–28

Cowgirl. Korleis kan ein skrive om ranchlivet 
utan å verke blenda av romantikk? Tina Åmodt 
har vitja Wyoming.

essay | side 22–23

kim leine

fri vekeavis 
for kultur 
og politikk

a-avis

litteratur | side 16–17

Rastlaus sjel. – Har eg funne stilen min,  
så freistar eg å gå bort frå han, seier  
forfattaren Helle Helle. 

 Foto: Ståle Andersen / NTB scanpix
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«Alt var jo her på 
Grønland; havet, 
fjellet, eventyret.»
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54. årgang 
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og politikk
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Bilettekst

Krigsroman. Dansk-norske Kim Leine kjem 
med roman frå den finske borgarkrigen. 
Danske meldarar er begeistra. 

litteratur | side 18–19

politikk | side 7

Syrisk gåve. Ap-vedtaket om å ta imot 
10.000 syriske flyktningar er ei julegåve til 
regjeringa, meiner Carl I. Hagen.

intervju | side 22–23

Anne-Cathrine Riebnitzsky

Hellas er tomme for euro. Eit pengepolitisk eksperiment utan like står for døra, skriv Jon Hustad.  Foto: NTB scanpix

Drakmen er på veg attende.  |   side 10–11utanriks

kommentar  | side 11

Den britiske valordninga er utdatert. Ved siste  
parlamentsval gjekk over halvparten av røystene til 
kandidatar som ikkje vart valde, skriv Rune Kjempenes.

reportasje | side 8–9

Låste lagnader. Dei fleste syriske flyktning-
ane i Jordan bur i private heimar. Dei får ikkje 
arbeidsløyve, og gjelda deira veks og veks.

arbeidsliv | side 12–13

Brutalt. Gudmund Harildstad vart oppsagd 
etter 22 år ved Universitetet i Oslo. – Kynisk av 
UiO, meiner professor John Peter Collett.
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Blar opp  
for Clinton

Anne-Cathrine Riebnitzsky er dansk forfattar og ekssoldat. 

«Me drog oss ut 
av Afghanistan 
for tidleg.»

nr. 18  
30. april–7. mai 2015
54. årgang 
kr 45,-

gjevmildt: Når Bill og Hillary 
bed om pengar, seier Noreg ja. 
Norske regjeringar har i alt 
gjeve ein halv milliard 
kroner til prosjekta til  
Clinton-stiftinga. 
bistand | side 4–5

Hillary Clinton og utanriksminister Børge Brende på «Cookstoves Future Summit» i New York i fjor.  Foto: NTB scanpix

TIPS ein typisk Dag og Tid-lesar som  
ikkje les Dag og Tid om Dag og Tid

Send SMS med kodeordet TYPISK til 2007  
og vent på svarmelding for å tilby tre gratis prøvenummer med automatisk 
stopp til folk du trur vil ha glede av avisa. Eller sjå www.dagogtid.no/TYPISK

Gode råd til den som skal bli 
biblioteksjef for første gang
Jeg har også spurt biblioteksjefene om 
hva som er deres tre beste råd til den 
som skal bli biblioteksjef for første 
gang. Slik svarte de:

• «Vær ydmyk og lytt til alle flinke 
fagpersoner på din vei, gi deg selv 
tid til å lære og utvikle deg som 
sjef – inkludert, ikke vær for 
streng mot deg selv, og våg å være 
sjef, vær tydelig!» (Beate Aakerøy)

• «Det er gøy å være biblioteksjef! 
Hopp i det! Sett deg noen hårete 
mål. Gå foran og vis vei.»  
(Ib Aarmoe)

• «Vær ydmyk overfor det arbeidsmi-
ljøet du kommer inn – og bruk 
GOD tid til å bli kjent med dine 
ansatte. Lytt til alle som vil fortelle 
deg noe og spør heller en gang for 
mye enn en gang for lite. Ta noen 
gjennomtenkte sjanser! Det er bare 
gjennom prøving og feiling man 
kan skape noe helt nytt.» (Monica 
Skybakmoen)

• «Involvering/deltagelse fra hele 
personalet – finn gode rådgivere – 
det tar tid å bli en god sjef.»  
(Ola Eiksund)

• «Vær ærlig, vær deg selv. Alle har 
sin egen lederstil, det er ingen 
 fasit. Innrøm det når du gjør en 
feil.»

• «Lytt til alle. Noen ganger er det  
ikke de som roper høyest som  
skal bli hørt, og som har de beste 
løsningene.»

• «Gjør medarbeiderne dine gode, og 
bygg kompetansen du trenger. Bruk 
tid og penger på det.»  
(Tone Moseid). 

Monica Skybakmoen Ola Eiksund

BIBLIOTEK  I  ORGANISASJON OG LEDELSE

  BOK OG BIBLIOTEK 4/2017  I  17



Bok og Bibliotek (BoB): Kan vi nå gra-
tulere deg med stillingen som Danmarks 
nye nasjonalbibliotekar?

Svend Larsen: Tittelen nasjonalbiblio-
tekar finnes ikke i Danmark, og jeg synes 
ikke om den. I beskrivelsen av det nye 

biblioteket, sier vi ikke at Det Kgl. Bibli-
otek er et nasjonalbibliotek. Vi skriver at 
Det Kgl. Bibliotek er Danmarks nasjona-
le bibliotek. Vi er langt mer enn et tradi-
sjonelt nasjonalbibliotek.

BoB: Helt overordnet, hva er de viktigste 

konsekvensene av sammenslåingen av 
det «gamle» Kongelige Bibliotek og 
Statsbiblioteket?

Svend Larsen: Den viktigste konse-
kvensen er at gjennom etableringen av 
det nye Kgl. Bibliotek, har vi skapt et bi-

Det kongelige Bibliotek i København og Statsbiblioteket i Århus ble ved årsskiftet slått sammen og 
heter i dag Det Kgl. Bibliotek, på engelsk Royal Danish Library. Vi har snakket med den nye lederen 
for det hele, Svend Larsen, om konsekvenser, muligheter og utfordringer ved sammenslåingen.

Det Kongelige Bibliotek + Statsbiblioteket 

= Det Kgl. Bibliotek

Statsbiblioteket i Århus, som i dag  
er en del av Det Kgl. Bibliotek.

AV ODD LETNES
REDAKTØR
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bliotek med en størrelse og kompetanse, 
som kan klare de utfordringene bibliotek 
i dag står overfor når det gjelder digitali-
sering og økonomisk press.

BoB: Hvor viktig har ønsket om rasjona-
lisering vært?

Svend Larsen: Ønsket om rasjonalise-
ring har ikke vært avgjørende. Det avgjø-
rende har vært å skape et bibliotek som 
kan klare dagens og morgendagens utfor-
dringer. Motivet har vært å skape et bibli-
otek som kan romme løsninger for andre 
bibliotek og samtidig gjøre det enklere for 
brukerne. Gjennom det kommende bibli-

oteksystemet vil brukerne søke i meget 
store mengder informasjon og kulturarvs-
medier, på ett sted. Den innsparingen 
som helt sikkert vil følge av sammenslåin-
gen, er ikke noe krav fra Kulturministeri-
et. Budsjettet til Det Kgl. Bibliotek er ikke 
endret, men det er samtidig underlagt 
samme årlige to prosents reduksjon som 
ved alle andre statsinstitusjoner.

BoB: Vil en så stor sentralisering kunne 
svekke de lokale bibliotek sine initiativ?

Svend Larsen: Man kan ikke avvise at 
det lokale initiativ kan bli svekket. Men 
til gjengjeld vil den servicen som utvi-

kles, være robust og bærekraftig. Samti-
dig er vi svært opptatt av nærheten i for-
hold til brukerne, og det gjelder spesielt 
de universiteter Det Kgl. Bibliotek leve-
rer service til, det vil si Aarhus, Køben-
havn, Roskilde og fra 2018 sikkert også 
Aalborg Universitet.

BoB: Du overtar etter en sterk og dyktig 
leder, Erland Kolding Nielsen, som har 
sittet 32 år ved roret preget alt. Er det 
noe du umiddelbart – og på sikt – ønsker 
å forandre på?

Svend Larsen: Oppdraget mitt er å gi 
det nye biblioteket en annen profil enn 

Det Kongelige Bibliotek + Statsbiblioteket 

= Det Kgl. Bibliotek



Med Den Sorte 
Diamant har Det Kgl. 
Bibliotek et kulturhus 
sentralt i København.
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det «gamle» KB. Det digitale skal få mer 
plass, og oppgavene som universitetsbi-
bliotek er blitt større og vil også fylle mer 
av bibliotekets profil. Orienteringspunk-
tene er mer digitalt, mer landsdekkende, 
mer samarbeid på tvers av oppgaver og 
geografi.

BoB: I hvilken retning ønsker du at Det 
Kgl. Bibliotek skal gå? I tillegg til å være 
nasjonens store kunnskapsbank, har bi-
blioteket utviklet seg i retning av en mer 
generell kulturinstitusjon med for ek-
sempel eget husorkester, Diamanten-
semblet som gir regelmessige konserter, 
utstillinger, teateroppføringer og lik-
nende. Er dette en retning du vil videre-
utvikle?

Svend Larsen: Med Den Sorte Dia-
mant har Det Kgl. Bibliotek et kulturhus 
sentralt i København. Aktivitetene her 
skal videreføres, og de skal utvikles, gjer-
ne i samarbeid med andre kulturinstitu-
sjoner som Nasjonalmuseet, Riksarkivet 
og Statens Museum for Kunst.

BoB: Det Kongelige Bibliotek har hatt et 
økende samarbeid med universitetsbibli-
otekene. Vil det nye Kongelige Bibliotek 
nå også inngå i et tettere samarbeid med 
folkebibliotekene? I så fall på hvilken 
måte?

Svend Larsen: Det Kgl. Bibliotek vil 
fortsatt være overbygning for folkebiblio-
tekene. Her er oppgaven å utvikle nye 
relevante serviceytelser. Det vil fortsatt 
skje i samarbeide med folkebibliotekene, 
som det er skjedd med den siste service, 
Digital Artikelservice (https://www.stats-
biblioteket.dk/digital-artikelservice)

BoB: Det ble først bestemt at det nye 
store biblioteket skulle hete Nationalbi-
blioteket, men så ble det politisk vedtatt 
at det fortsatt skal hete Det Kgl. Biblio-
tek. Til tross for at navnet glapp, har det 
norske Nasjonalbiblioteket vært en mo-
dell for det nye biblioteket?

Svend Larsen: Navnet Nationalbiblioteket 
ble valgt for å signalisere at det er snakk om 
et «nytt» bibliotek. Inspirasjonen var først og 
fremst Nationalmuseet i Danmark. Det 
norske Nasjonalbiblioteket er et eksempel 
på at man ikke trenger å ha et kongelig bibli-
otek i et monarki, men ut over det er det 
store forskjeller, siden Det Kgl. Bibliotek er 
et meget stort universitetsbibliotek, noe det 
norske Nasjonalbiblioteket jo ikke er.

BoB: Hvordan er det å lede en så stor or-
ganisasjon, det blir vel nærmest som å 
være administrerende direktør i et stort 
konsern?

Svend Larsen: Det er meget spennende 
og inspirerende. For å lykkes krever det 
oppbakking fra departementet og fra le-
delsen og medarbeiderne. Den oppbak-
kingen har jeg heldigvis hittil hatt. Det 
krever også endringer i organisasjonen, 
utvikling av styringssystemer og utfor-
ming av en ny policy, noe vi er i gang 
med.

BoB: Hvordan vil du sørge for å bygge en 
felles kultur mellom de to store bibliote-
kene, der det ene står i forskningens tegn 
mens det andre har vært mer orientert 
mot folkebibliotekene?

Svend Larsen: Oppbygging av felles 
kultur krever at ledere og medarbeidere 
møtes på tvers av oppgaver og på tvers av 
Aarhus-København. Vi har ikke råd til å 
la folk møtes bare for å møtes. Det må 
være arbeidsrelatert i form av tverrgående 
prosjekter og i form av at oppgaver skal 
utføres på tvers av Aarhus-København, 
og utgangspunktet må hele tiden være 
brukerne. Her er vi i god gang, men det 
kommer også til å kreve tid.

BoB: Digitalisering er et prioritert områ-
de for det nye biblioteket. I Norge har vi 

favnet vidt og har snart digitalisert så å si 
alt. Hvilken strategi vil dere velge i Dan-
mark?

Svend Larsen: Mengden av materiale i 
Det Kgl. Bibliotek er så stor at det ikke 
kan bli snakk om å digitalisere alt. Vi har 
kommet lengst med avisene, hvor om-
kring 40 prosent er digitalisert, mens an-
dre områder er langt mindre digitalisert. 
Det har vært digital pliktavlevering i 
Danmark siden 2005, så det finnes allere-
de store mengder digitalt materiale, og vi 
er opptatt av hvordan dette kan formidles 
og brukes på forskjellige måter. Hva som 
skal digitaliseres i framtiden, vil i høy 
grad være avhengig av hva brukerne prio-
riterer og hva Det Kgl. Bibliotek kan få 
lov til å bruke det digitaliserte materialet 
til. Dette siste er i Danmark en kompli-
sert sak.

BoB: På hvilken måte vil Det Kgl. Bibli-
otek sørge for at det digitaliserte materia-
let ikke bare blir gjort tilgjengelig, men 
også at det blir formidlet? Hvilken rolle 
vil folkebibliotekene få i dette?

Svend Larsen: Materialet vil bli  
gjort tilgjengelig, for eksempel på  
www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/ 
På utvalgte områder vil det skje en kura-
tert formidling, og det kan skje i regi av 
Det Kgl. Bibliotek eller i samarbeid med 
andre, herunder folkebibliotekene. ■

På tvers. Oppbygging av felles kultur krever at ledere og medarbeidere møtes på tvers av oppgaver og på 
tvers av Aarhus-København. Foto: Det Kgl. Bibliotek.
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Martinus Nissen vart fødd 23. 
august 1817 og døydde brått 
12. juni 1850. Frå 1841 og 

fram til sin altfor tidlege død var han til-
sett ved Universitetsbiblioteket (UB), 
først som amanuensis og i 1846 utnem-
nd til førsteamanuensis. Like frå dannin-
ga av den norske nasjonalstaten i 1814 
var biblioteket ved det einaste universite-
tet i landet også nasjonalbibliotek. Men 
ein tydeleg rolle som norsk nasjonalbibli-
otek vart først formalisert og tydeleggjort 
då Axel Drolsum vart overbibliotekar i 
1876. Medan Nissen arbeidde i UB var 
institusjonen lite opptatt av det norske 
tilfanget, og ei relativt ueffektiv pliktavle-
vering frå norske trykkeri til UB hadde 
vorte avskaffa i 1839. Mot dette baktep-
pet er det bibliotekshistorisk interessant 
at ved sida det daglege arbeidet i bibliote-
ket gjorde Nissen ein bibliografisk pione-
rinnsats for «[…] at samle Alt hvad den 
norske Presse [dvs. norske trykkeri] har 
frembragt af Godt og Slet, af Viktigt og 
Uviktigt.» 

I 1848 gav han i samarbeid med 
forlagsbokhandelen Feilberg & Land-
mark ut Norsk Bog-Fortegnelse 1814-
1847. Med Anhang, inneholdende I. 
Land- og Søkarter. II. Indbydelsesskrifter. 
III. Politiske og Avertissementstidender. 
Forlagsbokhandelen hadde opphaveleg 
planlagt ein løpande bibliografi over nye 
norske utgivingar innmeldt av forlegga-
rane og Nissen vart engasjert som redak-
tør. Men det var liten respons frå forleg-
garane og ei eventuell utgåve av den 
tiltenkte bibliografien ville bli ufullsten-
dig. Nissen endra då siktemål og foreslo 
heller å laga eit fullstendig oversyn over 
alle skrifter utkomne i Noreg sidan 1814. 

Dette enda ut i den ovannemnde titte-
len. Eit arbeid som må reknast som den 
første fullstendige norske bokforteiknin-
ga, og dermed også den første norske ut-
tømande nasjonalbibliografien. For Nis-
sen var det ikkje eit mål å laga eit utval 
avgrensa av kvalitet eller utvalskriteria, 
han ville visa det samla tilfanget så full-
stendig som mogeleg. Som avslutning på 
den alfabetiske bibliografien utarbeidde 
Nissen også eit Videnskabeligt Register. 

Året etter publiserte Nissen Statistisk 
Udsigt over den norske Litteratur fra 1814 
til 1847. Dette utsynet var basert på den 
ovannemnde bibliografien, og no var sik-
temålet å visa den kvantitative veksten av 
norsk litteratur i perioden. Han klassifi-
serte den norske litteraturen i 14 katego-
riar: Filologi, filosofi, pedagogikk, teolo-
gi, rettsvitskap, politikk og statsøkonomi, 
skjønne vitskapar og kunster, legevitskap, 
matematikk, naturvitskap, økonomi, 
teknologi, historie og blanda skrifter. Ut-
synet viste at det var kome ut totalt 2812 
boktitlar i perioden og teologi var den 
dominerande kategorien med 591 titlar. 

I 1849 fekk Martinus Nissen eit stat-
leg reisestipend på 300 spesidalar (ca. 
55  000 kr.) for å besøka sentrale utan-
landske bibliotek og kvalifisera seg vidare 
i biblioteksvitskap. I stipendsøknaden 
vart det framlagt eit omfattande program 
om biblioteksteknikk og internasjonalt 
biblioteksamarbeid. Dette var det første 
offentlege stipendet som vart utdelt til 
bibliotekfeltet i Noreg. Men det var vel 
også første gang det var søkt om eit bibli-
oteksfagleg stipend? 

Han såg nok for seg at kunnskap frå 
studiereisa ville koma til nytte i det nye 
universitetsbiblioteket, som inngjekk i 

universitetskomplekset som var under 
bygging ved Karl Johansgate. Men for 
Nissen vart det verken studiereise eller ar-
beid i det nye biblioteket, som opna i 
1851 og vart kalla Domus bibliotheca. 12. 
juni 1850 vart Martinus Nissen ramma av 
hjarteslag og døydde. Dette var eit stort 
tap for det nasjonale bibliografiske arbei-
det, men Nissen var meir enn bibliograf, 
ifølgje Wilhelm Munthe, var han den før-
ste bibliotekmann av fag i Noreg og han 
var predestinert til å verta overbibliotekar 
ved UB når embetetet vart ledig. 

Om Martinus Nissen fekk eit kort liv 
og forfattarskapet ikkje ruver kvantitativt 
med mange titlar, så kan hans virke og 
bidrag sjåast i ein større samanheng som 
fall saman med hans tid i UB. Det var ei 
tid med omfattande utforsking og utvik-
ling av den nasjonale kulturen og namn 
som Ivar Aasen, P.A. Munch, M.B. Land-
stad, Asbjørnsen og Moe m. fl. ruver i 
ettertid. Martinus Nissen fortener også 
ein plass i dette selskapet. Men den som 
nok stod Nissen nærast i arbeidsmetodar 
og tilnærmingar til den omfattande na-
sjonale dokumentasjonen som manifes-
terte seg kring midten av 1800-talet, var 
truleg Eilert Sundt. Han var fødd same 
år som Nissen og dei var vener og kamp-
feller i Studentersamfundet der dei stod 
saman i mange saker. Medan Eilert 
Sundt levde til 1875, gjennomførte ein 
svær sosial forskingsinnsats og vann in-
ternasjonal anerkjenning, så døydde 
Martinus Nissen, ifølgje Harald Tveterås 
«[…] nettopp som han hadde vist hva 
han sto for. I hans samtid var det få som 
forstod at han var en banebryter – som 
fagbibliotekar, som bibliograf og som 
boksosiolog.» ■

Mart inus

AV JOHAN HENDEN,
FORSKNINGSBIBLIOTEKAR, NASJONALBIBLIOTEKET

200 år
Nissen
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Overskriften til denne klumme 
kommer fra et oplæg, jeg var in-
viteret til at holde i forbindelse 

med en seminardag på Vestfoldbibliote-
kene. Det er et godt spørgsmål at stille i 
disse tider, hvor udbyderne af gratis for-
midlet indhold ikke længere er forbe-
holdt biblioteker. Som jeg skrev om i en 
tidligere klumme i bladet her, er der nu 
store spillere på banen, som fx Google, 
Netflix, Amazon, Spotify og Facebook. 
Spørgsmålet er også godt, fordi det er et 
politisk og kulturelt spørgsmål. I denne 
klumme vil jeg fokusere på, hvorfor 
spørgsmålet overhovedet mon stilles.

Med den digitale mediekultur er vi 
havnet i den historiske situation, at me-
dier og kommunikation forstås i stigende 
grad igennem databaser, søgemaskiner 
og algoritmer. Kommunikationsformer-
ne er søgning, lagring og andre algorit-
miske processer. 

Vi lever i en mediekultur, hvor en 
mangfoldighed af digitale platforme, ser-
vices og netværk som den naturligste ting 
i verden tilbyder adgang til samlinger af 
kultur, viden og oplevelser. Der er tale 
om en kulturform, hvor strukturerede 
samlinger af ressourcer i form af databa-
sen er en dominerende kulturel form, 
som den russisk-amerikanske medie-
forsker Lev Manovich i sin tid argumen-
terede for i sin bog The Language of New 

Media (2001). Vores mediekultur er der-
med en kultur, hvor ideen om bibliote-
ker fundamentalt set er dominerende. 
Men naturligvis ikke kun biblioteker 
som fysiske bygninger og samlinger, men 
biblioteker som en måde at kommunike-
re på og give mening i en digital medie-
kultur, dvs som en form for medier.

Derfor er det helt naturligt at biblio-
teksverdenen stiller spørgsmål til sig og 
om sig selv – selvom man måske ikke bry-
der sig om at høre svarene. Digitale plat-
forme lever af det, som historisk set har 
været bibliotekernes varemærke: at tilby-
de (fri og lige) adgang til samlinger af 
oplevelser, kultur og viden. Når store ka-
pitalstærke udbydere, som fx Google, 
Netflix, Amazon, Spotify og Facebook, 
begynder at ’kopiere’ bibliotekernes vare-
mærke opleves det naturligvis som en 
udfordring og måske som en trussel. 

Google, Netflix, Amazon, Spotify og 
Facebook leverer lige præcis (næsten) fri 
og (næsten) lige adgang til information 
og viden basereret på vores digitale ad-
færdsmønstre. De er også strukturerede 
samlinger af information og viden helt 
på linje med biblioteker. De opfører sig 
som biblioteker og spiller på ideen om 
biblioteker. De spiller på den historiske 
succes, som bibliotekerne er (Google 
startede fx som et digitalt bibliotekspro-
jekt, The Stanford Digital Library Proje-

ct). Derfor kan det måske føles svært at 
levere et godt argument for et offentligt 
finansieret bibliotekssystem. Eller sagt på 
anden måde: hvordan skal et sådant ar-
gument lyde givet nutidens mediebille-
de? Ikke alle af nutidens post-digitale 
brugere opfatter nødvendigvis bibliote-
ket som det mest naturlige sted at gå hen, 
hvis man vil have adgang til film, musik, 
bøger, sociale relationer og anden infor-
mation. Det leverer den digitale kulturs 
nye informationsformidlere. Dertil kom-
mer, at de nye informationsformidlere er 
en naturlig af hverdagen for mange men-
nesker. Som der stod fornylig i den dan-
ske avis Politiken i en artikel om de nye 
store digitale aktører: «De private tjenes-
ter udgør en central infrastruktur i den 
digitale verden og får manges hverdag, 
arbejdsliv og sociale liv til at hænge 
sammen, hvilket giver teknologigiganter-
ne en stor magt til at påvirke den kultu-
relle og politiske udvikling i verden.» * 
Når Google, Facebook, Spotify, Amazon 
og Netflix er så indlejret i samfundet, 
som de er, får de naturligvis en indflydel-
sesrig position, som bibliotekerne aldrig 
kommer i nærheden af.

Men offentlige biblioteker har intet 
at være bange for. Eller burde ikke have. 
De store digitale tjenester har ingen of-
fentligheds- og arkiveringsforpligtigelser. 
Facebook gør fx et stort nummer ud af, 

Trenger brukerne et offentlig  
biblioteksystem når de har Google,  
Netflix, Amazon, Spotify og Facebook?

AV JACK ANDERSEN, LEKTOR, PHD
IVA, KØBENHAVNS UNIVERSITET

MENINGER  I  JACK ANDERSEN

22  I  BOK OG BIBLIOTEK 4/2017



at de er et teknologifirma og ikke et me-
die samtidig med, at de konkurrerer om 
brugernes opmærksomhed (og data) på 
linje med andre traditionelle medier. Bi-
blioteker har lige præcis offentligheds- og 
arkiveringsforpligtigelser. Ved specielt at 
satse yderligere på offentligheds- og arki-
veringsforpligtelsen, kan biblioteker fak-
tisk være med til at være en modvægt til 
markedet for samlinger af struktureret 
indhold. Denne arkiveringsforpligtigelse 
kommer bl.a. til at udtryk igennem bibli-
otekernes kataloger. Her kan man være 
sikker på, at søgningen man foretog i går 
også vil være den samme i dag og være 
blevet ’masseret’ yderligere af algoritmer 
og afgiven data. Bibliotekernes kataloger 
er i bund og grund langt mere personali-
serede end den bedste søgemaskine eller 
sociale medie, fordi de giver brugerne 
kontrol over deres søgninger. Dette bur-
de være et vægtigt argument og indsats 
område, fordi det viser, hvad biblioteker-
ne giver adgang til, hvordan det re-
gistreres og hvordan dette kan fremfindes 
af brugere.

De skandinaviske lande og deres vel-
færdsstater bygger på en idé om, at mar-
kedet ikke kan stå alene. Offentlige bibli-

oteker vokser ud af denne idé. Det er et 
politisk valg at have offentlige bibliote-
ker. Derfor er det også et politisk spørgs-
mål, når det angår, hvad et samfund væl-
ger at huske og ikke at huske i form af 
sine hukommelsesinstitutioner. Hukom-
melse er ikke ren mnemoteknik, men må 
dannes, som den tyske hermeneutiker 
Gadamer skriver. Koblingen mellem 
dannelse, hukommelse og biblioteker i 
form af sidstnævntes offentligheds- og 
arkiveringsforpligtigelser er måske lige 
præcis dén substans, der gør, at vi har be-
hov for et offentligt bibliotekssystem. De 
store digitale informationsformidlere er 
ikke forpligtet og føler sig ikke forpligtet 
på hukommelse og dannelse, selvom de i 
den grad er med til at påvirke disse givet 
deres naturlige indlejringer i vores kultur 
og samfund. For at styrke en offentlig be-
vidsthed om betydningen af biblioteker-
nes offentligheds- og arkiveringsforplig-
telser kunne man måske tænke sig 
bibliotekerne som en del af public ser-
vice-forpligtelsen.

I Danmark pågår der pt en debat om 
den fremtidige finansiering af Danmarks 
Radio (DR) og dermed også en debat af 
DR’s public service-forpligtelser. De pri-

vate danske medier mener, at DR på sine 
digitale platforme leverer uretfærdig kon-
kurrence som statslig medieinstitution. 
Men sandheden er, at både DR og de 
private medier er udfordret af store gi-
ganter som netop Google, Facebook og 
Netflix, fordi der foregår en kamp om 
seere, lyttere, læsere, brugere og abonne-
menter. I og med at DR mere og mere 
lægger op til at man streamer deres pro-
grammer, opfører DR sig mere og mere 
også som et bibliotek, hvor man søger 
efter programmer. Netop derfor kunne 
man argumentere for, at biblioteker kun-
ne være en del af public service-forplig-
telsen i en erkendelse af, at i den digitale 
kultur leverer offentligt støttede medier 
som tv-stationer og biblioteker den sam-
me ydelse i form adgang til kuraterede 
samlinger af viden, information og kul-
tur. Og biblioteker kunne dermed være 
en del af et offentligt støttet medie-
system. ■

*http://politiken.dk/kultur/medier/
art6058936/%C2%BBJeg-skal-
ogs%C3%A5-synke-en-ekstra-gang-
n%C3%A5r-jeg-har-l%C3%A6st-ba-
re-f%C3%B8rste-paragraf-i-Face-
books-retningslinjer%C2%AB
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Vi håper at vi i Oslo kan samle fle-
re enn på årets konferanse i Bol-
zano i Sør-Tyrol. Der var det om-

trent 140 deltagere, men de kom til 
gjengjeld fra over 20 nasjoner.

Fra HiOA var vi fem deltagere. Det 
var fordi vi skal være vertskap for den 
neste årskonferansen, som blir i Oslo fra 
17. til 21. juni neste år. Men vi var også 
representert med tre presentasjoner. Jeg 

holdt et av plenumsforedragene, mens 
Anne Berit Gregersen og Gry Moxnes 
holdt foredrag på en parallellsesjon om 
«hvordan gjøre biblioteket til studente-
nes foretrukne arbeidssted». I tillegg had-

AV LARS EGELAND
NESTLEDER I NORSK BIBLIOTEKFORENING

Verdensbibliotekkongress    i Oslo neste år

17. til 21. juni neste år blir det verdenskongress for universitetsbibliotek i Oslo. Det er Høgskolen i 
Oslo og Akershus (HiOA) som er vertskap på vegne av IATUL, International Association of University 
Libraries, som er sammenslutningen av verdens universitetsbibliotek. Det høres flott ut med 
 Verdenskongress. Det blir sikkert også flott, men for de som er vant med IFLA så er dette noe helt 
annet. Dette blir atskillig mindre, men desto mer sosialt og intimt. Og dette blir en kongress hvor 
alle foredrag er relevante for universitetsbiblioteksfolk.
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de Helge Høivik et paper som ble presen-
tert via film fra Oslo samt innledning og 
svar på spørsmål fra undertegnede.

Slagordet for konferansen var «em-
bedding libraries – service and develop-
ment in context». Egentlig dreide fore-
dragene seg mye om tre spor:

– Hva skjer I det fysiske biblioteket?
– Informasjonskompetanse og bru-

keropplæring inkludert digitale ferdig-
heter.

– Nye digitale tjenester, ikke minst 
lagring og tilgang til forskningsdata.

Mange av bibliotekene er selvfølgelig 
mye større enn HiOA med sine 20.000 
studenter. På HiOA – som på mange an-
dre norske institusjoner – klager man 
over for mange ansatte, men i forhold til 
mange andre universitet har vi svært få 
ansatte i forhold til antallet studenter.

Det fysiske bibliotekrommet  
som student-himmelen
Jill Benn er universitetsdirektør ved Wes-
tern Australia University. Det skal for 
øvrig være vertskap for IATUL-konfe-
ransen i 2019. På konferansen presenter-
te hun et bibliotek som har opplevd en 
total «make-over». Universitet har 
24.000 studenter og en stab på 3.350, 
hvorav 100 bibliotekarer fordelt på seks 
bibliotek med to millioner årlige besøk. 
Universitetet hadde laget en strategi der 
de konkluderte med at biblioteket var 
viktig for å vise at man verdsetter studen-
tene med gode arbeidsplasser. Det er vik-
tig både for å rekruttere studenter, redu-
sere frafall, øke student-tilfredsheten og 
ha betydning for universitetets skår på 
internasjonale rankinger. Det igjen har 
stor betydning for universitetets økono-

Verdensbibliotekkongress    i Oslo neste år

Årets deltakere i Bolzano. 
artikkelforfatteren bakerst, ganske 
nøyaktig midt på bildet. Foto: IATUL

mi, siden internasjonale studenter utgjør 
et stort marked.

Formålet med ominnredningen av 
Reid-biblioteket, var å få til mer studen-
taktive områder. I prosjektet involverte 
de studentene gjennom f.eks. avstemnin-
ger. Når de skulle velge hvilke stoler de 
skulle kjøpe, ble det satt fram tre stoler 
og studentene kunne avgi stemme for 
hva slags stol de foretrakk. Det skapte et 
enormt engasjement som både førte til 
bedre løsninger, men ikke minst at stu-
dentene følte at biblioteket ble deres om-
råde. Bilder fra prosjektet kan ses på: htt-
ps://clatac.wordpress.com/

Anne-Berit Gregersen og Gry Mox-
nes presenterte Tord Høiviks trafikktel-
lings-modell som vakte stor interesse. 
Den innebærer at biblioteket deles inn i 
ulike soner etter aktiviteter, deretter lager 
man et skjema over ulike aktiviteter slik 
som å sitte aleine med en bok, eller flere 
sammen med bøker, gruppearbeid med 
PC, være på vandring i biblioteket osv. 
Hver time går man gjennom biblioteket 
og kartlegger hva slags aktivitet som skjer 
i de ulike sonene. Gjennom to slike tra-
fikktellinger fikk man ved Biblioteket 
P48 grundige data om aktiviteten i de 
ulike etasjene. Det bekreftet at nær halv-
parten av aktiviteten i biblioteket er 
gruppearbeid. Flere arbeider med Pc enn 
med bøker. Deretter viste Anne-Berit og 
Gry hvordan dette er blitt brukt for en 
gradvis endring av biblioteklokalene. Bi-
blioteket har hatt en interiørgruppe i 
sving over flere år som uten et stort bud-
sjett, har gjort store endringer i innred-
ningen som igjen har ført til en kraftig 
vekst i besøket.

Silas Oliveira fra Andrews University 
i USA oppsummerte med trender om 
rom i akademiske bibliotek. Jeg hadde 
hørt han snakke om bibliotekarkitektur i 
2016 i Halifax. Nå snakket han om krav 
til learning commons – læringsområder 
som er arbeidsområder for studenter der 
det legges til rette for læring og kunn-
skapsutvikling. Før tok man utgangs-
punkt i bøkene for å planlegge et godt 
bibliotek. Nå starter det med brukerne 
og deres behov og hvordan det kan over-
settes til lokaler som er fleksible nok til å 
være tilpasset endringer i teknologi, og 
måter mennesker jobber sammen sosialt.

Oliveira hadde satt opp en liste over 
tjenester, utstyr og innredning som bør 
være til stede for å skape gode lear-
ning-commons. Det er åpenbart at bibli-
otekene har best forutsetning for å kunne 
skape slike plasser, med sin blanding av 
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gruppeområder, stille-områder, sosiale 
områder, bøker, veiledning av personale 
mm.

Digitale universitet
Hans Pongratz er IT-direktør ved det tek-
niske universitetsbiblioteket i München 
og blant annet medlem i Tysk forum for 
høyere utdanning som omfatter 430 uni-
versiteter med 2,8 millioner studenter. 
Det er en økning på 40% på 10 år. Pon-
gratz viste til den tyske grunnloven som 
slår fast at det er akademisk frihet på læ-
reinstitusjonene. Det betyr at alle ansatte 
har rett til selv å bestemme innhold i 
forelesningene og hva og hvor de vil pu-
blisere. Pongratz hadde et nært samarbeid 
med bibliotekene som en viktig innova-
sjonspartner for IT-folkene.

Han tok oss med på en runde til bibli-
otek det var mye å lære av: Det Tekniske 
Universitetet i Delft, Rolex Learning 
Centre i Lausanne, Nanyang Technical 
University i Hongkong, Chinese Univer-
sity i Hong Kong og selvsagt også hans 
eget universitet TUM München som har 
40.000 studenter – dobbelt så mye som 
HIOA og 10.000 ansatte – fire ganger så 
mye.

Elisha Chiware fra Cape Peninsula 
University i Sør-Afrika fortalte om uni-
versitetets e-strategi. Han understreket at 
forskningsdata er noe hele universitet må 
samarbeide om, det må lages en policy 
for hele universitetet, ikek bare fra biblio-
teket. Men, sa han, det er en naturlig rol-
le for biblioteket å ta hånd om forsknings-
data som en integrert del av 
kunnskapsbasen vi tilbyr studenter og 
forskere.

CPUT har laget et dokumentbe-
handlingssystem der studenter ikke får 
avsluttet sine studier uten at deres fagli-
ge arbeid er avlevert til biblioteket 
sammen med forskningsdataene som 
ligger til grunn. Systemet er bygd på 
dSpace og forskningsdata-settene er ko-
plet til publikasjonene i det institusjo-
nelle arkivet.

–  Publikasjonene er pengene vi pro-
duserer i den akademiske økonomien, sa 
professor Edvin Keiner fra universitetet i 
Bolzano, – og biblioteket er vekslingssys-
temet. Biblioteket utvikler, samler og in-
tegrerer kunnskapen. Han var spesielt 
opptatt av det økologiske, etiske og mil-
jømessige konsekvensene av kunnskaps-
produksjonen, og mente at biblioteket 
hadde en spesiell oppgave i å sørge for at 
informasjon ikke bare ble en vare men 
også et allment gode.

Informasjonskompetanse 
– digital kompetanse
Lee Yen Han fra King Abdullah Univer-
sity i Saudi Arabia presenterte et prosjekt 
for å redusere plagiat hos PhD-studenter. 
Det var et program med forelesninger, 
workshop og en digital guide. Erfaringen 
var at mange studenter meldte seg på 
kurset, men få møtte opp og enda færre 
fullførte. Imidlertid hadde universi-
tets-ledelsen skjønt at dette var et viktig 
tema, så de hadde gjort det til et obligato-
risk kurs integrert i universitets LMS 
Blackboard. Universitet har 940 studen-
ter, de aller fleste PhD-studenter fra hele 
verden. Biblioteket har 30 ansatte fra 12 
ulike land. 37% av studentene var kvin-
ner, og universitetet var det eneste i Saudi 
Arabia hvor begge kjønn fikk undervis-
ning sammen. – Universitet er som en 
egen by der studenter og ansatte bor 
sammen, sa Lee da jeg snakka med hen-
ne. Hun var fra Hongkong og trivdes bra 
i jobben, men trodde ikke at hun kom til 
å bli værende i Saudi Arabia.

–  Vi vil utvide bruken av termen in-
formasjonskompetanse. Vi tror ikke at 
det finnes et sett av informasjonsferdig-
heter som er brukbare på tvers av disipli-
nene, sa Shirley Chiu-wing Hong fra 
Hong Kongs polytekniske universitet. 
Hun presenterte en Mooc laget på EdX 
der de integrerte fagdisiplin-kunnskap, 
informasjonsferdigheter og andre studie-
ferdigheter. Mooc’en heter IL & Me og 
kurset settes i gang i september, men man 
kan registrere seg nå.

At bibliotekene har mange ulike ut-
fordringer, ble tydelig da Viola Voss fra 
Universitetsbiblioteket i Münster snakket 
om hvordan de hadde samlet over 100 
ulike fakultetsbibliotek samtidig som de 
gjennomførte en organisasjonsendring 
som brakte bibliotekarene tettere i kon-
takt med forskningsansatte. Det er en ty-
delig trend i mange bibliotek å organisere 
mer etter oppgave enn etter geografisk 
plassering. Det vil si at man får avdelinger 
for forskningsstøtte, undervisning, bru-
kertjenester og indre arbeid. Varianter av 
slike organiseringer ble presentert fra 
både University of Maryland og det Tek-
niske universitetet i Wien. De lokale til-
pasningene kan ofte være at man ender 
opp i like mange enheter som antallet 
sjefer før omorganiseringa slik Elaine 
McInnis fortalte fra Dalhouise University 
på Nova Scotia. – Vi må skape en kultur 
der bibliotekspersonalet forholder seg til 
biblioteket som helhet, og ikke det enkel-
te fakultetsbiblioteket, sa McInnis.

Totalt var det seks plenumsforedrag og 50 
foredrag på parallell-sesjoner i Bolzanao. 
Det blir ikke mindre i Oslo! I tillegg kom-
mer det sosiale programmet. Vi har allere-
de avtale om mottakelse på Oslo Rådhus 
med ordfører Marianne Borgen. Det blir 
en dag med sight-seeing i Oslo der de nor-
ske deltakerne har sett det meste før, men 
der det blir en anledning for å bli kjent på 
tvers av land på en ny måte. ■

IATUL ble opprettet i Düsseldorf 
i Tyskland i 1955, som en sam-
menslutning av Teknologiske uni-
versitets-bibliotek. I 2014 vedtok 
generalforsamlingen på møte i Hel-
sinki å utvide mandatet til å dekke 
alle typer universitet. Universitete-
nes representeres ved sine bibliotek-
direktører og ledende medarbeide-
re.

I de første årene kom de fleste 
medlemmene fra Europa, etter 
hvert også fra tekniske universitet i 
USA. De siste 20 årene har det vært 
en jevn vekst i medlemmer fra både 
Afrika, Asia og Oseania. Det er en 
liten organisasjon med litt under 
300 medlemmer, men en svært in-
ternasjonal organisasjon.

Dagens styre består av medlem-
mer fra Europa (Reiner Kallenborn 
som er president er direktør ved 
München Tekniske Universitet), fra 
UK, USA, Canada, Sør-Afrika og 
New Zealand.

Organisasjonen har ulike aktivi-
teter og møter, men mye dreier seg 
om den årlige konferansen som er 
en faglig og sosial intens opplevelse. 
Det er program fra morgen til kveld 
i en uke, og det legges stor vekt på 
det sosiale nettverket som utvikles 
mellom deltagerne. 
NTNU har vært medlem i IATUL 
lenge. HiOA ble medlem i fjor. Det 
er foreløpig de eneste norske med-
lemmene.   At det blir kongress i 
Oslo burde være en anledning til at 
flere universiteter melder seg inn, 
ikke minst fordi deltakerkonferan-
sen er mye mindre hvis universite-
tet er medlem. Fra HiOAs side hå-
per vi å kunne vise en bredde av hva 
som skjer i nordiske bibliotek. Vi 
håper derfor på mange bidrag til 
foredrag og papere på konferansen. 
Call-for-papers vil bli sendt ut på 
nyåret 2018.
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Pirater på biblioteket
Selv om Kaptein Sabeltann tilbringer somrene sine i 

motsatt ende av landet, fikk ungene i Vadsø likevel en 
minneverdig sjørøveropplevelse da biblioteket inviterte 
til piratdag. Vadsø bibliotek sørget for en minneverdig 
sommer for barna som tilbragte ferien sin hjemme.

De arrangerte nemlig piratdag for om lag 40 oppmøt-
te unger. Lisbeth Dragnes ved biblioteket begynte dagen 
med å fortelle litt om både ekte og fiktive pirater. På 
spørsmålet om noen visste navnet på en pirat, var det 
mange hender i været, og sjørøveren fra Kjuttaviga var et 
populært svar. Etterpå ble ungene delt i grupper. Der ble 
de satt til ulike aktiviteter, som hovedsakelig gikk ut på å 
lage «piratutstyr» – blant annet skattekart og hatter laget 
av avispapir. (ifinnmark.no) ■

Ny biblioteksjef på Gjøvik
Hanne Blien fra Eina er ansatt som ny leder av Gjøvik 
bibliotek og litteraturhus. Hun har de senere årene arbei-
det som bibliotekar samme sted. Det var fire søkere til 
den ledige stillingen som leder av Gjøvik bibliotek og lit-
teraturhus, hvorav 36-åringen fra Vestre Toten var den 
eneste interne søkeren, melder Oppland Arbeiderblad 
(oa.no). ■

Bibliotek langs turstiane
For ti år sidan plasserte opplevingssenteret Ivar Aasen-tu-
net eit lite utebibliotek med nynorske barnebøker i sko-
gen i von om å stimulere både tur- og leseglede. No er i 
alt tolv utebibiblotek oppretta i turområde i åtte kommu-
nar på Søre Sunnmøre og i Nordfjord. I alt har no over 10 
000 turgåarar kvittert i gjestebøkene i bokkassene gjen-
nom åra. Berre i fjor fann 3000 små og store turgåarar 
bokglede ute i det fri. «Utebiblioteka gir ein pust i bakken 
for barn og vaksne. Der kan dei setje seg ned, nyte nista, 
finne ei god barnebok og prate om innhaldet. Så legg dei 
bøkene tilbake i kassen, før dei går vidare», seier Gaute 
Øvereng, dagleg leiar i Ivar Aasen-tunet, til NRK Møre 
og Romsdal. ■

Bevilger 1,85 millioner til  
formidling av norske klassikere 
Fritt Ord lyste i vår ut tilskudd à kr 50 000 til formidling av 
klassisk norsk sakprosa og skjønnlitteratur i bibliotekene. 
Stiftelsen mottok 69 søknader, og det er besluttet å tildele 
midler til 37 søkere. Til sammen blir det delt ut 1,85 milli-
oner kroner, fordelt på biblioteker over hele landet. 

Fritt Ord har prioritert prosjekter som er nyskapende, og 
har søkt å representere bredden i formidlingsideene. Flere av 
prosjektene har en regional profil med fokus på lokale forfat-
tere og kåring av egen kanon. De støttede prosjektene for-
midler litteratur blant annet gjennom forfattermøter, turné-
er, debatter og foredrag. Eksempler på støttede prosjekter:

Bøler, Lambertseter og Oppsal filialer, Deichmanske 
bibliotek, «(S)kjønn kanonen!» Fem samtalemøter med 
forfattere og kritikere på tre biblioteker rundt temaer som 
kvinner og virkelighetslitteratur, betydningen av kjønn i 
litteraturen og damebøker og kvinnelitteratur. Finnmark 
fylkesbibliotek, «På sporet av en litterær finnmarkskanon»

Foredrag og turné til 10 biblioteker om finnmarkslit-
teratur i kanonperspektiv, med mål om å gi Finnmarks 
befolkning nærhet til sin egen litteratur.

Fredrikstad bibliotek, «Fredrikstad leser klassikere» 
Program med foredrag om kanon og dannelse, kåring av 
Fredrikstad-kanon, lesesirkler og romanforedrag . I samar-
beid med Litteraturhuset Fredrikstad og Fredrikstad Blad.

Sandefjord biblioteket, «Norsk kanon: Forfattersam-
taler» Kanonisert sakprosa av Fritjof Nansen, Thor Hey-
erdahl og Helge Ingstad nyleses og utforskes av samtidige 
norske oppdagere og eventyrere.

Med utlysningen søker Fritt Ord å stimulere til ny-
skapende formidling av språk og  litteratur, og å styrke 
folkebibliotekene som formidlingsarena. Prosjektene vil 
bli gjennomført høsten 2017 eller i løpet av 2018. (Pres-
semelding, Fritt Ord) ■
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“I hope you never lose your sense of wonder,
You get your fill to eat but always keep that hunger,
May you never take one single breath for granted,
GOD forbid love ever leave you empty handed,

I hope you still feel small when you stand beside the ocean,
Whenever one door closes I hope one more opens,

Promise me that you’ll give faith a fighting chance,
And when you get the choice to sit it out or dance.

I hope you dance….I hope you dance.» ( Womack: 2000)

ODDMUND KÅREVIK
BIBLIOTEKAR OG SKRIBENT

Eg hapar du
 dansar
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Då Maya Angelou vart gravlagt i 
2014 avlyste country-artisten 
Lee Ann Womack alle avtalar 

og reiste til gravferda til Angelou for å 
framføra «I hope you dance»(Rolling 
Stones: 2014). Eigentleg litt spesielt. Ein 
kvit country-artist, frå den kanskje kvi-
taste musikksjangrane av alle, til ei grav-
ferd leia av ein svart pastor med eit go-
spelkor i bakgrunnen. Ei gravferd der 
sterke, svarte kvinner som Michelle Oba-
ma og Oprah Winfrey kom for å minnast 
Maya Angelou og takka henne for den 
store inspirasjonen ho hadde vore for dei. 
Angelou var aktiv i den svarte frigjerings-
rørsla, med nære band til både Martin 
Luther King Jr. og Malcolm X. Men så 
mykje meir i tillegg. Og ho elska denne 
songen. Der har du Maya Angelou. 
Umuleg å setja i bås. Revolusjonær og 
menneskekjær. Uredd, ærlig og konfron-
terande, men likevel ein brubyggjar. Ein 
kunne drista seg til utrykket «fargeblind», 
men det blir feil. Angelou var veldig klar 
over kvar ho kom frå og stolt av sine 
afro-amerikanske røter. Nettopp denne 
innsikta gjorde henne i stand til å møta 
andre på likefot, uavhengig bakgrunn og 
hudfarge. Angelou sa i eit intervju: «I 
accept that we human beings are more 
alike than unalike and it is that similarity 
that I talk about all the time…» og vidare 
om seg sjølv: «I’d just like to be thought 
of as someone who tried to be a blessing 
rather than a curse to the human race» 
(Elliot: 1989: viii fl.).

Eg vart klar over Maya Angelou den 
helga ho skulle gravleggjast. Gjennom 
den rørande talen Oprah Winfrey held i 
gravferda lærte eg eit av dei mest kjende 
Maya Angelou sitata: «Don’t you know 
that God has put a rainbow in the cloud» 
(Winfrey: 2014). I eit anna mini-fore-
drag snur Angelou på utrykket og seier 
«try to be that rainbow in someone elses 
cloud» (Angelou: 2014).

Boka I Know Why the Caged Bird 
Sings kom ut i 1969 og blei raskt rekna 
som ein klassikar i den afro-amerikan-
ske litteraturkanon. Den blei gitt ut på 
norsk i 1978 med tittel Jeg vet hvorfor 
burfuglen synger. Boka er omsett av Siri 
Ness, men tida er overmoden for ei ny 
utgåve. Dette er ein klassikar og boka 
burde vore lett tilgjengeleg for nye lesa-
rar. Sjølv om verket er gitt ut som ein 
sjølvbiografi problematiserer Angelou 
dette: «Eg brukar første person eintal, 
og eg snakkar om tredje person fleirtal 
heile tida; om korleis det er å vere eit 
menneske. Dei som les bøkene mine og 

trur dei kjenner meg, har ikkje fått med 
seg halve boka, for han eller ho burde 
kjenna seg sjølv betre etter å ha lese det 
eg skriv.» (Elliot: 1989: vii. /Mi omse-
tjing.) 

Hovudkarakteren er Marguerite 
Johnson – etter kvart Maya. Me følgjer 
henne og bror hennar Bailey. Foreldra 
deira blir skilt då Maya og broren er gan-
ske små. Dei blir sendt aleine til sørstata-
ne. Det vil seie saman med ein fylgjess-
vein, som hoppar av toget ved første og 
beste anledning. Heldigvis kjem dei to 
borna på tre og fire år heilskinna fram til 
Stamps, Arkansas, kor dei blir tekne 
hand om av bestemora, Momma. Ei 
no-nonsense, sterk kvinne som driv 
landhandel og klarer seg sjølv, trass harde 
økonomiske tider. 

Livet er ikkje ein dans for Maya i 
barndommen. Då ho er 7 år gamal blir 
ho og broren henta av faren. Dei skal bu 
hos mora i St.Louis. Medan dei er der 
blir Maya voldtatt av moras kjærast. Han 
trugar med å drepa bror hennar om ho 
fortel det til nokon. Til slutt fortel Maya 
det likevel til broren. Det blir rettssak. 
Stefaren blir dømt til eit års fengsel, men 
vert sleppt ut mot kausjon same dagen. 
Ikkje lenge etterpå blir han funnen myr-
da. Då sluttar Maya å snakka. Ho er lam-
ma av krafta til sine eigne ord. Orda som 
har fått ein mann drepen. Maya og Bai-
ley blir sendt tilbake til Momma og i flei-
re år kommuniserer ho berre med bro-
ren. Det som til slutt får henne til å 
snakka er kjærleiken til litteraturen.

Sjølv om Mayas farmor er myndig og 
ber hovudet høgt får me fleire påminnin-
gar om at svarte ikkje har same verdi som 
kvite i den tida boka utspeler seg i. Då 
Maya har tannverk, nektar tannlegen å 
hjelpe henne. Han vil føretrekke eit dyr 
framfor ein svart person, er svaret Mom-
ma får. Utdelinga av vitnemåla vert også 
øydelagt av ein kvit mann. Talen hans 
gjer at Maya ein augneblink misser alle 
illusjonar: «It was awful to be Negro and 
have no control over my life. It was bru-
tal to be young and already trained to sit 
quietly and listen to charges brought 
against my color with no chance of de-
fense» (Angelou: 2009: 178). Maya lar 
seg likevel ikkje stoppe. Då ho og broren 
flyttar til mora, som no bur i San Fran-
sisco, er ho så sta at ho til slutt klarer å få 
seg jobb på trikken, sjølv om det eigent-
leg berre er kvite som har lov å jobba der. 
Ho blir ikkje i jobben så lenge, men ho 
har bevist noko, både for seg sjølv og for 
verda.

Det er vanskeleg å skilja personen 
Maya Angelou frå verket. Forleggjaren 
hennar Robert Lomis sa «Maya is her 
books». Eit interessant lite vink til den 
pågåande verkelegheitslitteratur-debat-
ten her til lands kan vere Maya Angelous 
svar: «I am a writer. Every writer is his or 
her books. Just as every singer is the song, 
while you’re doing it. The dancer is the 
dance…» (Elliot 1989: vii). 

Maya Angelous minne lyser. I ei tid 
full av aggressiv og hatefull retorikk, kan 
det vere ei enorm trøyst å gå til kjeldene; 
bøkene og videoane som finst med hen-
ne. For aller mest formidlar ho eit håp. 
Det er håp. Livet kan bli betre. Du og eg 
kan gjera ein forskjell, me kan strekka oss 
mot noko som er større enn oss sjølv og 
bli større menneske, slik Maya Angelou 
vart. 

Og i staden for å gje opp, så kan me 
dansa. ■
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I sommer har det pågått en debatt 
med utgangspunkt i en kronikk av to 
filosofiprofessorer ved Universitetet i 

Stavanger, der de argumenterer for at de 
som ikke følger med i politikken og som 
ikke gidder å sette seg inn i de spørsmåle-
ne som er oppe til debatt, har en moralsk 
forpliktelse til å avstå fra å stemme.

De to filosofiprofessorene har fått 
mye og i all hovedsak fortjent pepper for 
kronikken sin. Men samtidig er pepper-
bøssa blitt brukt ureflektert. For de to 
professorene peker på noe som faktisk er 
en utfordring – en utfordring som er tett 
knyttet til bibliotekenes rolle som en are-
na for offentlighet. Bibliotekenes rolle 
som arenaer for offentlig samtale bygger 
på et deliberativt syn på demokratiet i 
motsetning til et syn på demokratiet der 
valg uttrykker aggregerte individuelle 
preferanser. Det forutsetter i sin tur akti-
ve borgere som engasjerer seg, enten som 
debattanter eller som aktive tilhørere og 
lesere.

Hva sier forskning om bibliotekenes 
rolle i så måte? De siste månedene har 
jeg og andre i Almpub-teamet (https://
almpub.wordpress.com/) brukt mye av 
tida på å gå igjennom internasjonal 
forskning om bibliotek som institusjoner 
for offentlighet. Hva er utfordringene 
forskere mener bibliotekene bør gripe 
tak i? Bidrar de faktisk til demokratiet og 
en vital og bærekraftig offentlighet?

Feltet er ikke blant de største område-
ne innen bibliotek- og informasjonsfa-
get. Widdersheim som er blant dem som 
nå skriver mest om emnet, går i en artik-
kel fra 2016 gjennom artikler som drøf-
ter forholdet mellom folkebibliotek og 
offentlighet. Basert på et litteratursøk i 
relevante baser der han brukte søketer-
mene «folkebibliotek» og «offentlig sfæ-
re» analyserer han 65 artikler – av dem er 
16 nordiske. Det er nok ingen andre felt 
av bibliotek- og informasjonsvitenska-
pen, som jo er sterkt anglo-amerikansk 
dominert, at man vil finne et så sterkt 

nordisk innslag. Det reflekterer nok det 
faktum at Habermas epokegjørende ar-
beid fra 1963 om den borgerlige offent-
lighetenes framvekst først ble oversatt til 
engelsk først i 1989 – 17 år etter den før-
ste norske oversettelsen.

I litteratursøket vi har gjennomført i 
ALMPUB-prosjektet denne våren, hadde 
vi med flere termer, for eksempel demo-
krati, sosial inkludering, demokratisk del-
takelse mv. Det ga en god del flere treff.

Ett dominerende tema i litteraturen 
er knyttet til ytringsfrihet og sensur. Det 
ser ut til å være et særlig viktig tema i de 
amerikanske bidragene og kan tilbakefø-
res dels til den sentrale plassen ytringsfri-
hetsspørsmål har hatt i den amerikanske 
bibliotekartradisjonen helt siden ALA i 
1939 vedtok den første versjonen av Li-
brary Bill of Rights, dels lovgivning i 
USA der bibliotekene for å beskytte barn 
mot visse typer innhold, må filtrere In-
ternettet om de skal motta visse former 
for offentlig støtte, og Patriot Act som 
ble vedtatt etter 9/11.

Et annet sentralt tema er fokuserer på 
bibliotekene som arenaer for integrering 
og inkludering. I den amerikanske litte-
raturen dominerer her bibliotekene som 
noder i et system der e-forvaltning blir 
stadig viktigere. Hvordan kan biblioteke-
ne gi tilgang, motvirke digitale skiller og 
fremme borgerdeltakelse på digitale poli-
tiske arenaer? Et helt sentralt navn her er 
Paul T. Jaeger, professor ved Florida State 
University, og hans samarbeidspartnere. 

Jaeger argumenterer ellers for at fol-
kebibliotekfeltet må ta inn over seg at det 
har en grunnleggende politisk rolle knyt-
tet til myndiggjøring og frigjøring og at 
insisteringen på dels å være en del av den 
offentlige sfære, dels å være nøytral og 
hevet over politikken, er problematisk. 
Derfor etterlyser han forskning som stu-
derer relasjonen mellom bibliotekene og 
politikken.

Det er nok riktig å si at den europeis-
ke forskningen om bibliotek og sosial 

inkludering er mer fokusert på inklude-
ring av grupper som trues med margina-
lisering, for eksempel innvandrere. Opp-
merksomheten kan da i større grad være 
rettet mot språk og språkopplæring, øko-
nomisk og sosial integrasjon mv. sam-
menlignet med tilgang til IKT. Noe av 
grunnen kan være at en langt høyere an-
del i Norden og Europa har internettil-
gang hjemme sammenlignet med USA.

Biblioteket som er sted som kan bidra 
til demokratiutvikling og deltakelse, er et 
tema som ser ut til å være på vei oppover.

Flere bidragsytere er opptatt av at i 
den kommersielt styrte byutviklingen 
som nå dominerer, okkuperes tidligere 
offentlige rom av private interesser. «Cor-
porate plazas and shopping malls are os-
tensibly public spaces, yet they belong to 
the private realm», skriver de kanadiske 
forskerne. Colleen Alstad og Ann Curry. 
Vi får byrom som skaper en illusjon av 
offentlighet, men der forstyrrende ele-
menter er redigert bort. Bortfallet av of-
fentlige rom der mennesker med ulike 
bakgrunner kan møtes som samfunns-
medlemmer, ikke konsumenter, er øde-
leggende for demokratiet, argumenterer 
de.

Det er en tendens til at den kommer-
sielt styrte byplanleggingen utvikler end-
imensjonale byrom der forstyrrende ele-
menter redigeres bort og der det legges 
opp til enhetlighet og harmoni ved at 
virksomheter og dermed også mennesker 
som ligner hverandre dominerer. I Oslo 
er Tjuvholmen et eksempel, kanskje også 
Bjørvika, med operaen, Munchmuseet, 
Deichmanske bibliotek som signalinsti-
tusjoner omringet av de store konsulent-
firmaene innen organisasjon, ledelse og 
IT. Dersom vi i tråd med Alstad Curry 
og Frederiksen mener at bibliotekene 
skal motvirke en slik utvikling og bidra 
til åpne offentlige rom, hva da med å 
planlegge bibliotek i byrom som skaper 
en illusjon av offentlighet? Er det proble-
matisk? Bidrar da også bibliotekene til 
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illusjonsmakeriet og til nedbygging av 
offentlige rom med et demokratisk po-
tensial? Eller kan bibliotek i slike byrom 
bidra til å åpne opp og bygge lommer av 
offentlighet? Det håper vi at vi kan finne 
noen svar på i Almpub-prosjektet.

Våre svenske kolleger Jonas Søder-
holm og Jan Nolin fra Högskolan i Borås 
er også opptatt av biblioteket som sted i 
lokalsamfunnet, men fra et litt annet per-
spektiv. I en artikkel publisert i Library 
Quarterly i 2015 argumenterer de for at 
vi nå er inne i en tredje fase med hensyn 
til vekt på bibliotek og lokalsamfunnsin-
volvering. I den første fasen tidlig i det 
20 århundre lå vekten på opplysnings-
funksjonen. Den andre fasen fra slutten 
av 1960-tallet og utover på 1970-tallet 
fokuserte på grasrotaktivitet og kulturelt 
demokrati påvirket av den tidas venstre-
bevegelse.

Den tredje fasen startet tidlig på 
2000-tallet, og vi står fremdeles midt 
oppe i den. Der ligger fokuset på biblio-
teket som et åpent sosialt rom, på mang-
fold og på biblioteket som et sted – et 
nav – i lokalsamfunnet som kan fremme 
bærekraft og sammenhengskraft. Vekten 
på det lokale og biblioteket som en lokalt 
forankret institusjon styrkes. Fra å se på 
biblioteket som en tjeneste blant andre i 
et nasjonalt og internasjonalt bibliotek-
system, blir biblioteket en tjeneste og en 
virksomhet blant andre i et system av lo-
kalsamfunnstjenester. Det lokalsamfun-
net har behov for, blir i dette perspektivet 
styrende også for samlingsutviklingen og 
kan – men behøver ikke – lede til samlin-
ger som avviker fra den kultursfære-ori-
enterte tradisjonelle samlingsmodellen. 
Söderström og Nolin bruker verktøy-
samlinger som eksempel.

Noen bidragsytere er opptatt av teo-
retisk begrepsavklaring. John Buschman 
som er blant dem som har skrevet mest 
om bibliotek, offentlighet og demokrati, 
kritiserer bibliotekfaget for ikke å ha 
fulgt med på utviklingen innen demo-
kratiteori. Bibliotekfeltet er ikke kom-
met mye lenger enn til Thomas Jefferson 
og den amerikanske konstitusjonens 
fedre, sier Buschman, og mener det er 
behov for en teoretisk oppdatering om 
man skal utvikle denne delen av folkebi-
bliotekenes rolle og samfunnsoppdrag. I 
en artikkel i Library Quarterly fra 2016 
som han har skrevet sammen med Dorot-
hy Warner, On Community, Justice and 
Libraries, hevder de at bibliotekfaget ikke 
har reflektert tilstrekkelig over disse 
grunnbegrepene og hva det å legge dem 
til grunn som sentrale verdier for biblio-
tekene, betyr i nyliberalismens tidsalder. 
Her kan vi si han 

Den som de siste par årene har skre-
vet mest og mest dyptgående om folkebi-
bliotekene og offentlighet, er Michael 
Widdersheim. Sammen med den japan-
ske forskeren Masanori Koizumi har han 
utviklet en modell for folkebibliotek som 
offentlighetsinstitusjoner. Den har jeg 
oppsummert i denne spalten tidligere. I 
et ferskt arbeid fra 2016 kritiserer Wid-
dersheim mange av dem som skriver om 
bibliotek som offentlighetsinstitusjoner 
for å være slumsete i sin omgang med of-
fentlighetsteori. De moderne folkebibli-
otekene vokste fram mot slutten av det 
19. århundre og i de første ti-årene av det 
20. århundre. Men da var den liberale 
offentlighetsmodellen som Habermas 
beskriver framveksten av, i ferd med å bli 
okkupert av markedsorienterte medier, 
en kommersiell underholdningsindustri 

mv. Hvordan kan framveksten av den li-
berale offentligheten forklare biblioteke-
nes framvekst når denne offentligheten 
var i ferd med å fragmentere da bibliote-
kene vokste fram, spør Widdersheim,

Og samtidig: Den offentlige sfære 
knyttes vanligvis til sivilsamfunnet. Men 
bibliotekene er jo knyttet til offentlig 
forvaltning – til stat og kommune. Her 
har man også et forklaringsproblem, me-
ner Widdersheim. Hans forslag til løs-
ning er todelt: Innen offentlighetsteori 
har vi flere paradigmer. Det finnes ikke, 
slik mange bidragsytere på feltet synes å 
gi inntrykk av, én habermasiansk modell. 
Substansielle modeller, som for eksempel 
den liberale offentlige sfære, er historisk 
begrenset. Men det finnes andre offent-
lighetsparadigmer, for eksempel delibera-
tivt demokrati og teorien om kommuni-
kativ handling. De har ikke den 
begrensningen i tid og rom som den libe-
rale offentlighetsmodellen har. Det kan 
gi retninger for videre forskning.

De andre forslaget hans er knyttet til 
revidering av den substansielle modellen. 
Representerer folkebibliotekene en vide-
reføring av den liberale offentlighetsmo-
dellen i nye klær? Lever modellen videre 
i folkebibliotekene, men forflyttet fra 
sivilsamfunnet til myndighetsnivået? 
Widdersheim viser her til nordiske for-
skere som Leif Emerek, Anders Ørom og 
Geir Vestheim som han mener argumen-
terer langs slike linjer. I så fall represente-
rer bibliotekene noe Habermas overså.

I Almpubprosjektet skal vi nå begyn-
ne å analysere data som kan si noe om 
hvordan ulike aktører faktisk definerer 
bibliotekene som offentlighetsinstitusjo-
ner. ■

Travel sommer i Asker og Bærum
Det har vært travle dager på Asker bibliotek i hele 
sommer, og det er spesielt fra én aldersgruppe på-
gangen har vært stor: «Det kryr av barn her», fortel-
ler bibliotekar Jorunn Tveter til Budstikka. Barna 
bruker nemlig ferien sin på å vinne premier gjennom 
lesekonkurransen «Sommerles». Også på biblioteke-
ne i Bærum har det vært en hektisk sommer med 
mye besøk og utlån, forteller Rykkin-bibliotekar 
Hilde Kristiansen. «Det er mange som er hjemme i 
ferien og da kommer de hit en tur. Små barn kom-
mer sammen med foreldrene for å bli lest høyt for, 
mens eldre barn kommer for å spille Xbox». ■

 PROFESSOR'N 

  BOK OG BIBLIOTEK 4/2017  I  31



Digitale Hyller

Insekter

InsekterKrim

Jo Nesbø Storbyferie Dikt

Fantasy Snø Hage

Gjerdrum bibliotek

Introduksjon til emnet i

Bibliotek
Her er du.

Utstilling
Gir mulighet til å lage

digitale utstillinger.
«Insekter» er tema

for denne utstillingen.

Klikk her
Berøringsskjerm gjør

løsningen spesielt godt
egnet til selvbetjente- og

Meråpne bibliotek.

Intro
Les mer om utstillingstemaet.

Tema
Flere utstillingstema.

Bøker
Utvalg innenfor utstillingstemaet.
Det er god integrasjon mellom
det fysiske og digitale bibliotek.
Løsningen er integrert med
Bibliofil.

Bibliotek-Systemer As  |  Tlf: 33 11 68 00  |  Epost: firmapost@bibsyst.no

1bilag til Bok og Bibliotek

«Ser deg på havna i Madrid!». Det sa 
visst min oldefar frå Oslo med trykk 
på første staving i Madrid når han 
skulle avslutte samtalar. 

I juli var 34 nasjonalitetar samla til 
workshop i ein overoppheta spansk 
hovudstad. Det var så visst inga 
hamn der, og fleire av oss delta-
karane var samde om at det burde 
kome ein FN-resolusjon med forbod 
mot å legge hovudstader andre 
stader enn ved kysten. Men etter ei 
stund kom regnet og madridbuarane 
dansa i dei vakre gatene sine.

IFLA held sine workshops i regionar 
over heile verda, og Europa er ein 
slik region. Tanken bak er at med 
aukande globalisering på alle plan, 
må biblioteka framstå sameinte for å 
vere ein naturleg del av den globale 

Leiar: Madrid, baby!
samfunnsbygginga. Så der sat vi, frå 
34 nasjonar, rundt bord med faste 
plassar. Mine kollegaer frå Finland, 
Sverige og Danmark sat på andre 
bord enn meg, her skulle vi blandast 
mest mogleg. Og vi hadde lite tid til 
kvar oppgåve som skulle koke ned til 
fem punkt. Kva var kjerneverdiane? 
Kva var biblioteka særskilt gode 
til? Kva skulle vi gjere meir av? Kva 
kunne vi med hell gjere mindre av? 
Det blei mange og harde diskusjonar 
på to dagar.

Genistreken frå arrangørane var at 
vi fekk særs avgrensa tid på kvart 
spørsmål. Då unngår ein tomprat. 
Ein blir spissformulert og konkret. 
At vi fekk lita tid var i byrjinga eit 
irritasjonsmoment, men vi blei etter 
kvart særs disiplinerte.

Igjen slo det mine nordiske kollegaer 
og meg kor forskjellig bibliotekdrift 
kan vere. Mest overraskande var det 
å høyre korleis høgskole- og univer-
sitetsbibliotek fleire stader i Europa 
slit med å få studentar og undervisn-
ingspersonale til å bruke dei. Det slår 
meg at dei driv nokså tradisjonelt 
og gammaldags, og at akademia og 
støtteinstitusjonane er seig materie. 
Studentane tek sin mastereksamen 
utan å ha sett sine bein på biblioteket.

Eg blir mektig stolt når eg kan reise 
meg og fortelje om Årets bibliotek i 
Noreg, Realfagsbiblioteket ved Uni-
versitetet i Oslo. Ikkje berre er dei 
det beste fagbiblioteket: Dei er blitt 
kåra i same klasse som folkebibliotek. 
Fleire universitets- og høgskule-
bibliotekarar ville snakke med meg 
etterpå for å få vite meir, og noterte 
flittig då eg kom med eksempel på 
kva som kan gjerast. 

Resultatet av #iflaglobalvision blir 
presentert på IFLA sin konferanse i 
Polen i august. Kva var det eigentlig 
vi kom fram til at biblioteka i Europa 
burde gjere meir av? Vi snakka og 
diskuterte mykje om samarbeid 
med eksterne aktørar og offensiv 
marknadsføring. På den andre sida 
var vi rørande samde om kva bibli-
oteka skal gjere mindre av! Mindre 
katalogisering. Fleire generalistar og 
færre spesialistar. Og heilt på topp: 
Mindre klaging.

Mariann Schjeide
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2     Medlemssider fra Norsk Bibliotekforening

Faktasjekk

Velger egentlig barn og 

unge vekk biblioteket?

Statistisk sentralbyrås kulturbarom-
eter for 2016 ble publisert før som-
meren, og Minerva dekket bibliotek-
spørsmålene i flere artikler. «Barn 
og unge velger vekk bibliotekene.» 
var en overskrift. Artikkelen fulgt 
opp med kommentarer fra nasjo-
nalbibliotekar Aslak Sira Myhre, 
kulturredaktør Knut Olav Amås, 
tidligere biblioteksjef  på Deich-
man Kristin Danielsen og lederen 
vår Mariann Schjeide – med ulike 
styrker på varselklokkene og flere 
forklaringsmodeller.

Kulturforsker Georg Arnestad ble 
sitert på at «Interessefallet bekrefter 
trenden: Bibliotekene blir ikke op-
plevd som så interessante. De har 
tapt i kampen om de unges opp-
merksomhet. Disse tallene er ikke 
brutt ned på alder, men antakelig 

er det 9-24-åringene som i størst 

grad har mistet interessen for 

bibliotekene.» (vår uth.)

Stemmer dette?
Vi tok for oss kulturbarometrene 
tilbake til 1997, og plukket ut de 
yngste som var «meget/ganske» 
interessert i bibliotek – sammen-
lignet med interessen for kino og 
idrettsarrangementer.

Det ser dessverre ut til å være en 
nedgang i interessen over hele fjøla, 
men mest dramatisk i aldersgrup-
pen 16-19 år (fra 33 til 14 prosent), 
og i gruppene gutter og jenter 
16-24 år. Det er altså ungdommene 

fra videregående og oppover som 

særlig har mistet interessen for 

folkebiblioteket.

Barn i alderen 9-12 år har fremde-
les en ganske stor interesse for oss, 
men bare en femtedel av gutter 9-15 
synes biblioteket er interessant, mot 
en tredjedel i 1997.

Hvem er det vi mister?
For å sjekke om Arnestads påstand 
om at det særlig er barn og ungdom 
som har mistet interessen for bibli-
otekene, sjekket vi utviklingen hos 
andre aldersgrupper.

Det største fallet i interesse har 
gutter 16-24, og menn 45-66 har 
dalt nesten tilsvarende. Også gutter 
9-15 og menn 24-44 har hatt stor 
nedgang. Altså: gutter og menn 

ser på bibliotekene som stadig 

mindre interessante.

En annen ting vi la merke til, var 
at et merkbart fall i interessen for 
biblioteket fra 2004 til 2008, i flere 
av gruppene. Etter det har interes-
sen vært stabil. Hva skjedde i de 
fire årene, lurer vi på? Var det da 
digitaliseringen virkelig tok av, slik 
Arnestad peker på? Dette interes-
setapet har ikke bibliotekene klart å 
ta igjen. Bibliotekinteressen blant 

barn og unge har ikke falt de siste 

ti årene. Vi håper og vil jobbe for at 
det fortsetter sånn!

Folkebibliotekene i Norge har lenge vært 
godt likt og mye brukt blant barn og 
unge, men nå fortelles en annen historie. 
Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for 
barn og unge er på saken.

Leder 

av 

NBF 

Barn 

og 

unge 

Synne 

Fredriksen
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3bilag til Bok og Bibliotek

Nytt styre i Norsk  
Musikkbibliotekforening, 
spesialgruppen for  
musikkbibliotek

Leder Tone Nøtvik Jakobsen 
(NRK), Jorunn Eckhoff  Færden 
(Bergen Offentlige Bibliotek), 
Knut Tore Abrahamsen  
(Tønsberg og Nøtterøy  
bibliotek, Berit Stifjeld (NB), 
Anne Cathrine Johansen  
(Deichmanske bibliotek),  
Liv Kreken (NB).

Er de interessert i bøker?
Aslak Sira Myhre peker på at interessen for bøker ikke 
har sunket sammen med interessen for folkebibliotek. 
Barn og ungdom fortsetter å være interessert i bøker 
ifølge Kulturbarometeret.

I aldersgruppen 9-12 er det en svak økning, men 

for de eldre barna har interessen sunket. Der jenter 
og unge kvinner tidligere var omtrent like interessert 
i bøker som de eldre kvinnene (rundt 60 prosent) har 
det sunket til rundt 50 prosent for barn og unge, og 
steget til rundt 70 prosent for de voksne. Det er jo 
fint at lesegleden blant pensjonister stiger, men det 
er urovekkende å se utviklingen blant eldre barn og 
ungdom.

Flere lån og færre besøk
Den nasjonale bibliotekstatistikken viser at fra 2001 til 
2015 økte utlånet av barnebøker (Bibliotekindeks BU/

Høivik), mens utlånet av voksenbøker sank.

Ifølge Kulturbarometeret gikk andelen 
9-15-åringer som hadde lånt ei papirbok på 
et bibliotek dette året ned fra 61 % (1997) til 
49 % (2016). Dette er imidlertid fremdeles 
over gjennomsnittet for befolkningen.

Årlige besøk er så å si konstant: Andelen 
barn og unge som hadde besøkt biblioteket 
det siste året gikk bare ned fra 76 % (1991) 
til 70 % (2015) (Høivik). Arnestad påpeker 
også at besøkstall alle steder har gått ned i 
aldersgruppen, særlig for kinoene.

Skal vi gjøre noe?
Først vil vi understreke at barn og unge 

er en viktig målgruppe for bibliotekene. 

Ikke bare som framtidas bibliotekbruke-

re, men som brukere her og nå. Det er nå 
de lærer å elske historier. Det er nå de er 

særlig nysgjerrige og utforskende. Nå kan vi la dem få 
være med og lage biblioteket de vil ha. Det er dermed 
avgjørende at biblioteket har tilbud som passer for 
dem.

Vi kan glede oss over at barn og unge fortsetter å lese 
bøker og at utlånet av barne- og ungdomsbøker på 
bibliotekene er i oppsving. Det ser ikke så mørkt ut 

som Minerva vil ha det til. Men det er altså færre i 
aldersgruppen som er ganske eller meget interesserte 
i oss, og det blir færre besøk, om vi skal tro ten-
densene i kulturbarometeret. Gutter og menn sakker 
også akterut. Bør vi finne ut hvorfor, og gjøre noe med 
det?

Bli med på diskusjonen på Facebook-siden vår 

“NBF Barn og unge”. Du kan melde deg inn for bare 
100 kroner i året, og da støtter du vårt viktige arbeid 
for barn og ungdom på biblioteket!
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Det norske skolebiblioteket har fått 
forfalle i stillhet. Aksjon skolebibli-
otek jobber med saken. 

Mange organisasjoner samarbei-
der for å bedre skolebibliotekenes 
kår, jf. felles brev som ble sendt til 
kunnskapsminister Røe Isaksen i 
januar i år.

En egen arbeidsgruppe som består 
av Norsk Bibliotekforening, Fore-
ningen !les, Leser søker bok og 
Norske barne- og ungdomsbok-
forfattere har siden høsten 2016 
hatt jevnlige møter og planlegger 

ulike framstøt. Gruppa arbeider 
spesielt tett med NBF Skole, men 
holder også kontakt med blant 
annet fylkesbiblioteksjefskollegiet, 
Norsk Forfattersentrum og de ulike 
fagforeningene.

I tillegg til et møte med kunnskaps-
ministeren i mars, har vi foreslått 
spørsmål om skolebibliotek som skal 
sendes ut til Skole-Norge og vi vil 
delta i NBs revidering av skolebibli-
otekstatistikken.

Vi har deltatt i høring om stortings-
meldingen om lærelyst, ny generell 

del av læreplanverket og hatt møter 
med flere politiske partier.

Det blir debatt om skolebibliotek på 
Barnebokfestivalen i Oslo, og vi har 
god kontakt med Lesesenteret i Sta-
vanger som skal lage språkløyper 
med tema skolebibliotek.

Med mange nye stortingspolitikere 
og kanskje ny kunnskapsminister 
etter valget, vil Aksjon skolebibli-
otek følge opp skolebibliotekarbei-
det i høst. Politisk arbeid er langsik-
tig arbeid. Følg med!

Aksjon skolebibliotek

Status ved skolestart
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Valgkomiteen i Norsk Bibliotekforening 
ber om forslag på kandidater til ledige verv 
i hovedstyre og kontrollkomité. Valget 
finner sted på landsmøtet 14. mars 2018.
Landsmøtet skal velge leder, 4 hovedsty-
remedlemmer, nestleder (blant hovedsty-
rets 9 medlemmer), 5 varamedlemmer, 
leder for kontrollkomiteen og 3 kon-
trollkomitémedlemmer
Valgkomiteen ber om at alder, arbeidssted 
og andre relevante opplysninger om 
kandidaten(e) følger forslaget. Selv om val-
gkomiteen selvsagt vil ta kontakt med de 
aktuelle kandidatene, bør forslagsstiller ha 
forespurt den enkelte om han/hun ønsker 
å stille.
Styrene i lokalavdelinger og spesialgrupper 
vil få tilsendt eget brev med informasjon 
og anmodning om å foreslå kandidater.

NBF Tidsskriftformidlingen

Internett 
er en flopp!

Melding fra valgkomiteen

Hvem foreslår du?

Send forslaget ditt til 
NBFs valgkomité
v/leder 
Kristine Abelsnes 
på e-post: 
mabelsne@online.no

Frist for forslag er 
6. oktober.

Neida. Joda. Neida...

IT er i tiden. Vi må nok innse at vi ikke blir kvitt smarttelefoner 
og internett med det første, derfor kan det være like greit å sette 
seg inn i konseptene. Det vil nok også lånerne dine være enige 
i. Derfor anbefaler NBF Tidsskriftformidlingen SMART+, som 
også kan passe til den mest hardføre ludditt.

SMART+ tester de nyeste dingsene, tipser deg om de feteste 
nettstedene og inspirerer til å utnytte teknologi best mulig. 
Bladet het tidligere Hjemme-PC.

Bestill SMART+ fluksens via NBFT Interaktiv. Vi godtar ikke 
bestilling via brevdue, men øver oss på å tolke røyksignaler.

Ikke kunde ennå? Ring Espen på 23 24 34 33 for en uforpliktende samtale!
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Når det nå er bestemt at bibliotekbusstilbudet skal 
avvikles på Hitra, er vår største bekymring at barna 
vil sitte igjen som taperne. I dag har de nær tilgang 
til litteratur og andre medier og leseaktiviteten er 
høy, men hva skjer med lesegleden når tilgangen 
til nytt materiell forsvinner? Vi oppfordrer derfor 
politikerne til å tenke over hvilke konsekvenser dette 
vil få for våre barn og revurderer sin beslutning om 
nedleggelse av tilbudet.

Et tilbud for leseinteressen
Kultur- og bibliotekbussen ved Sør-Trøndelag 
fylkesbibliotek har siden midten av åttitallet levert 
bibliotek til befolkningen på Hitra. Tilbudet retter seg 
i hovedsak til skoler og barnehager som ligger langt 
unna nærmeste bibliotek. Slik får alle samme tilbud 
uavhengig av hvor man bor. Per i dag besøker bussen 
elleve kommuner i Sør-Trøndelag. Den har også stopp 
i Hedmark, Sverige og Nord-Trøndelag.
Bussens største lånergruppe på Hitra er barn og unge. 
Sju ganger i året kommer bussen til tre skoler: Strand, 
Knarrlagsund og Barman. I 2016 ble det lånt ut 
nesten 3000 bøker, filmer, tidsskrift og lydbøker på de 
tre skolene, noe som plasserer Hitra helt i det øverste 
lånesjiktet av kommuner. På hver tur til Hitra lånes 
det ut 400 medier til de tre skolene. Det er ganske 
mye. Tilgang til nye bøker er en viktig faktor for å 
holde leseinteressen oppe, og gode leseferdigheter er 
avgjørende for å holde seg informert og oppdatert. I 
tillegg er det å lese en, for mange, et avbrekk i hverda-
gen og en viktig og givende fritidssyssel.

Sosial utjevner
Bibliotekbussen er også med på å viske ut betydningen 

av sosial kapital, hvor man er prisgitt bokhyllene i 
hjemmet og/ellers foreldres egeninteresse i litteratur 
og bibliotekbruk. Med bokbussen får alle anledn-
ing, via skolen, til å låne bøker og andre medier. Det 
mobile biblioteket har et utvalg og bredde som ofte 
er bedre enn de tradisjonelle skolebibliotekene. Få 
lesestimulerende tiltak er så effektive som bokbussen. 
Dette fremkommer også av den nasjonale statistikken: 
Kommuner med mobile bibliotektjenester har høyere 
utlån til barn og unge enn andre. 

Samarbeid som gagner alle
Det er ikke tvil om at samfunnet har endret seg siden 
bussen begynte å kjøre på åttitallet. Samtidig er 
det heller ikke tvil om at tilgang til god og tilpasset 
litteratur, dyktige formidlere og spennende arrange-
ment ikke har sluttet å være viktig. For innbyggerne 
på Hitra er ikke bibliotekbussen «bare» bøker. Den er 
en formidlings-, kunnskaps- og kulturinstitusjon for 
innbyggerne, og et bindeledd mellom ulike aktører. 
Befolkningen på Hitra er prisgitt et flott bibliotek med 
dyktige ansatte og et spennende arrangementstilbud 
året gjennom. Det er det ingen som setter spørsmål-
stegn ved. Det er heller ingen konkurranse mellom 
bokbussen og folkebiblioteket. Bibliotekbussen spiller 
på lag med det lokale biblioteket og gir et tilbud til de 
som ikke finner tid eller rom til å besøke biblioteket på 
jevnlig basis. Sammen øker vi lesegleden, gir inspiras-
jon og skaper forundring. Nå frykter vi at en liten del 
av Hitras befolkning vil få et dårligere tilbud. Derfor 
ønsker vi at våre politikere med nærmere ettertanke 
ikke kutter tilbudet, men at Hitras befolkning videre 
kan nyte godt av bibliotekbussens tjenester.  
 

Ikke svikt barna våre!

Dette er saken
•	 Kommunestyret har vedtatt å avvikle 

bibliotekbusstilbudet. 
•	 Kultur- og bibliotekbussen i Sør- 

Trøndelag kjører til 11 kommuner. 
•	 Styret i Mobilis, vår spesialgruppe 

for mobile bibliotektjenester, sendte 
leserbrev til lokalavisen Hitra-Frøya i 
samarbeid med hovedstyret. Anne Gerd Lehn, leder Mobilis – Norsk Bibliotekforenings  

spesialgruppe for mobile bibliotektjenester og  

Mariann Schjeide, leder Norsk Bibliotekforening
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7bilag til Bok og Bibliotek

Kva for eit bibliotek føler du  
er ditt bibliotek?
Os bibliotek Bjørnsons minde der 
eg jobbar er mitt bibliotek. Eit fint, 
aktivt og mykje brukt kombinas-
jonsbibliotek.

MEDLEMSINTERVJUET
Navn: Anne Kristin Rødal
Medlemsnummer: 8564
Arbeider som:  Kultur- og  
biblioteksjef  i Os kommune i  
Nord-Østerdal

Kva les du akkurat no?
Eg har fleire i gang no, både i papir 
og på øyra. Adjutanten av Jørgen 
Norheim – vi skal ha bokbad med 
honom i haust. Så les eg bok 1 
i serien Anna frå Røros for loka-
lkunnskap. Eg er så vidt i gang med 
Liebhaberne av Anne B. Ragde, og 
gler meg svært til den nye boka til 
Helga Flatland. Ho er ein favoritt.
Kva for ein bibliotekpolitisk sak 
opptek deg?
Små bibliotek er i dei fleste tilfelle 
svært vellykka og viktige institus-
jonar for kultur og kunnskap. Med 
sentraliseringspolitikken og kom-
muneøkonomi – særleg i utkan-
tanen – under press, må det vera 
mogleg for små bibliotek å behalde 
og utvikle sin plass som attraktive 
arenaer.
Fjernlånspolitikk er viktig for meg. 
Å sikre alle tilgang på all litteratur 

uansett kvar ein bur er eit vik-
tig demokratisk prinsipp. Det er 
avgjerande for kompetanseutvikling 
utanom sentra som har høgskuler 
eller universitet.
Du er jo per dags dato vårt nyaste 
medlem. Kvifor er det viktig å vere 
medlem i norsk bibliotekforening?
Det er viktig å ha ein profesjonell 
organisasjon til å jobbe med bibli-
otek. Eg får mykje informasjon og 
kan fylgje med på det som skjer og 
debattar.
Korleis trur du bibliotek ser ut i 
framtida?
Eg trur alltid litteratur, gode ar-
rangement og gode tilbod til barn 
og unge vil vera sentralt. Bibliotek-
folk er ofte omstillingsdyktige og 
framtidsretta – så det kan bli eit 
mangfold av forskjellige bibliotek-
tilbod.

Mikaela Aamodt (UiO, Medisinsk bibliotek), Dina Norborg (UiO, Medisinsk bibliotek), Mia Ølnes (Lovisenberg dia-
konale høgskole), Astrid Kilvik (NTNU Universitetsbiblioteket), Miriam Bakkeli (Folkehelseinstituttet), leder Irene 
Hunskår (VID vitenskapelige høgskole Haraldsplass), Grete Overvåg (UiT, Natur- og helsefagbiblioteket), Marit 
Gjone Sandsleth (HSN, biblioteket Drammen). Ikke til stede da bildet ble tatt: Ingrid Harboe (Folkehelseinstituttet)

Nytt styre i SMH, spesialgruppen for medisinske og helsefaglige bibliotek

med vårt nyeste
 medlem!
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NBFs pris

Vi trenger dine forslag!

Jury for Pådriverprisen 2018: 

Odd Letnes (redaktør Bok og Bibliotek), Toril 

Åbotnes Iversen (biblioteksjef  Oppdal og i styret for 

NBF Sør-Trøndelag), Bjarte Bakken (Foreningen 

!les, prosjektleder for Ungdommens kritikerpris og 

Uprisen), Anna Kathinka Dalland Evans (juryens 

leder, kommunikasjonsansvarlig ved Institutt for 

teoretisk astrofysikk UiO)

Pådriverprisen delast ut til ein person som er 
innovativ, kreativ og ein pådrivar for utvikling 
i bibliotekmiljøet.

Premien er, forutan heider, ære & stor åtgaum, 
ei dekka reise og opphald til Det 76. bibliotek-
møte som i Sandefjord i mars 2018. Der får 
vinnaren 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.

Forslagsfrist: 1. november

Prisen tildeles et bibliotek som har anvendt 
nye ideer eller utmerket seg gjennom et godt 
og effektivt samarbeid med de som bruker og 
styrer biblioteket.

Alle bibliotekbrukere kan foreslå kandidater. 
En egen jury vurderer forslagene, og innstiller 
tre nominerte. Vinneren kåres i januar 2018.

Forslagsfrist: 25. oktober

NBFs pris tildeles en person som har gjort betydelig innsats 
som har kommet norsk bibliotekvesen til gode. Siste års vin-
nere er Leikny Haga Indergaard, Liv Sæteren, Tove Pemmer 
Sætre, Knut Olav Åmås, Kirsten Leth Nilsen, Frode Bakken og 
Jon Bing.
Har du forslag til hvem som fortjener NBFs pris nå? Hovedsty-
ret skal bestemme dette før bibliotekmøtet i Sandefjord, og vi 
trenger ditt begrunnede forslag!
Forslagsfrist: 15. januar 2018.

Send forslag til nbf@norskbibliotekforening.no
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På vei til grunnsteinsnedleggelse for 
Deichmans nye hovedbibliotek i 
vinter, fortalte Kristin Storrusten 

at hun skulle gi ut diktsamling til høsten. 
Nå er det høst og nå ligger boka i bok-
handelen. «Barsel» heter den, og er en 
diktsamling om å få barn. Men det er in-
gen idylliserende bok i rosabloggenes 
ånd. Den er mørk og sår, men også mor-
som og tankevekkende, og «setter en 
klissete syltetøyfinger på hvordan det er å 
være i permisjon,» for å låne et uttrykk 
fra forlagets omtale.

–  Når begynte du å tenke at du ville bli 
forfatter?

– Haha, jeg tror jeg fortsatt ikke tenker at 
jeg er forfatter! Men jeg drømte om å bli 
forfatter da jeg var barn, men det ble lagt 
på hylla for journalistdrømmen. Jeg har 
ikke nyhetsgenet i meg, og ble veldig 
glad da jeg skjønte at man kunne studere 
litteratur. I grunnen har jeg vært og er 
lykkelig som litteraturformidler og kom-
munikasjonsrådgiver.

– Har du mange skuffer fulle av dikt?

– Nei, i den grad jeg tenkte at jeg skulle 
skrive noe, hadde jeg aldri tenkt at jeg 
skulle være poet. Men nå trives jeg godt 
med det – poesi er en friere sjanger enn 
romanen, og jeg har kunnet leke med 
form og innhold.

– Hvorfor ble det dikt og ikke en annen genre?

– Det var, og dette er ikke tull, det abso-
lutt eneste jeg kunne klare å få ut av meg. 
Jeg sendte det inn til forlag og sa det kan-
skje kunne bli tegneserie, for jeg har et 
stort hjerte for det grafiske også.

– Har du noen inspirasjonskilder? Jeg synes 
flere av diktene ligger tett opptil en ganske 
tøff bekjennelseslyrikk.

– Tja, jeg liker å skrive frem det indre i en 
familie. Selv om ikke alt er selvopplevd er 
jeg opptatt av nerve. Jeg beundrer fami-
liebeskrivelsene blant annet i Karl Ove 
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Bekjennelser fra en barseltid
AV ODD LETNES
REDAKTØR

Fakta:
Kristin Storrusten (f. 1986) er 
kommunikasjonsrådgiver i Norsk 
Bibliotekforening. Hun debuterer i høst 
med diktsamlingen «Barsel» på Tiden 
Norsk Forlag.

altfor lite snakket om. Graviditet og fødsel 
er noe mange har et forhold til, men de 
voldsomme tankene og følelsene som kan 
settes i gang med et nytt menneske er det 
rart at ikke flere forteller om. Eller, det er 
kanskje ikke rart, fordi man har nok med 
å være – og glemmer utrolig fort.

– I et av diktene sier du at det eneste krite-
riet du har til en ny mobiltelefon, er at 
«Kameraet må være klart så raskt at jeg 
rekker å ta bilde av søskenkjærligheten». Jeg 
tolker en dualisme i dette: En lengsel etter å 
finne mening (søskenkjærlighet), samtidig 
som du kanskje tenker at søskenkjærlighet 
bare er noe flyktig, en klisjé?

– Kanskje? Det høres rimelig ut. Det hø-
res kanskje snobbete ut, men selv om jeg 
er litteraturviter klarer jeg ikke å analyse-
re egne dikt. Jeg har skrevet noe som føl-
tes sant der og da, og synes det er genuint 
merkelig at de moderne telefonene våre 
kan bruke så mange sekunder på å få åp-
net kameraappen. ■

Vi står som treller

og triller vogner

Vi triller drømmer

som triller vekk

Det triller tårer

og synges triller

som skal trylle

trollunger tyst

(Eksempel fra boka)

Knausgårds Min kamp, Monica Isakstu-
ens Vær snill med dyrene, Olaug Nilssens 
Stort og stygt og Vigdis Hjorths Arv og 
miljø.

– Du skriver mye om kolikk, såre bryster, 
dårlig søvn og fraværet av privatliv og egen-
tid. Er hele barseltiden bare oppskrytt?

– Jeg vet ikke om jeg har hørt noen skryte 
en gang. Først og fremst tenker jeg den er 

LYRIKK  I  KRISTIN STORRUSTEN
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Dette er en bok om de lange linje-
ne, men i det korte formatet. Vi 
får oversikt over de  viktige par-

tidannelsene, fagforeningene, korpora-
sjonene og de store kampsakene. Til 

sammen er dette historien om velferds-
staten. Her er det mange aktører for den 
gode sak, men bokens budskap er tydelig 
nok: Arbeiderbevegelsen har spilt hoved-
rollen i utviklingen av det vi kaller «den 

norske modellen», med et arbeidsliv ba-
sert på tillit, avtaler og ordnede former. 
Oppdragsgiverne har da også alle adres-
ser ved Youngstorget: Landsorganisasjo-
nen med tilhørende tankesmie Agenda 

Har arbeiderne sjel?
AV ØIVIND FRISVOLD
FØRSTEAMANUENSIS VED HØGSKOLEN  
I OSLO OG AKERSHUS, AVD. ABI

Trond Gram og Ole Martin Rønning. 
De lange linjer. Arbeiderbevegelsens historie i Norge. Res Publica 2017.

«De lange linjer» heter en ny bok om «Arbeiderbevegelsens historie i Norge». På 180 sider trekkes 
trådene fra Thrane & Tranmæl frem til dagens Jens & Jonas. Det er en skikkelig kvikkas av en bok. 
Vi får en effektiv innføring ikke bare i partier og foreninger, men også i de store politiske kamp
sakene som stemmerett, arbeidervern, likelønn og likestilling. Men dette er ikke boka om arbeider
bevegelsens sjel. Vil du vite mer om den og om de kulturelle forutsetningene for de lange linjene, 
må du også ha andre bøker i hyllene, mener Øivind Frisvold. Han presenterer her den nye boka, og 
har i tillegg laget et lite utvalg av ny og gammel litteratur om norsk arbeiderkultur.

HISTORIE  I  ARBEIDERKULTUR

42  I  BOK OG BIBLIOTEK 4/2017



og forlag Res Publica. Dette kan forklare 
at det er brukt så liten plass på andre 
motkulturer. Derfor blir inntrykket noe 
ensidig, men det som står virker solid og 
vederheftig. Boken er tenkt som en rask 
innføring for nye tillitsvalgte, men også 
andre interesserte. Det er sikkert mange 
som har behov for en slik kort og grei 
innføring i organisasjonslivets historie. 
Dagens arbeidsliv viser at ‘historiske’ ret-
tigheter har begrenset holdbarhet, og de 
utfordres på nytt.

Det er en spennende og sammensatt 
historie som legges frem. Opptakten er 
viet Marcus Thrane og hans arbeider-
foreninger som myndighetene kriminali-
serte. En ny arbeiderbevegelse vokste 
frem først på slutten av 1800-tallet. For-
fatterne følger kampen gjennom krakk 
og kriser frem til mer ordnede forhold 
med arbeiderregjering, kriseforlik og ho-
vedavtale i 1935. Slik fikk også arbeider-
bevegelsen muligheter til å gjennomføre 
sin politikk, noe som ble fullt ut realisert 
i gjenoppbygningstiden etter krigen. 

Lite om hvorfor
I denne boken får vi vite mye om hva 

som skjer, men lite om hvorfor og om hva 
som holdt arbeiderbevegelsen sammen: 
Hvordan var det mulig å vekke så store 
grupper til kamp? Hvor kom gløden og 
entusiasmen fra? Hva slags verdier holdt 
den sammen? Hvordan gjenspeiler dette 
seg i organisasjonsformen? Med andre 
ord: Hva slags kultur var grunnlaget og 
forutsetningen for alt det viktige som bo-
ken forteller så raskt og effektivt om? Og 
hvordan forandrer kulturen seg fra oppo-
sisjon til posisjon?

Et viktig svar ligger i arbeiderbeve-
gelsens organisasjoner. Boken har en og 
en halv side om dette i et eget kapitel, 
Massene organiseres. Vi får et summarisk 
innblikk i de forskjellige organisasjone-
ne og i de aktivitetene som ble drevet. 
Det nevnes også viktige bøker som Til-
litsmannen av Einar Gerhardsen og Agi-
tasjon og propaganda fra Haakon Lies 
effektive organisasjon Arbeidernes opp-
lysningsforbund. Viktige flaggsaker 
som arbeiderhøyskolen, filmproduksjo-
nen og idrettsbevegelsen er med. Men 
dette stoffet blir ikke integrert i frem-
stillingen, og det bidrar derfor ikke til å 
vise hvordan kampen for makt og inn-

flytelse gjennomsyres av arbeiderkul-
turens verdier. 

Kamp og kultur 
Arbeiderorganisasjonene utviklet en helt 
egen offentlighet, og den omfattet så for-
skjellige aktiviteter som idrett, teater, stu-
dier, forlag, presse, folkeferie, avholdssak 
og filateli. På 1930-tallet var dette fortsatt 
områder der arbeiderne ikke ‘blandet seg’ 
med andre samfunnsgrupper. Det ble 
skapt en kulturell klassebevissthet. Dette 
endret seg i etterkrigstiden. Selv om man-
ge opplevde at den egne kulturen ikke ble 
verdsatt, fikk arbeiderkulturen også prege 
den nye felleskulturen. 

I forordet sier forfatterne at boken 
handler om en bevegelse som har «rett-
ferdighet, likhet og solidaritet som ho-
vedmål». I kampens «lange linjer» var det 
arbeiderkulturen som formidlet disse 
verdiene. Det er lett å kritisere en kort 
bok for alt som ikke er med. Men i kam-
pen for økonomiske reformer, velferd, 
utdanning, demokrati og makt var 
arbeiderkulturen noe mer enn «pynten 
på kaka». Kamp og kultur var to sider av 
samme sak. ■

Dette utvalget av bøker, de fleste 
fra mellomkrigstiden, gir et vari
ert inntrykk av norsk arbeiderkul
tur. Bøkene kan leses på nasjonal
biblioteket.no

Henrik Hjartøy  
og Haakon Lie. 

Om lesning. 
Arbeiderpartiets 

forlag 1935.

Arbeiderpartiets 
mektige Haakon 
Lie viste at kunn-
skap er makt. 
Hverken faren eller bestefaren kunne skri-
ve. Haakon forsto tidlig at språk og kunn-
skap var nøkkel til innflytelse ved forhand-
lingsbordet og i politikken. Fra 1932 
bygget Lie opp Arbeidernes opplysnings-
forbund. Sammen med biblioteksjefen på 
Rjukan, Henrik Hjartøy, laget han denne 
guiden til den nyttige lærdommen. De 
oppdaterte Eilert Sundts råd til allmuen 
om at det var bra å velge, notere, systema-
tisere og legge frem stoffet for andre. Stu-

diesirkelen ga effektiv læring. Men det var 
viktig å velge de gode bøkene og disse står 
i den fyldige leselisten. Skjønnlitteratur er 
ikke med, men forfatterne innser at de 
«sociale romaner» har verdi som oppbyg-
gende faktor. Spesielt gjaldt dette for kvin-
ner og ungdom som slik kunne «høste en 
sosialistisk viden som de ellers ikke vilde 
få!» (s. 30). Ja, selv erotikken var velkom-
men, «- hvis den bare er naturlig og frisk.» 
(s.31). Heftet avsluttes med en appell til 
arbeiderne om folkebibliotekene: «Preg 
dem slik at folkets brede lag får mest mulig 
nytte av dem!» 

  
Arbeidernes leksikon. Arbeidermaga sinets 

forlag. 1927-1970. 6 bind
 

På stigen av bøker 
står arbeideren, i 
gull på sort skinn, 
og strekker seg mot 
lyset – og opplys-
ningen. Akkurat 
som i åpningsbildet 
i den revolusjonæ-
re, franske encyklo - 

pedien. Arbei der klassen  hadde ikke len-
ger bruk for de borgerlige oppslagsverke-
ne. Redaksjonen proklamerte at her kom 
verket for «den mest samfundsbevisste 
del av befolkningen». Den nye bevegel-
sen hadde sitt «eget åndsinnhold», og 
det kunne «sammenfattes under begre-
pet marxisme». Det merkes i utvalget av 
oppslagsord. Vekten legges på samfunns-
spørsmål og marxistisk analyse. Oppføl-
geren «PaxLeksikon» sier at det «gis knapt 
bedre innføringer enn disse». Det var 
arbeiderbevegelsens venstreside som sto 
bak leksikonet. Fra bokstaven F var Mot 
dag-gruppen kollektivt ansvarlig. Og fi-
nansieringen? Den kom fra overskuddet i 
det populære Arbeidermagasinet.

  
Henrik Hjartøy. Vår 

bibliotekpolitikk. 
Utgitt av AOF, 

Arbeiderpartiets 
forlag 1936

Arbeiderkultur – noen klassikere
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Den ‘røde bibliotekar fra Rjukan’ ble 
han kalt. Biblioteket ble berømt og be-
ryktet. I 1936 skisserte bibliotekar Hjar-
tøy et program for hele landet. Folkebi-
bliotekene var for folket, og folket skulle 
behandles som folk! Han ‘raste’ mot de 
spissborgerlige, reaksjonære bibliotekare-
ne. De var til og med kvinner fra over-
klassen. Hvis bibliotekene ikke fikk et 
nytt personale i pakt med «den sosiale 
utvikling», kunne folkebibliotekene lett 
bli en «reaksjonær fare». Bibliotekarene 
skulle oppdra til «frisinn» og «stimulere 
til systematisk lesning». (s.69) Hjartøy 
gjennomgikk hele bibliotekvesenets opp-
bygning og fremtidige oppgaver. Derfor 
var det viktig å sikre innflytelse gjennom 
sosialistiske styremedlemmene med god 
skolering. Det var ingen grunn til at slike 
verv skulle være forbeholdt «konservative 
overklassefolk» (s.11). Bibliotekene var 
for viktige til det. 

 Einar Gerhardsen. Tillitsmannen. 
Arbeiderpartiets forlag. Første utgave 1930

I politikken er det ikke nok med entusias-
me. Det er også viktig å kjenne de reglene 
som organisasjonslivet bygger på. Tillits-
mannen har gode beskrivelser av møtele-
delse og politisk praksis. Men i denne 
boken hedret Gerhardsen også de menige 
medlemmene. Det var i første rekke de 
som gjorde det som den gang het det 
«daglige negerarbeidet». Alle skulle med 
– og alle hadde noe å bidra med. Ger-
hardsen ville at alle fremmøtte skulle føle 
seg velkomne. Førsteinntrykket var vik-
tig. Derfor var det selvsagt at også for-
mannen måtte omgås medlemmene som 
«den beste kamerat». I tillegg måtte han 

stå frem som den mest arbeidsomme og 
være et mønster for medlemmene. I dag 
etterlyser bibliotekarer kurs i arrange-
mentsteknikk. Burde de heller lese «Til-
litsmannen»? Det er ikke nødvendig å ha 
så dyrt og flott program: «Med enkle 
midler kan det arrangeres minst like hyg-
gelig, hvis arrangørene bare er litt opp-
finnsomme». Vi finner også gode råd 
som: «Man skal ikke arrangere møter for 
møtenes egen skyld. Ethvert møte må ha 
et formål og en hensikt.». Boka kommer 
fortsatt i nye utgaver, og det sies at Unge 
Høyre også har brukt den!

 Håndbok i agitasjon og propaganda. 
Utgitt av AOF. 1934

Haakon Lie anbefalte at sosialistene skul-
le oppsøke «de religiøse sekter». Det er 
mye å lære av dem som stiller seg opp på 
torget, som synger og som sprer sitt bud-
skap. «Er det en dyktig taler som har ev-
nen til å fengsle sine tilhørere, så beholder 
han dem.». I dag ville boka hatt en helt 
annen tittel, noe i retning av ‘Kommuni-
kasjon og markedsføring’ men med noe 
av det samme innholdet. Den gamle 
håndboka er fra en tid uten sosiale medi-
er, men tonen var vel så aggressiv som i 
dag. Det er fortsatt mye å lære av Finn 
Lies grunnregler for «den nye propagan-
da». Den må være enkel og lettfattelig, 
intens, sympatisk, smidig og positiv. Det 
viktigste var at budskapet ble godt opp-
fattet av «det store arbeidende folk som 
ikke har hatt anledning til lang skole-
gang». Derfor var det så viktig å tale til 
følelsene, det sørget den sosialistiske san-
gen og musikken for. 

Olav Dalgard. 
Sosialt teater. 
Tiden 1936.

Olav Dalgard var 
sammen med en 
gruppe norske 
folkedansere på 
Teater-OL i 
Moskva i 1933. 
Det ble et sjokk 
for nordmenne-
ne å møte de turnerende kommunistiske 
teatergruppene. Utstyret deres var merket 
med ukjente bokstaver som nordmennene 
oppfattet som TRAM. Tilbake i Norge 
agiterte Dalgard for den nye, ‘sosiale’ tea-
terestetikken, og våre egne tram-gjenger 
oppførte nye stykker med klar tendens. 
Arbeiderfilmen fulgte i samme spor. Slik 
ble kunsten en integrert del av hverdagsliv, 
politikk og møtekultur.

 Arne Kokkvoll. Av og for det arbeidende 
folk. Tiden 1981.

I motsetning til de andre bøkene som her 
trekkes frem er ikke dette en kilde fra 
samtiden, men en samlet historisk frem-
stilling av arbeiderkulturens rolle. Her ser 
vi at kunst og politikk kan være to sider 
av samme sak. Arne Kokkvoll viser hvor-
dan de forskjellige ytringer av arbeider-
kultur har et gjennomgående budskap 
om solidaritet og at budskapet styrer este-
tikken. Slik ser vi også forskjellen mellom 
arbeiderkulturen, og den mer borgerlige 
formidlingskulturen som ble Arbeider-
partiets offisielle kulturpolitikk. ■
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Leserne kjente seg igjen, og her følte 
de seg som brødre. Her hadde 
Jonsson debutert allerede som 

16-åring. Han gikk inn i rekken av forfat-
tere som skildret arbeiderklassens hver-
dagsliv og verdier. Bladet var en rugekasse 
for nye talenter. Her startet Alf Prøysen, 
Agnar Mykle, Bjørg Vik, Vigdis Stokkeli-
en, Erik Bye og mange andre. Det var 
grunnen til at noen kalte bladet et kultur-
fond før kulturfondet. Ironisk nok ble 
fondet finansiert av omsetningsavgift på 
‘den kulørte presse’. På slutten betalte 
Magasinet 300.000 i avgift, men det fikk 
faktisk også tilbake 100.000 som støtte 
fra den samme staten.

Ambisjonene var skyhøye. Bladet 
skulle motvirke den ‘bedervede Hol-
lywoodsmaken’ som preget de andre uke-
bladene. Derfor ble det også gitt plass til 
godt etablerte diktere som Johan Falkber-

get, Johan Borgen, Sigrid Undset og Åsta 
Holth. Redaksjonen var ikke redd for å 
oppdra og å opplyse. Men på tross av 
denne autoritære holdningen ble det 
braksuksess. En leser, som undertegnet 
seg Arbeiderkvinne, fortalte i 1934 hva 
bladet betydde for en familie der de fleste 
var arbeidsløse og ikke hadde nok til mat 
og husleie: «Vi kan aldri unne oss noen 
fornøielse, men Magasinet vil vi ha begge 
to.». Derfor er det all grunn til å spørre: 
Hva var det som skapte suksessen og 
hvorfor endte eventyret så trist i 1970?

I sin nye bok har Bjørn Tore Pedersen 
tatt for seg både suksess og nederlag, og 
han følger bladet fra start til slutt. Eivind 
Berggrav gjorde det samme i 1979 i sin 
bok Magasinet – bladet som skapte kultur-
historie. Ingen av dem er dype litteratur-
sosiologiske avhandlinger, men det for-
telles godt og med stor innlevelse og 

engasjement. Pedersen har et viktig for-
trinn: Den nye boken er i stort format, på 
godt papir og med et eminent utvalg av 
bladets tallrike illustrasjoner. For Magasi-
net var også et bildeblad med plass for 
den gode tegning. 1930-tallets fargerike 
forsider vakte oppmerksomhet – og etter-
spørsel. Opplaget steg til 100.000. Bjarne 
Restan laget mesterlige satirer og tegnese-
rier med politisk snert. Under krigen ble 
han arrestert for en forside med et bort-
gjemt H7-emblem i bjerkeløvet og meite-
marker med skjulte Quisling-initialer. 
Men Magasinet var også et galleri for 
illustrasjoner til de mange novellene og 
føljetongene. Faste innslag kom i mange 
år fra Borghild Rud, Kaare Espolin John-
son og brødrene Trygve og Olav Mose-
bekk (mest fra førstnevnte). Det hendte 
at tegningene var i et moderne bilde-
språk, noe som førte til klager på at nå ble 

Et magasin med sjel

Her er de tyske bokbålene presentert som sci-fi i ved Universitetet i Oslo. 
Bjarne Restans forsideillustrasjon «Autodafe» er fra 1936. Bjarne Restans forsideillustrasjon «Europas galehus» nr 18 1936.



Det var dikteren Tor Jonsson som sa det først. I Magasinet hadde arbeideren satt «si sjel på prent». 
Bladet ga svar på en dyp lengsel i folket.
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det for dystert eller for avansert. Tegnese-
riene var nok mest populære, og bladets 
signaturserie fra livet i Oladalen (Etne-
dal) hadde et fargerikt persongalleri med 
Jens von Bustenskjold som hovedfigur. 
Han kom i over tusen helsides utgaver.

Magasinet var også kjent for å ha godt 
stoff om jakt og fiske (Ragnar Frislid, Sverre 
M. Fjeldstad), helse og sex (Karl Evang) og 
andre menneskelige relasjoner (Alex 
Brinchmann). Bladet hadde også egne hus-
morsider. Det ble satset på artikler fra ar-
beidslivet med reportasjer fra landbruk, fis-
ke og fabrikker. Bjørn Tore Pedersen har et 
godt poeng når han sier at dette er tidlige og 
gode eksempler på den sjangeren som i dag 
kalles nettopp magasinjournalistikk.

De som startet bladet hadde alle til-
knytning til Norges kommunistiske par-
ti. Dette gjaldt for eksempel Otto Luihn 
som drev bladet frem de første årene. 
Men Magasinet ble kritisert både av NKP 
og AP. Martin Tranmæl sa endog at bla-
det var privatkapitalistisk. Kanskje ville 
de ha kontroll over bladet? Det fikk de 
ikke, bladet var fritt, men det samlet skri-
vende folk på venstresiden. 

Arbeider-Magasinet var det opprinnelige 
navnet. Det fikk fortsette under krigen i 
sensurert utgave og med tittelen Magasinet 
for alle. Bladet var trofast mot sine opprin-
nelige verdier, gjerne med brodd mot dob-
beltmoral og hykleri. Med Nils Johan Rud 
som redaktør fra 1932 til siste nummer i 
1970 ble skjønnlitteraturen mer sentral. 

Bjørn Tore Pedersen gir mange grun-
ner til at bladet måtte avvikles. Det vik-
tigste var at samfunnet endret seg så fun-
damentalt. Men bladet var trofast mot 
sine opprinnelige verdier. Det var fortsatt 
et godt blad, men handlet det til slutt om 
en annen tid? Ble det for mange nostal-
giske noveller og føljetonger? Var det mu-
lig å lage et interessant blad ‘for alle’, som 
det nå het? Selv fargetrykket ble det spart 
på. Nå kom forsidene ofte bare i brunt og 
rødt. Det ga ikke lenger det samme friske 
inntrykket. Gjaldt det samme også for 
arbeiderkulturen i den nye velferdsstaten? 

Magasinet var et godt underhold-
ningsblad. Det ga innsikt og kunnskap. I 
dag er det norsk kulturhistorie. Bjørn 
Tore Pedersen har gitt oss en verdifull be-
retning om de verdiene som preget bladet 
og om arbeiderkulturens sjel. Boken om 
Magasinet fortjener en fremtredende plass 
i bibliotekene. ■

Bjørn Tore Pedersen. Det var der vi ble til. 
ArbeiderMagasinet som folkeopplyser og 
samfunnsdanner. Bokbyen forlag 2016.

Kaare Espolin 
Johnson startet 
sin karriere som 
billedkunstner i 

Magasinet

Et dristig omslag 
fra 1940; i 

bladet var det 
en reportasje fra 

et kollektiv for 
jenter.
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Per Rognmo var som felles biblio-
teksjef ved Rana bibliotek og 
Nordland fylkesbibliotek, nær-

mest en legende i det norske bibliotek-
miljøet. Da han gikk av med pensjon i 
1992 var det som en biblioteksjef som 
hadde satt markante spor etter seg, ikke 
bare lokalt, men nasjonalt. 

Han var en tydelig stemme som talte 
bibliotek- og kulturpolitikkens sak gjen-
nom hele sitt yrkesaktive liv. En framsynt 
mann, som kjempet for biblioteket som 
frittstående institusjon og som løftet fol-
kebiblioteket inn i framtida, ofte på tvers 
av det som var oppleste og vedtatte kon-
vensjoner. Mange løftet nok stemmen 
mot disse moderne tankene, som at man 
skulle ha populærlitteratur og musikkar-
rangementer i bibliotekene! Eller det å 
låne ut lp-plater fra bibliotekets samlin-
ger! 

Han kjempet også for etableringen av 
bokbusser, både i Rana og regionalt. Det-
te var store debatt-temaer i den tiden det 
ble etablert, som har bidratt til å forme 
folkebibliotekene til det de i dag har 
blitt. 

Da en av de undertegnede overtok 
som biblioteksjef for Rana bibliotek, så 
hadde de fleste av de ansatte jobbet med 
Per Rognmo som sjef. Historiene og re-
spekten satt dypt i veggene, og den nye 
biblioteksjefen hadde hørt om den sag-
nomsuste Rognmo, men aldri truffet 
ham. En dag i skranken kom en eldre her-
re og skulle låne noe, og den relativt ferske 
biblioteksjefen med skrankevakt spør, 
som til alle lånere, «Har du lånekortet 
ditt?» «Nei», svarer herren på umiskjenne-
lig Narvik-dialekt, «men det e nummer 
1»… Den ferske biblioteksjefen skjønte 
da at dette, det er «han Rognmo». 

Per holdt kontakten med biblioteket 
og beholdt engasjementet selv etter at 
han ble pensjonist. Han takket alltid ja 
til å komme på julelunsj med de ansatte, 
i tillegg til at han selvfølgelig var en flittig 
låner. Helt til det siste var han engasjert 
og aktiv i organisasjonsarbeid også, og 
han var en fantastisk god historieforteller, 
både blant kolleger og venner. Mindre 

Rognmokroken er tom
Tirsdag 11. juli kom beskjeden om at Per Rognmo hadde gått bort etter en tids sykeleie.

kjent er det imidlertid at han også var en 
utmerket pianist.

Da Per gikk av med pensjon i 1992 
fikk han et tre med sitt navn plantet på 
plenen utenfor Rana bibliotek. Ei rogn, 
selvfølgelig. 

I kjelleren i Campus Helgeland har bi-
blioteket sitt lager. Her innerst i et hjørne 
var «Rognmo-kroken», et lager av papirer 
og bøker etter Per Rognmos tid som bi-
blioteksjef. I sommer har biblioteket 
tømt kjelleren på grunn av vedlikehold, 
så også Rognmo-kroken.

Rognmo-kroken er tom, Per har lånt 
sin siste bok på biblioteket. Minnet, his-

toriene, respekten og sporene etter en 
viktig bibliotek- og kulturperson lever 
uansett videre på Rana bibliotek, i Nord-
land fylkesbibliotek og i den norske bi-
bliotekhistorien.

Vi sier takk for følget og det du betyd-
de for biblioteket, Per Rognmo.

På vegne av Rana bibliotek og Nordland 
fylkesbibliotek

Hilde Rokkan, Kultursjef og tidligere bibli-
oteksjef ved Rana bibliotek

Anita Munch Kulset, fylkesbiblioteksjef og 
seksjonsleder for Bibliotek og kulturformid-
ling i Nordland fylkeskommune

Foran treet. Da Per Rognmo gikk av med pensjon, fikk han et tre med navnet sitt plantet utenfor Rana 
bibliotek. Bildet er tatt av sønnen, Anders Rognmo, i 20142015.
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Den nye religionen er 
det perfekte familielivet.

PORTRETTET  I  NINA LYKKE

48  I  BOK OG BIBLIOTEK 4/2017



Det er umulig ikke å spørre Nina 
Lykke om hva lykke er. Særlig 
når hun i to romaner og en no-

vellesamling har gjort det veldig klart hva 
lykke ikke er. Ergo spør jeg – selv om det 
er aldri så banalt: 

– Hva er lykke?
– Det er etternavnet mitt, og det er 

jeg veldig fornøyd med. Det kunne ikke 
ha vært bedre, begynner Nina Lykke.

– Nå tenker jeg at lykke er ro og fred, 
å sitte og se og tenke og sykle rundt og 
snakke med seg selv. Det er lykken for 
meg. 

– Var lykke noe annet før? 
– Jeg har ikke opplevd så mye opp-

merksomhet noen gang før. Det har vært 
fantastisk, men samtidig stimulerer det 
forfengeligheten. Det er som et slags 
dop. Alle drømmer om å bli rike og be-
rømte, i hvert fall som ungdommer. Gjør 
vi ikke, sier hun med et skjevt smil.

Ble synlig
Om Nina Lykke ikke er blitt veldig be-
rømt med Nei og atter nei og de to fore-
gående bøkene, så har hun blitt aner-
kjent. Vært på TV og radio, blitt 
intervjuet av de store avisene. En del 
penger har hun tjent også – for ikke å 
snakke om at hun har fått et femårig ar-
beidsstipend. Slikt merkes når man i 
mange år har vært frilans grafisk designer 
på deltid. Det kjennes på lommeboken, 
men ikke minst på hvordan hun nå blir 
mottatt av mennesker hun har møtt utal-
lige ganger i kulturlivet, forteller hun.

– Vi later som det ikke finnes noen 
statusforskjeller i Norge, men det gjør 
det. Særlig i kulturlivet. Her er det mye 
stoff. Jeg som debuterte som forfatter da 
jeg var 45, har merket en enorm for-
skjell i interessen for min person, fortel-
ler hun. 

– Plutselig sier folk «hei» til meg som 
ikke sa «hei» til meg før. Plutselig er de 
bevisst at de har kjent meg før, da jeg be-
fant meg i utkanten av kulturlivet som 
grafisk designer.

– Er det hyggelig eller litt trist?
– Hyggelig, men nådeløst. På den an-

nen side, jeg har jo gjort noe lignende 
selv, lagt mer merke til noen dersom de 
har gjort det bra.

– Det finnes mange konvensjoner hos men-
nesker som liksom ikke har noen? Som at 
det er uhørt å dra til Gran Canaria, men 
beundringsverdig å bedrive yoga i et kloster 
i Tibet eller å kaste ut alle møblene og er-
statte dem med noen veldig få og veldig dyre 
designmøbler for å oppnå «simple living»…

 – Nettopp. Statsråder som går rundt 
i rutete skjorter og liksom er venner med 
alle de ansatte. Folk som drar på medita-
sjonsturer til Afrika med fly, mens de ser 
ned på andre som fiser rundt i bensinbi-
ler og spiser tilbudskjøtt til fem kroner 
kiloen. Men dette er så til de grader å 
sparke inn åpne dører at man ikke kan 
skrive om det en gang. Det finnes ingen 
tabuer lenger – unntatt incest og pedofi-
li. Og å slå barna, det må være et av de 
siste tabu. Den nye religionen er det per-
fekte familielivet.

– Forleden fortalte en venninne av meg som 
går på NAV og lever av 6000 kr i måneden 
at hun hadde vært i en middag med velstå-
ende venner, og da sa en mann som kanskje 
tjener en million i året: «Alle i Norge har jo 
råd til det hvis vaskemaskinen gå i stykker, 
da kan man bare kjøpe en ny». Og hun 
tenkte. «Ikke alle.» Hvem har rett? 

– Jeg er mest enig med ham som sier 
at alle – eller nesten alle – har råd til en 
vaskemaskin. Med mindre du går på so-
sialhjelp. Vi har en høy standard i Nor-
ge, som vi ikke tenker over en gang. Alle 
har varmt og kaldt vann. I Norge er du 
fattig hvis du ikke har varmekabler. 
Oppvaskmaskin regnes som basalt. 
Kontrasten blir stor dersom du sam-
menligner med Mexico f. eks., der folk 
bor på gata.

Toppen av behovspyramiden
Dette tvetydige og sammensatte blikket 
ser ut til å være typisk for Lykke. På den 
ene siden ser hun klart at vi middelklas-
senordmenn (”og nesten alle er middel-
klasse nå», som hun sier) har statusfor-
skjeller som vi ikke vedkjenner oss. På 
den andre siden har vi alle en rem av hu-
den når det gjelder snobberi og hierar-
kisk tenkning, så fordømming er både 
selvpining og hyklersk. Hvor sensitive vi 
er for sosial forskjellsbehandling, avhen-
ger av hvor vi er i livet. 

Og: På den ene siden er det økono-
misk og sosial ulikhet i Norge. På den 
andre siden fordufter all ulikhet i møtet 
med virkelig fattige land. I en slik sam-
menligning er vi alle matleie og bort-
skjemte. 

Litt lykkeligere nå
Nina Lykke slo skikkelig igjennom med romanen Nei og atter nei – og er blitt sammenlignet med 
Vigdis Hjort og Dag Solstad. Ble hun lykkeligere av det?

TEKST: NINA KRAFT           FOTO: TROND ISAKSEN
FRILANSJOURNALIST  
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– Vi har nådd toppen i behovspyra-
miden og skaper oss problemer fordi vi 
objektivt sett ikke har noen, konstaterer 
hun. 

– I «Nei og atter nei» forteller du om hvor-
dan Ulla, moren til en av de tre hovedperso-
nene, Jan, latterliggjør sønnen når han sier 
at han er oppe i den verste krisen i sitt liv. 
«Krise? Du har for mye. Du kan ikke behol-
de alt og du må velge. Det er ikke kompli-
sert. Jeg sier ikke at det er lett, men det er i 
hvert fall ingen krise,» sier moren kjølig…

– Ulla er en av disse kvinnene som 
har holdt veven i familien sammen til 
tross for utro mann. Hun har holdt ut og 
holdt ut, og nå flirer hun av de yngre som 
sitter midt oppi alt midt i livet og har alt 
og allikevel roter det til for seg. Jeg liker 
egentlig sånne damer som sitter som et 
kor i bakgrunnen og kommenterer – Ju-
lie i samme bok er et annet eksempel. De 
kan virke kyniske, men hvem sier at ikke 
også de har grått? 

Ikke bare proteiner
– Jeg finner veldig lite ekte vennskap, tro-
fasthet, empati i bøkene dine – mellom ek-
tefeller som Jan og Ingrid i «Nei og atter 
nei», for eksempel. Forholdet er distansert 
mellom Ulla og Jan og nesten ikke-eksis-
terende mellom Ingrid og hennes sønner. 
Foreldrene i debutromanen din var også 
ekstremt fjerne og selvopptatte. Du skildrer 
også stadig mangel på empati mellom ven-
ner og mellom søsken i flere av novellene 
dine. Er det sånn du ser på livet?

– Nei absolutt ikke. Jeg mener heller 
at alle historier ikke behøver å inneholde 
alt. De må ikke ha en dose medfølelse og 
medmenneskelighet for å oppveie for alt 
som er stygt. De trenger ikke en passe 
dose karbohydrater, nok protein og fett. 
De kan ha bare fett, eller bare karbohy-
drater. Jeg blir lett utålmodig med bøker 
som skal «safe» i alle bauger og kanter. 
Dessuten er vi mennesker både verre og 
bedre enn vi fremstår som. Det er mer 
dramatikk bak fasaden enn det vi viser. 
Det er slik sivilisasjonen fungerer. Vi må 
ha en sosial maske. Mennesker som ikke 
har det, er utrolig slitsomme for andre.

– Så det er ikke sånn at du synes det store 
problemet i vår tid er at mennesker som 
skulle stått hverandre nær, svikter hver-
andre, ekteparet Ingrid og Jan f. eks.?

– Ingrid og Jan har også vært snille 
mot hverandre før. Det ligger under at 
når de har vært gift i 25 år, har de ikke 
vært slemme mot hverandre hele tiden. 

Ingrid tenker på den tiden de satt på 
kjøkkenet og fortalte hverandre alt, det 
betyr at de en gang satt på kjøkkenet og 
fortalte hverandre alt. De har ikke vært 
utro før, de har bygget stein på stein i 
ekteskapet. Men ikke idet vi kommer inn 
i livene deres. Boken begynner når krisen 
er et faktum.

– I bøkene dine er det mange mennesker 
som ikke finner noen mening med livet og 
ikke er lykkelige. Er det fordi de er matleie 
i et samfunn hvor vi krever alt og ikke har 
magemål, men oppfører oss som bortskjemte 
småunger, eller er det fordi slik er menneske-
livet, uansett? Livet har ikke noen mening, 
og det må menneskene til alle tider bare 
leve med?

– Begge deler. Det er også noen 
grunnleggende betingelser tilstede over 
alt, sier Lykke og understreker at hun 
ikke argumenterer for «tilbake til natu-
ren» som en motvekt mot vår tids løpske 
materialisme. Tidligere tider hadde både 
tøffere livsvilkår – sykdom, slit, fattig-
dom – men også faste sannheter som 
menneskene kunne forholde seg til. Søn-
ner fulgte i farens fotspor, døtre i morens, 
og giftemål var gjerne arrangert. Alle vis-
ste hva som ble forventet av dem fra vug-
ge til grav. 

– En del kritikere kaller deg Norges nye sto-
re satiriker. Min tanke var heller at «hun 
har tatt det moderne Norge på kornet». Jeg 
synes det var så gjenkjennbart at det ikke 
var satire, men realisme…

– Jeg er glad for at du sier det. For 
meg var det overraskende at boken ble 
oppfattet som satire, som jeg definerer 
som noe mer flatt og ensporet enn det jeg 
prøver å si. Jeg synes jeg skriver om men-
nesker som føler og tenker og forsøker å 
ta seg sammen – alle sammen. Alle tre i 
trekanten – Ingrid, Jan og Hanne – har 
sine grunner og sine forklaringer. Jeg sy-
nes det er morsomt at jeg har fått så man-
ge forskjellige reaksjoner på personene. 
Noen synes Ingrid er den som er klarest 
tegnet og som de kjenner best igjen, an-
dre Jan eller Hanne. 

– Det kommer an på hvor de selv er i livet?
– Nettopp.

Rosehage
Selv er hun åpenbart et annet sted i livet 
enn der en del av hovedpersonene i bøke-
ne hennes befinner seg. Ingenting vitner 
om grelt utenforskap og alkoholisme, 
som f. eks. hovedpersonen i hennes de-

butroman, Oppløsningstendenser, som har 
en lammende forbruksgjeld og bor i en 
nitrist ettroms på Oslo øst. 

Vi sitter derimot og snakker sammen 
på et lyst kjøkken i annen etasje i en hyg-
gelig villa på Blindern. Her er det hage 
med roser utenfor og åpenbart idylliske 
forhold til svigermor som bor i samme 
etasje, i egen leilighet vegg i vegg. Interi-
øret er pent, men diskret, ikke prangende 
– helt i tråd med rådende middelklassees-
tetikk. Hvite sofaer, dust sjøgrønt persisk 
teppe, hvite vegger, store vinduer mot 
den grønne hagen. Malerier malt av 
slektninger noen generasjoner bakover 
og bokhyllen, som bugner av moderne 
og eldre klassikere, vitner om kulturell 
kapital. Det gjør også en samling store 
fargerike glassvaser, laget av hennes 
mann, som i sin tid var glassblåser og nå 
er glassmester.

Lykke understreker at hun ikke skri-
ver om seg selv. Et hovedmotiv i hver bok 
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hun har gitt ut hittil er den forlatte og 
forsmådde middelaldrende kvinnen som 
sitter alene igjen etter at mannen har for-
latt henne med en yngre utgave. Selv ble 
Lykke også skilt for mange år siden, men 
under helt andre omstendigheter enn i 
bøkene, forklarer hun. Eksmannen bor i 
nabohuset, og de sees rett som det er. 
Datteren på 22, som studerer i Trond-
heim, men bor hjemme i sommer, kom-
mer stadig inn på kjøkkenet under sam-
talen. 

– Et gjennomgangstema i bøkene dine er at 
en middelaldrende mann forlater sin jevn-
aldrende kone for en yngre kvinne, men 
ikke blir lykkelig da heller. Det skjer i en av 
novellene i novellesamlingen din «Orgien 
og andre fortellinger» pluss i romanene 
«Nei og atter nei» og «Oppløsningstenden-
ser». Hvorfor dette temaet stadig vekk?

– Fordi det er så typisk for vår tid, 
ligger det mye rikt stoff der. Et mindre 

utvalg menn får flere kull med – etter-
hvert mye yngre – kvinner, mens andre 
menn forblir barnløse, dette ser vi fra sta-
tistikken. Det er også et tema som funge-
rer for meg litterært nettopp fordi det 
ikke er min egen historie. Hadde jeg 
skrevet eksplisitt om meg selv, måtte jeg 
tatt så mange hensyn. Jeg tror ikke på lit-
teratur som hevntokt. Da blir det ikke 
bra, sier hun.

Marsboere
Vi snakker om hvorvidt det er feminis-
tisk å godta at suksessrike menn boltrer 
seg med yngre koner og samboere, mens 
ekskona gjerne ender opp alene. Lykke 
snur straks på klisjéene:

– Jeg liker å se det fra den andre siden 
også. Kanskje ekskona ikke blir så knust 
som alle forventer, men ser nye mulighe-
ter? Kanskje 55-årige menn som egentlig 
er ferdig med ungemas og gleder seg til 
roligere dager, ofrer seg for at verpesyk ny 

kone skal få de barna hun ønsker seg 
mens det ennå er tid? Kanskje er det en 
kjærlighetserklæring for en mann å sørge 
for at også den nye kona får reprodusere 
seg – hvis det er det hun vil. Og kanskje 
er det en velsignelse for kvinner at våre 
reproduktive organer slutter å fungere et-
ter ca. 40. Jeg liker å stille ting på hodet.

– I din novelle «Arne» reflekterer den utro 
middelaldrende tittelpersonen over at han 
går «den veien pikken viser», og regner det 
som «en hjerneskade som ikke ble oppdaget 
fordi absolutt alle menn hadde den.» Jeg 
regner med at du ikke er enig med ham?

– Hvis menn har en hjerneskade, har 
kvinner det også! Men jeg synes at vi 
godtar mye kjønnsstereotypisk oppfør-
sel. Vi har en morskult nå som gjør at en 
kvinne som ikke er hønemor, virkelig 
stikker seg ut. Alle kvinner ønsker seg 
ikke barn. Jeg finner det forfriskende når 
en 35-årig barnløs kvinne sier at hun 

Jeg blir lett 
utålmodig med bøker 
som skal «safe» i alle  
bauger og kanter. 
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ikke vil ha barn. Mange mennesker had-
de fått et bedre liv uten. De klager og 
klager over barna de allerede har. Vi har 
en klagekultur, å klage er blitt en trang på 
linje med mat og vann. Man klager med 
liv og lyst.

– Hva synes du om politisk litteratur? 
Mange har jo lest særlig den siste boken din 
med politiske briller?

– Politisk ment litteratur er i nittini 
prosent av tilfellene så kjedelig at tårene 
triller. Ta amerikanske Joyce Carol Oates. 
Hun har et fantastisk språk, og jeg har 
lest mange av romanene hennes med stor 
glede, særlig de kortere. Men så ble hun 
aktiv på twitter, og karakteristisk nok ble 
hun veldig aktiv, for hun er jo et overflø-
dighetshorn av en forfatter som skriver 
fort og mye. Det samme gjør hun tyde-
ligvis på sosiale medier. Da hun begynte 
å twitre, sluttet jeg å lese romanene hen-
nes, sier Lykke og legger til:

– Tar du utgangspunkt i klasse, femi-
nisme, klima – hva som helst – og gjør 
det for tydelig, så skriver du kun for me-
nigheten. Hvis litteratur skal fungere po-
litisk, må det skje indirekte. Dessuten 
virker en bok ofte på en helt annen måte 
på publikum, enn hva forfatteren hadde 
tenkt. Som forfatter har man liten kon-
troll over dette.

Og hvorfor er forfattere mer ansvarli-
ge for alt som skjer, f. eks. klimakatastro-
fen, enn andre? Når kritikere etterlyser 
miljøbevissthet, har jeg lyst til å svare: 
«Og hva gjør du som kritiker for miljø-
et?»

 -En innvending hos enkelte kritikere har 
vært at du skriver om et velbrukt tema; du 
er jo ikke akkurat den første som skriver om 
oppløsningstendensene i den moderne kjer-
nefamilien…

– Vil du ha ny tematikk, må du skrive 
om marsboere. Dette er noe av det første 
du lærer når du begynner som forfatter. 
Det interessante er hvordan du behand-
ler dine tema.

Eksistensiell sløvhet
– Mange av skikkelsene din føler deg isolert 
fra fellesskapet mentalt, de synes ikke de 
tenker og føler som flertallet. Er det noen 
mennesker som har kontakt med «det store 
viet», som du kaller det i «Nei og atter nei», 
og andre ikke? Eller går hver person rundt 
og tror at de andre er del av et felleskap og 
jeg er utenfor og finner de sosiale spilleregle-
ne absurde og meningsløse?

– Jeg tror nesten alle kjenner seg som 

outsidere. Det er interessant og morsomt 
at så mange tror de er de eneste som går 
rundt og tenker og føler seg annerledes 
og uten kontakt med alt det alle andre 
synes er så viktig. Det er kanskje derfor 
jeg skriver også, for å finne et minste fel-
les multiplum eller en dypere sammen-
heng mellom mennesker som ikke kan 
oversettes til det sosiale. For å finne en 
felles grunntone. Hvis alle føler seg som 
outsidere, er det ingen som er det. Da er 
det bare en menneskelig grunnfølelse.

– Er personen Ingrid, som ender med å 
melde seg helt ut, borderline gal – eller 
svært normal og en person som ser klarere 
enn de fleste hva livet består av?

– Hun ser klarere enn de fleste. 

I «Nei og atter nei» skiver du om den eldste 
generasjonen: «Kanskje var det derfor gam-
le mennesker virket så sløve; det de i virke-
ligheten ønsket, var ro og fred til å hengi seg 
til sin indre verden, som de etter mye styr og 
mange år hadde innsett at de allikevel ikke 
kunne dele med noen…» 

– Ha ha, ja, var det ikke godt sagt? 
Hvorfor tror vi at de gamle ikke har noe 
å lære oss? Den tilsynelatende sløvheten 
til de gamle kan være eksistensiell. At 
man ikke orker mer skrik og skrål.

«Må vi snakke om alt som er vondt 
og trist i verden når vi sitter her og hyg-
ger oss», sier de kanskje. Det tolker vi 
som å glatte over, å ikke ville se ubehage-
ligheter i øynene. Men kanskje mener de 
at her sitter vi og uansett hvor mye vi dis-
kuterer så vil det ikke forandre noe der 
ute – så hvorfor ikke bare nyte livet. Jeg 
tror at mange gamle blir misforstått.

Oss småborgere i mellom
– Morgenbladet sa om «Nei og atter nei» at 
det var en småborgerlig roman og at «Nina 
Lykke hadde nok ikke fått mange venner på 
Forfatterforeningens årsmøter midt på 
1970-tallet.» Hva synes du om det?

– He he – hun småler igjen. -Hva 
betyr småborgerlig egentlig? Hva er en 
småborger – en som bare tenker på pen-
ger? I motsetning til hvem? Storborgere? 
Arbeiderklassen? Mener de at flertallet 
av den norske befolkning er småborger-
lig? Før var flertallet negativt innstilt til 
homofili og til naboer som lot vasketøy-
et henge ute på søndager. Nå dyrker til 
og med KrF pride-parader og de fleste 
etniske nordmenn tilhører middelklas-
sen. Og likevel er «middelklasse» et 
skjellsord. Slike distinksjoner er det 
morsomt å observere.

– Hva skriver du nå? Blir det nok en bok 
om vår tids middelklasse, d.v.s. nesten oss 
alle, eller en ny vending i forfatterskapet?

– Det er veldig i begynnelsen, men 
antagelig blir det en ny roman. Mer kan 
jeg ikke si. Nye vendinger kan være 
skumle. Vi får se. Husk hva som skjedde 
med Agnar Mykle. Han skrev og skrev, 
også da han var taus offentlig etter San-
gen om den røde rubin-rettssaken. Blant 
annet skrev han et manus om en figur 
han kalte Bætterdø Momsen, det var 
visst en slags satire over en trøndersk 
handelsmann. Den var visstnok så dårlig 
at han ble refusert av sitt eget forlag. My-
kle hadde nemlig forsøkt å skrive noe 
helt nytt. Det kan altså gå veldig galt.

– Er du en kvinnelig Dag Solstad, som dis-
sekerer menneskene i sosialdemokratiet (du 
begynner «Nei og atter nei» med et sitat av 
Tage Erlander) og som undergraver godt-
kjøpsmeninger og svadaspråk? Eller er du 
en ny Vigdis Hjorth?

– Ingen av delene, men jeg liker beg-
ge, særlig Hjorth. Begynnelsen på Nei og 
atter nei er temmelig lik begynnelsen på 
hennes Hjulskift, det oppdaget jeg først 
for noen dager siden. Likheten ligger 
ikke så mye i språket som i stemningen, 
men jeg har helt klart latt meg inspirere 
av Hjulskift, som er en genial bok. 

– Hvorfor skriver du? Blir du lykkelig av 
det?

– Ja, absolutt. Å skrive er det beste 
som finnes. Ingenting kan sammenlignes 
med det. Nå snakker jeg ikke om kjærlig-
het, forholdet til andre mennesker. Det 
er alltid betinget av de andre. Skrivingen 
er bare min. Da bestemmer bare jeg over 
hva som skal stå der. Jeg kunne ikke ten-
ke meg gruppearbeid. Jeg kan samarbei-
de, men ikke om å skrive. I skriveproses-
sen må jeg være alene. Jeg synes synd på 
regissører eller skuespillere som ikke har 
full kontroll og er så avhengige av andre. 

Og nå får jeg penger fra staten for å 
skrive! Det er nirvana. Jeg har aldri spilt 
lotto, men nå kan jeg i hvert fall ikke gjø-
re det – tenk om jeg hadde vunnet? Det 
hadde knust hele arbeidsstipendet. Det 
ville ha vært en forbannelse om jeg skulle 
ha vunnet tjue millioner. Men om jeg 
hadde spilt lotto og vunnet, vet jeg hva 
jeg hadde gjort: Jeg hadde gitt bort alle 
pengene, blant annet ville jeg kjøpt et 
hus til den venezuelanske familien som 
datteren min bodde hos som utvekslings-
student. 
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– Jeg blir mer og mer kresen med årene, 
sier Nina Lykke. Hun har vært storleser 
siden barndom og ungdom, men finner 
stadig sjeldnere noe som faller i smak. 
Moshfegh var en spennende oppdagelse.

– Hvordan finner du bøkene som passer for 
deg?

– Jeg leser anmeldelser, men ofte er 
jeg uenig med anmelderne. Ellers sjekker 
jeg på amazon. Hvis jeg har likt en bok, 
forsøker jeg gjerne det de foreslå under 
«you might also like…» Dessuten finner 
jeg iblant bøker i min egen bokhylle som 
jeg ikke har lest ennå.

Restaurantansatt i fantasien
– Det virker ofte som en selvfølge når man 
er en person som leser mye bøker, men jeg 
spør allikevel: Hvorfor leser du?

– Jeg vet egentlig ikke helt. Jeg har all-
tid lest, siden jeg var seks år gammel. Jeg 
har en trang til å høre historier og til å 
forstå hvorfor folk oppfører seg som de 
gjør. Hva tenker folk i den eller den situ-
asjonen? Er det vanlig å tenke sånn eller 
sånn? Å lese er en måte å føle seg mindre 
ensom på. 

Å få dypkontakt med en annens hjer-
ne. Når John Fante i sine selvbiografiske 
bøker blir utnyttet som restaurantansatt i 
1921, blir jeg også utnyttet, selv om jeg 
aldri har jobbet i en restaurant i Los An-
gles i 1921. Romaner gir meg en mulig-
het til å være inni en annens hode, opple-
ve mer av verden enn en enkeltperson 
som lever her og nå kan gjøre, sier Lykke. 

– Hva liker du og hva liker du ikke i en 
roman?

– Jeg liker ekstreme ting, som i Ham-
suns Sult og Louis-Ferdinand Célines 
Reisen til nattens ende, som var min ynd-
lingsbok lenge. Begge var nazister, men er 
like gode forfattere uansett – skjønt jeg 
må innrømme at jeg jeg ikke visste det 
om Céline da jeg først leste ham. John 
Fante og Charles Bukowski virker også 

veldig moderne på 
meg. Elena Ferrante 
er en moderne klas-
siker, Napolikvartet-
ten selvsagt, men for 
meg gjorde Svikne 
dagar enda sterkere 
inntrykk. Jeg må 
også nevne Lena An-
dersson, å oppdage 
hennes Rettsstridig 
forføyning og Uten 
personlig ansvar var 
som å finne gull. 
Hun skriver presist 
og samtidig blom-
strende og ærlig. 

Jeg liker at en 
bok er fortettet, ikke 
for lang og ikke alt-
for beskrivende. 
Hvis en roman be-
gynner med en flere 
titalls sider naturbe-
skrivelse, kjeder jeg 
meg. Eller en rede-
gjørelse for hva alle 
har på seg, og masse 
adjektiver. Da slut-
ter jeg å lese. Jeg li-
ker også at språket 
er litt eksentrisk, 
ikke slapt og kor-
rekt. Og alt må ikke sies direkte. 

Ekstatisk
– Leser du bøker om igjen?

– Ofte. Nylig gjenoppdaget jeg Mary 
Gaitskills novellesamling Bad behaviour 
fra 1988 og fant nye ting i den. Jeg har 
som sagt lest Hjulskift av Vigdis Hjort 
flere ganger, og nå for tiden hører jeg på 
den som lydbok. Boka er en ny opplevel-
se når jeg blir tvunget til å lytte til hver 
setning. Ellers har jeg en tendens til å lese 
for fort.

– Kan du sitere et dikt for meg?

– Nei, men jeg kan sitere en linje fra 
Robert Frost: «I have promises to keep 
and miles to go before I sleep.»

– Når vi har snakket om lykke og mening 
– hvilken betydning har litteratur for deg? 
Bli du lykkelig av gode bøker? Klokere?

– Jeg kan bli ekstatisk. Det kan være 
en utrolig lettelse å lese en god bok, jeg 
får livslysten tilbake. Det kan godt være 
en tragisk bok, boken må ikke være snill 
og morsom og oppbyggelig for at det skal 
få den effekten på meg, ofte er det mot-
satt. Céline er jo morsom, selv om han 
var både antisemitt og nazist. ■

Nina Lykke går i bokhyllen:

– Les Ottessa Moshfegh
Romanen …ileen av amerikanske Ottessa Moshfegh handler om en hovedperson som kunne ha 
opptrådd i Lykkes egne bøker – en outsider som er helt på bunnen. Boken har et originalt språk, 
påpeker Nina Lykke. 
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Bred satsning i Stange
Kønnbandfestivalen i Stange slo seg i år sammen med 
kommunens andre store festival, Stangedagene, skriver 
Hamar Arbeiderblad (h-a.no). Mellom 17. og 20. august 
var det derfor et mylder av aktiviteter for både store og 
små rundt om i kommunen. Det var tivoli og karneval 
for barna, gaming-kveld for ungdommen og konserter 
for de voksne. Konsertene ble holdt på Stange bibliotek, 
med artister som Melissa Horn, Ingrid Olava og Bjørn 
Eidsvåg. ■

Lån verktøy på biblioteket
På Trondheim folkebibliotek avdeling Moholt kan du nå 
låne verktøy – helt gratis, naturligvis. I tillegg kan du låne 
diverse håndbøker for snekring, samt bøker om repara-
sjoner i hjemmet, hagen og garasjen. Snart kommer til-
budet på andre avdelinger også. Og hvis du synes noe av 
utstyret er tungt å bære, så er trøsten at det snart vil bli 
mulig å leie el-sykler med bagasjekasse for å frakte lasset, 
skriver NRK Trøndelag. ■

Finnsnes i fest
I sommer deltok Lenvik bibliotek på Finnsnes i fest-festi-
valen, til glede for både store og små, men kanskje spesielt 
små. Biblioteket viste nemlig barnefilm hver dag under 
festivalen, og de arrangerte skattejakt med bøker som pre-
mie. De vokste leseløvene fikk anledning til å smile under 
bibliotekets loppemarked. «På bokloppemarkedet kan 
man rett og slett gjøre skikkelige røverkjøp. Og det er 
viktig å understreke at vi ikke bare selger bøker. Vi tilbyr 
DVD-er og komplette årganger med tidsskrifter. Alt til 
svært gunstige priser», sa bibliotekar Nina Høgmo til Fol-
kebladet.no. ■

Verksted på biblioteket
I forbindelse med prosjektet «Buskerudverkstedet» har 18 
bibliotek etablert faste eller midlertidige verksteder der 
man kan bryne seg på alt fra symaskin til koding og pro-
grammering. På Hurum folkebibliotek har man kunnet 
leke seg med en 3D-printer, i Øvre Eiker har det blitt 
holdt både skrive-, tegne- og radioteaterverksteder, og på 
Lier bibliotek har de bygd et drivhus inne i lokalene hvor 
man kan lære om alt fra kompostering til juledekora-
sjoner. Bibliotekene har planer om å fortsette å arrangere 
verksteder det kommende året, forteller Drammens Ti-
dende (dt.no). ■

Bibliotekbrev lettest å forstå
En fersk undersøkelse viser at én av tre nordmenn sliter med 
å forstå innholdet i brev de mottar fra offentlige etater. De 
mest forståelige brevene kommer fra fastlegen og biblioteke-
ne, mens brev om byggesaker, hjemmehjelp og brev fra Nav 
er vanskeligst å forstå. «Det er ikke flaut for folk å ikke forstå 
innholdet i offentlige brev. Men det er en skam for de etate-
ne og saksbehandlerne som ikke klarer å skrive på en slik 
måte at folk forstår», sier Kommunalminister Jan Tore San-
ner til VG. «Uforståelig språk kan føre til at folk ikke får til-
gang til rettigheter de faktisk har krav på. Etatene som ikke 
klarer å bruke menneskelig språk, må derfor skjerpe seg». ■

Digital hjelp
Samfunnet bli stadig mer digitalisert, men biblioteksjefen i 
Elverum, Monica Skybakkmoen, merker at mange sliter 
med overgangen. «Det er noen som ikke får det til. De kom-
mer hit. Det kan være de som ikke har Internett hjemme, de 
som ikke vet hvordan det fungerer, det er unge og eldre, 
innvandrere og nordmenn», sier hun til Østlendingen. «I går 
hjalp jeg noen med å kjøpe flybillett til Amsterdam, rett som 
det er må vi hjelpe folk med å bestille bussbillett. Vi kan ikke 
digitalisere oss helt vekk fra publikumskontakt. Folk trenger 
å ha muligheten til å spørre noen. Det må være mulig å få 
stilt spørsmål og få svar fra noen som kan». ■
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Bakgrunnen for byttet av bibliotek-
system er at Bystyret i Drammen i 
november 2015 vedtok et nytt bi-

bliotekmål og at «Befolkningens tilgang 
til Drammensbiblioteket utvides». I den-
ne biblioteksaken står det tydelig at digi-

talisering skal være ett av virkemidlene 
for å nå målet. Med dette vedtaket i ryg-
gen kunne biblioteksjef Monica Nyhus 
begynne å vende på steinene. Bibliote-
krommet, åpningstider, formidling, mø-
teplass- og debattfunksjonen, var blant 

AV ODD LETNES
REDAKTØR

Ny giv med Quria
Det er ikke ofte et stort bibliotek får være med på å bygge et biblioteksystem fra bunnen av. Det 
skjer nå i Drammen gjennom en fireårig avtale mellom Drammensbiblioteket og Axiell.

Framtidens bibliotek 
«De offentlige bibliotekene står overfor stadig økende utfordringer og må revurdere sitt 
kjernetilbud og finne måter å tilføre verdi til virksomheten og for sluttbrukeren. Axiell ser 
på folkebiblioteket som en sentral institusjon i samfunnet, og vi utvikler Axiell Quria for å 
sikre at bibliotekene kan takle overgangen og fortsette å fremme lesing, læring og krea-
tivitet: et demokratisk og inkluderende forum i de samfunnene. Axiell Quria revolusjone-
rer måten biblioteker leverer sine tjenester ved å gjøre bøker, arrangementer, e-media og 
andre bibliotekmidler håndterlige i én plattform.» (Kilde: Axiell)

Ny start. Det er spennende å starte fra grunnen av, mener Monica Nyhus og Geirr Karlsen.

de stikkordene som nå ble satt på dagsor-
denen. Ett av områdene som skulle un-
der lupen, var bibliotekets digitale sen-
tralnervesystem – biblioteksystemet.

– Kort fortalt mente vi at vårt gamle 
Bibliofil-system og vår avtale med Biblio-
tek-Systemer fra 1991 hadde gått ut på 
dato og at vi trengte noe nytt for å kunne 
svare på morgendagens behov hos bruker-
ne. I tillegg visste vi at hele kommunen 
skulle i gang med å gå gjennom sine 
systemer og avtaler med tanke på den kom-
mende kommunesammenslåingen med 
Svelvik og Nedre Eiker. Det var bakgrun-
nen for at vi begynte å lete etter et nytt og 
mer framtidsrettet system, sier Nyhus.

– Vi hadde to tydelige digitale behov, 
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forteller seksjonsleder ved avdelingen for 
utvikling, Geirr Karlsen. – Vi trengte et 
nytt biblioteksystem og vi så et klart be-
hov for å skifte ut automatparken, som 
var blitt foreldet. Selv om Bibliofil er et 
solid biblioteksystem, begynte vi å se oss 
om etter andre muligheter. Inspirert av 
Deichman falt blikket først på Koha, og 
vi lurte på hvor mye vi kunne få ut av 
systemet direkte uten å bruke for mye ek-
stra ressurser på tilpassing og videreut-
vikling. Underveis i denne prosessen 
kom Axiell på banen, og Axiell er som vi 
vet også store på automater.

– Hva var grunnen til at det ikke ble 
Koha?

– Koha har mange gode sider og jeg 
ønsker ikke å kritisere det systemet. Men 
her ved Drammensbiblioteket vurderte 
vi det slik at Koha ville kreve mye støtte i 
form av konsulenttjenester, siden det in-
terkommunale selskapet som drifter 
kommunens IT-systemer ikke er interes-
sert i open source- systemer, og siden vi 
ikke har noen egen kompetanse på områ-
det. Det må også være lov å si at tilbudet 
av Koha-support i Norge generelt også er 
nokså begrenset. Alt i alt vurderte vi der-
for Koha som for ressurskrevende for oss 
i forhold til det tilbudet på Quria vi fikk 
fra Axiell, sier Karlsen.

Pilot og vinn-vinn
– Quria var ikke helt ferdig, men det var 
kommet så langt at Axiell trengte et pi-
lotbibliotek til å få gjort den siste utvik-
lingen. For begge parter ble det derfor en 
typisk vinn-vinn-situasjon, sier Nyhus og 
legger til. – Dette ble inngått som en di-
rekteanskaffelse til under 100 000 kro-
ner. Om fire år, når kontrakten kommer 
ut, vil vi sette systemet ut på anbud igjen 

da vi ikke ønsker lengre kontrakter enn 
fire år. Jeg tror det er lurt å ikke tenke i 
for lange tidsperioder da man lett kan 
gro fast i visse tankemønstre.

– Hva er det med Axiells Quria som 
særlig appellerer til dere?

– Det er viktig å ha premissene kla-
re. Vi lever i en bibliotekvirkelighet 
med knappe ressurser, det er derfor 
viktig å bruke pengene der vi får mest 
ut av dem i stedet for å ri for mange 
kjepphester. Vi har en del felles tanker 
når det gjelder helhetstenkningen. Selv 
om Quria er et biblioteksystem, vil det 
også ha en modul som for eksempel 
styrer PR- og arrangementsdelen av bi-
blioteket, systemet vil håndtere infor-
masjonsflyt i form av info-skjermer, 
interaktive skjermer, det vil integreres 
med bibliotekets websider og liknende. 
Det man tidligere har spredt på for-
skjellige ofte halvgode løsninger, vil 
Quria samle innenfor én ramme. Det 
er også viktig at systemet er HTML-ba-
sert og på den måten kan kommunisere 
med andre HTML-baserte systemer i 
kommunen, for eksempel Drammen 
kommunes «kunderegister» over egne 
innbyggere, eller kommunens epost- 
og sms-løsninger.

– Det er også viktig at bibliotekets 
IT-systemer ikke skal synes, men de skal 
ligge i bunnen og de skal virke, slik at vi 
som bibliotek kan gi brukerne det riktige 
tilbudet. Axiell har et veldig profesjonelt 
forhold til sine kunder, og som kunde 
kan vi stille krav og bli hørt, sier Nyhus.

Verken brukerne eller de ansatte vil 
merke så stor forskjell fra tidligere i det 
første året, mener Karlsen, men desto 
større forskjell etter fire år siden det drei-
er seg om et utviklingsprosjekt.

Webbasert og fleksibelt
– Én stor forskjell i forhold til tradisjo-
nelle systemer, er at Quria er webbasert 
og at man jobber direkte i nettleseren. 
Det betyr at man kan kjøre Quria i full 
skala fra både mobiltelefon og nettbrett 
hvor som helst i verden. Det gjør det for 
eksempel enkelt å drive mobil bibliot-
ektjeneste. En annen fordel ved å være 
skybasert, er at kun én leverandør har 
ansvar for det hele, i motsetning til hvor-
dan det har vært her i Drammen hvor 
både kommunens avdelinger og system-
leverandøren har vært involvert på hver 
sin måte. Gjennom Quria har vi også 
RDA-formatet på plass allerede et år før 
det blir lansert som den nye standarden 
etter Marc-formatet. Jeg regner med at 
dette vil gi en større dataflyt enn tidlige-
re, sier Karlsen.

– Mange bibliotek sitter i dag omkring 
i landet med gamle systemer og tenker 
iblant at de burde gå over på noe nytt. Men 
så er det krevende, både ressurs- og kompe-
tansemessig, og resultatet blir ofte at man 
beholder det gamle og lar tiden rusle og gå. 
Har dere noen råd å gi?

– Det er forståelig at man er trygg på 
det man har. Men iblant må man tørre å 
tenke nytt og ta spranget. Prosessen har 
for eksempel gitt oss en god anledning til 
å rydde i en katalog som hadde vokst seg 
litt vill over mange år, sier Nyhus og av-
slutter:

– Men samtidig finnes det ingen fasit. 
For oss ble det Quria, det trenger det 
ikke å bli for andre. Det er viktig å defi-
nere sine egne behov ut i fra størrelse, 
bibliotekets profil, brukergruppe og så 
videre. ■

– Spennende samarbeid
– Hvordan kom dere i kontakt med 
Drammensbiblioteket, hvordan startet 
samarbeidet? Vi spør Lone de Lasson i 
Axiell.

– Axiell har samarbeidet med Dram-
men om et annet prosjekt, og i den for-
bindelse fant vi ut at vi delte de samme 
visjonene, strategiene og verdiene for 
framtidens bibliotek. Kommunen har en 
digitaliseringsstrategi som passer godt til 
Quria. 

– Så vidt jeg forstår, var ikke Quria ferdig 
utviklet da dere startet samarbeidet med Dram-

men. Hvordan går det, hva er status i dag?
– Utviklingen av Quria går i henhold 

til planen. Mye har hendt de siste måne-
dene, og vi har nå kommet så langt at 
Drammen kan begynne å bruke Quria i 
sin daglige virksomhet etter sommeren. 
Test- og evalueringsresultatene er veldig 
positive. I løpet av høsten kommer vi til å 
utvide funksjonaliteten ytterligere med 
fokus på innkjøp, fjernlån og arrange-
menter.

– Hva vil du si er styrken ved et «sky-
basert» system?Lone de Lasson, Axiell.
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– Et skybasert system har flere forde-
ler. For eksempel krever det ingen inves-
teringer i infrastruktur, noe som gjør at 
det er kostnadseffektivt over tid. Det er 
også enklere å opprettholde, og fremfor 
alt så kan oppdateringer gjøres raskere og 
enklere. Det går også raskere å distribuere 
nyutviklede funksjoner og forbedringer. I 
en skybasert løsning kan man også tilpas-
se løsningen etter den kapasiteten som 
kunden har behov for, så man betaler kun 
for det man trenger. En skybasert løsning 
er dessuten driftsikker og stabil.

– Hvilke fordeler ligger det i at systemet 
er webbasert?

– Med en webbasert løsning har du 
tilgang til systemet fra hvilken som 
helst datamaskin eller enhet. Dette gir 
en brukerfrihet, og man behøver ikke å 
installere noe programvare lokalt på 
hver maskin. De ansatte har enkel til-
gang til systemet uansett hvor de be-
finner seg. Dette er også tidsbesparende 
når ny funksjonalitet kommer, etter-
som man ikke trenger å oppdatere pro-
gramvare.

– I Norge går det en debatt om forholdet 
mellom open source-systemer og proprietære 
systemer. Hvilken vei tror du utviklingen 
vil gå?

– Dette er en debatt som har vært ak-
tuell lenge, i alle bransjer. Jeg synes det er 
bra med valgfrihet og at det er konkur-
ranse på markedet. Det viktigste er at 
man velger et system som er tilpasset de 
behov man har som kunde, og at man 
forsikrer seg om at det er en langsiktig in-
vestering i løsningen, og hvordan de in-
vesteringene blir prioritert for fremtiden. 
Kvalitet, kundeservice, kontroll over 
kostnader og en langsiktig samarbeids-
partner, synes jeg er viktig. Så lenge det 
kreves av kundene, så kommer det til å 
være rom for begge deler, sier Lone de 
Lasson. ■

  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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Bedre lese- og skriveopplæring
Høyre har foreslått en rekke tiltak for å bedre barns lese- og skriveopplæring. Blant 
annet skal hver barneskole ha én lærerspesialist som skal sørge for god og tidlig lese- 
og skrivetrening. Elever kan også tas ut til intensivundervisning allerede fem-seks uker 
etter skolestart hvis de henger etter i lesingen. «Vi må sette inn tiltakene før gapet 
mellom elevene blir for stort til å tas igjen, og da er de første årene spesielt viktig», sier 
Torbjørn Røe Isaksen (H) til NTB. Forslaget vil koste rundt én milliard kroner. Op-
posisjonen stiller seg riktignok kritiske til at forslaget ikke innebærer å ansette flere 
lærere. «Jeg synes det forslaget er oppsiktsvekkende dårlig. Med Høyres forslag får 
man større klasser og dårligere undervisning siden man skal ta lærerne ut av undervis-
ningen», sier Tone Tellevik Dahl (Ap). ■
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Den danske avisen Politiken men-
te at bygget var velferdsarkitek-
turens svar på Versailles-slottet, 

og ga det fem stjerner i sin anmeldelse. 
Lederne på Dokk1 synes stjernene er vel 
fortjente, selv om de ikke føler seg som 
speilkonger. 

Knud Schulz har vært sjef for Århus-
bibliotekene i en mannsalder, og når vi 
møter ham før sommeren har han én dag 
igjen i jobben. Stafettpinnen gir han vi-
dere til Marie Østergård, som også har 
lang erfaring. Faktisk har de begge vært 
med på planleggingen av Dokk1, og den 
har pågått i 20 år. 

Skal løfte
Underveis i planleggingen hadde begge 
klare meninger om hvordan de ville bi-
blioteket skulle være. Knud Schulz øn-
sket at det skulle bli et åpent hus, som 
signaliserte sterkt til innbyggerne at her 
skulle alle uansett alder, kjønn, opprin-
nelse, religion, politisk holdning og øko-
nomi få sjansen til å utvikle seg. Bibliote-
ket skulle løfte folk. 

– Jeg synes vi to år etter åpningen 
oppfyller mange av disse målene. Alt kan 
selvsagt gjøres bedre, men vi har nådd ut 
til nye brukergrupper. Barnefamiliene 
utgjorde 3 prosent i det gamle bibliote-
ket, nå tipper jeg tallet er 30. Det er ek-
stra synlig at innvandrere har tatt huset i 
bruk, studentene er også blitt flere. Den 
store bekymringen var om «den sene 
ungdom», altså seniorene, ville ta huset i 

bruk. Det har de. Flere tar med venner 
og familie bare for å vise frem huset, men 
mange bruker det også på arrangemen-
ter, som Marie har jobbet mye med, sier 
Knud Schulz.

Marie Østergård sier at Dokk1 har 
lange ventelister på foreninger som vil 
bruke Dokk1 som møtested. De som har 
fått ja er alt fra fedregrupper til kor. Nå er 
det det bare et par kor hver måned som 
øver, ellers ville huset drukne i sang. Vi-
tenbrunsj er ellers et av de mange arran-
gementene som er blitt overraskende po-
pulært.

Bestemmer selv innhold
– Folk vil så mange ting, og Dokk1 

gir dem sjansen til å løfte seg. Det store 
skiftet er at det er innbyggerne selv som i 
stor grad lager aktivitetene og deler egen 
kunnskap. Det er nå mulig både på 
grunn av alle rommene, de ulike størrel-
sene og mulighetene det gir. Det blir en 
vifte av foreninger som søker seg hit og 
tilbyr kunnskap vi ikke har, og dermed 
når vi nye brukergrupper til våre arrange-
ment og tilbud.

Egentlig er Marie Østergård overras-
ket over at de ikke har fått til mer av det-
te før, men tenker at det både kommer 
litt an på fasilitetene de hadde, samt at 
det heller ikke var så stort søkelys på å få 
biblioteket til å bli mer som et medbor-
gersenter. 

– Det har skjedd en større bevissthet 
om hva biblioteket er, og hva en kan bru-

Biblioteket  
er byens  
nye møtested
To år etter åpningen av biblioteket Dokk1 mener alle at Århus har 
fått et bygg som overgår forventningene. En økning på 150 pro-
sent forteller sitt. 

TEKST: ANN-MARI GREGERSEN
FOTO: ALF OVE HANSEN

ke bygget til. Alle vi som jobber på bibli-
oteket har ønsket å gjøre mye av det vi 
gjør nå, men vi har ikke vært attraktive 
før. Det har i høy grad vært et paradig-
meskifte. Nå er vi 18 lokale bibliotek 
knyttet til Dokk1 som Århusbiblioteke-
ne, vi har en sterk partnerstrategi og en 
medborgerstrategi. Dette kan andre også 
få til. Det krever ikke nødvendigvis en ny 
bygning, men det må være en strategi 
bak. Vi fikk et nytt tankesett med et nytt 
bygg. 

Endret bybildet
Det har vært et stort samarbeid og invol-
vering av absolutt alle ansatte, og også 
befolkningen, om alt fra innhold til inn-
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redning. Folk har kunnet prøvesitte sto-
ler og sofaer, mens de eldste bibliotekare-
ne som kom til å slutte før Dokk1 ble 
innviet også fikk bidra med sin kunnskap 
om hvor det for eksempel er best å lese i 
fred. Det har vært 100 ulike prosjekter, 
så alle har fått bidratt med sin stemme. 
Det påvirker også miljøet i dag, da alle 
har et eierskap til arbeidsplassen. 

– Alle har bidratt fra hvert sitt felt, 
vist et enormt ambisjonsnivå og alle har 
fått lov til å drømme høyt, sier Marie 
Østergård. 

Én ting er at nye innbyggere trekkes 
til biblioteket, deler kunnskap og der-
med løfter både seg selv og andre. En an-
nen faktor med Dokk1 er at det faktisk 

også endrer bybildet. 
Århus er laget etter en middelalder-

struktur, og var en lukket by som på 
mange måter hadde vendt ryggen til hav-
nen hvor vi ligger. Men litt etter litt er 
området rundt elven i byen blitt åpnet 
mer opp, og Dokk1 og hele havneområ-
det er blitt en naturlig del av byen. Vi er 
fremdeles midt i en byggeplass, og i år 
åpner også trikken i byen som vil ha et 
stopp rett ved oss. Det har lykkes over all 
forventning, selv om det har vært noen 
hindringer på veien, sier Knud Schulz.

For det er klart, en bygger ikke i mil-
liardklassen uten at det er noen smådrypp 
her og der av utfordringer, selv om både 
ingeniører, arkitekter, byggherre og bibli-

oteket selv har tatt mange grep. Inn-
gangspartiet er blitt endret i ettertid, og 
byggtekniske ting har også kostet litt ek-
stra av både tid og penger etter åpningen. 

Smarte grep
– Det smarteste vi gjorde var å ha rom for 
fleksibilitet og uprogrammert areal. Vi 
måtte ha steder som er beregnet til å kun-
ne endres. Samt sikre at innredningen 
tilgodeser mange måter å være på, f.eks. 
gruppebord og store arealer, men også 
små nisjer, sofaer og stoler som en kan se 
ut av vinduet fra. Det var viktig å lage 
miljøer alle personer kan trives i. Selv 
bare ett menneske har skiftende behov 
utover dagen, sier Marie Østergård.

Byutvikling. Århus har 
blitt en ny by, hvor havna 
er blitt en integrert del av 
byen.
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– Vi var også med i byggherre-
gruppen, og hadde siste ordet. Når det er 
24.000 ark på hvordan bygget skal være 
og det tar mange år fra første spadestikk 
til åpning, så utvikler både teknologi og 
innredning seg. Så møbler og teknologi 
ble bestemt helt til slutt i samarbeid med 
it-eksperter. Det har vi spart mye på, 
samt å ha mange individuelle anbud, sier 
Knud Schulz. 

Alle prosjektene, anbudene og detal-
jene har vært mye jobb, men alt er verdt 
det når besøket øker med mange prosent 
og medarbeiderne er fornøyde. Selve 
byen Århus nyter også godt av Dokk1, 
mener Marie Østergård. 

Offentlig velferd
– Århus har alltid vært en kulturby og har 
fokus på kultur. Nå er kulturen blitt enda 
mer allment tilgjengelig og inkluderende 
for alle. I starten kom mange og sa høyt at 
de var stolte over at Århus prioriterte den-
ne type kultur, og oppriktig rørt over at 
biblioteket var til dem. Slike erklæringer 
kom overraskende for meg. Folk ser at det 
er til alle. På den måten, og fordi vi kan 

romme både det finkulturelle og bare være 
et sted en kan komme, gjør at alle betrak-
ter det som sitt kulturhus.

Knud Schulz mener også at Dokk1 er 
et bevis på hvordan en lager offentlig vel-
ferd. 

Nå skaper folk selv aktivitetene. De 
har fått et eierskap til en offentlig institu-
sjon, og det betyr mye i et samfunn der 
mange føler seg utelatt og at de ikke sty-
rer noe. Vi må arbeide iherdig og ydmykt 
for at borgerne skal føle eierskap, ellers er 
vi borte i morgen. Sånn sett synes jeg vi 
er et skritt foran mange i dagens velferds-
samfunn.

Skal vi møtes på Dokk1?
En av Dokk1s mange nye brukere er den 
27 år gamle studenten Tine Haslam Ni-
elsen. Da biblioteket skulle bygges, var 
hun ikke overbevist om at byen trengte 
det. 

Jeg var på en guidet tur på byggeplas-
sen på havna, og tenkte at hvorfor skal de 
bygge noe her på et område ingen er på? 
Og vi har jo allerede et godt bibliotek. 
Det var umulig å forestille seg at det skul-

DOKK1
Hva: Hovedbibliotek og borgerservice 
i Århus, en del av det kommunale 
byggeprosjektet Urban Mediaspace. 
Har også en kafé, utendørs lekeplass 
og saler til teater, dans, foredrag eller 
film.

Areal: 28.000 m2. 

Pris: 2,1 milliard danske kroner.

Byggherre: Aarhus Kommune.  
Partnere, Realdania og Realdania. 

Byggherrerådgiver: Rambøll.

Arkitekt: Schmidt Hammer Lassen 
Architects. 

Ingeniør: Alectia. 

Byggeleder: Cowi. 

Landskap: Kristine Jensens  
Tegnestue. 

Entreprenør: NCC. 

P-anlegg: Lödige. 

Lekeplass: Monstrum.

For alle. Dokk1 samler alle typer mennesker, fra de små til studerende og seniorer.

BIBLIOTEK  I  DOKK1 I ÅRHUS

60  I  BOK OG BIBLIOTEK 4/2017



le bli så flott. Århus har fått en ny bydel 
med byggingen av Dokk1 på havna. Det 
er mye mer liv her, og plass til alle slags 
mennesker. Barnefamiliene bruker den 
store lekeplassen ute, ungdom bruker 
basketbanen og kafeen er også ofte full. 
Det har oppstått en ny kultur rundt bi-
blioteket. Nå sier en «skal vi møtes på 
Dokk1?». Det hørte du aldri noen si om 
det gamle biblioteket. 

Tine Haslam Nielsen er selv på 
Dokk1 noen ganger i måneden. Nå er 
hun snart ferdig utdannet biolog, og 
skriver på masteroppgaven. 

– Av og til er det er fint å kunne sitte 
her og skrive fremfor hjemme, det er god 
plass og store bord. Jeg er også aktiv rei-
seblogger, og vi er en gruppe som møtes 
for å utveksle erfaringer i kafeen noen 
ganger i året. Dokk1 er et fint sted å mø-
tes, da alle vet hvor det er. 

Det er ikke noe hun savner, faktisk er 
hun blitt veldig positivt overrasket. 

Dokk1 er blitt et nytt kultursted og 
en plass en møtes. Jeg hadde forventet et 
«vanlig» bibliotek, og ikke et sted jeg 
kom til å bruke så mye. 

Overgikk politiker-fantasien
Kulturrådmann Rabih Azad-Ahmad i 
Århus kommune kan heller ikke få rost 
Dokk1 nok. 

– Vi hadde forventninger om at År-
hus skulle få et nytt, moderne og attrak-
tivt møtested for alle innbyggere, fra 
unge til eldre. Vi hadde ikke i våre villes-
te fantasier våget å håpe på den publi-
kumssuksessen det er blitt. Allerede ni 
måneder etter åpningen hadde Dokk1 
passert 1 million besøkende. Vi hadde 
forventet en 50 prosent stigning i besøk-
stallet i forhold til det gamle Hovedbibli-
oteket, men vi hadde ikke trodd på nær 
150 prosent.

To år etter åpningen er han glad for at 
kommunen har lykkes med den største 
anleggsinvesteringen noen gang. 

Århusianerne har omfavnet Dokk1, 
og det er blitt stedet hvor en møtes. Vi 
har spesielt fått et godt grep på barn og 
unge, og det gir et nytt liv til stedet. 
Men jeg er fremdeles mest overrasket 
over at bibliotekets brukere favner så 
vidt.

Dannelse og utdanning
Han synes også at Dokk1 er blitt et godt 
supplement til Århus som kultur- og 
kunnskapsby. 

Dokk1 er allerede en ikonisk bygning 
i Aarhus. Da Europeisk Kulturhovedstad 
Århus 2017 åpnet i januar, spilte bibliote-
ket en sentral rolle ved åpningen i havnen. 

Visjonen om Dokk1 handler om at 
en våget å satse på dannelse og utdan-
ning. Jeg er veldig glad for å bo i en by 
hvor den dyreste kommunale bygningen 
er et bibliotek. Det forteller noe om hvil-
ken type by Århus er og hva vi tror på.

Nede på Dokk1 ser Marie Østergård 
lyst på fremtiden hun skal administrere. 

Det er en sterk enighet blant de an-
satte om at det skal være pluralisme. 
Både i innredning, innhold og hvordan 
en skal bruke huset. Mangfoldigheten vi-
ser seg også blant brukerne. I vårt hus 
sitter hjemløse side om side med barnefa-
milier, eldre og studenter, og det er unikt. 
Det betyr at biblioteket bidrar med mer 
enn å bare være et fint arkitektonisk 
byggverk! Litt mer enn Versailles med 
andre ord. ■

Lek og lær. Marie Østergård og Knud Schultz sier barnefamiliene kommer i mye større grad til Dokk1. Ikke så rart med en stor lekeplass som går rundt hele bygget.
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Likeverd. Sammenslåinga krever at vi hele tiden forsøker å se helhetlig mellom enhetene. Det er en 
politisk føring om likeverdig tilbud i hele kommunen. Stabssjefen for kommunalområdet har vært 
tydelig på å si at før sammenslåinga var finansieringa av Andebu og Stokke per innbygger dårligere 
enn i Sandefjord og at seksjonen har i oppgave de neste årene å balansere tilbudet så det blir like 
bra i hele kommunen, sier enhetsleder Jørgen Hovde.
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Bok og Bibliotek er på besøk i An-
debu i Vestfold. Tidligere var An-
debu, Stokke og Sandefjord egne 

kommuner, men da kommunereformen 
ble vedtatt av Stortinget i 2014, kastet 
man seg rundt i de tre Vestfoldkommu-
nene, og 1. januar 2017 var sammenslå-
ingen til «nye Sandefjord» gjennomført.

– Hva gjorde dere på bibliotekene da dere 
skjønte at det gikk mot kommunesammen-
slåing?

– Da sammenslåingen ble vedtatt, 
hadde vi til å begynne med ikke noe 

mandat for hva vi skulle gjøre. Men vi 
følte straks behov for å snakke sammen, 
og vi biblioteksjefer i daværende Ande-
bu, Stokke og Sandefjord begynte å ha 
uformelle møter for å prate om mulige 
utfordringer. Det første møtet ble holdt 
allerede høsten 2014. Vi hadde også flere 
debatter om saken, blant annet her i An-
debu. På det arrangementet var alle ord-
førerne i de gamle kommunene til stede. 
På den måten var vi her i det minste bi-
blioteket med på å sette dagsordenen.

– Hva tenkte dere om at tre bibliotek med 

hver sin sjef kanskje skulle bli til ett biblio-
tek?

– Det er et spørsmål vi ofte har fått 
fra kolleger rundt i landet. Det ble be-
stemt fra rådmannen at biblioteket skulle 
ligge under kommunalområdet for kul-
tur, friluft, by- og stedsutvikling, med 
egen seksjon og seksjonssjef for bibliotek. 
Vi kan dermed si at seksjonslederen er 
biblioteksjefen i den forstand at han er 
øverste leder for bibliotekseksjonen. Un-
der denne seksjonen, på det operative 
nivået, ligger så bibliotekene i Andebu, 
Stokke og Sandefjord som enheter med 

Nye navn
– Formelt i kommunen benevnes 
bibliotekene samlet som «Sandefjord 
kommune seksjon bibliotek», som 
sorterer under kommunalområdet 
Kultur, friluftsliv og stedsutvikling.
– På neste nivå kommer enhetene, 
som skal omtales som «Andebu 
bibliotek», «Stokke bibliotek» og 
«Sandefjord bibliotek».
– Utad (i markedsføring, mot media, i 
brosjyrer og annet materiell) skal 
bibliotekene samlet benevnes som 
«Sandefjordbibliotekene».

Hvordan 1+1+1 = mer enn 3
Prosjektet «Hvordan 1+1+1 = mer enn 3», som har fått 200 000 kroner i støtte fra 
Nasjonalbiblioteket, er satt i gang for å hjelpe og forsterke prosessen med sammen-
slåing mellom bibliotekene i Sandefjord, Stokke og Andebu kommuner, som gikk 
sammen og dannet én ny kommune fra 1. januar 2017.

Prosjektet skal identifisere og dokumentere problemstillinger, samt diskutere 
mulige løsninger ut fra et overordnet mål om å ivareta og styrke bibliotekets rolle 
som lokal kulturutvikler.

Nye Sandefjord kommune er den første kommunen som dannes som en følge av 
kommunereformen. Erfaringene fra prosjektet skal derfor samles i en erfaringsbank i 
form av en blogg, som kan benyttes av andre bibliotek i kommuner som slås sammen.

Prosjektgruppa for «Hvordan 1+1+1 = mer enn 3» består av enhetslederne i 
Andebu, Stokke og Sandefjord, med Jørgen Hovde som prosjektleder. Prosjektet har 
en blogg hvor ansvarlig er Thomas Overvik.

Prosjektet har en egen blogg: www.sasbib.no

BIBLIOTEKENE I TALL Andebu Sandefjord Stokke

Areal 342 m2 2.000 m2 556 m2

Utlån 2015 25.300 290.000 47.800

Besøk 2015 20.100 202.000 38.000

Budsjett 2016 ca 1,6 mill. ca 12,7 mill. ca 3 mill.

Årsverk/personer 2,12 / 4 17 / 20 4 / 5

Åpningst. pr. uke 21,5 59,5 + 4 (sønd) 28

– Bra for bibliotekene
– Jeg tenker at kommunesammenslåingen har vært bra for bibliotekene, sier enhetsleder Jørgen 
Hovde ved Andebu bibliotek.

AV ODD LETNES
REDAKTØR
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egne enhetsledere. Her er vi på samme 
nivå som for eksempel skoler, barnehager 
og sykehjem. De gamle bibliotekene har 
altså bestått som likestilte enheter. En 
viktig utfordring blir å se på hvordan vi 
kan samarbeide og utfylle hverandre på 
tvers av de tidligere kommunegrensene.

Bredt ansvar
Selv om betegnelsen biblioteksjef formelt 
ble droppet, har enhetslederne et ansvar 
på lik linje med en tradisjonell bibliotek-
sjef for bibliotekets personale, økonomi, 
tilbud og resultater. Enhetene er autono-
me, det er et godt signal, mener Hovde.

– Det betyr at politikerne stoler på at 
det er vi i bibliotekene som vet best hvor-
dan bibliotekene skal utvikles i forhold til 
sine lokalmiljøer. I politikernes grunnlags-
dokumenter omtales bibliotekene blant 
annet som lokale kulturutviklere.

– Vi er veldig fornøyd med modellen. 
Det er viktig å understreke at enhetene 
har et særlig ansvar for sine lokalområ-
der, akkurat som vi hadde det tidligere. 
Men for at summen av de tre enkeltbibli-
otek likevel skal bli større enn tre, er vi nå 
i full gang med å se på muligheter for å 
samarbeide og koordinere felles oppgaver 
og funksjoner, sier Hovde og legger til:

– Enkelte tenker kanskje at vi sitter 
på en fasit eller en modell som bare kan 
kopieres. Slik er det ikke. Prosessen vår 
og resultatet av den vil kunne skille seg 
mye fra andre tilsvarende prosesser. Vi 
ser på 2017 som et overgangsår hvor vi 
vil gå gjennom en rekke punkter og så 
oppsummere etter hvert. Det er hoved-
målet med prosjektet «Hvordan 1+1+1 = 
mer enn 3» (se egen faktaboks), som vil 
ende med en rapport i 2018. Her regner 
jeg med at vi vil kunne dele en rekke in-
teressante erfaringer.

Nytt biblioteksystem
Biblioteksystemer er en utfordring man-
ge kommuner kan støte på i en kommu-
nesammenslåing, siden biblioteksystemer 
ikke følger regionale og lokale grenser. 
Slik var det heller ikke i Vestfold. Tidlige-
re hadde Sandefjord Bibliofil, mens An-
debu og Stokke hadde Mikromarc. I den 
nye kommunen skal alle enhetene bruke 
Bibliofil.

– Det må være lov å mene at overgan-
gen ikke bare har vært enkel, og vi har 
brukt mye tid på den, sier Hovde.

Hvis vi skal være litt tekniske, så er 
utgangspunktet for konverteringen til 
nytt system et komplett sett rådata fra 
databasene til bibliotekene i Stokke og 

Andebu, det vil si MARC-poster, eksem-
plarer, lånerregisteret, reserveringer og 
liknende som bestilles fra Micromarcs 
utvikler, Bibliotekenes IT-senter, i et så-
kalt prøveuttrekk. Men en ren maskinell 
konvertering vil gi dårlig presisjon, det er 
derfor nødvendig å teste dataene i kon-
krete søk og rydde opp for å gjøre datae-
ne konsistente. Når Andebu og Stokke 
har gjennomført dette og begge kjører 
samme system og man er fornøyd med 
kvaliteten på dataene, kan man så slå 
systemene sammen med Sandefjord til et 
felles system. Da vil det skje en ny kvali-
tetssikring av skrivemåter og signaturer 
og man vil luke ut duplikater i katalogen 
og lånerregisteret.

– For oss som lenge har hatt Mikrom-
arc og kjenner det systemet godt, opple-
ves overgangen til Bibliofil både tung og 
kronglete. Slik vil det nok ofte være når 
man går fra det kjente til det ukjente, det 
er derfor viktig at man setter av god tid 
til dette og har en god dialog med en 
eventuell ny systemleverandør.

Viktig å lære av andre
I mai reiste ledergruppa i Sandefjordbi-
bliotekene på studietur til Trondheim. 
Selv om Trondheim er én kommune, har 
den gjort en del spennende helt-
hetstenkning som vi i Sandefjord kan 
lære av, mener Hovde. Han ble blant an-
net fascinert av hvordan trønderne har 
sentralisert innkjøpene.

– Det vanlige er at man gjør den sam-
me jobben på alle avdelingene og bruker 
masse tid på bokvalgsmøter. I Trondheim 
er det tre personer, to fra folkebiblioteket 
og én fra fylkesbiblioteket, som kjøper 
inn for alle sju avdelingene. Det får en til 
å tenke på hvordan man bruker ressurse-
ne. Denne effektiviseringen gjør at bibli-
otekarene er frigjort til andre oppgaver. 
De kan bruke mer tid på formidling, ut-
stillinger og annen publikumsrettet virk-
somhet ute på avdelingene.

Også når det gjelder vikarer kan det 
være mye å hente på en felles ordning, 
tenker Hovde.

– Personalet er i utgangspunktet an-
satt ved Trondheim bibliotek og kan der-
for ses på som flytende. De vil derfor 
kunne steppe inn der det trengs vikarer. 
Behovet for og fordelingen av vikarer ko-
ordineres av én person. Trondheim folke-
bibliotek er i en tydelig dynamisk prosess 
– det neste kan bli at de sentraliserer 
planlegging av arrangementer. Det er 
noe vi også må huske på, at vi ikke er 
statiske, vi må tilpasse og utvikle oss. Det 

er jo vårt ansvar som forvaltere av offent-
lige penger å få til best mulig tjenester for 
brukerne. På dette området er Trond-
heim et foregangsbibliotek vi kan lære av, 
sier Hovde.

Utvidet med servicetorg
Noen uker seinere gikk ferden til Oslo og 
den nye Deichman-filialen i bydelen Fu-
ruset, som har en tydelig sosial profil. 
Filialen har «tilbud til barn og unge, bi-
bliotek, frivilligsentral og kafé under ett 
tak», og dette er noe som interesserer 
Hovde, siden Andebu bibliotek også har 
fått ansvar for Andebus servicetorg. Ser-
vicetorget gir innbyggerne i Andebu et 
lavterskel informasjonstilbud, som man 
kan stikke innom med store og små 
spørsmål om kommunen og dens tjenes-
ter. Samlokaliseringen har dessuten gitt 
biblioteket 20 timer ekstra åpningstid i 
uka, fra mandag til lørdag. «Dette er et 
eksempel på en konkret forbedring som 
følge av sammenslåingen,» sa ordfører 
Bjørn Ole Gleditsch i åpningstalen sin.

– Vi har også et ønske om å utvide 
lokalet, sier Hovde. – Rådmannen har 
laget en innstilling om at biblioteket skal 
leie nabolokalet, som skal behandles 
sammen med kommunens økonomiplan 
til høsten. En slik utvidelse hvor man slår 
ut veggen mellom lokalene, vil gjøre bi-
bliotekrommet 200 kvadratmeter større.

– Dette vil blant annet gi biblioteket 
et nytt rom for arrangementer, slik at vi 
ikke lenger trenger flytte hyller fram og 
tilbake hver gang det skjer noe spennen-
de som involverer mange besøkende.

Ryddig prosess
– Selv om dere fortsatt ikke er i mål, kan 
du likevel si litt om hva som kjennetegner 
en ryddig sammenslåingsprosess?

–  At alle opplever å bli hørt, og at 
informasjonsflyten og kommunikasjo-
nen er god. Kommunikasjon er nøkke-
len, glemmer man å prate med de berør-
te, vet man heller ikke hva de har behov 
for å vite og ønsker å påvirke. I en slik 
sammenslåing kan ikke alle bli helt for-
nøyde med alt, men med en ryddig pro-
sess får alle forståelsen av hvorfor det blir 
som det blir, sier Jørgen Hovde og avslut-
ter:

–  Å skape en felles kultur viser seg 
gjerne å være det vanskeligste ved fusjo-
ner. Selv om vi er fusjonerte, må det være 
lov å ha sin identitet knyttet til et be-
stemt bibliotek, slik at for eksempel de 
som jobber i Stokke, kan si at de jobber 
på Stokke bibliotek. ■
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En gang for lenge siden befant 
kong Ashurbanipal sitt bibliotek 
seg i byen Ninive, med sine ha-

ger, kanaler og storslåtte palasser. Rui-
nene etter byen ligger nær nåværende 
Mosul i dagens Nord-Irak. Lenge lå 
levningene under jorden, men på midt-

en av 1800-tallet begynte Sir Austen 
Henry Layard og Hormuzd Rassam ut-
gravninger av leirtavler i byens ruiner, 
og mange av dem havnet på British 
Museum i Bloomsbury, London sen-
trum. Utenfor svaler vinden behagelig i 
den nesten uutholdelige sommerlige 

heten. Inne er det en jevn strøm av be-
søkende og det er som å stå under et 
brusende fossefall av stemmer. Dette er 
et av verdens mest berømte og best be-
søkte museum. I øverste etasje er leir-
tavler fra Ashurbanipal sitt bibliotek 
utstilt.

Et kongelig bibliotek fra fortiden
AV AUD GJERSDAL,
FRILANSJOURNALIST

«We cannot overrate their value. They furnish us with the materials [...] 

for restoring the language and history of Assyria, and for inquiring into the 

customs, sciences, and, we may perhaps even add, literature, of the people» 

(A.H. Layard 1853)



Mye liv foran British Museum hvor leirtavler fra Ashurbanipal sitt bibliotek er utstilt.
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Et uferdig puslespill
I 2002 startet et samarbeid mellom mu-
seet og Universitetet i Mosul. Her har 
British Museum bidratt med å lage en ny 
katalog over samlingen av tavler og 
publikasjoner om dem. Deretter fotogra-
fert dem og gjort tilgjengelig på nett. Nå 
ønsker de å finne mer ut om hvordan bi-
blioteket fungerte. Kurator Jonathan 
Taylor snakker mens den overfylte heisen 
går oppover i det som tidligere var det 
legendariske Reading Room i British Li-
brary, reist av bibliotekets tidligere leder, 
Sir Antonio Panizzi. Her var brukeren 
nær alle typer dokumenter, både objekter 
og skriftlig materiale, slik Panizzi i sin tid 
mente at det skulle være i et nasjonalbi-
bliotek. En av de besøkende nynner for-
nøyd. Heisdøren glir til side med en me-
tallisk knirkende lyd og åpner veien 
videre til rom 55, som er fylt med Meso-
potamias historie. 

Taylor betrakter bokskapet der, med 
sine hyllerom fylt av leirtavler fra kong 
Ashurbanipals bibliotek. Leirtavlene er i 
nyanser av brunt, og noen svarte. Tekste-
ne er skrevet i kileskrift og de fleste er ca 
2600 år gamle. Skriverne har også hatt 
tilgang til mye eldre materiale, men dette 
har forskerne ikke funnet.

– Biblioteket ble funnet ødelagt. Det 
assyriske rike gikk på slutten av det sy-
vende århundre f.v.t. fra å være det mek-
tigste riket verden hadde sett, til å bli helt 
utradert. Svært plutselig. Svært drama-
tisk. Det Layard, Rassam og deres etter-

følgere fant var restene etter biblioteket, 
sier han. Taylor peker på en tavle, som 
har bobler og smeltemerker i kanten på 
grunn av den høye temperaturen som 
oppstod da palasset ble brent ned. Noen 
tavler har falt ned og knust, mens andre 
antakelig er ødelagt med vilje. Et svakt 
lys kommer gjennom det smårutete glas-
staket, og legger seg mykt over rommet. 
Besøkende knipser med fotoapparater og 
mobiltelefoner, og lager flyktige meldin-
ger som snart er borte for godt. En retter 
på håret, for så å ta en selfie. En annen 
henvender seg til Taylor.

– Unnskyld, vet du hvor tavlen om 
syndfloden er?, spør han.

– Syndfloden? Taylor snur seg venn-
lig og viser tavlen som gjengir et utdrag 
av Gilgamesj-eposet, utstilt i egen mon-
ter og omkranset av besøkende. Så ven-
der han seg mot tavlene i bokskapet 
igjen. Noen består av fragmenter møy-
sommelig limt sammen, og ofte mangler 
noen biter.

– Vi har et puslespill spredt utover 
golvet og forskerne har forsøkt i 160 år å 
sette bitene sammen igjen, sier han. 

Kunnskap er makt
Et fotografi av et relieff viser Ashurba-
nipal på jakt, og i beltet har han våpen, 
men også en griffel. Han skrøt av sine 
lese- og skriveferdigheter, og kunne lese 
tekster helt fra før syndflodens tid. 

– Det var et praktisk bibliotek og ble 
ikke fylt med f.eks romaner. Det var til 

for å hjelpe ham å styre sitt rike. Du får 
problemer på bordet, og gjør noe med 
dem, sier Taylor og forteller at bibliote-
ket inneholder ordbøker, nedtegnelser 
om dagliglivet, spionrapporter, spørsmål 
fra kongen og svarene som kommer til-
bake. I noen brev diskuterer han med 
eksperter. 

– Før viktige beslutninger konsulerte 
han gudene, sier han og forteller at det 
var mulig for ekspertene å påvirke beslut-
ninger, og kongen brukte biblioteket for 
å kontrollere dem. Han måtte være sik-
ker på at ekspertene fortalte ham hva gu-
dene virkelig ville. 

– Det handler om makt og kontroll, 
og å mestre en verden der alle forsøkte å 
få ham ned, sier han, og peker på en tav-
le som inneholder en liste over symboler 
i kileskrift, der skrivere har funnet hvil-
ket fortidig tegn som svarer til det aktu-
elle, slik at de kunne lese gamle inskrip-
sjoner. 

Så det var viktig for dem?
– Ja. Det var virkelig viktig da de 

skulle gjenoppbygge templer. Ideen var 
at templer er bygget etter ønske fra en 
gud. Når en måtte renovere bygningen, 
så en etter tidskapsler som tidligere her-
skere har gravd ned, sier han, og går mot 
den delen av rommet som inneholder 
gjenstander fra Babylonia. I en av mon-
trene står et åttesidet prisme med kile-
skrift, på en rød sokkel. Leirtavlen består 
av flere større fragmenter som er føyd 

Praktisk. Det var et praktisk bibliotek, som var til for å hjelpe Ashurbanipal å styre sitt rike.
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fint sammen, mens noen få biter man-
gler.

– Her er en babylonsk ekvivalent. 
Dette er en tidskapsel. Når en bygger en 
bymur, et palass eller et tempel så gir 
kongen disse nøye gjennomtenkte in-
skripsjoner som sier noe om bygningen 
og aktiviteter. Hver hersker vil deponere 
slike i bygningen, og senere generasjoner 
finner det, leser og lagrer det på nytt, 
sammen med en nylaget kopi, sier han. 
De ønsket å lese hva tidligere konger har 
gjort og sagt, og detaljer om kulten som 
sier hvordan ting skulle være og gjøres. 

– Det har en praktisk betydning, 
konstaterer han.

De imiterer?
– Ja, de forsøker å holde ting stabile, 

og håndskrifter forandrer seg, sier Taylor. 

Det største kileskriftbiblioteket
Store deler av biblioteket befinner seg 
fortsatt dypt i jorden i Nord-Irak. Kan-
skje er disse tavlene tapt for alltid. Uni-
versitetet i Mosul hadde to sesonger med 
graving, så kom området under kontroll 
av Islamsk Stat, og arbeidet stoppet opp. 
Samtidig vokser Mosul slik at nye byg-
ninger og veier vil komme over stedet. 
–Det andre er forsettlige ødeleggelser. 
Tidligere i år ble det publisert en video av 
ødeleggelser av byporter. Vi vet ikke helt 
hva som har skjedd, sier Taylor.  
I Ashurbanipal sin levetid, 668-627 f.v.t., 
var dette et bibliotek i vekst. Til nå er det 
gravd ut ca 30 000 tavler og fragmenter. 
Det var det største biblioteket av kile-

skrift på den tiden, og inneholdt tituse-
ner av tavler, mens andre bibliotek var på 
et par tusen. Tavlene kommer fra flere 
steder, nemlig to palasser og to templer. 
Vi vet layouten til Ashurbanipal sitt pa-
lass, og forskere har laget 3-D rekon-
struksjon fra en annen hovedstad, Nim-
rud, som gir en anelse av hvordan palasset 
kan ha vært. Antakelig var et rom der 
inne bibliotek.

Tavlene er merket med eier. Han viser 
en tavle der opprinnelig angivelse av eier-
skap er oppgitt nederst i kileskrift. Så un-
der det, er en ny angivelse i blekk, som 
sier at tavlen tilhører Ashurbanipal sitt 
bibliotek.

– En tavle som opprinnelig var en del 
av en annen samling. Så har Ashurba-
nipal overtatt den, og krever sitt eierskap, 
sier han.

Hva med andre materialer? 
– Blekket her, de må ha hatt ruller,  
sier han

Hva slags?
– Pergamentruller, antakelig skrevet 

på arameisk, sier han. Taylor forteller vi-
dere at kongen krevde manuskripter fra 
Babylonia i sør, som hadde lange akade-
miske tradisjoner. Skrivere kopierte dem 
til nye tavler, og oversatte da fra baby-
lonsk til assyrisk håndskrift. Han peker 
på en tavle fra 648 f.v.t. som lister opp 
hva Ashurbanipal har mottatt fra navn-
gitte skrivere på ulike steder. Biblioteket 
hadde også vokstavler, men de har ikke 
overlevd. Bibliotekets samlinger vokste 

Viktig litteratur. Tavle fra Gilgamesj-eposet

også ved at akademikere skrev ned tekster 
etter hukommelsen.

– Han rekvirerte tavler, men han hen-
tet også inn akademikere. Ashurbanipal 
hadde en slags fabrikk som produserte 
bibliotekkopier av tavler, sier Taylor. Et-
ter hvert ble det færre og færre som snak-
ket språket som var skrevet på tavlene.

Uleste tavler 
Vi tar heisen ned til studierommet. Der 
står en samling lakkerte reoler i tre med 
skuffer fylt av leirtavler. Flere slitte, mør-
kegrønne bord står mellom reolene, et 
med en avslått vifte på. Kanskje har det 
tidligere stått bokhyller fra British Libra-
ry her.

– Her oppbevarer vi leirtavlene, sier 
han lavmælt og slår ut med armene. Han 
viser hvilke reoler som inneholder Ashur-
banipal sitt bibliotek. Personer fra hele 
verden kommer hit for å studere disse 
tavlene.

– Poenget er at tavlene blir brukt ak-
tivt. Folk avkoder dem for første gang og 
skaper ny informasjon, sier han.

Har dere ikke lest alle?
– Nei. Historiebøkene omskrives av 

folk som sitter her, sier han og forteller at 
kanskje bare et par hundre personer i ver-
den kan lese tavlene, og ikke alle kan lese 
alt, siden både håndskriften og språket 
endrer seg. Det er også en fremmed kul-
tur, men forskerne arbeider møysomme-
lig med å oversette tekstene. Nettet gir 
nye muligheter.

– Om 20-30 år vil vi kanskje ha et 
digitalt bibliotek av Ashurbanipal, der 
alle kan gå inn og lese teksten og forstå 
litt hva det var og hvordan den virket. 
Det er mye arbeid, men det er verd det, 
avslutter Jonathan Taylor. ■

Kilder:
Digital Reconstruction of the Northwest 
Palace, Nimrud, Assyria 
Kan gi et inntrykk av hvordan palassene i 
Ninive kan ha sett ut 
https://goo.gl/uBkWp1
3D-imaging the Assyrian reliefs at the 
British Museum: from the 1850s to today 
https://goo.gl/raaBBE
Layard, A. H. (1853). Discoveries among 
the ruins of Nineveh and Babylon
Prosjektside  
http://oracc.org/asbp/
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Stemningen er spent, stemmene er 
lave, snittene klare. Stolen står tom. 
Tapetet snor seg oppetter veggene. 

Telefonen tagal. Det ventes på norsk, det 
ventes på engelsk, det ventes på russisk. 
Klokka tikker. Kameraet går.

Det er fredag 21. april 2017. Gjen-
nom NRKs dokumentarlinse ser vi det 
rigges til prisoverrekkelse på et lite hotell-
rom i Moskva. For nok er hotellrommet 
lite, men begivenheten er stor: Norsk 
PEN skal endelig overrekke Ossietzkypri-
sen til den verdensberømte, og ettersøkte, 
varsleren Edward Snowden for hans 
«fremragende innsats for å forsvare 
ytringsfriheten».

Varsleren på rom 2213 
Her, et steinkast fra Красная площадь, 
Den røde plass, venter Norsk PENs duo, 
generalsekretær Hege Newth Nouri og 
styreleder William Nygaard, på prisvin-
neren med iver og engstelse. Forståelig 
nok, for under den offisielle pristildelin-
gen av Ossietzkyprisen i Oslo i 2016 for-
ble Snowdens stol tom. Og ved tildelin-
gen av Bjørnsonprisen i Molde det samme. 
Men – Moskvas offentlige transport brin -
ger omsider prisvinneren fram til rom 
2213, og prisen forsegles med fysiske 
håndtrykk, flybåren norsk litografi og 
 fotodokumentasjon. «Snowden plan B», 
vel blåst!

Snowden – vår tids Ossietzky 
PEN et akronym for Poets, Essayists and 
Novelists. PEN International ble stiftet i 
1921 i London, Storbritannia. Norsk 
PEN ble stiftet i 1922 av Johan Bojer. 
PEN er i dag verdens største skribent- og 
ytringsfrihetsorganisasjon. 

 Norsk PEN betrakter varsling som 
en del av vår ytrings- og informasjonsfri-
het. I pressemeldingen Snowden – vår 
tids Ossietzky understreker de nettopp at 
pristildelingen «avdekker behov for in-
ternasjonal debatt om overvåkningens 
folkerettslige og nasjonale grenser», og at 
prisen også selvfølgelig er en «anerkjen-
nelse av varslerens personlige mot».

I bresjen for ytringsfriheten
Kampen for ytrings- og pressefriheten er verdensomspennende og vedvarende. 14 byer i Norge er 
tilknyttet et internasjonalt nettverk av «fribyer» for forfulgte forfattere. Slik står fribyene skulder 
til skulder med ytringsfrihetens forkjempere.

AV ANN-MARI BUGGE
FRILANSJOURNALIST

Norsk PENs duo, William Nygaard (t.v.) og Hege Newth Nouri, overrekker den norske Ossietzkyprisen til Edward Snowden på et hotellrom i Moskva. 
Foto: Bodil Voldmo Sachse / NRK

YTRINGSFRIHET 

68  I  BOK OG BIBLIOTEK 4/2017



lerere at det er vars-
lerne som får straf-
fen, mens de som 
har begått lovbrud-
dene det varsles 
om, går fri. Vi må 
verne om våre vars-
lere. Nobel Freds-
senters bidrag i så 
måte er å lage en 
utstilling som gir 
varsleren Carl von 
Ossietzky den he-
dersplass han for-
tjener – på freds-
prisens øverste 
hylle. 

«Jeg føyer meg 
ikke, jeg demon-
strerer»
Det er flere likhetstrekk mellom Ossi-
etzky og Snowden. Begge ytret. Begge 
varslet. Begge skapte furore med sine 
regimekritiske ytringer om henholdsvis 
Tysklands ulovlige opprustning og 
USAs overvåkningspraksis. Ossietzky 
var dømt for landssvik og spionasje, og 
de tyske myndighetene nektet ham ut-
reise. Derfor sto også hans stol tom på 
nobelsermonien i Oslo. Prisvinneren 
ytte språklig motstand fra tiltalebenken 
og hans «Jeg føyer meg ikke, jeg demon-
strerer» er blitt stående som et ikonisk 
sitat fra ytringsfrihetsforkjemperen. Pri-
sen han betalte ble høy: Han ble fengs-
let og sendt i konsentrasjonsleir, og 
døde alene, syk og fattig. 
 Snowden går en usikker fremtid i møte. 
Han lever i dag i eksil i Russland, med 
midlertidig oppholdstillatelse. Han er 
tiltalt for landssvik og spionasje, og blir 
han dømt etter ‘The Espionage Act of 
1917’, risikerer han livsvarig fengsel i 
USA.

Pressefrihetsindeksen
Den internasjonale organisasjonen Re-
portere uten grenser (RSF) rangerer 
årlig 180 land etter pressefrihet. Norge 
figurerer i toppen, med Sverige, Fin-
land og Danmark hakk i hæl. Det er 
godt nytt for de nordiske landene. 
Men det er et heller dystert portrett or-
ganisasjonen maler av pressefriheten 
på verdensbasis: 

«La carte de la liberté de la presse 
dans le monde s’obscurcit» heter det på 
RSFs franske hjemmesider. Utviklin-
gen av pressefriheten på verdens pres-
sefrihetskart beskrives altså som rene 

«formørkelsen». Hele 21 land har nå 
havnet i la zone noire, «den sorte sone», 
hvor tilstanden for pressefriheten er 
kritisk. I 72 av landene blir pressefrihe-
ten karakterisert som under enhver kri-
tikk. RSFs generalsekretær ber også de 
demokratiske landene være på alerten: 
– [Situasjonen] er urovekkende, alle 
må forstå at hvis ikke pressefriheten er 
sikret, så kan heller ikke noen av de an-
dre frihetene garanteres, sier Chris-
tophe Deloir. 

Illegal presse
Vår egen utenriksminister følger opp 
og uttaler seg i forbindelse med presse-
frihetsdagen: 

– Det er viktigere enn noen gang å 
jobbe for uavhengige medier og presse-
arbeideres sikkerhet. Det er uaksepta-
belt at journalister og bloggere risikerer 
trusler, fengsel og i verste fall drap sim-
pelthen for å gjøre jobben sin, sier Bør-
ge Brende.

Pressefrihetsdagen 3. mai ble mar-
kert i Hydroparken i Oslo, ved krigs-
minnesmerket Illegal presse. Bronse-
skulpturens inskripsjon er som et 
opprop å regne, og minner oss om at vi 
ikke må ta pressefrihet som en selvføl-
ge: Under okkupasjonen av Norge 1940-
1945 undertrykte og forbød nazistene 
den frie norske pressen. De illegale og 
hemmelige avisene, som tross forordning 
om dødsstraff, ble spredt over hele landet, 
var et viktig våpen i motstandskampen. 
201 mistet livet på grunn av utgivelse og 
spredning av disse avisene. 62 av dem ble 
henrettet. Mange fikk livsvarige skader. 
Vi minnes våre falne. Frihet og demokra-

Telegram fra Det Norske Telegrafvesen i 1935 vedrørende tildelingen av 
Nobels fredspris til Carl von Ossietzky. Foto: Bjørn H Vangen / Det norske 
Nobelinstitutt.



Snowden forteller at Ossietzky har en 
helt spesiell symbolsk betydning for 
ham, og at han derfor var dypt takknem-
lig for å bli anerkjent på en slik måte.

Snowden har klokkertro på ytringens 
kraft. Fra sin eksiltilværelse ytrer han seg 
daglig om ytringsfriheten generelt og 
varslerrollen spesielt, noe slagordet på 
hans Twitter-konto elegant oppsumme-
rer: «I used to work for the government. 
Now I work for the public».

Prisens navngiver er den tyske jour-
nalisten og pasifisten Carl von Ossietzky, 
som fikk Nobels fredspris for 1935 (ut-
delt 1936). Fredspristildelingen var kon-
troversiell i sin samtid, og er blitt stående 
som en av tidenes mest omstridte. Også i 
mellomkrigstidas Norge kom en steil 
verdikamp til syne i forbindelse med til-
delingen. Ikke minst gikk det tung skyts 
mellom våre egne nobelprisvinneres ord-
skyttergraver. Kort oppsummert: Sigrid 
Undset for, Knut Hamsun mot.

Nobels Fredssenters jubileumsutstil-
ling i 2016 het talende nok Den Farlige 
prisen – om varsleren Carl von Ossietzky og 
fredsprisen som rystet Europa. Liv Tørres, 
Nobels Fredssenters direktør, ser saken i 
et ytringsfrihetsperspektiv, og tar til orde 
for varslervernet i blogginnlegget Viktige 
varslere eller brysomme landssvikere?: 
– Verden trenger varslere. Vi kan ikke to-
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ti er uløselig knyttet til en fri presse. La oss 
verne om det frie ord.

Feber 
Det utkjempes stadig nye slag om ytrings- 
og pressefriheten rundt omkring i verden. 
Tall fra organisasjoner som Amnesty, Hu-
man Rights Watch, ICORN, IFEX, PEN 
International og Reportere uten grenser un-
derbygger påstanden om at ytringsfrihetens 
kår er utsatt. Det frie ord og den frie presse 
er grunnpilarene demokratiet bygger sitt 
hus på. Eller for å sitere en av de frie ords 
forkjempere, William Nygaard: 
– Ytringsfriheten er til enhver tid en tem-
peraturmåler på den etiske helse i et de-
mokrati. Den viser samfunnets reelle de-
mokratiske integritet og evne til å tro på 
og etterleve idealer.

PEN Internationals The Writers in 
Prison Committee (WiPC), Komiteen 
for forfulgte forfattere, utarbeider hvert 
halvår en liste over truede ytrere over hele 
verden som trenger beskyttelse og opp-
hold. Skulle man ha «tatt tempen» på 
ytringsfrihetens kropp, blir konklusjonen 
at verden har feber. For listen er lang. Og 
tiden kan være knapp. Ofte er det ikke 
bare et spørsmål om «å skrive, eller ikke 
skrive», men heller, «å leve, eller ikke 
leve».

«ICORN-måten»
Det å vokte og verne om ytringsfriheten 
kan gjøres på forskjellig vis. Én måte å 
tolke sin vokterrolle på er «ICORN-må-
ten». ICORN står for International Citi-
es Of Refuge Network, på norsk «det in-
ternasjonale fribynettverket». Salman 
Rushdie var på 1990-tallet en av initiativ-
takerne til å få etablert fribyer for forfulg-
te forfattere. Lang historie kort, initiati-
vet ble forløperen til ICORN.

Fribyordningen er et samarbeid mel-

lom ICORN, utlendingsmyndighetene 
og PEN International. PEN har ansvaret 
for å kvalitetssikre søkerne til ordningen. 
De forsikrer seg blant annet om at ved-
kommende lever av å ytre seg, er avhen-
gig av ytringsfrihet og er reelt truet på 
grunn av sitt yrke. Når vedkommende er 
klarert av PEN og UDI, er det ICORNs 
oppgave å knytte den enkelte fribyforfat-
ter til en friby. Etter fribystatusen er over 
kan PEN/ICORN foreslå fribyforfattere 
til kvoteflyktningstatus (iht. «åpen kvo-
te») for de som har langsiktig beskyttel-
sesbehov.

ICORN har i de siste tre årene mottatt 
over hundre søknader om fribyopphold. 
Det ferskeste tilskuddet i fribyfamilien er 
Belo Horizonte i Brasil, som signerte avta-
len i januar 2017. Med dét er også 
Sør-Amerika representert. De øvrige bye-
ne er spredt i Europa, USA og Canada.

– Behovet for fribyer er stort og vi 
jobber hele tiden for å rekruttere nye. Vi 
forventer nyetableringer både i Sør-Afri-
ka, Australia og Asia i kommende år, sier 
Cathrine Helland, ICORNs kommuni-
kasjonskonsulent.

I følge ICORNs halvårsrapport er det 
en økning av søknader fra iranere, musike-
re, kvinner og journalister sammenlignet 
med tidligere. Per juni 2017 utgjør kvin-
ner 26 % av søkerne, og journalister nær-
mere 50 %. Det stemmer godt med det 
bildet pressefrihets-indeksen malte.

– Journalism is increasingly becoming 
a dangerous profession, not only in the 
traditional conflict zones, sier program-
ansvarlig Marianne Hovdan i ICORN.

Byportene åpnes 
Det er i dag 14 norske byer som er til-
knyttet dette internasjonale fribynettver-
ket: Bergen, Bø, Drøbak, Harstad, Hau-
gesund, Kristiansand, Levanger, 

Lillehammer, Molde, Oslo, Skien, 
Stavanger, Tromsø og Trondheim. Disse 
byene i Norge har tatt på seg vertskaps-
rollen for forfulgte forfattere, kunstnere 
og musikere. Byportene åpnes for å gi de 
forfulgte beskyttelse, arbeidsro og kunst-
nerisk armslag. Stavanger ble Norges før-
ste friby allerede i 1996. 

I fribyordningen tolkes ordet forfatter i 
videste forstand, og inkluderer yrker som 
journalist, forlegger, oversetter, blogger, 
avistegner, musiker osv. Drøbak ble i 2009 
den første byen i Norge som tok imot en 
avistegner, og i 2014 ble Harstad den før-
ste byen i Norge som tok imot en musiker. 
Samlebetegnelsen «ytrer» er kanskje det 
riktigste å benytte i denne sammenhen-
gen. Ytrere som kommer til fribyene er, 
menneskelig nok, svært forskjellige både 
som privatpersoner og yrkesutøvere. Fel-
lesnevneren er at de har meningers mot, 
og har gjort ytringsfriheten til sitt levebrød 
og livsoppgave. Et fribyopphold er altså 
ikke kun en asylant-ordning. Ordningen 
er ment å styrke ytringsfriheten, og forsva-
re og fremme kunsten. Organisasjonen 
understreker med sin praksis at «ytringsfri-
het» og «menneskerettighet» er to ord for 
samme sak: «At the core of its identity, 
ICORN is both a literature/arts and a hu-
man rights/freedom of expressions organi-
sation». 

Fribyenes arbeid for å trygge den en-
kelte forfulgte forfatter er det viktigste. 
Men fribykoordinatorene som Bok og Bi-
bliotek har snakket med sier at gjensidig-
heten i arbeidet er motiverende. Karen i 
Bergen, Tore i Bø, Egil i Drøbak, Halvard 
og Henry i Harstad, Espen i Kristiansand, 
Vivi-Ann i Levanger, Patricia i Lilleham-
mer, Siri i Molde, Sylvi og Annike i Oslo, 
Arne Olav i Skien, Renate i Stavanger, Sti-
ne i Tromsø og Adria i Trondheim er klare 
i sin tale: «Vi får også mye fra dem!» 

Elisabeth Dyvik, ICORN. Helge Lunde, ICORN. Marianne Hovdan, ICORN. Cathrine Helleland, ICORN.
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Fribyer i Norge.  
Per 18.08.2017  
Ill: Amelia Eikli / 
Tankebiblioteket

Helge Lunde, ICORNs direktør, ser det samme som friby-
koordinatorene:

– They bring new energy to the host cities; build bridges 
between countries, cultures, politics and people, and contribu-
te insight and new perspective to the local debate. 

Norges første frifylke
Vestfold fylke er i ferd med å fremme en ny organisasjons-
struktur for en friby, nemlig et frifylke. Det er kun 
Jönköping og Västra Götlands Län i Sverige og en regi-
on i Toscana i Italia som har tilsvarende løsninger, så 
her foreligger det en del nybrottsarbeid. 

Det regionale perspektivet er forankret i Stra-
tegisk kultur- og idrettsplan for Vestfold 2015-
2018, der det heter at fylkeskommunen skal 
«styrke ytringsfriheten ved å etablere Vest-
fold som Norges første frifylke for forfat-
tere i samarbeid med bibliotekene og fri-
villige organisasjoner». Det lokale 
perspektivet er forankret i Bibliotek-
plan Vestfold 2015-2018 som sier at 
bibliotekene skal «styrke bibliotekenes 
fokus på ytringsfrihet ved å formidle 
og være en arena for forfulgte forfat-
tere». Fylkesbiblioteket i Vestfold 
står helt sentralt i planleggingen, 
og følgelig også folkebibliote-
kene i fylkets 12 kommu-

ner (Hof, Hol-
mestrand, Horten, 

Lardal, Nøtterøy, 
Re, Sande, Sande-

fjord, Svelvik, Tjøme 
og Tønsberg). 

– Det er en ar-
beidskrevende, men so-
lid struktur, sier Steinar 
Engeland, rådgiver for 
Vestfold fylkesbibliotek. 
Kultur direktør Arild 

Moen forteller at de er 
kommet langt i søknads-

prosessen, og regner med at 
de ved utgangen av inne-

værende år signerer kon-
trakten med ICORN.

– Vi gir folkebibliote-
kene tid til å organisere 
seg hjemme i sin kommu-

ne. Samarbeidet er viktig, så vi 
respekterer at det tar tid, sier kul-
turdirektøren. 

I mai satte det blivende frifyl-
ket kursen mot ytringsfrihetskon-
feransen i Lillehammer sammen 
med fribyforfattere og fribykoordi-
natorer fra hele verden.

Festivalens åndelige mor
Norsk Litteraturfestival på Lillehammer er den største ikke-kommersielle litteraturfesti-
valen i Norden. Festivalens navn blir forklart slik i Fredrik Wandrups Lillehammernota-
ter: 

– Norsk Litteraturfestivals fulle tittel er som mange ikke vet «Norsk Litteraturfes-
tival, Sigrid Undset-dagene». Det blir litt mye til daglig, men man er stadig trofast 
mot festivalens åndelige mor.

Det er nesten 100 år siden Sigrid Undset bosatte seg på Lillehammer. Det var her 
hun skrev middelalderromanene som ga henne Nobelprisen i litteratur, og det var her 
hun forsvarte tildelingen av Nobels fredspris til Carl von Ossietzky. I mer enn 20 år 
har Norsk litteraturfestival blitt arrangert i byen, og de siste ti årene har Lillehammer 
også vært en friby for forfulgte forfattere. I mai ble festivalen arrangert for 23. gang og 

satte publikumsrekord med 26 700 besø-
kende. Penguin kåret den til en av de 20 
beste litteraturfestivalene i verden. Også 
her hjemme høster festivalen lovord, som 
fra Vårt Lands kulturredaktør Alf Kjetil 
Walgermo: 

– Det er lettare sagt enn gjort å skape 
ein litteraturfestival av internasjonalt for-
mat, brei nok til å sanke gode besøkstal 
og spiss nok til å vere litterært interes-
sant. Litteraturfestivalen på Lillehammer 
har langt på veg klart kunststykket. Festi-
valsjefen sjøl, Marit Borkenhagen, sier til 
Bok og Bibliotek at hun er glad for at 
Walgermo peker på at festivalen balanse-
rer det litterært interessante med bred 
appell. 

– Festivalen streber mot den ultimate 
balansen mellom det lille og det store, 
det kjente og det ukjente, det norske og 
det utenlandske, det sære og det allmen-
ne. Det er en krevende balanseøvelse, 
innrømmer festivalsjefen. I år har festiva-
len hatt et spesielt internasjonalt preg på 
grunn av samarbeidet med ICORN og 
PEN International.

– Samarbeidet har vært svært givende 
og satt et viktig og nødvendig fokus på 
ytringsfrihetens kår både hjemme og ute 
i verden, sier Borkenhagen.

In Other Words
Ytringsfrihetskonferanse In Other Words 
gikk parallelt med festivalen, og mange 
av arrangementene var felles for festival- 
og konferansedeltakere. Et konglomerat 
av kulturfolk kom sammen i kulturbyen 
ved Mjøsa for å «utforske og feire kunst-
ens resiliens i en postfaktuell verden» 
som det het i festivalprogrammet. 
Ytringsfrihet og ytringsansvar sto defini-
tivt på programmet da de rundt 300 del- 

YTRINGSFRIHET 

  BOK OG BIBLIOTEK 4/2017  I  71



takere fra 60 land gjestet konferansen 
disse maidagene. 

På åpningsforestillingen i Maihaugsa-
len stilte et helt alfabet av ytrere på scenen, 
blant annet Harstads fribymusiker Hamid 
Sakhizada fra Afghanistan. Lillehammers 
nyankomne fribyforfattere Fatemeh Ekh-
tesari og Mehdi Mousavi fra Iran bidro 
også på festivalens mange scener. De er 
ærlige på at det ikke bare er lett å venne seg 
til livet i en norsk småby. Scenerommet 
entrer de derimot med stort overskudd og 
mot. Ekhtesari uttrykker takknemlighet 
for tryggheten hun har i fribyen Lilleham-
mer. Og når et menneske – som er dømt 
til 99 piskeslag og 11 ½ år i fengsel for sin 
«forbryterske poesi» – snakker om trygg-
het, skjønner man at opplevelsen av trygg-
het bærer utryggheten på ryggen. Hennes 
refleksjon favner på et vis ytringsfrihets-
konferansen: – For meg er ikke trygghet 
lenger bare et ord.

Tomme stoler
Også på Lillehammer sto stoler tomme.

PENs Komité for Fengslede Forfattere 
arrangerte en litterær og musikalsk støtte-
markering for sine forfatterkollegaer som 
ikke gjestet festivalbyen i år. I «Teltet» un-
der litteraturfestivalen fikk de som er 
prøvd stilnet komme til orde. De ble in-
vitert som æresgjester til festivalen, forfat-
terne Narges Mahammadi (Iran), Kha-
dija Ismayilova (Aserbajdsjan) og Aslı 
Erdoğan (Tyrkia). De kom ikke, grunnet 
fengseltraff, husarrest og utreisenekt i 
sine hjemland. Mahammadis bror leste et 
brev fra sin søster på scenen, på modig og 
rørende vis. Ismayilova og Erdoğan møtte 
vi på storskjerm via Skype, klokt geileidet 
av konfransieren Sjón. Sigurjón Birgir Si-
gurðsson er også president i det Islandske 
PEN.

– Det var sterke vitnesbyrd, bekjenner 
Ingeborg Kværne, nasjonal fribykoordi-
nator.

Budskapet de alle tre vektla er hvor vik-
tig internasjonal oppmerksomhet omkring 
denne type saker er. Slik får lokale og nasjo-
nale myndigheter fokus og press på seg. 

– Å vite at man ikke er glemt er til 
uvurderlig støtte for å holde motet oppe 
til det enkelte mennesket som er syk, ale-
ne, kneblet eller fengslet.

Den øredøvende tausheten fra de 
tomme stoler ljomet langt utover Gud-
brandsdalen denne dagen. ■

ICORN – International Cities of Refuge Network 
http://www.icorn.org 
https://twitter.com/ICORN_ORG

Norsk PEN 
http://www.norskpen.no 
https://www.facebook.com/NorskPEN

Norsk Litteraturfestival, Sigrid Undset-dagene 
http://www.norsklitteraturfestival.no 
https://www.instagram.com/
norsklitteraturfestival

Det var freden jeg ville.  
Inge Eidsvåg. Gymnadenia, 2008

Gratis filmer på nett
Lånekortet ditt kan brukes til mer enn å låne bøker! Med 
nasjonalt lånekort har du nemlig gratis tilgang til norske 
kort- og dokumentarfilmer via strømmetjenesten Film-
bib. Der finner du blant annet kortfilmer som Tommy, 
med Bjørn Sundquist og Anders Baasmo Christiansen, 
og Året gjennom Børfjord, som i løpet av tolv minutter 
skildrer et helt år fra et fraflyttet fiskevær i Finnmark. ■

Nytt bibliotek i Kjøllefjord
I sommer ble det nye biblioteket i Kjøllefjord i Finnmark 
offisielt åpnet, selv om dørene uoffisielt har stått åpne i et 
halvt år. Kommunen valgte å reise et helt nytt bygg heller 
enn å restaurere det gamle 50-tallsbiblioteket, da prislap-
pen ville blitt den samme. Biblioteket ligger i samme 
bygg som rådhuset, noe ordfører Stine Akselsen håper 
kan bidra til et åpent bygg der man møtes på tvers av ge-
nerasjoner. «Det er gledelig å se at ungan ligg i sakkosek-
ken og leser ei bok etter skoletid, mens pensjonista og 
andre møtes over en kaffekopp i stolan», sa Akselsen til 
iFinnmark.no. ■

Bøker i Paris vannskadet
En totimers lang regnskur i Paris i som-
mer, som oversvømte gatene og satte 
T-banen ut av spill, førte til vannlekka-
sjer i blant annet Louvre-museet og na-
sjonalbiblioteket. Flere av kunstverkene 
og bøkene må nå restaureres. «Over 143 
bøker fra nasjonalbiblioteket i Paris er 
blitt våte som følge av regnet. Noen av 
bøkene er blitt tørket og plassert tilbake 
i hyllene, men 14 av dem må restaureres, 
sier biblioteksjef Sylviane Tarsot til Le 
Monde, ifølge Sveriges Radio. ■
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Eit skolebibliotek kan brukast til så 
mykje. Det blir det då også, ved 
Gulskogen skole i Drammen, 

Buskerud. Skolebibliotekar Marit Gaut-
neb vil at skolebiblioteket skal utgjera ein 
forskjell.

Ho har sett i gang mange faste aktivi-
tetar ved skolebiblioteket, kvar veke og 
kvart år. Det er bokprat og høgtlesing. 

Det er informasjonssøking og kjeldevur-
dering. Litteraturfestival og boklanse-
ring. Foreldremøte. Elevane følgjer alle 
leseaksjonane til !Les, og skolebiblioteket 
samordnar det.

Bibliotekprisen 2016
For alt dette har skolebibliotekar Marit 
Gautneb fått Bibliotekprisen i Buskerud 

for 2016 som Buskerud fylkesbibliotek 
deler ut. 

På bibliotekdagane i Buskerud fortal-
de Gautneb om korleis ho driv skolebi-
blioteket. – Litteraturformidling og lese-
engasjement er det som ligg hjartet mitt 
nærmast. Biblioteket skal heile tida styr-
ke dei grunnleggande ferdigheitene til 
elevane. Som skolebibliotekar skal eg de-

Der skolebiblioteket  
utgjer ein forskjell

AV: OLAV NORHEIM
FRILANSJOURNALIST

Litterære vibbar og mykje bok ved Gulskogen skole i Drammen: Eige bokmanifest og eigen littera-
turfestival. Og lesetime kvar dag.

Bok i krok: Elevar på ungdomstrinnet les for dei på barnetrinnet når det er litteraturfestival på Gulskogen. Foto: Marit Gautneb.
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finere kva skolebiblioteket skal vera for 
noko. Det er ingen andre som gjer det.

Blodferske bøker
Gautneb har laga eit eige bokmanifest for 
Gulskogen skole. – Eit bokmanifest gjer 
at vi har noko å strekke oss etter. 

I manifestet heiter det mellom anna at 
skolen skal formidle blodferske bøker for 
barn og ungdom. Vi skal aldri undervur-
dere lesarane berre fordi dei er barn. Og vi 
skal aldri gi opp gutane som lesarar. 

Og som vi veit: Verda er ikkje alltid 
ein vakker stad. Heller ikkje i barnelitte-
raturen.

Bok på timeplanen
Alle barneskoleelevane ved Gulskogen er 
på biblioteket ein time i veka. På ung-
domstrinnet er det meir etter behov. For 
ungdommane er det bokprat for alle 
klassene minst fire gonger i året.

Det er eigen timeplan for skolebiblio-
teket. Barnetrinnet disponerer bibliote-
ket tysdag, onsdag og torsdag. Ungdom-
strinnet har biblioteket til rådvelde 
måndag og fredag, dessutan første halvti-
me og siste time kvar dag.

Bokformidling er fag for alle elevar på 
ungdomstrinnet. – Målet er at alle elevar 
på ungdomstrinnet skal høyre om minst 
50 bøker kvart år, 150 bøker dei tre åra 
på ungdomsskolen. 

Å lesa ei bok kvar
– Og dei skal lesa minst ei bok, fortel 

Marit Gautneb. 
– Éi bok?
– Eg legg mest vekt på leseopple-

vinga. Meir det enn mengdetrening på 
lesing. Men eg ser at fleire vil lesa mykje. 
Og alle vil lesa meir.

Boklesing er dessutan valfag for le-
sesterke og motiverte ungdommar.

I velkomstklassa for elevar som er nye 
i Norge, er det eige leseopplegg.

Litteraturfestivalen
Marit Gautneb har løfta litteraturen ved 
Gulskogen. Oppleving er eit sentralt 
stikkord. Då blir det festival, litteratur-
festival. Den pågår tre dagar i februar 
kvart år. Då les elevane høgt og lågt, i ein 
sofa eller ein krok, i klasserom og der det 
passar, høgt for kvarandre, lågt for seg 
sjølve.

Fantasi, det var tema på litteraturfes-
tivalen i år.

Bok-trailarar er også noko på ein fes-
tival. Elevar på ungdomsskolen var læra-
rar på mellomtrinnet, og dei lærte dei 
yngre elevane å lage bok-trailarar. Dei 
eldre hjelpte dei yngre med å lage korte 
bokpresentasjonar med programmet iM-
ovie. Slikt blir kult.

Elles på litteraturfestivalen er det le-
sing, skriving og dramatisering.

Boklansering
Marit Gautneb samarbeider mykje med 
forlaga. Eit av forlaga la ei boklansering 
til Gulskogen: Då «Markspist måne» av 
den engelske forfattaren Sally Gardner 
kom på norsk, skjedde lansering ved 
Gulskogen skole i Drammen. Sally Gard-
ner vart bokbada av dei elevane som har 
bok som valfag. 

– Det var ei fantastisk boklansering, 
fortel Marit Gautneb. – Sally Gardner 
har dysleksi, og ho lærte ikkje å lesa og 
skrive før ho var 14 år gamal. No skriv ho 
spennande bøker og er kjend verda over. 
Det gjer inntrykk.

På uprisen.no
Heile hausten driv elevane på ungdoms-
trinnet og les og omtalar bøker på www.
uprisen.no, som er ein nettstad der ung-
dommar sjølve kårar årets ungdomsbok. 
Skolebiblioteket har anmeldarkurs med 
Guri Fjeldberg frå !Les. Dei er med på 
Ungdomsbokgildet i Drammen. Det er 
eit arrangement som formidlar nye ung-
domsbøker. Og så les dei klassikarar.

Å sette i system
Skolebibliotekar Marit Gautneb spør seg 
sjølv om ho lykkast i det ho driv med. – 
Det viktigaste er at vi set litteraturfor-
midling i system. 

Nokre tal: 48 prosent av gutane i ått-
ande klasse liker å lesa bøker. 65 prosent 
av jentene i åttande liker å lesa bøker. 
Dette er høge tal.

Gulskogen skole var i fjor best i Bus-
kerud i eksamen i norsk, fortel Marit 
Gautneb. – Dette vil variere frå år til år, 
men vi meiner det er ein klar samanheng 
mellom eit fungerande skolebibliotek, 
litteraturformidling og elevskår på testar.

Gautneb har hatt god hjelp i arbeidet 
av Buskerud fylkesbibliotek og Vera 
Grønborg der.

Skolebiblioteket er både på Insta-
gram: Les.det og på Facebook: @gule-
skogenskolebibliotek.

Elevane er drivkrafta
– Godt råd til andre?

– Det er viktig med forankring hos 
lærarar og leiing. System og samarbeid er 
sentralt. 

– Kva er det som driv deg?
– Ja eg har tenkt på det. Det er først og 

fremst elevane. Det er dei som gir meg 
energi. Men det er jo litteraturen òg då. ■

Bibliotek-pris: Skolebibliotekar Marit Gautneb ved Gulskogen skole fekk Buskerud fylkesbibliotek sin pris 
for i fjor. Foto: Olav Norheim.
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CAFÉCAFÉ

QURIA® 
– utviklet for et moderne bibliotek

Kom til en spennende 
dag med fokus på
fremtidens bibliotek

 

Vi vil gjerne invitere deg til en temadag med fokus på 
folkebibliotekenes fremtid i Norge. Temadagen finner sted på 

Union Scene i Drammen, onsdag den 22. november 2017
 

Sett av datoen allerede nå!

Vi lover deg en spennende dag med interessante temaer:
         •  Nasjonalbiblioteket forteller om de nye internasjonale 
             standardene som RDA
         •  Digitale biblioteksstrategier
         •  Internasjonale trender
         •  Visjoner for folkebibliotek og skolebibliotek
         •  Quria og Arena – nå og i fremtiden
         •  Quria – på vei til andre land
         •  Drammensbiblioteket forteller om deres valg av Quria
         •  Rundvisning i Drammensbiblioteket

Se mer og meld deg på www.axiell.no

Vi skaper fremtidens biblioteksystem

Les mer på www.axiell.no

Quria® er den første skybaserte digitale plattformen for bibliotektjenester, utviklet 
for å ta folkebiblioteket inn i fremtiden. Quria® er enkel i bruk, gjør de daglige 
arbeidsrutinene mer effektive og reduserer antall systemer de ansatte må ha 
tilgang til. Med Quria® har man full oversikt over hva som skjer på biblioteket, noe 
som gir et bedre servicetilbud til de besøkende. 

drammen 2017 CLS.indd   1 18-08-2017   14:36:42

CAFÉCAFÉ

QURIA® 
– utviklet for et moderne bibliotek Kom til en spennende 

dag med fokus på
fremtidens bibliotek 

Vi vil gjerne invitere deg til en temadag med fokus på 
folkebibliotekenes fremtid i Norge. Temadagen finner sted på 

Union Scene i Drammen, onsdag den 22. november 2017
 

Sett av datoen allerede nå!

Vi lover deg en spennende dag med interessante temaer:
         •  Nasjonalbiblioteket forteller om de nye internasjonale 
             standardene som RDA
         •  Digitale biblioteksstrategier
         •  Internasjonale trender
         •  Visjoner for folkebibliotek og skolebibliotek
         •  Quria og Arena – nå og i fremtiden
         •  Quria – på vei til andre land
         •  Drammensbiblioteket forteller om deres valg av Quria
         •  Rundvisning i Drammensbiblioteket

Se mer og meld deg på www.axiell.no

Vi skaper fremtidens biblioteksystem

Les mer på www.axiell.no

Quria® er den første skybaserte digitale plattformen for bibliotektjenester, utviklet 
for å ta folkebiblioteket inn i fremtiden. Quria® er enkel i bruk, gjør de daglige 
arbeidsrutinene mer effektive og reduserer antall systemer de ansatte må ha 
tilgang til. Med Quria® har man full oversikt over hva som skjer på biblioteket, noe 
som gir et bedre servicetilbud til de besøkende. 

drammen 2017 CLS.indd   1 18-08-2017   14:36:42
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