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CAFÉCAFÉ

QURIA® 
– utviklet for et moderne bibliotek Velkommen 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 22. november 2017.

 09.30 - 10.00 Ankomst, kaffe og en lett frokost 
 10.00 – 10.15  Velkomst 
 10.15 – 11.00 Nasjonalbiblioteket om RDA, Autoritetsregister  
  og Biblioteksøk 
 11.15 – 11.45  Digitalt er ikke ensartet – å arbeide virtuelt  
  på et folkebibliotek 
 11.45 – 12.00   Skolebiblioteket som digital ressurs  
 12.00 – 13.00 Lunsj
 13.00 – 14.30  Axiells bibliotekløsninger – status nå og for den  
  nærmeste fremtiden
 14.30 – 14.45 Kaffepause 
 14.45 – 15.30 Drammensbiblioteket – et bibliotek i forandring
 15.45 – 17.00 Omvisning på 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. 

www.bokogbibliotek.no

twitter.com/BokogBibliotek

www.facebook.com/ 
Bok-og-Bibliotek-103992273029969/
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1bilag til Bok og Bibliotek

Denne gongen kan du lese internasjonale saker på 
medlemssidene. Vi har snakka med nordmennene som 
representerer oss i IFLA, undersøkt på kva som skjer  
i Sverige og viser korleis FNs mål for berekraftig  
utvikling fungerer i norske bibliotek. Men aller først 
skal du få lese om sensur.

Kva som blir opplevd som sensur av litteratur er ulikt 
rundt om i verda. Nokre gongar er det openbart, men 
det er sjølvsensuren og den skjulte sensuren som 
kanskje er den mest alvorlege. Norsk Barnebokinstiti-
tutt arrangerte i september et seminar om sensur 
i barnelitteratur. Eg vart ikkje overraska over tabu 
rundt seksualitet og religiøs symbolikk i arabiske land, 
men andre aspekt ved sensur var framande og til tider 
latterlige. 

Ofte blir sensuren gjennomført av forlaga sjølve som 
stiller krav til forfattaren om å gjere store endringar i 
manuskriptet. I Russland skjer ei stadig innsnevring i 
ytringsrommet forfattarane har, og for å i det heile tatt 
bli utgiven er det utstrakt sjølvsensur. Med utydelige 
og tilfeldige grenser er det 
ikkje enkelt for forfattarar 
og forlag i Russland.

Det som sjokkerte meg 
mest var lista over bøker 
som blir offentleggjort 
i USA under «Banned 
Books Week». Av det som 
var forsøkt fjerna, finn 
vi forfattarar og titlar frå 
verdas litterære kanon, 
til dømes Toni Morrison, 
James Baldwin, Maya  

Leiar

World of our own
Angelou, Ian McEwan og Mark Twain. Som oftast 
er det seksuelle skildringar som er årsaken til kla-
gen, men vel så ofte er dette ofte vikarierande motiv 
for meir skjulte politiske motiv. Dette fortalte James 
LaRue, som heldt hovudinnlegget på seminaret. Han 
er direktør for Office for Intellectual Freedom og  
Freedom to Read Foundation i den amerikanske bibli-
otekforeninga. Vi fikk prate med han etterpå, og noko 
av det han sa kan du lese på neste side.

Norske bibliotekarar fortel også om klager på barne- 
og ungdomsbøker, men det er ikkje organisert som i 
USA. Det har ikkje vært amerikanske tilstandar her 
på berget, men kanskje ser vi noko av det i haust? Gro 
Dahle og Kaia Dahle Nyhus har laga bildeboka Sesam 

sesam, som handlar om pornografi. Boka er retta mot 
barn, og forfattaren har allereie fått hatmeldingar. Det 
er sannsynleg at biblioteksjefar kan få reaksjonar frå 
foreldre og andre bibliotekbrukarar. Korleis skal vi 
eigentleg formidle ei slik bok? Eg håpar de, altså bibli-
otekfolka mine, er klare for å ta debatten og stå i han.

Då må vi hugse det Siri 
Odfjell Risdal frå Sølv-
berget sa: Vi er bibliote-
karar, vi har den faglege 
kompetansen og vi har ein 
klar biblioteklov å støtte 
oss til.

Mariann Schjeide

Norsk 
Bibliotek-
forening
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Bilde: James LaRue, 
direktør for ytrings-

frihetsseksjonen i 
American Library 
Association, med 
Mariann Schjeide
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LEDER

Danmark fikk sitt første meråpne bibliotek i Gjern på Jylland i 2004, 
dermed startet en bølge som bare har vokst seg større og større.   
I Danmark er det i dag over 200 meråpne bibliotek, i Norge langt  færre, 
men tendensen er klart stigende. Tall fra 2016 viser at det finnes 
mer åpne bibliotek i 25 av Norges 428 kommuner. Jeg regner med at 
 veksten vil fortsette og at vi kanskje lander på dansk nivå etter hvert. 
Det vil være en viktig og riktig utvikling.

Men veksten av meråpne bibliotek har ikke skjedd uten debatt. Mot
standen i Danmark har faktisk vært størst i egne rekker, blant bibliote
karene, mens lokalpolitikere og biblioteksjefer har vært mer positive. 
Enkelte skeptikere har tenkt at meråpne bibliotek først og fremst er til 
for aso siale brukere. Det er feil, de mange brukere som liker meråpne 
bibliotek, gjør det ikke fordi de ikke liker personalet, men på grunn av 
de utvidede og brukervennlige åpningstidene. En typisk flittig biblio
tekbruker er som regel både glad i personalets service og de meråpne 
personalløse åpningstider, mener Carl Gustav Johannsen ved Det 
Informationsviden skabelige  Akademi i København, som nylig har utgitt 
bok om meråpne bibliotek.

De positive argumentene går gjerne i denne retnin gen, påpeker 
 Johannsen: De brukervennlige åpningstidene passer inn i vår moderne 
24/7livsstil. Meråpne bibliotek er økonomisk bærekraftige, og lokalene 
utnyttes bedre. Det er et tiltak som styrker lokalsamfunnet. De mer
åpne bibliotek tiltrekker seg nye brukergrupper, for eksempel pendlere. 
Meråpne bibliotek representerer en unik, innovativ og original biblio
tekutvikling.

Johannsen kan likevel forstå at enkelte synes det er «skummelt» å 
slippe kontrollen og åpne dørene til biblioteket utenfor åpningstiden, 
men han mener at frykten som oftest er uten grunn og at man kan øke 

både tryggheten og tilfredsheten hos lånerne gjennom noen enkle grep: 
Det er viktig med tydelige ordensregler og god informasjon. Det er også 
viktig å inngå samarbeid med lokale instanser som for eksempel politi 
og sosiale myndigheter. I Danmark og Norge har overvåkningsteknologi 
vært en viktig del av utstyret, noen steder har man også ansatt vektere. 
Et interessant poeng i diskusjonen om sikkerhet, er at på grunn av 
strengere personvernlovgivning i Sverige, har man unnlatt å sette opp 
overvåkningskameraer i de meråpne bibliotekene.

Videre er det viktig med lyse lokaler og at det er rent og ryddig, poengterer 
Johannsen. Det kan også være en fordel med såkalt panoptisk design, 
det at biblioteket kan overskues utenfra. Lave reoler, tiltalende farger og 
bokomslag vendt ut på hyllene, skaper også brukervennlighet. Hygge er 
viktig i nordisk kultur, sett for eksempel gjerne fram kaffe og småkaker 
ved høytider. Det er viktig å vise at biblioteket er brukernes eiendom og 
møtested, for eksempel ved å åpne opp for lokale foreninger, kulturelle 
aktiviteter og lokale institusjoner i den meråpne tiden.

Selv om Johannsen mener at meråpne bibliotek er en stor og bru
kervennlig suksess, har han en klar beskjed til norske bibliotekfolk: 
 Meråpne bibliotek er absolutt en anbefalingsverdig innovasjon, men 
100 prosent ubetjente bibliotek bør man likevel helt klart unngå.

Carl Gustav Johannsen var en av foredragsholderne da nye Biblio
tekenes Hus åpnet sine dører i slutten av september, se reportasje  
s. 46.

odd.letnes@bokogbibliotek.no

Velkommen til 
meråpne bibliotek

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
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Fra 24. til 30. september stilte ame-
rikanske bibliotek ut de bøkene 
som leserne reagerte mest på i 

2016. Konkret dreier dette seg om bøker 
som ble «utfordret» eller «challenged» 
hvis vi skal bruke det engelske utrykket. 
Det vil si at leserne har reagert på innhol-
det av en bok og bedt biblioteket om å 
fjerne den. Hvert år opplever amerikan-
ske bibliotek hundrevis av forsøk på sen-
sur av bøker. I 2016 ble 323 amerikanske 
bøker utfordret. (Bøkene det gjelder er 
listet i faktaboksen under.)

I ytterste konsekvens kan denne prak-
sisen bety at bøker blir fjernet fra biblio-
tekshyllene i USA.

– Vi har ikke slike tilstander her, men 
vi kan oppleve at foreldre og lærere kan 
reagere og klage på innholdet av en bar-
nebok fordi de syns innholdet er drøyt 
eller støtende. Da tar vi ikke vekk boken 
men prøver å møte foreldrene med for-
ståelse og gir dem gjerne et annet boktips 
som passer bedre, forteller Siri Odfjell 
Risdal, bibliotekar og prosjektleder ved 
Stavanger bibliotek, Sølvberget. Hun har 
jobbet med litteraturformidling til barn 
og unge i ti år, og har ikke opplevd å få så 
mange klager.

– Jeg tror aldri jeg har opplevd at 
noen har krevd at vi fjerner boka, sier 
Odfjell Risdal. Leder for Norsk Biblio-
tekforening, Mariann Schjeide, sier hun 
blir helt sjokkert når hun ser hvilke bø-
ker som er på «banned books list.»     – 
Dette er viktige bøker i den store inter-
nasjonale kulturkanonen, sier hun.  
Schjeide er helt klar på at sensur ikke er 
et problem i norske bibliotek, men adva-
rer samtidig om at bibliotekarer alltid 
driver en viss form for utvelgelse og min-
ner om at de må være bevisst på det. – 
Innkjøpsansvarlige på det enkelte biblio-
tek bør alltid være bevisst på sine 
enkeltvurderinger, og være forsiktig med 
å ivareta balansen, sier hun. Også Mari-

Viser frem  
forbudte bøker

I USA er sensur av barnebøker 
et økende fenomen. For å spre 
kunnskap om de bøkene som 
folk klager på arrangeres 
«Banned Books Week» i USA 
hvert år i slutten av septem-
ber. Her hjemme får biblioteke-
ne også klager på barnebøker, 
men sensur av enkeltbøker er 
et ukjent fenomen.

Nevrotisk. – De bøkene som blir 
utfordret gir oss en godt pekepinn 
på det USA er nevrotisk over det 
året, sier James La Rue.

TEKST: CAROLINE M. SVENSEN FOTO: ANETTE ANDRESEN
JOURNALIST

BOK I SENSUR AV BARNEBØKER
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ann Schjeide bekrefter at i den grad nor-
ske bibliotek opplever klager på bøker 
skjer det når det gjelder barnebøker.      – 
Hvis vi får klager er det der vi får det, 
men vi opplever ikke klager på voksenbø-
ker, fastslår hun.

Faste prosedyrer
I USA derimot opplever de stadig at for-
eldre klager på barnebøker. For å bøte på 
dette har det derfor blitt utarbeidet pro-
sedyrer som bibliotekarer skal følge når 
innholdet i en bok blir utfordret.

– Som oftest handler boksensur om 
barna, forklarer James La Rue. Han er di-
rektør for Office for Intellectual Fre-
edom, en organisasjon underlagt den 
amerikanske bibliotekforeningen, og var 
hovedtaler på Norsk Barnebokinstitutts 
seminar om sensur i barnebøker i midten 
av september.

Bok og Bibliotek møtte James La Rue 
til en prat i forbindelse med seminaret. 
Han har selv vært bibliotekar i Colorado 
i 30 år, før han begynte i sin nåværende 
jobb, og opplevde i løpet av den tiden 
250 forsøk på sensur.

Formålet med organisasjonen han nå 
leder er å passe på den intellektuelle frihe-
ten og å yte assistanse til bibliotek og bi-
bliotekarer som opplever forsøk på sensur 
av bøker. Det innebærer blant annet å 
tilby kurs til bibliotekarer slik at de er 
bedre rustet til å håndtere slike tilfeller, 
og yte assistanse til bibliotek og bibliote-
karer som trenger det. 

James La Rue er veldig fornøyd med 
at «Banned Books Week blir organisert 
hvert år.

– Det er en flott måte å skape blest 
rundt disse bøkene, og gir publikum en 
anledning til å snakke om dem, og å se 
hva sensur dreier seg om, sier han.

Kan saksøkes
I noen tilfeller hender det også at en bi-
bliotekar eller et bibliotek kan bli saksøkt 
av en klager i USA, og de vil da trenge 
juridisk assistanse. For å forsøke å avverge 
det foreslår Office for Intellectual Fre-
edom bestemte retningslinjer som biblio-
tek som opplever sensur bør følge. Blant 
dem er å ha en konsekvent utvelgelses-
strategi for bøkene i utgangspunktet. I 
USA overlates dette til det enkelte biblio-
teket, og det finnes ingen sentral inn-
kjøpsordning, slik vi har i Norge. 

Dersom innholdet i en konkret bok 
blir utfordret rådes bibliotekaren blant 
annet til å be den som klager å fylle ut et 
standardskjema der de omtaler boken 

kort og hvorfor de klager. En del ganger 
er denne prosessen nok i seg selv til at kla-
geren ikke ønsker å ta prosessen videre, 
forklarer La Rue. Men hvis de likevel øn-
sker å opprettholde klagen skal det utfylte 
skjema sendes til en uavhengig nemnd 
som ser på saken.

– Sannsynligheten for at boken da 
blir beholdt i biblioteket er veldig høy 
hvis denne prosedyren følges, men vi ser 
at i de bibliotekene der prosedyren ikke 
følges, øker sensuren, sier La Rue.

Han anslår at rundt 80 prosent av 
amerikanske bibliotek følger prosedyre-
ne.

– Det er mange som kjenner til disse 
retningslinjene, men som ikke følger 
dem, kommenterer La Rue. Han anslår at 
mørketallene kan være store.

Vil beskytte
Ifølge James La Rue er det mest vanlig at 
foreldre eller foresatte til barn mellom 
4-6 eller 14-16 år klager.

– Dette dreier seg nok mest om et for-
søk fra foreldrene om å bevare barnas 
uskyld, forklarer han. Når det gjelder te-
maene i bøkene som blir utfordret er ni 
av ti av dem om ulike minoritetsgrupper 
i samfunnet.

– De bøkene som blir utfordret gir oss 
en god pekepinn på det USA er nevrotisk 
over det året, sier han.

La Rue påpeker at, i likhet med erfa-
ringene til Siri Odfjell Risdal, hjelper det 
ofte om bibliotekarene møter slike klager 
med et åpent sinn, og spør klageren om 
hvilken bok det er de så etter og om de 
kan hjelpe dem med å finne den. Mange 
klager avverges på denne måten, opplyser 
han.

James La Rue mener nå de ser en øk-
ning i bøker som faktisk blir fjernet fra 
bokhyllene i amerikanske bibliotek. Han 
viser til at det i tidligere år var rundt ti 
prosent av de utfordrede bøkene som ble 
fjernet, mens i fjor ble over halvparten av 
de ti bøkene som var på «banned 
books»-listen fjernet fra hyllene. Ifølge La 
Rue er det vanskelig å dokumentere om 
sensuren av barnebøker har økt ettersom 
tallene er ufullstendige, men han peker 
på at sensuren gjerne går i bølger over pe-
rioder på flere år.

– Harry Potter kom høyt opp på sen-
surlisten i rundt fem år. Nå handler det 
mer om minoritetsgrupper, spesielt 
LHBT, sier han.

James La Rue er spesielt bekymret for 
at det blir færre skolebibliotek i USA, og 
at skolene har mindre penger til innkjøp 

av bøker. Uten 
skolebibliote-
karer fører det 
ofte til at bø-
ker som får 
klager blir fjer-
net av rektorer 
som ikke øn-
sker konflikter. 
Han påpeker 
at biblioteka-
rer er kjent 
med farene for 
sensur som en 
del av utdan-
nelsen, og der-
for i større grad 
prøver å stå i 
mot at bøker 
blir forsøkt fjer-
net.

Selv er La 
Rue helt klar på 
hva som skal til 
for å hindre at 
flere bøker fjer-
nes fra ameri-
kanske bokhyl-
ler.

– Vi trenger mer lesing og mer disku-
sjon. Det er det riktige svaret på sensur, 
avslutter han. ■

Bøkene som ble utfordret i 
2016. (Alle titler er på engelsk.)

This One Summer av Mariko 
Tamaki og bilder av Jillian Tamaki

Drama av Raina Telgemeier

George av Alex Gino

I Am Jazz av Jessica Herthel og Jazz 
Jennings, bilder av Shelagh 
McNicholas

Two Boys Kissing written av David 
Levithan     

Looking for Alaska av John Green

Big Hard Sex Criminals av Matt 
Fraction, bilder av Chip Zdarsky

Make Something Up: Stories You 
Can’t Unread av Chuck Palahniuk

Little Bill (serie) av Bill Cosby, 
bilder av Varnette P. Honeywood

Eleanor & Park av Rainbow Rowell

Mariann Schjeide.

Siri Odfjell Risdal.

BOK I SENSUR AV BARNEBØKER
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Biblioteksentralen bidro til å få eta-
blert en løsning for salg av e-bø-
ker til folkebibliotekene allerede i 

2013.  Biblioteksentralen har i den for-
bindelse hatt avtaler med de fleste forla-
gene i Norge om distribusjon og salg av 
e-bøker til bibliotek.

I forbindelse med innføring av ny 
 lisensmodell for e-bøker fra 1.1.2018, tok 
Biblioteksentralen våren 2017 initiativ 
overfor forlagene for å fornye avtalene om 
levering av e-bøker. De største forlagene 
var imidlertid svært nølende eller avslo å 
fornye avtalene når dagens avtaler utløp.

– Samtidig med at forlagene sa nei til 
å fornye avtalene med Biblioteksentra-
len, fikk vi kjennskap til at det jobbes 
med å utvikle en egen løsning der for-
lagene selv skal levere e-bøker direkte til 
bibliotekene. Løsningen og forretnings-
modellen er utviklet i samarbeid med 
Bokbasen AS, som er eid av forlagene. 
Løsningen vil bestå av en markedsportal 
der bibliotekene vil få tilgang til å kjøpe 
e-bøker, sier Hofset. 

– I praksis betyr det at forlagene etable-
rer et monopol for salg av e-bøker til bib-
liotek. Vi kjenner til at mange bibliotek nå 
begynner å reagere på denne løsningen.

Gammel konflikt
Det er en kjent sak fra offentlige debatter 
gjennom mange år at forlagene lenge har 

vært svært negative til å selge e-bøker til 
bibliotek for gratis utlån.

– Forlagene mener at gratis utlån av 
e-bøker fra bibliotekene vil ødelegge pri-
vatmarkedet for salg av e-bøker. Det er 
grunn til bekymring for hva som vil skje 
på sikt med hensyn til priser og øvrige 
vilkår, hvis forlagene får full kontroll over 
hele verdikjeden for e-bøker og etablerer 
et monopol for salg av e-bøker til biblio-
tekene, mener Hofset.

Hofset understreker at Biblioteksen-
tralen har inngått avtaler med mange 
små og mellomstore forlag om salg av 
e-bøker til biblio-
tekene, men skal 
Biblioteksentralen 
fra 2018 være le-
verandør av e-bø-
ker  – må også de 
største forlagene 
være med. Omset-
ningsmessig ut-
gjør de tre store, 
som også eier 
Bokbasen – ca. 
70% av alt e-boksalg i Norge. 

Leveringsplikt til Biblioteksentralen
Bokavtalen*) i Norge regulerer mye av 
virksomheten for bokbransjen. Leve-
ringsplikt av bøker er et av de sentrale 
forholdene i denne avtalen. Avtalens  

§ 3.1. lyder: «Enhver bokhandel har, et-
ter forespørsel fra kundene, plikt til å 
skaffe de bøker som lagerføres av forlage-
ne. Forlagene har leveringsplikt til bok-
handlene.»

– Den siste setningen slår med andre 
ord fast at forlagene har leveringsplikt av 
bøker til bokhandlerne. Biblioteksentra-
len er medlem av Bokhandlerforeningen, 
noe som altså betyr at forlagene også har 
leveringsplikt til Biblioteksentralen, sier 
Hofset. 

Biblioteksentralen tok i sommer kon-
takt med Bokhandlerforeningen, som 

altså er part i Bo-
kavtalen, og ba 
om deres tolk-
ning. Styret i Bok-
handlerforenin-
gen behandlet 
spørsmålet på sitt 
styremøte i slut-
ten av august, og 
ga Biblioteksen-
tralen full støtte i 
at bestemmelsen 

om leveringsplikt i Bokavtalen også om-
fattet e-bøker. Biblioteksentralen ba etter 
dette Forleggerforeningen om å informe-
re sine medlemsforlag om at leverings-
plikten omfattet e-bøker. På sitt styremø-
te 2. oktober avviste imidlertid styret i 
Forleggerforeningen dette på nytt, men 

Forlagene ønsker monopol for 
salg av e-bøker til bibliotek

AV ODD LETNES
REDAKTØR

- Vi er på vegne av bibliotekene bekymret for hva som vil skje på sikt når noen av de største forlage-
ne nå prøver å etablere monopol på salg av e-bøker til bibliotekene gjennom sitt eget selskap Bok-
basen, sier administrerende direktør ved Biblioteksentralen, Børge Hofset.

Forlagene mener  
at gratis utlån av 
e-bøker fra 
bibliotekene vil 
ødelegge privat-
markedet for salg  
av e-bøker. 
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svarte at de ønsket å oversende spørsmå-
let til Bransjerådet for nærmere vurde-
ring.

Uheldig forlagskontroll
Bransjerådet er omtalt i Bokavtalens  
§ 5.3, og er et internt råd opprettet av 
Forleggerforeningen og Bokhandlerfore-
ningen, som består av to medlemmer ut-
nevnt fra hver av de to foreningene.  
Rådet skal evaluere avtalen og gi innstil-
ling til de to foreningene om forhold i 
avtalen som eventuelt bør justeres eller 
reforhandles. Hofset forteller at Biblio-
teksentralen ikke har fått tilbakemelding 
om når Bransjerådet kan samles for å 
 behandle spørsmålet om leveringsplikt.

– Det er åpenbart at forlagene ønsker 
å få full kontroll med levering av e-bøker 
til bibliotek. Vi kjenner godt til at forlage-
ne i det hele tatt er negative til at bibliote-
kene skal kjøpe e-bøker for gratis utlån til 
bibliotekbrukerne. Dette bryter klart med 
bestemmelsene i Lov om folkebibliotek 
der bibliotekene er pålagt en formidlings-
plikt. Hvis forlagene oppnår å etablere en 
slik kontroll, vil de også få full kontroll 
med betalingsbetingelser og andre vilkår. 
Hva dette vil bety på sikt for bibliotekene 
er høyst usikkert, sier Hofset.

Handler om politikk
Spørsmålet om le-
veringsplikt 
handler ikke om 
juss, men om po-
litikk, mener 
Hofset.

– Bokavtalen 
har også bestem-
melser om kon-
kurranse der det i 
§ 1 står at Bokavtalen skal være «en pre-
miss for virksom konkurranse». Bokavta-
len har på mange måter vært verdifull for 
å kunne opprettholde en bokbransje i 
Norge og for å «bevare og utvikle norsk 

språk og litteratur og fremme utgivelse 
og salg av litteratur». Samtidig er avta-
len omdiskutert, siden den gir to le-
dende aktører i bokbransjen stor makt 
til å bestemme remmene for egen virk-
somhet. Konkurransetilsynet er blant 
mange aktører som har vært svært 
skeptiske til avtalen, og for tiden vurde-
rer ESA hvordan avtalen virker for 
norsk økonomi. Avtalens eksistens er 
avhengig av at Kulturdepartementet gir 
dispensasjon fra Konkurranseloven, 
sier Hofset og fortsetter:

– Forleggerforeningens tolkning av 
leveringsplikten er problematisk, da 
foreningen forsøker å tolke avtalen på 
en måte som sikrer egne medlemmer 
(forlagene, red. anm.) klare konkurran-
sefordeler. Dette frykter Biblioteksen-
tralen kan sette hele Bokavtalen i spill. 
Det kan medføre uønskede konsekven-
ser for hele bok- og kulturbransjen i 
Norge.

Biblioteksentralens  
samfunnsoppdrag
Saken ble drøftet på siste styremøte i 
Biblioteksentralen, der styret ba admi-
nistrasjonen om å følge opp saken.

– For Biblioteksentralen handler 
ikke denne saken isolert om å bare få i 
stand avtaler for å kunne selge e-bøker 

til biblioteke-
ne.   Bibliotek-
sentralen er et 
samvirkeforetak 
eid av kommu-
nene og med et 
formål om å 
være et service-
organ for biblio-
tekene. Biblio-

teksentralen drives etter vanlige 
bedriftsøkonomiske prinsipper, men 
har ikke økonomisk fortjeneste i seg 
selv som formål for virksomheten. Bi-
blioteksentralen er således en viktig ak-

tør for kommunene som eiere i kommu-
nenes arbeid med å utvikle bibliotekene 
slik at de blir i stand til å tilby gode 
biblio tektjenester for innbyggerne.

– Biblioteksentralen har et klart sam-
funnsoppdrag utover det å være en  øko-
nomisk aktør. Og vi er på vegne av bibli-
otekene direkte bekymret for hva som 
kan skje på sikt hvis forlagene blir i stand 
til å etablere monopol på salg av e-bøker 
til bibliotekene, sier Børge Hofset, admi-
nistrerende direktør i Biblioteksentralen.

*) Gjeldende bokavtale er inngått mel-
lom Forleggerforeningen og Bokhandler-
foreningen og gjelder fra 1.1.2015 til og 
med 31.12.2018. Avtalen fastsetter over-
ordnede rammer og vilkår for bokbran-
sjen. For nærmere informasjon om gjel-
dende bokavtale, se  http://www.
forfatterforeningen.no/artikkel/bokavta-
len-2015#.WdYWzxEUmUk

Børge Hofset, administrerende direktør ved 
Biblioteksentralen.

Biblioteksentralen 
har et klart 
samfunnsoppdrag 
utover det å være  
en økonomisk aktør.

www.arenamedia.no
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MAGASINER/TIDSSKRIFT,
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Ring 951 05 900, eller se vår hjemmeside.
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– Enkelt fortalt går man fra en modell for 
utlån av e-bøker som er utlånsbasert, 
mens den før var tidsbasert, forklarer den 
administrerende direktøren. Selskapet 
driver allerede bransjens metadatabase, 
bokdatabasen, samt flere søke-, naviga-
sjons- og bestillingstjenester. Nå har de 
også laget en ny plattform for e-bokutlån 
til bibliotekene.

Det er Nasjonalbiblioteket som har 
foreslått en ny modell for bibliotekslisen-
ser av e-bøker, på oppfordring fra Kultur-
departementet.

To modeller
Internasjonalt er det to utlånsmodeller 
som dominerer for e-bøker, nemlig li-
sensmodellen og klikkmodellen. I prøve-
ordningen for salg og utlån av e-bøker i 
norske folkebibliotek har lisensmodellen 
så langt blitt benyttet. Denne modellen 
har store likheter med salg og utlån av 
fysiske bøker, hvor bibliotekene kjøper 
inn et antall lisenser av e-boken, og hvor 
en lisens kun kan lånes av én låntaker av 
gangen. Alternativt til lisensmodellen be-
taler bibliotekene en gitt sum for hvert 
enkelt utlån («klikk») som gjøres av bo-
ken. Nå ønsket Kulturdepartementet alt-
så endringer. Utlånet av e-bøker har 

– Nå kommer løsningen som vil kunne gi biblioteker en bedre oversikt over kostnader og lån  
av e-bøker. Hensikten er å gjøre dem mer tilgjengelig for norske lånere, mener administrerende 
 direktør Bente Franck-Sætervoll i Bokbasen.

Klikk-modell på e-bøker

– Bokbasen i gang

AV CAROLINE M. SVENSEN
JOURNALIST

Vi tror dette systemet 
vil styrke de smalere 
utgivelsene



nemlig hatt en god og stigende vekst si-
den starten i 2013, men fra 2016 og frem 
til nå er denne utviklingen i ferd med å 
flate ut, viser tall fra eBokBib. I 2016 ble 
det lånt ut cirka 550 ulike e-boktitler fra 
norske biblioteker, og ambisjonen er at 
dette tallet skal øke.

Går for klikkmodell
Nasjonalbiblioteket har sagt i en anbefa-

ling at de vil ha en modell som deler til-
gangen til e-bøker i to kategorier, eller en 
slags hybridmodell. nemlig en lisensperi-
ode og en klikkmodell. Det vil bety at i 
lisensperioden får bibliotekene tilgang til 
bøker på to måter, via kulturfond og via 
egne kjøp av bøker. Denne perioden skal 
vare i to år. Etter dette er planen at alle 
titler føres over i en klikkmodell. Klikk-
modellen innebærer at bibliotekene må 
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betale per utlån. Dette er et nytt prinsipp, 
og det kan utelukkende gjennomføres 
dersom prisingen av klikkene/utlånene 
oppfattes som rimelige, ifølge Nasjonal-
biblioteket. Årsaken til de foreslåtte 
endringene er at e-bøkene ikke skal for-
svinne ut av samlingen etter at lisensperi-
oden har gått ut, men at de skal kunne 
bevares over lang tid. Kulturdepartemen-
tet har også et ønske om at staten tar en 
mer aktiv rolle for å bidra til å videreutvi-
kle e-bokutlånet. Nasjonalbiblioteket er 
forøvrig en nasjonal forhandler med for-
lagene på vegne av bibliotekene når det 
gjelder prising av e-bøker.

Ny plattform
Samtidig er det klart at for at et slikt 
nytt lånesystem for e-bøker skal kunne 
implementeres må det helt nye digitale 
løsninger til. Denne typen klikkmodell 
vil forutsette ny infrastruktur for lisens-
administrasjon og løpende rapportering, 
påpeker Bokba-
sen. Også bibli-
otekene har vært 
opptatt av dette 
poenget. 

– Den nye 
modellen stiller 
store krav til 
IT-infrastruktur 
ettersom bibliote-
kene og forlagene 
som tilbyr e-bøkene må være helt synkro-
nisert. Derfor har vi laget en egen it-platt-
form for denne løsningen, forteller Fran-
ck-Sætervoll. Dette skal være et svar på 
bibliotekenes utfordring med den nye 
klikk-modellen siden det vil være et ster-
kere behov for å kontrollere utgiftene til 
utlån av e-bøker i og med at bibliotekene 
nå må kjøpe lisenser.

– I denne portalen vil bibliotekene ha 
mulighet til å ha full kontroll på utgiftene 
fra slike utlån, sier hun.

Kostnadskontroll 
viktig
Den nye utlånsmodellen 
betyr at det vil bli svært 
viktig for det enkelte bi-
blioteket og ha en stram 
kostnadskontroll på inn-
kjøp av e-bøker, for å 
sikre at kostnadene ikke 
blir altfor høye.

Det er forlagene 
som bestemmer selve 
prisen på utlånene av 
e-bøker, men hvor mye 
bibliotekene ønsker å bruke på kjøp av 
e-boklisenser vil variere ut i fra det enkel-
te biblioteks behov. Derfor legger også 
Bokbasens plattform opp til at det er 
hvert bibliotek, eller innkjøpskonsortie 
som selv legger inn tall for hvor mye de 
ønsker å bruke på de ulike e-boksjanger-
ne. Utlånet vil automatisk stoppe opp når 
taket for utlånene er nådd.

– Vi tror dette 
systemet vil styrke 
de smalere utgivel-
sene, fordi platt-
formen i større 
grad gjør det mu-
lig å spre budsjett-
midlene på flere 
ulike titler, forkla-
rer Franck-Sæter-
voll. I praksis vil 

Bokbasens plattform hjelpe bibliotekene 
til å fordele e-bokkostnadene utover året 
slik at man ikke risikerer at alle utlånene av 
en populær e-bok for eksempel forsvinner 
tidlig på året, og dermed blir utilgjengelig 
for videre utlån, sier hun.

Ifølge Bente Franck-Sætervoll innfør-
te Sverige allerede for noen år siden en 
klikk-modell for e-bøker, men det ble 
fort utfordrende å ha kontroll på kostna-
dene for bibliotekene, spesielt når det 
gjaldt populære utgivelser.

– Derfor er det vik-
tig med et verktøy som 
hjelper med å regulere 
kostnadene. Det har vi 
nå laget, sier hun. 

Foreløpig vil e-bøker 
i denne modellen være 
tilgjengelig gjennom te-
lefon og nettbrett via 
appen eBokBib.

Franck-Sætervoll un-
derstreker at hensikten 

med plattformen er at det skal være et flek-
sibelt verktøy, og også gjøre det mulig for 
forlagene å kunne følge med fortløpende 
på hvor mye den enkelte e-boken faktisk 
blir utlånt. Slik statistikk er ikke tilgjenge-
lig i dag. Bibliotekene kan også kjøpe 
e-boklisenser direkte via plattformen.

– Vi tror at denne nye plattformen vil 
bidra til at bibliotekene bruker pengene 
sine på e-bøker mer effektivt, sier hun.

Gratis løsning
Dette er første gang Bokbasen lager en 
slik plattform selv om de jo har lang erfa-
ring med å tilby metadatabaser og bokda-
tabaser til bibliotekene. Selve plattformen 
vil være gratis for bibliotekene å ta i bruk, 
og Bokbasen vil tjene penger på løsnin-
gen ved at forlagene betaler dem en pro-
sentandel for å selge e-bok lisenser.

– Grunnen til at vi syns dette var inter-
essant er at vi allerede er med på å distribu-
ere e-bøker via bokhandlerne, forteller hun. 
Det betyr også at Bokbasen allerede kjenner 
forlagene godt og er i jevnlig kontakt med 
dem. Bibliotekene vil få mulighet til å regis-
trere seg som brukere av den nye plattfor-
men fra november 2017 og starte kjøp av 
lisenser og «klikk» fra 1. januar 2018. 

– Dette er et verktøy vi er svært for-
nøyd med og vi håper at det svarer til bi-
bliotekenes forventninger, sier hun. ■

Bente Franck-Sætervoll, 
administrerende direktør i Bokbasen.

Vi tror at denne nye 
plattformen vil bidra 
til at bibliotekene 
bruker pengene sine 
på e-bøker mer 
effektivt
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Konsulent John Harald Skum og 
bibliotekar Stine Ballovarre ved 
Alta Bibliotek er lett forbauset 

over spørsmålet om tospråklighet. Ja, det 
er jo KLART at de må være det? Alle hyl-

ler er merket på to språk, og de er ikke 
bare bevisste på dette selv, men har til og 
med bidratt til å øke bevisstheten hos 
både lokalbefolkning og samiske forlag, 
mener de å vite. Men de understreker at 

de nok ikke er et fullstendig tospråklig 
bibliotek, men at de har et ønske om å ha 
et godt samisk tilbud i sine tjenester, ved 
å kunne tilby aktuell og ny samisk littera-
tur til sine lånere.

En revitalisering  
av det samiske språket

TEKST OG FOTO: JØRN WAD
FRILANSJOURNALIST

– Det er jo en etablert politikk at Norge skal bidra til en revitalisering av det samiske språket. Vi 
forsøker å bidra til det så godt vi kan. Det er da også skjedd endringer de siste 15 årene.

Skriften på veggen: Alta Bibliotek.

Ildsjeler. Stine Ballovarre og John Harald Skum med eksempler på bøker som finnes både på 
norsk og samisk ved Alta Bibliotek.
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Flytting
– Da vi flyttet til dagens lokaler for en tid 
tilbake, var vi veldig bevisste på dette, 
sier John Harald Skum, som er ansvarlig 
for samisk litteratur ved Alta Bibliotek:

– Til å begynne med var det kanskje 
ikke den helt store responsen, og vi måtte 
virkelig stå på for å få forlagene til å prio-
ritere oss, og holde oss oppdatert når det 
gjelder samisk litteratur. Den skrevne sa-
miske språkkulturen er jo ganske ung: 
Det er bare 100 år siden den første samis-
ke skjønnlitterære boken kom ut.

– Men det har blitt endringer etter-
hvert?

– Ja, det skal jeg hilse og si! Nå får vi 
henvendelser fra de samiske forlagene, og 
arrangementer og boklanseringer står 
nærmest i kø året igjennom. Det er vi na-
turlig nok svært positive til, og jeg synes 
personlig det er utrolig morsomt at vi har 
fått til så mye på de 15 årene jeg har job-
bet med å få inn samisk litteratur, og ikke 
minst å få folk til å låne bøkene, og kom-
me på arrangementene.

Utfordringer
– Hvilke hensyn er det viktig å ta når 
man skal hente fram samisk litteratur, sy-
nes du?

– Saken er at som bibliotek må vi 
selvsagt være svært så markedstilpasset, i 
den betydning at vi må ha tilgjengelig de 
bøker som holder god kvalitet, men også 
bøker lånerne ønsker å lese. Og for det vi 
kan kalle tverrsnittet av den samiske be-
folkningen er det slik at vi også må satse 
på lettleste bøker. Årsaken er at mange 
ikke har så gode leseferdigheter på sa-
misk, og dermed forsøker vi å tilpasse 
tilbudet deretter. Men vi har etter hvert 
fått inn et ganske bredt utvalg av dette, 
og vi jobber som sagt aktivt for å ta inn 
flere bøker.

Samarbeid
– Hvordan er samarbeidet med skolene?

– Det synes vi er veldig bra, sier Stine 
Ballovarre. Hun viser til et utstrakt sam-
arbeid med skolene og barnehagene i 
Alta. Biblioteket har en egen samisk lære-
middelavdeling som lærerne har tilgang 
til.

– Så vi synes selv at vi har fått mye ut 
av de 15 årene John Harald har jobbet 
med dette hos oss. Han har stadig pro-
sjekter på gang, og det er jo også blitt slik 
at folk, forlag og kulturinstitusjoner 
kommer til oss og spør om vi har eller 
kan skaffe bøker eller ha tilstelninger. Og 
vi har som sagt lagt opp til at dette skal 
være en viktig del av arbeidet vårt, så hos 
oss er det ja hele veien, smiler hun.

En god blanding
– Er det mest norsk eller er det samisk 
litteratur som er mest i fokus hos dere?

– Vi har vel en ganske god blanding, 
sier de to. Men må likevel innrømme at 
det nok er en viss overvekt av norske 
forespørsler. Likevel er de tydelige på at 
det er veksten i den samiske bevisstheten, 
og samtidig det tilgjengelige materialet 
på samisk som er viktig for dem:

– Når vi ser historisk på dette, har det 
blitt en utrolig bra og variert boksamling. 
Vi er kanskje spesielt stolte av samlingen 
vår av barnebøker, som har blitt svært 
bra. Så vi speiler på den måten befolk-
ningen vi er satt til å tjene. Faktisk er det 
slik at vi har ganske så bra gjennomslag 
hos de samisktalende barna, og derfor er 
det utrolig spennende å merke seg utvik-
lingen også hos forlagene og de som job-
ber med kultur i distriktet. Som sagt 
måtte vi jobbe ganske intensivt med å få 
dem til å legge merke til oss og følge oss 
opp til å begynne med, og da er det vel-
dig hyggelig å legge merke til at situasjo-

nen i dag er så utrolig annerledes. Nå er 
vi de første som får høre om nye bokpro-
sjekter, og vi blir hele tiden oppdatert på 
hva som er i gjære på kulturfronten, un-
derstreker de to.

Samisk barnehage
– Hva med de aller minste, er de å se på 
biblioteket?

– Å ja da, vi har både en samisk og 
flere norske barnehager her, som alle er 
innom med jevne mellomrom. Det at vi 
har en samisk barnehage har nok skjerpet 
oss litt ekstra, slik at vi som sagt er svært 
stolte av samlingen av barnebøker på sa-
misk. Her har vi mange lokale historier, 
noen bygget på gamle overleveringer, an-
dre er helt nye. Noen bøker er også over-
satt, slik at vi har en fin spredning, slår de 
fast.

– Er dette en del av revitaliseringen av 
det samiske språket?

De to ser litt på hverandre, tenker 
gjennom det og sier nesten samtidig:

– Alt det vi har snakket om til nå, bi-
drar vel til en revitalisering av det samis-
ke språket, gjør det ikke? Historisk sett 
har det jo vært norsk som skulle domine-
re, og det har storsamfunnet mer eller 
mindre lykkes med. Men det vi ser nå, er 
at samisk på flere fronter viser seg å være 
levedyktig, så det skal bli utrolig spen-
nende å følge utviklingen fremover.

– For med en revitalisering av språket 
tenker vi oss at det vil føre til at man også 
får en oppblomstring av skapende kunst, 
også skrivende kunst som en del av nett-
opp denne nye trenden. Og da skal vi 
være på plass for å bidra til å forvalte den 
nye kulturskatten som skapes, sier de to 
til slutt. ■
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gjevmildt: Når Bill og Hillary 
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Hillary Clinton og utanriksminister Børge Brende på «Cookstoves Future Summit» i New York i fjor.  Foto: NTB scanpix
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AV GRETE BERGH
DAGLIG LEDER OG KONSULENT I GRETE BERGH AS

Jeg vil gjerne understreke at det er den 
kloke lederen som vinner både de an-
satte og befolkningens tillit, og forhå-

pentligvis også den overordnede lederens 
tillit. Hva er så klokt lederskap? «Klokt 
lederskap innebærer å lede etter de fire 
klassiske dydene klokskap, rettferdighet, 
selvbesinnelse og mot» sier Ellingsen 
(2016, s. 124).

Klokskap kan jo høres gammeldags 
ut, og noe som ikke hører sammen med 

herskende konsepter som målstyring og 
rapportering som det er mye av i norske 
kommuner for tiden. Også bibliotekene 
må bruke sine ressurser strategisk riktig 
slik at man får mest mulig ut av dem. 
Men i motsetning til det meste av offent-
lig virksomhet så ønsker bibliotekene 
flest mulig brukere, og er nettopp opptatt 
av hvordan man skal nå fram til innbyg-
gerne med sine tilbud av kultur, kunn-
skap, opplevelse og dannelse. Der kan det 

ligge en kime til motsetninger mellom 
kommunen som en byråkratisk organisa-
sjon og biblioteket som en serviceinnstilt 
organisasjon.

Ellingsen viser til Brunstad som sier at 
«Klokskap dreier seg om å gjøre de riktige 
valgene, med hjelp av de riktig midlene, 
til riktig tid og med det for øyet å realise-
re det gode, slik at en selv og andre kan 
leve godt med konsekvensene. Den kloke 
er ikke bare årvåken overfor det som 

Hvordan bli den kloke lederen?
Når man har blitt biblioteksjef, må man vise seg tilliten verdig. Det er blant de ansatte i biblioteket 
og i forhold til egen overordnede leder og politikere at man må vise at man kan være leder. Da må 
man posisjonere seg, men også vise at man er en klok leder.

Artikkel 2 om å være ny som leder

Vinneren. Det er den kloke lederen som vinner både de ansattes og befolkningens tillit.
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skjer, men også overfor det som kan 
komme til å skje» (Ellingsen s. 124).

Rettferdighet dreier seg om å vise rett-
ferdighet overfor de ansatte. De ansatte 
må bli sett og hørt, bli involvert i beslut-
ninger, få informasjon, støtte og opp-
muntring. Lederen må bestrebe seg på å 
fremstå som en god rollemodell.

Selvbesinnelse handler om hvordan 
lederen utøver sin makt. Lederen må vise 
måtehold og gi plass til de ansatte slik at 
de får bruke sine talenter og utvikle sin 
motivasjon. 

Den siste dyden, mot, handler om 
nødvendigheten av å ta beslutninger. 
Som ny leder må man kanskje likevel 
vente til man har oversikten, og kan ta 
beslutningen i det riktige øyeblikket.

Lederrollene
Ettersom det å bli biblioteksjef, for de 
fleste, krever en beslutning om å tre ut av 
den faglige rollen, og inn i en lederrolle, 
så kan det være interessant å se litt på uli-
ke lederroller, personligheter eller kom-
petanser. Lederrollene slik de er satt opp i 
Competing Values Framework-modellen 
(Cameron og Quinn) skiller mellom fire 
ulike roller eller kompetanser; rollen som 
tilrettelegger, som administrator, innova-
tør eller konkurrent.

Jeg stilte noen biblioteksjefer spørs-
mål ut fra disse rollene/kompetansene. 
Spørsmålene er gjengitt under: 

«Hva er viktige/de viktigste områder 
for deg som leder? Man skiller ofte mel-
lom ulike roller/lederkompetanser. De 
fleste vil ha noe av alle rollene, men si noe 
om hva du vektlegger mest og minst. 
Gjerne hvorfor. (Det er ulike inndelinger 
av dette. Jeg har satt opp en under som 
jeg har tilpasset til bibliotekledelse):

a. Tilretteleggeren er opptatt av sam-
arbeid med andre, lede team, lede og bi-
dra til den enkeltes faglige/personlige ut-
vikling, gi støtte og tilbakemeldinger til 
de ansatte. Opptatt av at de ansatte må 
trives for å gi gode bibliotektjenester. 

b. Administratoren er opptatt av 
analyse, strategier, utvikle gode systemer 
og rutiner, koordinere, lede prosesser, 
måle resultater, rapportering. Har fokus 
på administrasjon og på å bruke ressurse-
ne riktig for å gi et godt bibliotektilbud. 

c. Innovatøren leder gjennom utvik-
ling og innovasjon, fremmer et utviklende 
og kreativt miljø, er tydelig på visjon og å 
utvikle klare strategier. Han eller hun er 
opptatt av kontinuerlig forbedring, og 
oppmuntrer de ansatte til utvikling og 
utprøving av nye ideer, tillater læring 

gjennom prøving og feiling. Opptatt av å 
utvikle bibliotekets tjenester, prøve ut 
nye ideer, ta i bruk ny teknologi.

d. Konkurrenten setter ambisiøse 
mål, opptatt av at biblioteket skal yte best 
mulig tjenester, god ressursutnyttelse.»

Biblioteksjefene jeg har spurt og fått svar 
fra, er de samme som i forrige artikkel: 
Beate Aakerøy, Tone Moseid, Ib Aarmoe, 
Monica Skybakmoen og Ola Eiksund, i 
tillegg Paul Henrik Kielland i Tromsø 
som ikke var med i forrige artikkel. De er 
overraskende enige om at det er rollen 
som tilrettelegger og innovatør som er de 
viktigste rollene eller kompetansene, selv 
om det er noen nyanser i hva de vektleg-
ger. Ib Aarmoe sier at hans stilling som 
biblioteksjef er av overordnet og adminis-
trativ karakter der avdelingslederne har 
delegert ansvar for sine folk og penger. 
Men han er opptatt av at alle ansatte skal 
trives. «En ansatt som trives er jo dobbelt 
så produktiv som en misfornøyd – 
minst!»

Tone Moseid sier at for henne er rol-
len som tilrettelegger og innovatør de 
viktigste rollene og at de to er uløselig 
sammenkoplet hvis man skal oppnå re-
sultater. Siden det er gjennom andre man 
oppnår resultater, er de ressursene man 
har i personalet kanskje det viktigste 
verktøyet. «Som tilrettelegger dreier det 
seg også om å utfordre og peke ut retnin-
gen vi skal gå, og ikke bare være en støt-
te.»

Rollen som innovatør er en forutset-
ning for fornyelse og måloppnåelse. Tone 
Moseid sier at «det mest krevende er å 
sørge for at hele personalet opplever at de 
er med på å utforme både visjoner og nye 
strategier.» Ib Aarmoe sier at det er rollen 
som innovatør som ligger hans hjerte 
nærmest, og at han motiveres veldig av å 
utvikle noe videre. I ledertypeundersø-
kelser pleier han å komme ut som en-
dringsagent. Det gjorde også at han tak-
ket ja til å bli biblioteksjef i Fredrikstad 
og ble motivert til den «litt uoverkomme-
lige oppgaven med å jobbe for et nytt ho-
vedbibliotek i Fredrikstad.»

Monica Skybakmoen sier at «jeg anser 
meg selv for å være mest entreprenør/inn-
ovatør – for det er det jeg liker å drive 
med. Jeg er opptatt av utvikling, innova-
sjon, teste ut nye ideer og har en filosofi 
om at det er bedre å ha prøvd noe og mis-
lyktes, enn å la være å ha prøvd. Dette 
gjelder også mine ansatte. Jeg sier sjelden 
nei til en ny og vill idé. Jeg er også en til-
rettelegger. Jeg liker å bidra til samarbeid, 

Hvordan bli den kloke lederen?

at den enkelte får utvikle sine gode sider 
(heller det enn å ha fokus på de dårlige!) 
– og gjennom å utvikle de ansatte alene 
eller sammen så blir tjenesten vi skal yte 
enda bedre.»

Men selv om rollen som tilrettelegger 
og innovatør står sterkt hos de spurte, så 
er på ingen måte rollen som administra-
tor uviktig. Det er gjennom denne at bi-
blioteksjefen administrerer, dokumente-
rer og argumenterer, og driver med 
økonomi- og målstyring. «Dette er ofte 
eneste måten å dokumentere god kvalitet 
i tjenesten på og trengs jevnlig for å vise 
resultater, veien videre og for å kunne en-
dre retning», sier Monica Skybakmoen. 
Tone Moseid sier at hun mener dette 
først og fremst er et styringsverktøy. Må-
ling og rapportering er viktig, det er nød-
vendig for å definere mål og nå dem. Be-
ate Aakerøy vektlegger betydningen av 
administratorrollen, av å jobbe strategisk 
ut fra de behov samfunnet rundt har, og 
å sørge for god struktur og målretting av 
arbeidet. Hun er opptatt av å bruke bi-
bliotekets ressurser på best mulig måte 
og vil gjerne kunne dokumentere dette 
gjennom bedre KOSTRA-tall. Veien dit 
går gjennom strategisk jobbing og valg av 
retning for biblioteket. Beate Aakerøy 
understreker at disse lederrollene går noe 
over i hverandre. Hun sier at «i arbeidet 
med plan og strategisk ledelse oppmun-
trer jeg absolutt også til innovasjon og 
det å prøve ut nye ideer, og implisitt i fo-
kus på ressursutnyttelse ligger for eksem-
pel også utvikling av de ansattes kompe-
tanseutvikling, som jeg også er opptatt 
av.»

Rollen som konkurrent er det van-
skeligere å kjenne seg inn i. Flere ser den-
ne som en del av rollen som tilrettelegger. 
Men Tone Moseid ser betydningen av at 

Lederkompetanser Competing Values Framework 
(basert på Cameron og Quinn 2013) (Ellingsen 
2016, s. 39).
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biblioteket tydeligere må kommunisere 
hva man oppnår og bidrar til, som byut-
vikling, folkehelse, demokratisering, in-
tegrering og leseferdigheter. Det er noe 
av det samme Beate Aakerøy er inne på 
når hun nevner betydningen av å vise hva 
biblioteket oppnår gjennom god res-
sursutnyttelse og gode KOSTRA-tall. I 
modellen Competing Values Framework 
har administratorrollen fokus på interne 
forhold, mens konkurrentrollen har fo-
kus på eksterne forhold og brukerne.

En tolkning kan være at biblioteket 
må konkurrere om ressurser i kommu-
nen (administratorrollen), og de må også 
konkurrere om folks tid og oppmerk-
somhet (konkurrentrollen). 

Dette er ingen statistisk undersøkel-
se, men blant de som her er spurt er det 
flest biblioteksjefer som vektlegger rollen 
som tilrettelegger og innovatør. Ut fra 
forholdene kan også rollen som adminis-
trator være den viktigste til tider. Men 
alle rollene og kompetansene må være 
med for at man skal være en fullverdig 
leder. I større organisasjoner kan flere 
personer i ledergruppen fylle de ulike 
rollene, men det er viktig at biblioteksje-
fen kan være en utvikler og innovatør 
som kan vise vei for bibliotekets utvik-
ling. Samtidig må biblioteksjefen inngå i 
et samspill med egen ledelse og politikere 
som forhåpentligvis også er opptatt av 
bibliotekets utvikling. Biblioteksjefen er 
sjef for biblioteket, men også en mellom-
leder i kommunen. 

Organisasjonsendringer
Flere av biblioteksjefene har erfart at det 
har vært nødvendig å endre organisa-
sjonsstrukturen og etablere en ny leder-
gruppe. I de mindre bibliotekene er det 
ingen ledergruppe. Det kan også være en 
god struktur, men det betyr at bibliotek-
sjefen må forholde seg direkte til alle an-
satte.

I Fredrikstad ble det i tillegg til øvrige 
avdelinger opprettet en egen utviklings-
avdeling med en ny avdelingsleder for å 
få større fokus på utviklingsoppgavene. I 
Tønsberg kunne Tone Moseid som ny bi-
blioteksjef sette sammen et nytt leder-
team da flere avdelingsledere sluttet om-
trent samtidig for å gjøre andre ting. Det 
nye lederteamet ble rekruttert delvis in-
ternt og delvis eksternt. Et lederteam 
som drar i samme retning har vært helt 
avgjørende for at de har klart en omfat-
tende endringsprosess med svært gode 
resultater, til tross for massive budsjett-
kutt, sier Tone Moseid.

Også i Arendal har de vært gjennom 
større organisasjonsendringer. Dette har 
skjedd som svar på utfordringer som hele 
ansattgruppa har vært med på. Gjennom 
gode prosesser med samspill og åpenhet 
var det stor tilslutning til den løsningen 
som ble valgt. 

Kommunikasjon og endring  
av organisasjonskulturen
I forrige artikkel skrev jeg en del om or-
ganisasjonskulturen i bibliotekene. En ny 
leder vil måtte identifisere den kulturen 
man kommer inn i. Hvis det er behov for 
å endre denne kulturen, så må lederen 
også identifisere hvilke virkemidler man 
har for dette. En organisasjonskultur kan 
ikke vedtas, men den kan påvirkes, og le-
deren bør ha eller skaffe seg tilstrekkelig 
makt og innflytelse til å kunne endre 
denne i positiv retning. 

Kommunikasjon er limet i organisa-
sjonen, gjennom dialog blir de ansatte 
sett og hørt. For å bli kjent med de ansat-
te, må lederen legge vekt på å lytte aktivt. 
Det er viktig å stille åpne spørsmål, ikke 
tro at man kjenner svarene. Det er også 
viktig å bli bevisst sin egen kommunika-
sjon og sine egne tolkninger. I Elverum 
har de satt det i system og gjør det slik:

«Vi har derfor minst to ganger i året 
HMS-samtaler hvor alle ansatte ved bi-
blioteket deltar. Verneombud og leder 
velger ut tema/vinkling som har med det 
psykososiale arbeidsmiljøet å gjøre (f.eks. 
«Hva er en god dag på jobben for meg?», 
«Hvordan gi vi hverandre tilbakemeldin-
ger?») og så setter vi av god tid til å snak-

ke om dette. På den måten blir vi kjent 
med hverandres måter å kommunisere på 
og kan luke bort en god del misforståel-
ser» (Monica Skybakmoen).

Noen steder kan det være behov for å 
ta noen grep for å endre organisasjons-
kulturen. Som ny leder kan man oppdage 
at det finnes en eller flere uformelle lede-
re som har vært vant til å prege organisa-
sjonen, det kan være både på godt og 
ondt. En uformell leder som deler sin 
kunnskap og viser omsorg for sine kolle-
ger, vil være en positiv person for organi-
sasjonen. Men en uformell leder som ut-
øver makt på en negativ måte, vil kunne 
få uønsket makt over sine kolleger og kan 
skape frykt. Da kan det være slik at bare 
de som er enig med den uformelle lede-
ren, føler at de kan gi uttrykk for sine 
meninger. Å avdekke de uformelle makt-
strukturene i en organisasjon kan ta tid. 
Men hvis man iakttar dette ved møter o.l. 
bør man som biblioteksjef legge til rette 
for at flere får komme til orde. Det kan 
gjøres på ulike måter. For at alle ansatte 
skal kunne trives og være motiverte for 
jobben, er en viktig oppgave for biblio-
teksjefen å vise vei for hvordan man øn-
sker at man skal kommunisere og sam-
handle. Det kan være nødvendig å skaffe 
seg et større handlingsrom som leder ved 
klart og tydelig å si fra hvordan man vil 
ha det. Ledelsesforskeren Tian Sørhaug er 
bl.a. opptatt av at lederen må ha nok 
makt til å stoppe det han kaller volden i 
organisasjonen, dvs. å sette grenser for 
uønsket atferd (Sørhaug 1996). For å 
kunne gjøre dette, må lederen både ha 
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nok makt og nok tillit i organisasjonen. 
Det kan være en vanskelig balanse. En 
annen sak er det hvis det er lederen som 
utøver «volden» i organisasjonen. 

Som leder har man både formelle og 
uformelle virkemidler til å påvirke kultu-
ren, bl.a. gjennom hvordan arbeidet or-
ganiseres og måten dette gjøres på. Det 
kan også skje ved at man tar opp spørs-
mål både i plenum og med den enkelte. 
«Som ny sjef kan du begynne å påvirke 
bedriftskulturen, gjennom målbevisst 
jobbing både i plenum og mot den enkel-
te. Hvordan vil vi ha det? Hvordan kan vi 
få det sånn? Hva må til? Diskutere etikk. 
Skape refleksjon. Endring av kultur er et 
langsiktig prosjekt» (Ib Aarmoe).

I prosesser med endring er det viktig 
at man får kommunisert hvorfor 
endringene er nødvendige og hva som er 
målet med endringen. Endringer må be-
grunnes. «Jeg er vel litt som en krysning 
av en bruktbilselger og vekkelsespredi-
kant når jeg vil kommunisere behov for 
forandringer», sier Ib Aarmoe. Det er 
viktig at de ansatte får delta i prosessene 
fram til beslutninger. Dette kan gjøres 
ved å sette ned arbeidsgrupper der det er 
ulike syn representert. Slik viser man re-
spekt for ulike synspunkter. På den må-
ten kan man sikre at man får fram motar-
gumenter og kritiske spørsmål og får 
drøftet disse. Det kan også være nyttig å 
forankre større prosesser og beslutninger 
oppad i organisasjonen. Når beslutnin-
gen til slutt blir tatt av biblioteksjefen, så 
har prosessen forhåpentligvis vært så god 
at dette ikke utløser omkamper hos dem 

som ikke er enig. Andre ganger kan det 
være beslutninger som blir tatt utenfor 
biblioteket, og som biblioteksjefen og de 
ansatte må finne best mulige løsninger 
på. Ikke sjelden kan det dreie seg om 
nedskjæringer i budsjettet. 

Gleder og utfordringer  
som biblioteksjef
Intervjuene med biblioteksjefene avslut-
tes ved at jeg har spurt dem om «Hva er 
de største gledene og utfordringene ved å 
være biblioteksjef?

«Den største gleden er å se at vi lyk-
kes, og at vi drar lasset sammen. Det at vi 
deler seieren er viktig. Utfordringen er 
nok at ting tar tid, og at av og til er det de 
små tingene som er vanskelige å få gjen-
nomført, av en eller annen merkelig 
grunn. Utfordringen kan også være å få 
til et bedre samarbeid på tvers i den kom-
munale organisasjonen» (Tone Moseid).

«Jeg syns også at det å ha «alle som 
bor i landet» som brukere er en flott for-
mulering og som gir oss mulighet til å 
tenke stort. Det er knyttet et stort sam-
funnsoppdrag til det å være biblioteksjef 
og ha ansvar for å ivareta demokratiet, 
informasjonstilgang og være kultur- og 
litteraturformidlere.

Man må være glad i folk for å jobbe i 
folkebibliotek – og man må like å hjelpe 
alle slags mennesker. Folkebiblioteket har 
stor tillit blant befolkningen og det er et 
stort ansvar. Og som biblioteksjef er man 
ansvarlig for alt dette!» (Monica Skybak-
moen)

«For meg er det gleden ved å kunne 

tilby gode tjenester og gode opplevelser, 
som beriker livet til innbyggerne. Å gjøre 
en forskjell. Å oppleve hvor takknemlige 
brukerne er. Å se stjerner i blikket til en 
barnelåner. Utfordringene går mer i ret-
ning av å slåss med vindmøller i byråkra-
tiet, slåss for større budsjetter, slåss for 
gjennomslag for nye tanker og idéer. Å 
aldri gi opp» (Ib Aarmoe).

«Største utfordring: «prestasjons-
angst» akkurat når jeg/vi skal i gang med 
noe nytt. Største gledene: at jeg hver dag 
gleder meg til å gå på jobb, gode kollega-
er og spennende og interessante opp-
gaver» (Ola Eiksund).

«Jeg har arbeidet i mange typer kom-
munale tjenester. Det å drive et godt bi-
bliotek, er en av de mest takknemlige 
oppgavene du kan ha. Folk som bruker 
tjenestene føler at vi bidrar til å berike 
deres liv. Vi har klart å bygge opp en po-
pulær og anerkjent tjeneste. Brukerne er 
fornøyde og politikerne er fornøyde. Er 
det rart det er et arbeid fylt med glede?» 
(Paul Henrik Kielland). ■

Litteratur: 
Ellingsen, A. (2016). 100-dagerskoden; 
hvordan mestre ny lederrolle og unngå 
fallgruver. 2. utg. Oslo: CappelenDamm.
Sørhaug, Tian (1996). Om ledelse; makt 
og tillit i moderne organisering. Univer-
sitetsforlaget. 

For omtale av referansene i teksten, se 
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Det er en imponerende rapport. 
Den er på nesten 500 sider og er 
skrevet av en rekke eksperter og 

fagfolk innenfor fagområder som grenser 
inn mot eller overlapper biblioteksekto-
ren. Skribentene gir sitt bilde av utvalgte 
områder der utviklingen kan komme til å 
få betydning for bibliotekene. Utdan-
ningsbehov, opphavsrett, demografi, in-
tegrasjon, digitalisering, skolebibliotek, 
universitets- og høgskolebibliotek, og 
selvsagt folkebibliotekets plass i det hele, 
er noen av de stikkordene som kan bru-
kes for å karakterisere innholdet i rappor-
ten.

– Et stort og alvorlig oppdrag
(Epost-intervju med nasjonalbibliotekar 
Gunilla Herdenberg, 9. oktober 2017.)
– Det er lagt ned et enormt arbeid i denne 
omverdensanalysen. Hvorfor besluttet dere 
å bruke en så ressurskrevende metode? Det 
hadde vært langt enklere å nedsette et ek-
spertutvalg og utformet strategien internt i 
Kungliga Biblioteket?

– Regeringen har lagt stort allvar på 
detta uppdrag, och gett KB gott om tid. 
Vi kommer i formulerandet av själva stra-
tegin, som kommer att bli kort, utgå från 
mycket av det vi redan vet, som utretts 
och beforskats. Men vi såg det som an-
geläget att få ettbrett perspektiv utifrån 
på biblioteken. Den första lägesrapporten 
för ett er sen var mer inifrån och ut, nu 
var det utifrån och in. Ska vi komma med 
ett trovärdigt och slagfärdigt underlag till 
strategi måste det baseras på ett gediget 
underlag.

– På hvilken måte vil dere bruke rapporten 
i det videre arbeidet med å utforme en na-
sjonal bibliotekstrategi?

– Den na-
tionella stra-
tegin kom-
mer att följa 
modellen för 
andra natio-
nella strategi-
er. Kortfattat, 
högst 25 sior 
inklusive bil-
der, som går 
igenom vär-
deringar, ut-
maningar, 
mål och åt-
gärder. Om-
världsanaly-
sen och lägesrapporter, samt de depescher 
utredningen fått in kommer att utgöra ett 
mycket konkret underlag för strategin, 
som kommer att ha fem målområden: ut-
bildning, tillgänglighet, demokrati, digita-
lisering och infrastruktur.

– Dere operer med et visjonsmål på 2030. 
Noen vil si at det er vanskelig å tenke 12 år 
fram i tid, hva sier du til det?

– Många andra strategier har 2030 
som mål. För 12 år sen fanns inte iPhone 
eller smarta telefoner. Vad finns om 12 
år? Det är tillräckligt långt borta för att 
vara utmanande, men tillräckligt nära för 
att ändå gå att greppa. Det är helt enkelt 
ett realistiskt mål.

– Det er nylig bevilget til sammen 750 mil-
lioner kroner til svenske bibliotek over en 
treårsperiode. På hvilken måte vil det på-
virke arbeidet med strategien?

– Det ger strategiarbetet en unik 
kraft. Få gånger i ett utredningsarbete får 
utredarna muskler att redan under gång 

komma med konkreta reform- och åt-
gärdsförslag. KB kommer nu i samverkan 
med strategins sekreteriat och Kulturrå-
det att ansvara för fördelningen av pen-
garna, avsedda för ökad tillgänglighet, 
men på ett sådant sätt att de används stra-
tegiskt och med strategins överväganden 
som utgångspunkt.

– Har Kungliga Biblioteket, som Sveri-
ges nasjonalbibliotek, noen særlige ønsker 
eller visjoner som dere ønsker å skrive inn i 
den kommende strategien?

– Vi ser att rollen just som nationalbi-
blotek behöver stärkas och konkretiseras. 
Nationalbiblioteket ska ge ett stöd för 
alla bibliotesslag att verka mer effektivt 
och tillgängligt. ■

Statsmaktene er en betegnelse 
brukt om statlige organer knyttet 
til styringsfunksjoner de har i 
et politisk system. 
De tre statsmakter er: 
– den regel-lagende (lovgivende) 
– den regel-iverksettende (utøvende)  
– den regel-kontrollerende (døm-
mende)  
Iblant kalles pressen eller media 
«den fjerde statsmakt». Det tenkes 
da på dennes rolle som opinions-
formidler og -skaper.  
Når omverdensanalysen heter 
«Den femte statsmakten», er det et 
signal om at biblioteket ses på som 
en viktig instans for å sikre 
borgerne nøytral og allsidig 
kunnskap for at borgerne skal 
fungere nettopp som borgere i 
samfunnet.

Biblioteket som  
den femte statsmakten
Hvilke utfordringer og muligheter står bibliotekene overfor, spør man seg nå i Sverige i forbindelse 
med utforming av en nasjonal bibliotekstrategi. Et forsøk på å gi svar er nå samlet i rapporten «Den 
femte statsmakten», som ble offentliggjort 13. september.

AV ODD LETNES
REDAKTØR

Sveriges nasjonalbibliotekar, 
Gunilla Herdenberg.
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Jørn Singdahlsen på Sortland Biblio-
tek er en del av «Kulturfabrikken», 
det sentrale kulturhuset i kommu-

nen. Flyktningmottaket han sikter til, 
ligger på Stokmarknes, en times busstur 
unna. Eller enda viktigere i denne sam-
menhengen: En biltur unna.

Veien til førerkortet
– Ja, det er helt riktig. De aller fleste av 
dem som kommer, vil jo gjerne ha seg fø-
rerkort. Kanskje før de har tilegnet seg 
språket, til og med. Og kanskje siden vi 
ligger i lokalet hvor også voksenopplærin-
gen foregår, er det naturlig at de søker seg 

til oss. Vi har noen eksemplarer av boken 
på arabisk, men det er også alt. 

– Er ikke det nok?
– Nei, det er jo noe vi bare har tatt oss 

til, og vi forsøker oss fram hele tiden. 
Men både jeg og mine kolleger her på bi-
blioteket tenkte at det måtte gå an å lage 

Vi burde vært på  
kurs alle som en

TEKST OG FOTO: JØRN WAD
FRILANSJOURNALIST

– Det er virkelig sant: Vi burde vært på kurs, alle som en. For når vi har et flyktningmottak så nær 
som vi har, er det klart at vi får spesielle utfordringer. Og dem er det ikke uten videre sikkert at vi 
greier å løse.

Flere språk. Veien til førerkortet kan bli vel lang når man ikke har nok tilgjengelig studiemateriell, mener Jørn Singdahlsen.
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en App, slik at mange fler hadde en en-
klere tilgang til disse bøkene, men det 
koster jo penger. Så vi sendte inn en søk-
nad til Nasjonalbiblioteket om støtte til 
et slikt prosjekt, uten hell.

– Hvorfor fikk dere ikke støtte?
– Nei, den som visste det. Jeg vil ikke 

spekulere i hvorfor.

IT-kompetanse
– Men dere kunne ha laget alt sammen selv, 
om dere bare hadde fått bevilgningene?

– Vel, vi er litt heldige her på huset, 
og har ganske bra IT-kompetanse. Meg 
selv inkludert, faktisk. Jeg jobbet tidligere 
i forsvaret med IT, og i tillegg er det en 
person til her som sikkert også kunne bi-
dratt. Og så hadde vi nok hatt bruk for 
noe ekstern kompetanse også. Men poen-
get var å gi de som kommer en sjanse ved 
å yte den servicen de virkelig etterspør 
hos oss, i tillegg til å få kopiert alt de tren-
ger av forskjellige papirer, nemlig hjelp til 
å få tilgang på teorien til førerprøven på 
et språk de forstår. Noen kan riktig nok 
litt engelsk, men det er nok ganske så 
marginalt for de fleste, sier han ettertenk-
somt.

– Har virkelig ingen av dem som kom-
mer, kjørt bil før?

– Joda, mange har årevis med bilerfa-
ring fra sine hjemland, for eksempel dem 
som kommer fra Syria. Men det hjelper 
ikke her i landet: Her må man gå opp til 
ny prøve både teoretisk og praktisk, og 
det er jo ikke så enkelt, om man ikke får 
tak i læremidler. Vi har som sagt noe, 
men ikke akkurat flust. Faktisk har vi 
vært inne på tanken på å knytte til oss 
noen med arabisk kompetanse også. Det 
har imidlertid blitt med tanken, for igjen 
støter vi jo på pengeproblematikken, for-
klarer han.

Regionbibliotek
Biblioteket på Sortland er et regionbibli-
otek for Vesterålen, og har rundt 45000 
utlån hvert år, så det er et relativt stort 
bibliotek i distrikts-Norge. Ikke alle 
kommunene i regionen har bibliotekut-
dannet biblioteksjef, og det synes han er 
synd. Han mener at det er minst like vik-
tig som for andre yrker at bibliotekar er 
en beskyttet tittel, og at nettopp dette 
burde tilsi at man sørget for å ha sjefer 
med riktig utdannelse. Men det er van-
skelig å få til overalt, erkjenner han: Det 
er nemlig få utdannede som ønsker å job-
be så langt unna de store byene i deltids-
stillinger, (f. eks. 50% stillinger), så der-

med blir resultatet deretter: Man har 
mangel på kvalifiserte folk, rett og slett.

– Likevel er dere så aktive og ønsker å 
bidra ikke bare til den allerede eksisterende 
befolkningen, men også til dem som an-
kommer?

– Ja, jeg mener fortsatt at vi burde 
kunne få til en løsning der man kunne 
gjøre enkelte viktige bøker for dem som 
sitter i mottak tilgjengelige. Det betyr i så 
fall at de burde vært oversatt på mange 
forskjellige språk. Og jeg ser rent praktisk 
på dette: For å sette det på spissen, kunne 
vi nesten ha brukt google translate for å få 
dette til. Joda, jeg vet at det er mange som 
ville ha reagert på det, og jeg er også helt 
sikker på at det ville kunne vært noen 
skjønnhetsfeil som vi måtte ha luket 
vekk. Derfor ville nok en del hevde at 
man burde satse på en kvalitetsriktig 
oversettelse med statsautoriserte tolker 
som gjorde jobben. Og folk skal ha be-
talt, så det hadde blitt temmelig dyrt. Jeg 
skjønner det også, sier han ettertenksomt.

Inntil videre greier man seg med de 
utgavene man har, og de er mer eller min-
dre utlånt hele tiden. For det kommer 
stadig nye asylsøkere, og det blir neppe 
lavere etterspørsel etter opplæringsbøker 
til førerprøven med det første. ■

  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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Undersøkelsen er omtalt av Inga 
Lena Grønlund og Hege Kristin 
Ringnes i en artikkel om fagbiblio-

teket som sosial og emosjonell arena. Artik-
kelen er å finne i den nye boka «Det åpne 
bibliotek: Forskningsbibliotek i endring» 
som nylig utkom på Cappelen Damm aka-
demisk – og i Open access-utgave.

Boka er et resultat av et samarbeids-
prosjekt om åpenhet i fag og forsknings-
bibliotek, som ble initiert på Hum-sam-
biblioteket på UiO i 2014. Boka er 
redigert av Astrid Anderson og Cicilie 
Fagerlid som er sosialantropologer, sosio-
logen Håkon Larsen samt Ingerid Strau-
me som er leder av det nyopprettede skri-

vesenteret på HumSam-biblioteket. Boka 
griper fatt i viktige utviklingstrender i 
fag- og forskningsbibliotekene og er en 
bok som bør få stor utbredelse blant de 
som er opptatt av høyere utdanning. I til-
legg bør også folk med tilhørighet til fol-
kebibliotekene lese boka. Til nå har mye 
av forskningen som det fysiske bibliote- 

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

Her inne skinner alltid solen
Samme hvor mye det regner, her inne skinner alltid solen – svarte en student på brukerunder-
søkelsen som ble gjennomført på UBBSV – Universitets biblioteket i Bergen sitt samfunnsviten-
skapelige bibliotek (bildet).

Et staselig universitetsbibliotek 
frambringer aspirasjon, drømmer og 
imaginasjon – et ønske om å transforme-
re seg selv blant bøker og kunnskap.
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ket, handlet om folkebibliotek. Vi er flere 
som har etterlyst forskning på fagbiblio-
teket som møteplass. Det får vi en opp-
start på, med denne boka.

Fag- og forskningsbibliotek er mang-
foldige. Hovedfokus i boka handler om 
biblioteket i universitets- og høgskolesek-
toren, som redaktørene sier har ansvaret 
for å være «forskningens hukommelse». 
To kapitler dreier seg om Nasjonalbiblio-
teket som nasjonens hukommelse. 

Boka har tre hovedtema: Digitalise-
ringa og åpen tilgang til kunnskapskilder. 
Dernest begrepet informasjonskompe-
tanse som bibliotekarer har vært opptatt 
av i mange år, mens Ingvild Straume har 
en inngang til det hun kaller akademisk 
kompetanse via skriveferdigheter. Hoved-
delen av boka handler om rollen til det 
fysiske biblioteket.

Det digitale biblioteket og 
begrensninger på digital tilgang
I alt for stor grad er det bibliotekarer som 
har interessert seg for bibliotek, i denne 
boka er det annerledes. Det gjelder blant 
annet Terje Colbjørnsen som jobber på 
Institutt for medier og kommunikasjon. 
Han skriver om det digitale biblioteket 
som har en teknologisk mulighet til å 
kunne omfatte nærmest alle kunnskaps-
kilder, men som møter på grenser i for-
hold til kunnskap som vare – representert 
ved den kommersielle bokbransjen. Tek-
nologisk kan et digitalt bibliotek omfatte 
en enorm mengde kilder. I tillegg viser 
Colbjørnsen til politiske føringer om 
åpenhet – både i regjeringas nasjonale 
strategi 2015-2018 og i forskningsmel-
dinga fra 2013 hvor regjeringa gjentar 
mantraet om at «all forskning som er helt 
eller delvis offentlig finansiert skal være 
åpent tilgjengelig». I realiteten blir det 
ikke helt slik – her ligger det en konflikt 
med den kommersielle delen av bokver-
denen – først og fremst de kommersielle 
forlagene.

Colbjørnsen trekker fram tre eksem-
pler: Nasjonalbibliotekets bokhylla.no, 
ebøker i folkebibliotek og arbeidet med 
åpen tilgang – eller open access. For de 
som har lest mye og fulgt de interne de-
battene i bibliotekverdenen tett, inne-
holder ikke Colbjørnsens kapittel noe 
nytt. Men for andre vil den gi en en fin 
oversikt sett utenfra. Colbjørnsens ho-
vedtese er at bibliotek og forleggere må 
finne en enighet. Forleggerne er avhengig 
av bibliotekene, bibliotekene kan ikke 
helt ut erstatte en kommersiell verden for 
utgiverne. Det er det lett å være enig i, 

problemet oppstår når vi skal finne denne 
enigheten. Da er vi mange som vil peke 
på at det har vært enorme fortjenester 
blant forleggerne, at bibliotekene har 
måttet betale stadig mer for tilgang til in-
formasjon. Det betyr at staten betaler for 
en stadig økende andel av kunnskapspro-
duksjonen og burde kreve å få mer igjen 
på vegne av de staten skal representere – 
borgerne som ønsker tilgang til kunn-
skapskilder.

Biblioteket som 
arbeidsplass og sosial arena
I merknadene av stortingsmelding 16 
(2916-17) – «Kultur for kvalitet» – skri-
ver Stortingets utdanningskomite at «Ko-
miteen vil også understreke bibliotekenes 
betydning som læringsarena og arbeids-
sted for studenter. I bibliotekene får stu-
dentene tilgang til ulike arbeidsplasser 
tilpasset deres individuelle læringsstil, 
samt at de får tilgang til veiledning og 
kunnskapskilder, både fysisk og digitalt. 
Digitaliseringen øker behovet for fysiske 
møtesteder og steder å jobbe sammen. 
Biblioteket vil mange steder kunne være 
et slikt sted.» I meldinga var det nettopp 
pekt på behovet for at studentene må få 
gode læringsarealer. Da daværende 
UiO-rektor, Ole Petter Ottersen, åpnet 
det ombygde HumSam-biblioteket uka 
etter at stortingsmeldinga var lagt fram, 
påpekte han at UiO allerede med det om-
bygde biblioteket, hadde innfridde for-
ventningene i meldinga.

Hva slags arbeidsplasser foretrekker 
studentene? Og enda mer: Hva slags ar-
beidsplasser er det som best fremmer læ-
ring? Dette er det mye diskusjon om in-
ternasjonalt, men lite i norsk forskning. 
Sosialantropologene Astrid Andersen og 
Cicilie Fagerlid har hvert sitt kapittel om 
det fysiske biblioteket, med observasjo-
ner med utgangspunkt i HumSam og an-
dre av universitetsbibliotekets avdelinger. 
De har også intervjuet en rekke studenter 
som sogner til HumSam-biblioteket. 
Hvordan oppleves og erfares atmosfæren, 
hvordan virker den inn på konsentrasjon 
og arbeidsinnsats, spør Fagerlid. 

I en undersøkelse blant et mindre an-
tall studenter på SV-fakultetet, svarte 
60% at de jobbet mer eller mindre ofte 
på HumSam-biblioteket. Hjemfakultetet 
var det vanligste arbeidsstedet. Hjemfa-
kultetet er stedet der man er til stede for 
forelesninger, treffer medstudenter – det 
naturlige stedet å være, med kort vei til 
forelesninger og seminarrom. De som 
foretrakk UB gjorde det av andre grunner 

enn nærhet til T-bane og forelesninger. 
Fagerlid beskriver at flere opplever meng-
den av mennesker på UB som ubehage-
lig, noen reagerer på stillheten. De opp-
fatter UB som strengt, som for stort, stille 
og upersonlig. Andre igjen opplever at 
biblioteket virker disiplinerende. I under-
søkelsen som Fagerlid refererer til valgte 
40% av studentene helt vekk UB, ofte av 
samme årsaker som andre studenter nett-
opp velger å jobbe der. Et staselig univer-
sitetsbibliotek «frambringer aspirasjon, 
drømmer og imaginasjon – et ønske om å 
transformere seg selv blant bøker og 
kunnskap», skriver Fagerlid. «Ønsker du 
distraksjoner og avbrytelser er det bedre 
at du går hjem eller på kafe, for på bibli-
oteket, da skal man jobbe med noe», sier 
Charlotte som fullførte hele master-
oppgaven sin til normert tid i andre etasje 
på HumSam-biblioteket. 

Astrid Anderson skriver om hvordan 
biblioteket ikke bare er et sted for å arbei-
de eller et sted der du finner kunnskap, 
men også hvordan biblioteket er med å 
skape personers identitet som student og 
akademiker. Biblioteket i Georg Sver-
drups hus er også et tydelig symbolbygg 
på Blindern. Mange av studentene peker 
på at bøkene er viktige for denne identi-
teten. Det er kanskje ikke overraskende, 
men ganske viktig. Jeg var sjøl på en stu-
dietur til Nederland tidligere i år. I Am-
sterdam hadde de et «bokløst» bibliotek 
som sjøl om det hadde flotte møbler og 
friske farger, ble en sjelløs studentfabrikk.

I en større undersøkelse som vi utfør-
te på HiOA i fjor, svarte 81% at de jobbet 
på biblioteket. Det er høyere enn de min-
dre undersøkelsene på UiO. Umiddelbart 
tanker jeg også at færre studenter vil opp-
leve våre bibliotek med den samme 
strengheten som HumSam. Mange kom-
mer fordi det er her de treffer medstuden-
ter, her kan de «være aleine sammen». 
Men jeg tror at den disiplinerende kjer-
nen er viktig både for å foretrekke biblio-
teket som arbeidssted, eller å sitte på kafe. 
Fra høgskolens side burde man da legge 
til rette for arbeidsplasser i biblioteket, 
framfor å lage mindre disiplinerende ar-
beidssteder som minner om kafeer?

Inga lena Grønlund og Hege Kristin 
Ringnes skriver om fagbiblioteket som 
sosial og emosjonell arena. Deres ut-
gangspunkt er UBBSV i Bergen. De viser 
til Studentenes helse- og trivselsundersø-
kelse der en tredjedel oppga middels eller 
alvorlige psykiske symptomplager 
(2014). Biblioteket er en arena for sosial 
deling og kontakt – mellom studenter, 
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men også mellom studenter og personale. 
Også Grønlund og Ringnes har foretatt 
en brukerundersøkelse. Brukerne kom-
menterte i liten grad det som er selvfølge-
lig i et bibliotek, f eks at det er bøker til 
utlån osv. Det interessante var at negative 
reaksjoner handlet om de materielle for-
holdene som luftkvalitet, mangler på toa-
lettene osv. Men de fleste reaksjonene – 
som var overveiende positive – var knyttet 
til personalet. Det har jeg selv opplevd i 
et brukerundersøkelse på Høgskolen i 
Vestfold for mange år siden. Der hadde vi 
et fritekstfelt der man kunne nevne det 
man var mest fornøyd med, eller mest 
misfornøyd med. I det feltet var det per-
sonalet som ble nevnt, på godt og vondt. 
Jeg er ikke i tvil om at personalet er en 
kritisk faktor for bibliotekets rolle som 
sosial arena. 

Informasjonskompetanse 
eller akademisk kompetanse? 
Informasjonskompetanse er noe bibliote-
karer har snakket om i mange år. Idunn 
Bøyum, Eystein Gullbekk og Katriina 
Bystrøm er opptatt av informasjonskom-
petanse kontra tverrfaglighet. Det opp-
muntres til tverrfaglighet i høyere utdan-

ning: Gamle disiplinskranker oppleves 
som begrensende og man kan utnytte 
kunnskap bedre ved å bruke kompetanse 
fra flere felt. Men hverken tverrfaglighet 
eller informasjonskompetanse har noen 
entydig definisjon, mener forfatterne. De 
vurderer informasjonskompetanse i for-
hold til læringssyn: Et situert læringssyn 
vil betinge at informasjonskompetansen 
er kontekst-avhengig. Forfatterne presen-
terer en modell med to akser: Flerfaglig-
het kontra tverrfaglighet, og svak delta-
kelse eller sterk deltakelse fra bibliotekar. 
Det er lett å oppfatte modellen som nor-
mativ, men det advarer forfatterne mot. 
Ikke minst fordi sterk tverrfaglig deltakel-
se fra bibliotekar er svært ressurskreven-
de. Å «embedde» bibliotekaren i studen-
tenes eller andres prosjekter kan heller 
ikke «være et nytt mindset» som bibliote-
karen står for aleine. 

Ingerid S. Straume er leder av det re-
lativt nystartede skrivesenteret på Hum-
Sam-biblioteket på UiO. Hun har en 
gjennomgang av utviklingen av skrive-
sentra som har sitt utgangspunkt i både 
norskfaget knyttet til lærerutdanning, 
English for Academic purposes og norsk 
som andrespråk. Det slår meg at mens bi-

bliotekarene snakker om informasjons-
kompetanse, tar andre i bruk begrepet 
academic literacy – eller muligens akade-
miske ferdigheter eller akademisk kom-
petanse. I mitt hode er informasjons-
kompetanse det du trenger for å finne og 
bruke kunnskap. Det er dermed en del-
mengde av begrepet akademiske ferdig-
heter som også handler om evnen til å 
kunne lese og skrive faglig. 

Skrivesenteret skal ikke være faglig 
ved å konkurrere med faglig veiledning, 
og heller ikke overta ansvaret for skriving 
og akademisk identitet fra de faglig ansat-
te, skriver Straume. I praksis blir Skrive-
senteret et tilbud for studenter som de 
ikke får hos faglig ansatte. Det er klare 
paralleller mellom teoriutviklingen i bi-
bliotekene og skrivesentrene, skriver 
Straume. For skrivesenteret er det en for-
del å være knyttet til bibliotekene fordi de 
er åpne og lett tilgjengelige, samtidig gjør 
det at de også må slåss for faglig legitimi-
tet i organisasjonen. 

La ikke denne boka bli et unntak! 
Dette bør bli starten på en serie av bøker 
og stimulere til mer forskning på UH-bi-
bliotekene! ■
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Avisen Politiken bragte en artikel 
med titlen ’Hvad havde Gylden-
dal regnet med?’ Spørgsmålet er 

vel også eller måske nærmere: ’Hvad hav-
de vi som offentlighed regnet med?’ og 
dette spørgsmål er udgangspunktet for 
denne klumme.

Når services og ydelser er på private 
hænder, er de også i nogle hænder, hvor 
deres eksistens og grundlag er defineret af 
nogle andre parametre (fx markedet og 
investorer) end hvad offentlige institutio-
ner bliver målt på. I tilfældet med Den 
Store Danske mener Gyldendal øjensyn-
ligt, at det økonomiske grundlag for at 
være med til at holde den kørende ikke 
længere er til stede. Man trækker stikket. 
Dette står for så vidt Gyldendal frit for, 
og vi kan som offentlighed ikke reagere 
med, at den opgave burde Gyldendal tage 
på sig, på samme som vi måske kunne 
forvente, hvis Gyldendal var et offentligt 
foretagende. Dermed nærmer vi os et 
punkt, som vi som borgere, som demo-
kratiske nationer og som socialt bevidste 
indbyggere, må bidrage til at få skabt op-
mærksomhed omkring.

Store IT-giganter som fx Google, 
Netflix, Facebook, Amazon udgør, som 
det ser ud lige nu, en stor del af vores so-
ciale og kommunikative infrastrukturer. 
De ejer en masse data om os, afgivet af os, 

og de er store spillere på markedet for vi-
densformidling. Som private virksomhe-
der på et marked med skarp konkurren-
ce, og derfor præget af et evigt kald om 
fornyelse og forbedringer af deres services 
og produkter, kan vi overhovedet ikke 
forvente, at de er her til tid og evighed – 
hvad de højst sandsynlig ikke er.

Hvem husker Altavista, Yahoo, eller 
MySpace? Alle var de på et tidspunkt to-
neangivende aktører. Men de er her ikke i 
dag. Til historiens retfærdighed skal det 
siges, at de heller ikke var aktører i en æra 
med ’the internet of things’. Nærmere var 
de aktører i en tid, hvor internettet måske 
nærmere var et ekstra element i tilværel-
sen. I dag er internettet ikke bare er et 
sted, hvor man slår noget op eller hvor 
man lægger noget op. I den vestlige del af 
verden, er Internettet en afgørende del af 
vores sociale og kommunikative infra-
struktur. Med diverse former for offent-
ligt støttede digitaliseringsstrategier (i 
Danmark fx konkret udmøntet i e-boks, 
borger.dk, sundhed.dk), kan man sige, at 
vi har samfundsgjort internettet; inter-
nettet er ikke kommet ind i samfund. 
Det er omvendt. 

Denne sociale og kommunikative in-
frastruktur i vores samfund udgøres i 
dag i stort omfang af private aktører og 
tilmed aktører med et andet nationalt ud-

gangspunkt. Nok er disse store IT-gigan-
ter en del af vores infrastrukturer. Men vi 
kan som offentlighed og som samfund 
intet forvente af dem, når det kommer til 
kulturarv, demokratisk deltagelse, viden 
og oplysning. Jeg siger ikke, at fordi de er 
private foretagende, kan vi ikke forvente 
dette af dem. Aviser har altid været et pri-
vat foretagende og har stadig forpligtet 
sig på en offentlighed og været afhængig 
af en læsende kritisk offentlighed. Deri-
mod siger jeg, at Google, Amazon og Fa-
cebook ikke er kommet til verden med 
det sigte at ville oplysning, nyheder eller 
demokratisk deltagelse og derfor kan vi 
heller ikke forvente dette af dem. Og 
dog. De begynder jo lige præcis at agere i 
dette felt, fordi de udgør en stor del af 
infrastrukturerne.

Men indtil videre har vi som offent-
lighed intet at kunne forvente af dem. 
Disse IT-giganter har udover produktple-
je ingen interesse i demokratisk samtale 
eller kritik. De er ikke interesseret i en 
kulturel og politisk offentlighed, men et 
marked af forbrugere. Derfor er de også 
følsomme overfor konjunkturer og kon-
kurrence, hvorfor de til enhver tid kan 
forsvinde. 

Derfor er det et problem for vores de-
mokratier og demokratiske institutioner, 
hvis vores sociale og kommunikative infra-

AV JACK ANDERSEN
LEKTOR, PHD, IVA, KØBENHAVNS UNIVERSITET.

Nationalencyklopædien  
der forsvandt
Det anerkendte forlag Gyldendal meddelte i august, at det ville stoppe med at udgive den digitale 
encyklopædi Den Store Danske, fordi det ikke længere var en rentabel forretning. Straks rejste sig 
et ramaskrig i dele af den danske offentlighed.
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strukturer og vores offentligheders afhæn-
gighed af disse, at de er afhængige af inter-
nationale private firmaer, der slet og ret 
har en anden interesse i viden, oplysning, 
og kritik end, hvad vi måske har været 
vant til. Men én ting er sikkert: vi kan ikke 
tillade os at være fornærmet, når private 
foretagender trækker sig fra et marked.

Dét vi skal være evigt bevidste om, 
er, at ovennævnte er et politisk spørgsmål 
og som afgøres af vores demokratiske del-
tagelse og stemmer. Det er et politisk 
spørgsmål, at skulle tage stilling til, hvor-
vidt det ikke kun er rimeligt, men i den 
grad også formålstjenstligt, at have socia-
le og kommunikative infrastrukturer, 
hvor strukturerede samlinger af viden og 
information udgør et stærkt produkt, va-
retages af aktører, der som sådan ikke har 
interesse i lokale, regionale, nationale el-
ler globale offentligheder. Disse aktører 
er interesseret i markeder og vores op-
mærksomhed. 

Nu har jeg måske fået det til at lyde 
som én stor modsætning mellem at være 

interesseret i at ville formidle viden, 
oplysning og samtale og at ville sælge et 
produkt på et marked. Tag igen avisen 
(og tv-stationer i USA) som et eksempel: 
viden og nyheder har altid været en vare 
og samtidig været en del af en offentlig-
hed. Der er ikke en nødvendig modsæt-
ning.

Så mit svar på mit indledende spørgs-
mål om, hvad vi som offentlighed havde 
forventet ved lukningen af Den Store 
Danske, er, at løsningen måske ikke er at 
have en fuldt ud statsstøttet nationalen-
cyklopædi (som det blev forslået), fordi 
det ville åbne for unødvendige politise-
ringer, som fx indblanding fra politikere. 
Det ser vi fx i Danmark, hvor nogle poli-
tikere direkte blander sig i, hvad Dan-
marks Radio skal sende af programmer. 
Hvad ville der ikke ske på en encyklopæ-
dis område? Hvem skal skrive og hvordan 
skal opslaget om EU lyde? Hvem skal 
skrive og hvordan skal opslaget om 
højreradikalisme lyde? Samme med fx 
miljøpolitik. Som alt andet her i tilværel-
sen er stillingtagen til disse ting et spørgs-
mål om valg og prioriteringer. Her ville 

jeg ikke være tryg ved en statsstøttet en-
cyklopædi.

Den franske encyklopædi og dens re-
ligionskritik ville næppe nogensinde være 
blevet til noget, hvis den havde været i 
kongens hænder. Den ville i hvert fald 
have set anderledes ud.

Jeg er godt klar over, Store Norske 
Leksikon (SNL) skrives af norske uni-
versitetsforskere (og at den var truet af 
lukning for ca 15 år siden) og som sådan 
er statsstøttet. Dette kunne man også 
gøre i Danmark. Jeg kender ikke nok til 
det politiske miljø på universitetsområ-
det i Norge. Men i Danmark er det stærkt 
politiseret fx med forskere, der bliver 
brugt i politiske rapporter om landbru-
get, men som efterfølgende får mund-
kurv på. Derfor er jeg ikke tryg ved en 
dansk statsstøttet nationalencyklopædi. 
Jeg ville gerne kunne sige, at produktio-
nen af en nationalencyklopædi som det 
naturligste skulle varetages af bl.a. uni-
versiteterne. Jeg har bare ikke tillid til, at 
danske politikere holder nallerne væk! ■

Jeg ville gerne kunne sige, at produktionen 
af en nationalencyklopædi som det 
naturligste skulle varetages af bl.a. 
universiteterne. Jeg har bare ikke tillid til, 
at danske politikere holder nallerne væk!
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Almpub-prosjektet (støttet av Forsk-
ningsrådet) har nylig gjennomført  
  en surveyundersøkelse i seks euro-

peiske land som kan være med å belyse 
disse spørsmålene. Og resultatene peker i 
retning av at møteplass- og debattarena-
funksjonen ennå ikke helt har festet seg 
som en sentral begrunnelse for å ha folke-
bibliotek.. De kom på de to siste plassene 
da respondentene i vår undersøkelse ble 
bedt om å rangere et sett med begrunnel-
ser for å ha folkebibliotek i lokalsamfunnet 
og de norske respondentene prioriterer 
ikke disse rollene noe høyere enn respon-
denter fra andre land som kanskje ikke har 
hatt samme fokus på debattarena og møte-
plassfunksjonen.

Men brukerne synes disse funksjonene 
er viktige. Tallene fra undersøkelsen do-
kumenterer også at folkebibliotekene fak-
tisk fungerer som en infrastruktur for of-
fentlighet. De spiller en rolle når folk skal 
orientere seg som borgere.

Datainnsamlingen ble gjennomført 
på forsommeren i år. Meningsmålings-
byrået Sentio – et av de byråene som har 
truffet best i forbindelse med de siste val-
gene – ble engasjert til å gjøre datainn-
samlingen, og surveyen ble gjennomført 
som en såkalt webpanelundersøkelse i 
Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, 
Sveits og Ungarn. Antallet respondenter i 
hvert land varierte fra 1001 til 1021. Alt i 
alt består utvalget av 6050 respondenter.. 

Det kan nok tenkes at i alle fall det 
norske utvalget har en skjevhet i retning 

av at brukere er overrepresentert. Ande-
len som oppgir at de har vært på folkebi-
blioteket minst en gang siste år, er i det 
norske utvalget på 65 prosent. Det kan 
være rimelig på anta at grunnen til det er 
at lavt utdannede er underrepresentert i 
utvalget vårt, mens universitetsutdanne-
de er overrepresentert. Da vi vektet for å 
korrigere for denne skjevheten, fikk vi al-
likevel en brukerandel så høy som 60 
prosent.

Vi ligger imidlertid bare på fjerde 
plass. I det danske utvalget oppgir 71 
prosent at de har vært på biblioteket 
minst en gang det siste året. Sverige har i 
denne undersøkelsen en brukerandel på 
70 prosent og Ungarn med 68 prosent 
ligger også foran oss. Tyskland og Sveits 
ligger et stykke bak med brukerandeler 
på henholdsvis 48 og 47. Tallene for disse 
landene er uvektede.

Men hva med bibliotekets rolle som 
møteplass og arena for offentlighet? 
Det er hovedfokuset vårt i denne under-
søkelsen. Hva begrunner bruk av knappe 
samfunnsmessige ressurser på bibliotek 
og hvor viktige er begrunnelser knyttet til 
biblioteket som offentlighetsinstitusjon 
her? 

Respondentene ble presentert for en 
rekke utsagn som kan begrunne bibliotek, 
og skulle ta standpunkt til dem ved å plas-
sere seg på en skala fra 0 til 10, der 0 betyr 
av svært liten betydning Og 10 betyr av 
svært høy betydning. Utsagnene var; Det 
er viktig at vi har folkebibliotek fordi de

• Gir innbyggerne tilgang til informa-
sjon og kunnskap de har nytte av dag-
liglivet

• Fremmer demokrati ved å gi tilgang til 
informasjon og kunnskap man trenger 
for å være aktiv samfunnsborger

• Fremmer demokrati ved å være en are-
na for debatt

• Fremmer utdanning og livslang læring, 
formell så vel som uformell

• Er en viktig møteplass i lokalsamfunnet
• Fremmer lik tilgang til kunnskap og 

kulturelle opplevelser
• Fremmer innovasjon og kreativitet
• Fremmer integrasjon
• Bidrar til å redusere digitale skiller
• Formidler samtidslitteratur av god kva-

litet
• Fremmer kulturarven
• Bidrar til en meningsfylt fritid

De tre som kommer på topp i hele utval-
get er bibliotekenes rolle med hensyn til å 
formidle kulturarven, fremme utdanning 
livslang læring, Alle disse har en gjen-
nomsnittsskåre på fra 7,8 (formidle kul-
turarven) til 7,5 (utdanning og livslang 
læring). De tre som kommer nederst er 
kreativitet og innovasjon, debattarena og 
møteplass. Disse har en gjennomsnittskå-
re på fra 6.8 (kreativitet og innovasjon) til 
6,5 (debattarena). Den tjenesten knyttet 
til offentlighet og offentlig samtale som 
skårer høyest, er bibliotekets rolle med 
hensyn til å gi borgerne tilgang til infor-
masjon og kunnskap de trenger for å være 
aktive i samfunnet. 

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

Hva mener befolkningen  
om biblioteket som  
offentlighetsinstitusjon?
I hvilken grad har de siste årenes oppmerksomhet om bibliotek som møteplass og arena for offent-
lig debatt, slått gjennom i folks holdninger til hvilke tilbud bibliotekene skal prioritere og hva som 
begrunner bruk av knappe ressurser på folkebibliotek?
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Det er noen forskjeller mellom lande-
ne, først og fremst i retning av at respon-
dentene fra Sveits vurderer alle begrun-
nelsene som mindre viktige enn 
respondentene fra de øvrige landa. Men 
bildet er ellers ganske likt fra land til land. 
De norske respondentene vurderer ikke 
bibliotekets rolle som debattarena og 
 møteplass som noe viktigere enn respon-
dentene i de andre landene der denne rol-
len kanskje ikke har hatt samme fokus 
som hos oss. Norge og Tyskland har for 
eksempel samme skåre når det gjelder 
møteplassfunksjonen, 6.8. 

Nå varierer naturlig nok vurderingene 
av begrunnelsene knyttet til biblioteket 
som møteplass og debattarena i betydelig 
grad etter bruk og bruksintensitet. Ser vi 
for eksempel på viktigheten av bibliote-
kets rolle som møteplass i det norske ut-
valget, finner vi et gjennomsnitt på 5.1 
blant ikke brukerne. Det øker til 7 blant 
de sporadiske brukerne (1-3 ganger i 
året), 7.7 blant dem som er på biblioteket 
4-9 ganger i året, 8,5 blant dem som opp-
gir at de er på biblioteket mellom 10 og 
20 ganger årlig, og 9.1 blant de aller mest 
høyfrekvente brukerne. Så blant de 
regelmessige og høyfrekvente bibliotek-
brukerne er det åpenbart at den utvidete 
rollen er godt forankret.

Respondentene ble også spurt om 
hvilke tjenester bibliotekene bør gi prio-
ritet når de skal utvikle seg til arenaer for 
offentlighet. Her var det sju alternativer:  

1. Å formidle kunnskap og informasjon 
borgerne trenger for å gjøre informerte 
valg. 2. Formidle kunnskap og informa-
sjon om rettigheter og plikter som borger. 
3. Bidra til at man kan holde seg allment 
oppdatert som samfunnsborger, 4. Arran-
gere møter. 5. Utvikle digitale arenaer for 
diskusjon. 6. Bidra til å utvikle borgernes 
ferdigheter knyttet til å delta på tradisjo-
nelle arenaer. 7. Utvikle ferdigheter knyt-
tet til deltakelse på digitale arenaer. I alle 
landene er det de tre formene for tilgjenge-
liggjøring og formidling av borgerrelevant 
informasjon (1–3), man mener bør priori-
teres høyest. Ser vi på de norske tallene, 
har disse tre formene for kunnskaps- og 
informasjonsformidling alle en gjennom-
snittlig skåre på 7,3, varierende fra 6 hos 
ikke-brukerne til 9 blant de frekvente bru-
kerne. Møter i biblioteket, utvikling av 
digitale arenaer og utvikling av borger-
ferdigheter for deltakelse på tradisjonelle 
og digitale arenaer ligger alle ganske likt i 
området 6,6 – 6,9. Blant ikke-brukerne 
skårer alle disse omtrent 5,5, blant de spo-
radiske brukerne rundt 7 og for de mid-
dels aktive brukerne rundt 7,5. Her skiller 
de flittigste brukerne seg ut fra de øvrige 
på to måter. For det første: De mener i 
høyere grad enn både ikke-brukerne og de 
andre brukerne at biblioteket bør priorite-
re fysiske møter. Her er skåren for dem 
som bruker biblioteket 10 ganger i året 
eller oftere 8,5. For det andre: Blant 
ikke-brukerne så vel som blant de spora-
diske og middels aktive brukerne, er opp-
fatningen praktisk talt helt lik med hensyn 

til prioriteringen av møter og utviklingen 
av digitale debattarenaer. De som bruker 
biblioteket 10 ganger i året eller mer, prio-
riterer som pekt på høyere enn andre, men 
er ikke spesielt mer opptatt enn andre bru-
kere av at biblioteket bør utvikle digitale 
debattarenaer. (7,6).

Men hvor nyttig er biblioteket som 
offentlighetsinstitusjon? Hjelper de 
borgerne til å orientere seg i samfunnet? 
Vi spurte bibliotekbrukerne om hvor ofte 
de har opplevd at biblioteket har vært 
nyttig for dem med hensyn til å

• Finne informasjon om rettigheter og 
plikter som borger

•  Holde seg generelt oppdatert i 
samfunnsspørsmål

• Finne informasjon om spesielle saker 
de er opptatt av

• Ta beslutninger som borger, for 
eksempel i forbindelse med valg.

Med hensyn til alle disse formene for bor-
ger- og offentlighetsrelevant informasjon, 
varierer andelen brukere som ofte eller nå 
og da har funnet relevant informasjon i 
biblioteket rundt 50 prosent. De norske 
brukerne ligger litt etter både våre nordis-
ke naboer og de øvrige landenes brukere, 
særlig når det gjelder informasjon om ret-
tigheter og plikter. 

Jeg synes dette dokumenterer at bibli-
oteket faktisk spiller en viktig rolle som 
infrastruktur for en åpen og opplyst of-
fentlig samtale. ■

Illustrasjonsbilde, Sandnes bibliotek
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ODDMUND KÅREVIK
BIBLIOTEKAR OG SKRIBENT

M A GI S K  T R Ø Y S T

Og eg som ikkje trudde eg likte 
fantasy ein gong. Etter å ha lese 
dei tre første bøkene av Ursula 

K. Le Guins Jordsjø-saga har eg måtta re-
vurdera eigne fordommar. Dette er nem-
leg meisterleg litteratur.

Eg er for ung til å huska då dei kom ut 
første gongen, men eg er gamal nok til at 
eg kunne fått med meg andreutgåva av 
Jon Bings omsetjingar som kom på byr-
jinga av 1990-talet. Eg var midt i mål-
gruppa då, men dei gjekk meg hus forbi. 

Somme tider kjem likevel bøkene oss i 
møte når me treng dei som mest. 

Dei tre første bøkene i Jordsjø-sagaen 
har ulik temperatur. Den første Troll-
mannen fra jordsjø er jagande. Den andre 
Gravkamrene i Athuan er tyngre og stil-

Eg ville rømma vekk frå 
kvardagen, det var min 
motivasjon for å lese bøkene. 
Det merkelege var at eg fekk 
med all denne livsvisdom som 
Le Guin vev inn på kjøpet.

LESEOPPLEVING  I  URSULA K. LE GUINS
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lare. Den tredje Den ytterste stranden er 
kan hende mindre løfterik enn den første, 
men like intens. 

Bøkene fortel historia om Spurvhauk 
eller Ged, som er hans sanne namn. 
Spurvhauk er eigentleg berre ein gjetar, 
som viser seg å ha magiske krefter og så 
stor kraft at det blir farleg for han sjølv. I 
første boka lukkast han i å kalla fram El-
farran, som har vore død i over 1000 år, 
frå dødsriket. Dette overmodige prosjek-
tet blir nesten hans død. For med anda 
hennar kjem ein skugge frå dødsriket 
som vert igjen i Jordsjø etter at erkemagi-
karen Nemmerle klarar å få den bort frå 
Ged. Nemmerle bruker alle kreftene sine 
på dette og døyr. Ged overlev og har lært 
ei lekse for livet. Overmot blir erstatta 
med frykt. Fridom med ufridom. Han er 
for alltid merka med eit stort arr på eine 
sida av ansiktet. Etter dette er han aldri 
trygg nokon stad. Skuggen jagar han.

Den andre boka er historia om Tenar 
som blir ofra til dødstemplet som ung 
jente. Ho er utvalt. Den gjenfødde 
prestinna for dei namnlause i Atuans 
gravkammer. Tempellivet er stille og eins-
formig. Men Tenar eller Arha, den oppet-
ne, lærer lett og tek til seg mykje kunn-
skap spesielt frå den eldre prestinna Thar. 
Dødstemplet er ein mørk stad med faste 
ritual og under jorda er ein labyrint som 
er så innfløkt at mange inntrengarar har 
teke sin død då dei har prøvd å nå fram til 
den magiske skatten som blir vakta av dei 
namnlause. Arha er den einaste som har 
nøkkelen til det innerste rommet der 
skatten er gøymt og kunnskapen om kor-
leis ho skal navigere i den livsfarlege laby-
rinten. Men det er ikkje berre utanfrå fa-
rane truar. Farane kan like gjerne vere 

internt i tempelet som gjennom den 
maktsjuke prestinna Kossil. 
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presidentval i USA var det fleire som refe-
rerte til essayet The Nation publiserte av 
Toni Morrison i 2015. Ho hadde vore ute 
av seg og klaga til ein ven som ringte hen-
ne for å ønska henne god jul. Då ho ville 
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Bibliofil er 
med overalt
Bibliofil i ny drakt – utvikles med 
nytt brukergrensesnitt tilpasset 
alle typer skjermer for smarttele-
fon, nettbrett og vanlige arbeids-
stasjoner.

Bibliotek-Systemer As  |  Postboks 2093  |  3255 Larvik
Tlf: 33 11 68 00  |  firmapost@bibsyst.no  |  www.bibsyst.no

Bibliofil har alltid vært ledende i utvik-
lingen av nye løsninger for bibliotekene 
i Norge. Dette har vi fått til bl.a. fordi vi 
har kreative kunder som utfordrer oss, 
kunder som stadig er på jakt etter løsnin-
ger som kan forenkle arbeidshverdagen.  
Vi lager løsninger som sparer tid og res-
surser og gjør bibliotekene i stand til å gi 
bedre service til lånerne.

Ta med deg Bibliofil rundt i biblioteket, på 
bussen eller i et foreningsbesøk!

2018 byr på spenstige nye løsninger i 
Bibliofil.

1bilag til Bok og Bibliotek

Denne gongen kan du lese internasjonale saker på 
medlemssidene. Vi har snakka med nordmennene som 
representerer oss i IFLA, undersøkt på kva som skjer  
i Sverige og viser korleis FNs mål for berekraftig  
utvikling fungerer i norske bibliotek. Men aller først 
skal du få lese om sensur.

Kva som blir opplevd som sensur av litteratur er ulikt 
rundt om i verda. Nokre gongar er det openbart, men 
det er sjølvsensuren og den skjulte sensuren som 
kanskje er den mest alvorlege. Norsk Barnebokinstiti-
tutt arrangerte i september et seminar om sensur 
i barnelitteratur. Eg vart ikkje overraska over tabu 
rundt seksualitet og religiøs symbolikk i arabiske land, 
men andre aspekt ved sensur var framande og til tider 
latterlige. 

Ofte blir sensuren gjennomført av forlaga sjølve som 
stiller krav til forfattaren om å gjere store endringar i 
manuskriptet. I Russland skjer ei stadig innsnevring i 
ytringsrommet forfattarane har, og for å i det heile tatt 
bli utgiven er det utstrakt sjølvsensur. Med utydelige 
og tilfeldige grenser er det 
ikkje enkelt for forfattarar 
og forlag i Russland.

Det som sjokkerte meg 
mest var lista over bøker 
som blir offentleggjort 
i USA under «Banned 
Books Week». Av det som 
var forsøkt fjerna, finn 
vi forfattarar og titlar frå 
verdas litterære kanon, 
til dømes Toni Morrison, 
James Baldwin, Maya  

Leiar

World of our own
Angelou, Ian McEwan og Mark Twain. Som oftast 
er det seksuelle skildringar som er årsaken til kla-
gen, men vel så ofte er dette ofte vikarierande motiv 
for meir skjulte politiske motiv. Dette fortalte James 
LaRue, som heldt hovudinnlegget på seminaret. Han 
er direktør for Office for Intellectual Freedom og  
Freedom to Read Foundation i den amerikanske bibli-
otekforeninga. Vi fikk prate med han etterpå, og noko 
av det han sa kan du lese på neste side.

Norske bibliotekarar fortel også om klager på barne- 
og ungdomsbøker, men det er ikkje organisert som i 
USA. Det har ikkje vært amerikanske tilstandar her 
på berget, men kanskje ser vi noko av det i haust? Gro 
Dahle og Kaia Dahle Nyhus har laga bildeboka Sesam 

sesam, som handlar om pornografi. Boka er retta mot 
barn, og forfattaren har allereie fått hatmeldingar. Det 
er sannsynleg at biblioteksjefar kan få reaksjonar frå 
foreldre og andre bibliotekbrukarar. Korleis skal vi 
eigentleg formidle ei slik bok? Eg håpar de, altså bibli-
otekfolka mine, er klare for å ta debatten og stå i han.

Då må vi hugse det Siri 
Odfjell Risdal frå Sølv-
berget sa: Vi er bibliote-
karar, vi har den faglege 
kompetansen og vi har ein 
klar biblioteklov å støtte 
oss til.

Mariann Schjeide

Norsk 
Bibliotek-
forening
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2     Medlemssider fra Norsk Bibliotekforening

“

On censorship

James LaRue 
As director for the office for intellectual freedom in the 

American Library Association you work with issues con-

cerning censorship and restrictions every day. How would 

you describe the main challenges in your work?

There are four worrisome streams in the river of  
American culture. The first is a surge of  parental 
over-protectiveness. This is a cycle in our history. 
Right now, all children are heavily supervised in  
ways that sometimes prevent children from  
exploring, and developing resilience.

Second is a deep suspicion of  the public sector. 
Education and libraries are an example of  public 
infrastructure under attack from commercial inter-
ests. Funding is falling. It is much easier to control 
consumers than critical-thinking citizens.

The need for complex answers
Third is a persistent strain of  anti-intellectualism 
and sexual puritanism in America. We tend to prefer 
simple answers to complex questions, with little  
patience for the objectivity and patience of  science.

The fourth stream is rising nativism, a strong anti-
immigrant sentiment that reflects the fear of   
a long-privileged class about the rising diversity of  
our population.

But there is also much that is positive. We still believe 
in freedom of  speech. We still believe that everyone,  
in the end, should be treated equally. We still believe 
that our children should have the chance to live  
better lives than their parents. We are, generally, 
optimistic, and more inclined to build than to destroy.

Intellectual freedom in libraries
What issues do librarians have to deal with when it  

comes to intellectual freedom?

The most obvious is challenges to books, exhibits, 
speakers, and programs. Here I use “challenge” to 
mean a formal request to restrict or deny access to a 
library service. These challenges, while underreport-
ed, and while still a fraction of  all library uses,  
is on the rise.

I also believe that these challenges are now more 
successful than they used to be. Of  our top ten 
most challenged books in 2016, half  of  them were 
removed from the institutions. 

Banning of books
We live in what we believe to be a liberal society. Who  

ban books, and on what grounds?

A banned book is one that has been removed from the 
institution that received the challenge. Usually, this 
means that it was removed without any discussion; a 
principal removed a books and told no one.

But it might also mean that the decision was made 
by a citizen governing authority – a school or library 
board.

Norway, it appears, has little problem with parents 
demanding the removal of  books from the public 
library. There can be more subtle censorship: what 
is not accepted for publication? What is published, 
but bookstores refuse to carry? What subjects are 
avoided by mainstream media?

Books may be banned by people who have authority 
to do so. As Norway, like America, grapples with the 
integration of  immigrants, do the existing gatekeep-
ers of  the publishing world publishing these stories? 

Reflect the world
How can libraries work against censorship and restrictions 

in materials for children and youth?

Librarians gather, organize, and present to the public 
the intellectual content of  our culture.

When we are gathering stories, we have to make an 
honest and unbiased effort to fairly reflect what is 
happening in the world.

When we organize that information, we have to  
appropriately catalogue and present it so the intended 
audience can find it. Presenting it to the public can 
be inside the library, but might also mean reaching 
beyond our library buildings.

Children’s literature is not innocent
What are – from your point of  view – the biggest threat 

to children’s unrestricted reading and access to uncensored 

material?

Many parents want to preserve the innocence of  
their children. They don’t want the children to know 
about violence, or cruelty, or sex “before they’re 
ready.”

But the truth is that literature prepares children for 
the world, in a way that is far less dangerous than 
encountering a problem for the first time, without 
any preparation, in real life.

The world can be a dangerous place. Reading 

about it is not.

Tekst
Amund Pedersen

“Librarians gather, organize,  
and present to the public  
the intellectual content  

of our culture.

The world 
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3bilag til Bok og Bibliotek

rapport fra

Den internasjonale grasrota

I fjor deltok jeg på mitt første 
IFLA-møte i Ohio. Det var stort, 
det var forvirrende, og det tok tid 
før jeg egentlig skjønte hva dette 
var for noe. Det var mye inspirasjon 
å hente, mange foredrag og tusen-
vis av bibliotekfolk fra hele verden. 
Heldigvis var det flere der fra Norge 
som kunne guide oss nykommere 
litt. Det var slik Jorun Systad dyttet 
meg vennlig inn på et seksjonsmøte 
som virket interessant.

Kort fortalt: Jeg meldte min inter-
esse, og Norsk Bibliotekforening 
nominerte meg. Slik ble jeg valgt 
inn i Literacy and reading-seksjonen 
under årets IFLA-møte. Seksjonen 
jobber med å promotere og utvikle 
leseaktiviteter i bibliotekene. Det 
jobbes med at alle skal ha tilgang 
til å lese og skrive funksjonelt, 
uavhengig av sosial klasse, kulturell 

bakgrunn, alder og medium. 

En kort kommentar til ordet literacy, 
som ikke har et tilsvarende ord på 
norsk. Literacy handler om å være 
en funksjonell leser og skriver, og 
det handler om tekstkultur. Selv 
ville jeg foretrukket å innarbeide  
litterasitet som norsk term, og bygge 
en felles forståelse for dette i stedet 
for lange forklaringer.

På bloggen vår literacymatters.org.
au finner du rapporter, artikler og 
leseprosjekter. Terskelen for å dele 
er lav, og dersom dere har gode lese- 
eller skriveprosjekter - ta kontakt! 
Jeg er behjelpelig med å oversette.

Jeg var tilstede på det ett av to 
møter i seksjonen, og opplevde at 
ting kanskje gikk saktere enn jeg 
hadde tenkt. På møtet var de fleste 
av seksjonens medlemmer og en 

IFLAs seksjoner
International Federation of Library Associations 
and Institutions (IFLA) er den internasjonale 
bibliotekorganisasjonen med hovedkontor i 
Haag.
Seksjoner på en rekke fagområder utarbeider 
blant annet manifest, retningslinjer og stand-
arder på sine felt. Seksjonene sørger også for 
faglig innhold på de store IFLA-konferansene.
Norske institusjoner og organisasjoner er godt 
representert i dette arbeidet.
Alle seksjonene har egne sider på IFLA.org der 
du kan lese mer om arbeidet.

Cataloguing
Min seksjon er tungt inne på standardsiden. Blant våre  
standarder finner du ISBD (International Standard Bibliographic 
Description), de internasjonale katalogiseringsprinsippene, 
Names of Persons, Anonymous Classics og FRBR (Funksjons-
krav for bibliografiske poster).

Siden seksjonen har et stort ansvarsområde, er de to møtene 
under konferansen tettpakket med innhold og rapporteringer. 
Alle forventes å bidra. Mitt bidrag er at jeg er med på å plukke 
ut de faglige presentasjonene til våre sesjoner. Dette året hadde 
vi en sesjon vi kalte «Sharing is caring».

Ellers er jeg også en av tre redaktører for Metadata Newsletter,  
som er en fusjon av de tidligere nyhetsbrevene til Bibliography  
Section, Cataloguing Section and Subject Analysis and Access 
Section. Tradisjonen tro hadde vi et eget redaktørmøte under 
konferansen for å planlegge de kommende utgivelsene.

Unni Knutsen

god del observatører. Vi har ulike 
morsmål og kommer fra ulike kul-
turer, så diskusjoner kan ta tid. Vi 
diskuterte blant annet logo, og den 
samme logoen fungerer ulikt i ulike 
land. Nå jobber vi med temaet Lit-

eracy in the Workplace. Hvis noen vet 
om norske prosjekter innenfor dette, 
er jeg takknemlig for å høre fra dere.

Det er fort gjort å føle seg liten 
når en er omgitt av bibliotekfolk og 
forskere fra hele verden. Men en kan 
også snu på det og se på det som at 
en er del av noe stort, noe som er 
større enn seg selv og det enkelte 
bibliotek. Her kan man heve blikket, 
se et videre perspektiv, knytte nye 
kontakter, få venner, endelig danse 
silent disco igjen, oppleve kultur og 
litteratur, bli matforgiftet, besøke 
nye bibliotek og ta med deg ideer fra 
hundrevis av postere og foredrag.

Tekst
Linn T. Sunne

Literacy and reading
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of our culture.

The world 
can be a 

dangerous 
place.  

Reading 
about it  
is not.
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rapport fra

Den internasjonale grasrota

I fjor deltok jeg på mitt første 
IFLA-møte i Ohio. Det var stort, 
det var forvirrende, og det tok tid 
før jeg egentlig skjønte hva dette 
var for noe. Det var mye inspirasjon 
å hente, mange foredrag og tusen-
vis av bibliotekfolk fra hele verden. 
Heldigvis var det flere der fra Norge 
som kunne guide oss nykommere 
litt. Det var slik Jorun Systad dyttet 
meg vennlig inn på et seksjonsmøte 
som virket interessant.

Kort fortalt: Jeg meldte min inter-
esse, og Norsk Bibliotekforening 
nominerte meg. Slik ble jeg valgt 
inn i Literacy and reading-seksjonen 
under årets IFLA-møte. Seksjonen 
jobber med å promotere og utvikle 
leseaktiviteter i bibliotekene. Det 
jobbes med at alle skal ha tilgang 
til å lese og skrive funksjonelt, 
uavhengig av sosial klasse, kulturell 

bakgrunn, alder og medium. 

En kort kommentar til ordet literacy, 
som ikke har et tilsvarende ord på 
norsk. Literacy handler om å være 
en funksjonell leser og skriver, og 
det handler om tekstkultur. Selv 
ville jeg foretrukket å innarbeide  
litterasitet som norsk term, og bygge 
en felles forståelse for dette i stedet 
for lange forklaringer.

På bloggen vår literacymatters.org.
au finner du rapporter, artikler og 
leseprosjekter. Terskelen for å dele 
er lav, og dersom dere har gode lese- 
eller skriveprosjekter - ta kontakt! 
Jeg er behjelpelig med å oversette.

Jeg var tilstede på det ett av to 
møter i seksjonen, og opplevde at 
ting kanskje gikk saktere enn jeg 
hadde tenkt. På møtet var de fleste 
av seksjonens medlemmer og en 

IFLAs seksjoner
International Federation of Library Associations 
and Institutions (IFLA) er den internasjonale 
bibliotekorganisasjonen med hovedkontor i 
Haag.
Seksjoner på en rekke fagområder utarbeider 
blant annet manifest, retningslinjer og stand-
arder på sine felt. Seksjonene sørger også for 
faglig innhold på de store IFLA-konferansene.
Norske institusjoner og organisasjoner er godt 
representert i dette arbeidet.
Alle seksjonene har egne sider på IFLA.org der 
du kan lese mer om arbeidet.

Cataloguing
Min seksjon er tungt inne på standardsiden. Blant våre  
standarder finner du ISBD (International Standard Bibliographic 
Description), de internasjonale katalogiseringsprinsippene, 
Names of Persons, Anonymous Classics og FRBR (Funksjons-
krav for bibliografiske poster).

Siden seksjonen har et stort ansvarsområde, er de to møtene 
under konferansen tettpakket med innhold og rapporteringer. 
Alle forventes å bidra. Mitt bidrag er at jeg er med på å plukke 
ut de faglige presentasjonene til våre sesjoner. Dette året hadde 
vi en sesjon vi kalte «Sharing is caring».

Ellers er jeg også en av tre redaktører for Metadata Newsletter,  
som er en fusjon av de tidligere nyhetsbrevene til Bibliography  
Section, Cataloguing Section and Subject Analysis and Access 
Section. Tradisjonen tro hadde vi et eget redaktørmøte under 
konferansen for å planlegge de kommende utgivelsene.

Unni Knutsen

god del observatører. Vi har ulike 
morsmål og kommer fra ulike kul-
turer, så diskusjoner kan ta tid. Vi 
diskuterte blant annet logo, og den 
samme logoen fungerer ulikt i ulike 
land. Nå jobber vi med temaet Lit-

eracy in the Workplace. Hvis noen vet 
om norske prosjekter innenfor dette, 
er jeg takknemlig for å høre fra dere.

Det er fort gjort å føle seg liten 
når en er omgitt av bibliotekfolk og 
forskere fra hele verden. Men en kan 
også snu på det og se på det som at 
en er del av noe stort, noe som er 
større enn seg selv og det enkelte 
bibliotek. Her kan man heve blikket, 
se et videre perspektiv, knytte nye 
kontakter, få venner, endelig danse 
silent disco igjen, oppleve kultur og 
litteratur, bli matforgiftet, besøke 
nye bibliotek og ta med deg ideer fra 
hundrevis av postere og foredrag.

Tekst
Linn T. Sunne

Literacy and reading
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Statistic and Evaluation
Komiteen fremmer bruk av bibliotekstatistikk både for 
styring av bibliotek og for å vise bibliotekenes verdi utad. 
Komiteen består nå av 15 medlemmer fra 11 land. Vi gir blant 
annet ekspertbistand til prosjektet Library Map of the World 
og bidrar til utviklingen av WLIC-programmet. 

Vi samarbeider om nasjonale bibliotekindikatorer. Norge 
utviklet nasjonale bibliotekindikatorer for universitets- og 
høyskolebibliotek i 2010. Sveits og Hong Kong er i ferd med 
å utvikle sine nasjonale bibliotekindikatorer. Vi utveksler 
erfaringer og samarbeider om dette.

Vi deler erfaringer når det gjelder ulike evalueringsmetoder. 
Vi jobber for å innhente kompetanse fra andre sektorer, som 
økonomi og juss, i evalueringen av bibliotekene.

Svitlana Kolesnyk

Rare books and  
special collections
Komiteen samler ledere og fagspesialister fra hele verden for 
å diskutere temaer som samlingspolitikk, kulturarv, formid-
ling og sikkerhet. Komiteen har lagt ned mye arbeid i å 
utvikle og oversette en internasjonal standard for digitaliser-
ing av sjeldne bøker og manuskripter. Norge er et ungt land 
med en relativt liten samling sjeldne bøker og manuskripter, 
og samlingene kan best forståes i en større internasjonal 
sammenheng. For faglig utvikling og nettverksbygging er det 
nødvendig å orientere seg internasjonalt. Nasjonalbiblioteket 
teller ned til et stort jubileum: I 1519 utkom Breviarium 
Nidrosiense og Missale Nidrosiense. Bøkene ble trykket på 
initiativ fra erkebiskop Erik Walkendorf i Trondheim for å 
dekke den katolske kirkes behov for en standardisert liturgi 
i Norge. Bøkene ble trykt i Paris og København, men fordi 
de er trykt på norsk initiativ, for norske penger og for det 
norske markedet, regner vi bøkene som norske. I 2019 kan vi 
dermed feire 500 års jubileum for den norske trykte boken. 
Jubileet skal feires med konferanse, utstilling, bokutgivelse, 
og en stor bibliografi over alle norske trykte bøker frem til 
1850. Alle aktiviteter er også knyttet opp mot et stort  
forskningsprosjekt kalt «Literary citizens of the world»,  
finansiert av Forskningsrådet. 

Nasjonalbiblioteket er også representert i den koordinerende  
komiteen og i styret til CERL, Consortium of European 
Research Libraries, som har noe av det samme mandatet i 
europeisk sammenheng. I CERL leder Nasjonalbiblioteket 
også en gruppe for norske bibliotek.

Hege Stensrud Høsøien

Norsk representasjon
i IFLA-seksjoner
Bibliography Section

Jonny Edvardsen, Nasjonalbiblioteket
Cataloguing section

Unni Knutsen, Universitetet i Oslo UB
Continuing Professional Development 

and Workplace Learning Section

Almuth Gastinger, NTNU UB
Document Delivery and Resource Sharing Section

Svein Inge Opdahl, Nasjonalbiblioteket
Genealogy and Local History Section

Bozena Rasmussen, Roboz Consult
Information Literacy Section

Hilde Kaalvik, NTNU UB
Libraries Serving Persons with Print Disabilities Section

Ingvild Aanensen, Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek
Libraries for Children and Young Adults Section

Jorun Systad, Fagforbundet/Førde bibliotek
Library Buildings and Equipment Section

Kjartan Vevle, Biblioteksentralen
Library Services to Multicultural Populations Section

Shelli Lake, Deichmanske bibliotek Stovner
Library Services to People with Special Needs Section

Erlend Ra, Nasjonalbiblioteket
Knut M. Nygård, Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek
Library Theory and Research Section

Heidi Kristin Olsen, HiOA
Literacy and Reading Section

Linn T. Sunne, Oppland fylkesbibliotek
Management and Marketing Section

Ruth Ørnholt, Hordaland fylkesbibliotek
Management of  Library Associations Section

Mariann Schjeide, Norsk Bibliotekforening
News Media Section

Gretel Mari Westman, Nasjonalbiblioteket
Public Library Section

Leikny H. Indergaard, Bergen Offentlige Bibliotek
Rare Books and Special Collections Section

Hege Stensrud Høsøien, Nasjonalbiblioteket
School Libraries Section

Hans-Petter Storemyr, St. Olav videregående skole
Statistics and Evaluation Section

Svitlana Kolesnyk , Bergen universitetsbibliotek
Subject Analysis and Access Section

Elise Conradi, Nasjonalbiblioteket
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School Libraries
I seksjonen jobbes det med å utvikle retningslinjer for arbeid i skolebib-
liotek. I forkant av IFLA-konferansen i Wroclaw ble det avholdt et satelitt-
møte, som i stor grad handlet om IFLAs retningslinjer for arbeid i skole-
bibliotek. Disse er oversatt til norsk av Annike Selmer og Randi Lundwall.

Mange deltakere på satelittmøtet kom fra skolebiblioteksektoren i Polen, 
men det var nye representanter fra land i hele verden, selv om organisas-
jonen er dominert av Vest-Europa og USA. Det var interessant og nyttig å 
få eksempler fra ulike land gjennom erfaringsutvekslingen. Det er mange 
felles utfordringer for skolebiblioteksektoren. Gruppa mi jobbet med 
retningslinjer for fysiske og digitale ressurser og undervisningsopplegg i 
skolebiblioteket.

Skolebibliotekseksjonen var medansvarlig for to større sesjoner på IFLA-
konferansen, om forholdet mellom skole og bibliotek, og om litteratur-
formidling og lesestimulering. Jeg har deltatt på IFLA møtet tidligere, men 
det er første gang jeg har hatt et verv i en seksjon. Det var en stor fordel å 
ha oppgaver på IFLA for å bli kjent i seksjonen. 

Hans Petter Storemyr

Vårt femstjerners yrke trenger ...
IFLAs retningslinjer for kompetanseutvikling: Prinsipper og mønsterpraksis

Lærevillige
Den enkelte fagperson som tar ansvar for stadig å finne ut mer om hvordan

• utvikle sin personlige karriere videre
• hjelpe arbeidsgiveren å nå sine mål om fremragende tjenestetilbud
• bidra til utvikling av profesjonen

Arbeidsgivere
Arbeidsgivere som viser engasjement og lederskap ved å

• utvikle effektiv personalpolitikk og gode rutiner
• disponere budsjett og tid for kompetanseutvikling
• tilby muligheter internt og eksternt for kompetanseheving og læring

Interesseorganisasjoner som understreker betydningen av kompetanseutvikling ved å

• koordinere strategier og ressurser slik at de sammen bidrar til læring
• informere om mulighetene som finnes
• gi insentiver til fagpersoner til å fortsette sin læring

Lærere i bibliotek- og informasjonsvitenskap som fremmer livslang læring ved å
• tilby muligheter for videreutdanning
• anbefale organisasjoner, stat og kommune hva som trengs av kompetanseutvikling
• bidra til at studenter og fagpersoner utøver forskningsbasert praksis

Utdanningsinstitusjoner

Kurstilbud
Kursholdere som utvikler og leverer opplegg i kompetanseutvikling ved å 

• gi muligheter til å utvikle nye innsikter og ferdigheter
• bruke metodene fra voksenopplæring og læringsdesign
• bruke de riktige tjenestene, teknologiene og ressursene

Bibliotekforeninger

Denne plakaten oppsummerer IFLA Guide-

lines for Continuing Professional Development: 

Principles and Best Practices, som skal vise 
betydningen av utviklingen og vedlikehold 
av kompetansen til bibliotekansatte. Den 
er oversatt til norsk av Almuth Gastinger 
og Kristin Storrusten, og ble presentert på 
IFLA-konferansen i august.
Du kan laste ned plakaten på 
ifla.org/cpdwl/conferences
Guidelines finner du på
ifla.org/publications/node/10532?og=82

Continuing Pro-
fessional devel-
opment and wor-
place learning
IFLA har endret livet mitt! Høres dette 
overdrevent ut? Kanskje, men for meg er 
det slik.

Siden jeg begynte å dra på IFLA-konfer-
anser og jobbe på internasjonalt nivå har 
livet bare blitt rikere. Jeg har fått utallige 
venner fra mange forskjellige land, jeg 
har blitt inspirert, fått mange nye ideer til 
jobben min, blitt god i engelsk, fått større 
selvtillit, jeg har publisert mer og fått invi-
tasjoner til å holde foredrag på internas-
jonale konferanser. Alt takket være IFLA!

Konferansen i 2017 var min trettende. 
I åtte år har hovedfokuset mitt vært på 
arbeidet i seksjonen for «Information 
 Literacy». I 2015 ble jeg valgt inn i 
«Standing committee for Continuing 
Professional development and Workplace 
Learning (CPDWL) section».  Det betyr 
komitémøter, organisering og gjennom-
føring av seksjonens sesjoner på de årlige 
konferansene og jobbing med diverse 
prosjekter.

Jeg kan bare anbefale alle å dra på en 
IFLA-konferanse en gang for å oppleve 
selv hvor spennende det er.

Almuth Gastinger

Libraries for children and young adults
Seksjonen har eit prosjekt kalla «Sister Libraries» som vi no treng norske deltakarar til. Fagforbundet har som ein del av sitt  
internasjonale arbeid sponsa prosjektet i ei toårsperiode.  Prosjektet søkjer å knytte kontakt mellom bibliotek og bibliotek- 
organisasjonar over landegrensar, slik at dei kan utvikle partnarskap, utveksle synspunkt og erfaringar og utvikle felles  
program knytt til bibliotektenester for barn og ungdom. Samarbeid kan også omfatte utveksling av personell og andre  
kompetansehevande tiltak. Over 70 bibliotek frå 30 forskjellege land deltek i ordninga. 

Sister Libraries manglar norske deltakarar i dag. Deltakarane kan være folkebibliotek, skulebibliotek eller organisasjonar som 
arbeider med bibliotektenester for barn og ungdom. Det er institusjonane som blir knytt saman, ikkje den einskilde  
bibliotekar. Ordninga fungerer slik at biblioteka sjølv tar kontakt med eit potensielt søsterbibliotek etter at dei har registrert  
seg på nettsidene til IFLA. Ein kan få tilsend materiell frå seksjonen i IFLA, og dei kan hjelpe i prosessen.

Du kan lese meir om ordninga på ifla.org /node/1746. Eg vil svært gjerne høyre frå deg som lurer på om dette kan vere noko  
for ditt bibliotek. Ta kontakt med meg på Jorun.Systad@forde.kommune.no. 

Jorun Systad
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Statistic and Evaluation
Komiteen fremmer bruk av bibliotekstatistikk både for 
styring av bibliotek og for å vise bibliotekenes verdi utad. 
Komiteen består nå av 15 medlemmer fra 11 land. Vi gir blant 
annet ekspertbistand til prosjektet Library Map of the World 
og bidrar til utviklingen av WLIC-programmet. 

Vi samarbeider om nasjonale bibliotekindikatorer. Norge 
utviklet nasjonale bibliotekindikatorer for universitets- og 
høyskolebibliotek i 2010. Sveits og Hong Kong er i ferd med 
å utvikle sine nasjonale bibliotekindikatorer. Vi utveksler 
erfaringer og samarbeider om dette.

Vi deler erfaringer når det gjelder ulike evalueringsmetoder. 
Vi jobber for å innhente kompetanse fra andre sektorer, som 
økonomi og juss, i evalueringen av bibliotekene.

Svitlana Kolesnyk

Rare books and  
special collections
Komiteen samler ledere og fagspesialister fra hele verden for 
å diskutere temaer som samlingspolitikk, kulturarv, formid-
ling og sikkerhet. Komiteen har lagt ned mye arbeid i å 
utvikle og oversette en internasjonal standard for digitaliser-
ing av sjeldne bøker og manuskripter. Norge er et ungt land 
med en relativt liten samling sjeldne bøker og manuskripter, 
og samlingene kan best forståes i en større internasjonal 
sammenheng. For faglig utvikling og nettverksbygging er det 
nødvendig å orientere seg internasjonalt. Nasjonalbiblioteket 
teller ned til et stort jubileum: I 1519 utkom Breviarium 
Nidrosiense og Missale Nidrosiense. Bøkene ble trykket på 
initiativ fra erkebiskop Erik Walkendorf i Trondheim for å 
dekke den katolske kirkes behov for en standardisert liturgi 
i Norge. Bøkene ble trykt i Paris og København, men fordi 
de er trykt på norsk initiativ, for norske penger og for det 
norske markedet, regner vi bøkene som norske. I 2019 kan vi 
dermed feire 500 års jubileum for den norske trykte boken. 
Jubileet skal feires med konferanse, utstilling, bokutgivelse, 
og en stor bibliografi over alle norske trykte bøker frem til 
1850. Alle aktiviteter er også knyttet opp mot et stort  
forskningsprosjekt kalt «Literary citizens of the world»,  
finansiert av Forskningsrådet. 

Nasjonalbiblioteket er også representert i den koordinerende  
komiteen og i styret til CERL, Consortium of European 
Research Libraries, som har noe av det samme mandatet i 
europeisk sammenheng. I CERL leder Nasjonalbiblioteket 
også en gruppe for norske bibliotek.

Hege Stensrud Høsøien
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liotek. I forkant av IFLA-konferansen i Wroclaw ble det avholdt et satelitt-
møte, som i stor grad handlet om IFLAs retningslinjer for arbeid i skole-
bibliotek. Disse er oversatt til norsk av Annike Selmer og Randi Lundwall.

Mange deltakere på satelittmøtet kom fra skolebiblioteksektoren i Polen, 
men det var nye representanter fra land i hele verden, selv om organisas-
jonen er dominert av Vest-Europa og USA. Det var interessant og nyttig å 
få eksempler fra ulike land gjennom erfaringsutvekslingen. Det er mange 
felles utfordringer for skolebiblioteksektoren. Gruppa mi jobbet med 
retningslinjer for fysiske og digitale ressurser og undervisningsopplegg i 
skolebiblioteket.

Skolebibliotekseksjonen var medansvarlig for to større sesjoner på IFLA-
konferansen, om forholdet mellom skole og bibliotek, og om litteratur-
formidling og lesestimulering. Jeg har deltatt på IFLA møtet tidligere, men 
det er første gang jeg har hatt et verv i en seksjon. Det var en stor fordel å 
ha oppgaver på IFLA for å bli kjent i seksjonen. 

Hans Petter Storemyr

Vårt femstjerners yrke trenger ...
IFLAs retningslinjer for kompetanseutvikling: Prinsipper og mønsterpraksis

Lærevillige
Den enkelte fagperson som tar ansvar for stadig å finne ut mer om hvordan

• utvikle sin personlige karriere videre
• hjelpe arbeidsgiveren å nå sine mål om fremragende tjenestetilbud
• bidra til utvikling av profesjonen

Arbeidsgivere
Arbeidsgivere som viser engasjement og lederskap ved å

• utvikle effektiv personalpolitikk og gode rutiner
• disponere budsjett og tid for kompetanseutvikling
• tilby muligheter internt og eksternt for kompetanseheving og læring

Interesseorganisasjoner som understreker betydningen av kompetanseutvikling ved å

• koordinere strategier og ressurser slik at de sammen bidrar til læring
• informere om mulighetene som finnes
• gi insentiver til fagpersoner til å fortsette sin læring

Lærere i bibliotek- og informasjonsvitenskap som fremmer livslang læring ved å
• tilby muligheter for videreutdanning
• anbefale organisasjoner, stat og kommune hva som trengs av kompetanseutvikling
• bidra til at studenter og fagpersoner utøver forskningsbasert praksis

Utdanningsinstitusjoner

Kurstilbud
Kursholdere som utvikler og leverer opplegg i kompetanseutvikling ved å 

• gi muligheter til å utvikle nye innsikter og ferdigheter
• bruke metodene fra voksenopplæring og læringsdesign
• bruke de riktige tjenestene, teknologiene og ressursene

Bibliotekforeninger

Denne plakaten oppsummerer IFLA Guide-

lines for Continuing Professional Development: 

Principles and Best Practices, som skal vise 
betydningen av utviklingen og vedlikehold 
av kompetansen til bibliotekansatte. Den 
er oversatt til norsk av Almuth Gastinger 
og Kristin Storrusten, og ble presentert på 
IFLA-konferansen i august.
Du kan laste ned plakaten på 
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Continuing Pro-
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place learning
IFLA har endret livet mitt! Høres dette 
overdrevent ut? Kanskje, men for meg er 
det slik.

Siden jeg begynte å dra på IFLA-konfer-
anser og jobbe på internasjonalt nivå har 
livet bare blitt rikere. Jeg har fått utallige 
venner fra mange forskjellige land, jeg 
har blitt inspirert, fått mange nye ideer til 
jobben min, blitt god i engelsk, fått større 
selvtillit, jeg har publisert mer og fått invi-
tasjoner til å holde foredrag på internas-
jonale konferanser. Alt takket være IFLA!

Konferansen i 2017 var min trettende. 
I åtte år har hovedfokuset mitt vært på 
arbeidet i seksjonen for «Information 
 Literacy». I 2015 ble jeg valgt inn i 
«Standing committee for Continuing 
Professional development and Workplace 
Learning (CPDWL) section».  Det betyr 
komitémøter, organisering og gjennom-
føring av seksjonens sesjoner på de årlige 
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Bibliotekene bidrar til   

Universitetsbiblioteket i Bergen har 
sidan 2010 vore involvert i utvikling-
sprosjekt i Moldova. Ane Landøy fortel 
korleis et norsk bibliotek kan arbeide 
for å knyte internasjonale band.
Prosjektet Modernization of  academic 

library services in Moldova består i røyn-
da av mange små og store einskilde 
prosjekt som søkjer å styrke utdan-
ningssektoren gjennom målretta tiltak 
i dei akademiske biblioteka i landet.

– I 2010 starta samarbeidet mellom 
UiB og Academy of  Economic Sci-
ences i Chisinau, Moldova (ASEM), 
med ei «bli-kjent-finansiering» frå UD. 
Vi har ein rumensk samarbeidspartnar 
gjennom mange år, professor Angela 
Repanovici, og ho sette oss i kontakt 
med Dr. Silvia Ghincolov som er  

bibliotekdirektør, seier Ane Landøy ved 
Universitetsbiblioteket i Bergen.

Ei av målsettingane er å skape ein 
arena for lokal samhandling. Å leggje 
til rette for ei digitalisering blei fort 
utpekt som viktig.

– Vi møtte eit bibliotek som var 
knallsterkt på dei tradisjonelle biblio-
tektenestene, som katalogisering og 
klassifikasjon, bibliografiar og referanse- 
spørsmål til trykte tidsskrift. Vi fann 
tonen, og søkte prosjektfinansiering  
for å hjelpe ASEM-biblioteket med 
tilpassing til digitale bibliotektenester,  
i tillegg til engelskkurs, seier Landøy.

Tiltaka var ein stor suksess, og prosjek-
tet er no inne i andre fase. I 2015-2019 
er alle dei 18 universitetsbiblioteka i 
Moldova med.

– ASEM er framleis vår hovudpartnar, 
og har ansvaret for dei praktiske opp-
gåvene. UiB kjem med internasjonale 
ekspertar til tre årlige verkstader til 
Chisinau. Vi har utvida prosjektet til 
også å inkludere bibliometri og  
marketing/advocacy. Det har vore ein 
studietur til Bergen saman med  
rektorane, seier Landøy.

Men det er ikkje berre rektorane som 
får delta på studietur og kurs.

– Det ligg ei veke sommarskole kvart 
år i prosjektet. Fleire deltek på inter-
nasjonale bibliotekkonferansar med 
presentasjonar av prosjektet og av 
mindre forskingsprosjekt som vi gjen-
nomfører undervegs, avsluttar Landøy.

Du finn meir informasjon på 

newinformationservices.wordpress.com

Moldovsk-norsk samarbeid

Dette er saken
Norsk Bibliotekforening følger opp  
IFLAs initiativ for å vise bibliotekenes rolle i 
FNs mål for bærekraftig utvikling
Petter von Krogh og Mona Myrland har 
samlet norske bibliotek i et interaktivt kart.  
Bidra på norskbibliotekforening.no
Norsk Bibliotekforening tar det videre til 
Utenriksdepartementet og FN
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Bibliotekene bidrar til    bærekraftig utvikling
Fagbibliotek
FN har sagt at måla berre kan bli  
gjennomført dersom kunnskap og 
politikk samarbeider på nye måtar. 
Fagbibliotek, som ein del av institus-
jonane sine, må også delta. Eit viktig 
bidrag er å vise korleis politikarar, 
fagfolk og folk flest kan finne kvalitet-

sinformasjon, og dermed støtte bærekraftig utvikling.
Alle bibliotek, og særleg fagbibliotek kan bidra til mål 4 
«Quality Education». Gode bibliotektenester frå skulebibliotek 
i grunnskulen og vidare i utdanningsløpet legg grunnlag for 
informasjonskompetente og myndiggjorte vaksne som blir 
gode samfunnsborgarar i ei kompleks verd. Dette gjeld inter-
nasjonalt, og også i Noreg. 
Ved å forbetre rammevilkåra og auke ressursane til bibliotek 
kan myndighetene vise korleis Noreg oppfyller dette målet. 
Å oppfylle målet om kvalitetsutdanning globalt vil bidra til å 
redusere ulikskapar i verda, både fattigdom og kjønnsulikskap.
Om norske fagbibliotek engasjerer seg i utviklingsprosjekt, 
deltek i og støtter arbeidet til tverrnasjonale organisasjonar 
som FN og IFLA, bidrar vi direkte til måla for berekraftig 
utvikling.
Ane Landøy

Kristiansand  
folkebibliotek
Biblioteket formidler informasjon - 
både nettbasert og via sin bok- og 
tidsskriftssamling også om dette 
emnet. Biblioteket er miljøsertifisert, 
noe som medfører årlig oppfølging-
sarbeid på vegne av egen virksomhet.

Gloppen bibliotek
Biblioteket er stimulerande møteplass mellom menneske 
og tilbyd tilgang til litteratur og opplevingar som kan styrke 
menneske i svært ulike og krevande livsfaser. Arbeidet bib-
lioteket gjer for å stimulere lesing i eit livsløpsperspektiv,  

og for å bygge ned økonomiske og 
digitale skiljeliner, er solide bidrag 
til samfunn der folk deltek på ulikt, i 
demokratiske prosessar, i eit yrkelvis, 
i opplæringsfaser, i ein kvardag med 
eit mylder av utfordringar.

Stange bibliotek
Samarbeid med flyktningetjenesten 
med bokkasser, stille lokaler til dispo-
sisjon og omvisninger med info om 
biblioteket. Innkjøp av bøker på andre 
språk, legge til rette for leksehjelp for 
fremmedspråklige, ha en bred sam-
ling, gratis tilbud til alle, ha sitteplasser rundt i lokalet og 
legge til rette for at mennesker kan oppholde seg over tid.

Hole bibliotek
Dataopplæring for eldre bidrar til 
inkludering i samfunnet og at eldre 
ikke faller utenfor. Vi har leseombud  
som leser høyt for pasienter på 
institusjon. Det fører til tilhørighet i 
samfunnet.

Asker bibliotek
Biblioteket er i seg selv et gjen-
brukstiltak gjennom sin praksis. I 
tillegg har Asker bibliotek samar-
beid med gjenbruksfestival og i 
oppstart med et samarbeid om 
gjenbruk med kommunalteknisk 
avdeling.

Meløy 
bibliotek
Biblioteket er åpen møteplass, 
og plass for sosial debatt, mens 
vi samtidig er nøytrale. Vi er obs 
på ikke å være politiske, og ikke å 
støtte slike diskusjoner eller 

utsagn fra kunder. Vi gir alle tilgang til biblioteket, og 
viker ikke fra gratisprinsippet.
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Det er noe «på gång» i Sverige. Den svenske regjerin-
gen har lovet en kvart milliard kroner årlig til satsing på 
bibliotekene. En ny nasjonal bibliotekstrategi skal være 
ferdig i 2019. I september sparket utredningen «Den 
femte statsmakten. Bibliotekens roll för demokrati, 
utbildning, tillgänglighet och digitalisering» i gang en 
debatt om bibliotekenes samfunnsrolle.

Den nesten 500 sider tykke utredningen skal danne 
fakta- og idégrunnlaget for bibliotekstrategien. Som 
et ledd i arbeidet har det blitt opprettet et Sekretariat 
for nationell biblioteksstrategi, som utgår fra Kung-
liga Biblioteket. Bestillingen fra myndighetene var å 
gjøre «en fördjupad omvärldsanalyse». 

Begrepet omvärldsanalyse omfatter berøringspunktene  
bibliotekene har med samfunnet. Den svenske 
regjeringen fremstår offensiv, ved å gi bibliotekene en 
viktig rolle i å forme det framtidige Sverige. Kritik-
erne mener likevel at utredningen avslører et snevert 
syn på bibliotekene som et middel, mer enn som et 
mål i seg selv. Bibliotekdebattant Anders Ericson 
mener at utredningen unnviker de store eksistensielle 
spørsmålene som anledningen innbyr til. Han savner 
for eksempel at de tar stilling til det økende informas-
jonsmonopolet til firmaer som Facebook og Google.

Sverige

Millionsatsing på bibliotek

På IFLA-konferansen i Polen presenterte Karin Graube og 
Eva Selin en rapport fra arbeidet sitt på Drottning Silvias 
barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. De forteller om 
hvordan de snudde opp ned på hele arbeidet sitt. Den 
tradisjonelle boktrallen kunne ikke kjøres inn til barna som 
trengte det aller mest. Den ble byttet ut med leseklubb 
med enkeltbarn.

Deres 14 sider lange rapport “Det blev roligare när du kom” 
(lenke på nettsiden vår) gir et hjerteskjærende innblikk i 
hvordan bibliotekarbeid kan være livsviktig. Den anbe-
fales alle som hjelp til å vurdere egen praksis. En fireåring 
opplever å få makt i en håpløs situasjon. En elleveåring får 
hjelp av litteratur til å flykte fra smertene. De færreste job-
ber med dette til daglig, men Graubes og Selins arbeid bør 
være pensum for alle modige bibliotekarer.

Money talks
Satsingen på bibliotekene blir fulgt opp med bevil-
linger. Den svenske regjeringen har lovet 250 milli-
oner årlig 2018-2020 for å utvide tilbudet og øke 
tilgjengeligheten i bibliotekene. Bibliotekenes rolle 
blir også her satt inn i en politisk ramme.

– Nu visar regeringen med besked att biblioteken är 
en garant för en levande demokrati, sier kultur og 
demokratiminister Alice Bah Kuhnke med klar ref-
eranse til debattklimaet i Sverige og den senere tids 
utfordringer med desinformasjon og fake news.

–Tenk om vår kulturminister kunne ha sagt det 
samme! utbrøt Heidi Hovemoen, hovedstyremedlem 
i Norsk Bibliotekforening og fylkesbiblioteksjef  i 
Akershus.

Bevillingen skal distribueres gjennom Kulturrådet. 
Myndighetene ser for seg tiltak som språkkafeer, 
lesefremmende tiltak, forelesninger og utstillinger. 
Pressemeldingen sier ingenting om økte midler til 
drift og infrastruktur. I samme budsjett har regjer-
ingen og Vänsterpartiet gitt 25 millioner kroner 
til en digital satsing i bibliotekene. Målet er å øke 
den digitale kompetansen og kapasiteten til å drive 
kildekritikk.

Da det høyreekstreme tidsskriftet Nya tider fikk ha stand på 
Bokmässan i Göteborg i fjor ble det oppfordret til boikott. 
200 forfattere og mange andre ble med, og det ble  
arrangert alternative messer i september 2017. Lederen av 
boikotten sa at ved å delta på messen støtter og legitim-
erer man ekstreme og fascistiske grupper.

Svensk biblioteksförening var først med på boikotten,  
men snudde noen måneder senere. Argumentet var at 
Svensk biblioteksförening ønsket å være tilstede for å vise 
holdningen sin mot antidemokratiske krefter. Dessuten 
ble det argumentert for at en boikott kunne skade biblio-
tekenes troverdighet og nøytralitet. Foreningen arrangerte 
seminaret «Att tillsammans ta ansvar för demokratin» med 
diskusjoner om innkjøp og tilgjengeliggjøring av kontro-
versiell litteratur.

Tekst
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i Norsk Bibliotekforening og fylkesbiblioteksjef  i 
Akershus.

Bevillingen skal distribueres gjennom Kulturrådet. 
Myndighetene ser for seg tiltak som språkkafeer, 
lesefremmende tiltak, forelesninger og utstillinger. 
Pressemeldingen sier ingenting om økte midler til 
drift og infrastruktur. I samme budsjett har regjer-
ingen og Vänsterpartiet gitt 25 millioner kroner 
til en digital satsing i bibliotekene. Målet er å øke 
den digitale kompetansen og kapasiteten til å drive 
kildekritikk.

Da det høyreekstreme tidsskriftet Nya tider fikk ha stand på 
Bokmässan i Göteborg i fjor ble det oppfordret til boikott. 
200 forfattere og mange andre ble med, og det ble  
arrangert alternative messer i september 2017. Lederen av 
boikotten sa at ved å delta på messen støtter og legitim-
erer man ekstreme og fascistiske grupper.

Svensk biblioteksförening var først med på boikotten,  
men snudde noen måneder senere. Argumentet var at 
Svensk biblioteksförening ønsket å være tilstede for å vise 
holdningen sin mot antidemokratiske krefter. Dessuten 
ble det argumentert for at en boikott kunne skade biblio-
tekenes troverdighet og nøytralitet. Foreningen arrangerte 
seminaret «Att tillsammans ta ansvar för demokratin» med 
diskusjoner om innkjøp og tilgjengeliggjøring av kontro-
versiell litteratur.
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Jeg er på kontoret til Aslak Sira Myhre 
for å snakke om tre ting. Primært: 
Den nye kartsamlingen som er ukens 

kulturhendelse idet jeg stiger over terske-
len. Og dernest litt om planene for det 
«nye nasjonalbiblioteket» med café og 
mer utstillingsplass. Og til slutt – hvis det 
er tid – litt om ham selv. 

Det er umiddelbart klart at han er den 
effektive typen som kutter alt utenom-
snakk, så jeg merker meg kun at han er 
sortkledd, at den ikoniske hestehalen er 

på plass – men ikke nyvasket – og at kon-
toret hans er uten pynt eller tegn på hvem 
som holder til der. Her er det nøkternhet 
og sorte skinnsofaer. Her jobbes det. 

Komplett og unik
– Dette er en komplet samling av alle 
trykte kart over Norge, Skandinavia og 
nordområdene mellom 1482 til 1900. 
Det eldste kartet er et ptolemaiosk kart 
(Klaudios Ptolemaios, astronom, geograf 
og matematiker, død 168, red.anm.) hvor 

noe som kan identifiseres som Norge er 
tatt med. Enda tidligere kart hadde bare 
inntegnet Danmark og deler av Skåne. 
Ptolemaios ble lenge glemt fordi han vir-
ket i Alexandria som tilhørte Bysants, og 
ikke Vestromerriket. Han ble først gjen-
oppdaget på 1200-tallet og under renes-
sansen, begynner Aslak Sira Myhre. 

Det kommer fort og flytende. Nasjo-
nalbibliotekaren snakker som om han var 
kartspesialist – hvilket han ikke er, ikke 
formelt i hvert fall – men så er han jo en 
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Som gutt drømte Aslak Sira Myhre om å bli fotballspiller, men han stortrives som nasjonal-
bibliotekar. Ikke minst nå som han har fått tak i en unik, fullstendig samling av norske kart fra 
1482 til 1900.

– Jeg fulgte ikke 
drømmen min
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Kart fascinerer. De beste av dem er kunstverk, sier Aslak Sira Myhre.
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mann som har hatt en bratt læringskurve 
før, i mange sammenhenger, og direkte 
skåret for tungebåndet er han ikke.

– Naivt spørsmål, sikkert, men hvorfor 
er disse kartene så viktige?

– Mange grunner, sier han og lister 
opp: 

Fordi samlingen er komplett – samle-
ren hadde sørget for å få tak i alt som fan-
tes, fra det aller første kartet over Norge 
som vi kjenner. William Ginsberg hadde 
økonomiske ressurser til det. Og han 
brukte tid, samlingen er bygget opp over 
30 år. Hvis Ginsberg fant at en annen sam-

ler hadde en bedre utgave av et kart han 
selv hadde, kunne han bytte det til seg. 

Den er også unik fordi den er så kom-
plett for et landområde. Det finnes ingen 
tilsvarende komplett samling over f eks 
andre europeiske land, opplyser nasjo-
nalbibliotekaren. 
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Og fordi kart er en uvurderlig kilde til 
kunnskap om mennesker i tidligere tiders 
syn på verden, både den fysiske og dels den 
mentale. Hvilke landområder som var med 
og hvilke utelatt. Hvor stort det var og 
hvordan byer og elver var tegnet opp. 
Gamle kart brukes ikke bare av kartografer, 

men også av historikere og andre fagfolk. 
– Kart er et vindu mot verden. De er 

verdenshistorien visualisert. Hvis det er 
med gamle kart på en utstilling, trekker 
de flokker. Kart fascinerer. De beste av 
dem er kunstverk i seg selv, oppsumme-
rer Sira Myhre. 

Jeg synes det er lettere å innta 
en rolle på en scene og snakke 
med mange i et forum hvor  
jeg kommer i profesjonell 
sammen heng, men jeg kan være 
sjenert i sosiale sammenhenger 
hvor jeg ikke har noen rolle, 
men bare skal være meg.

– Og så er det sjøormer og uhyrer på 
gamle kart. Er det sjøormer på disse?

– Jovisst, det er sjøormer, svarer han 
nøkternt. Vi har nettopp gitt ut en bok 
om sjømonstre, og mange av dem er hen-
tet fra gamle kart., men det er fra vår tid-
ligere kartsamling.

 
Dreven eks-politiker
Det var nasjonalbibliotekaren selv som 
bragte kartene til Norge, og jeg merker 
meg bak øret at han trolig fra første stund 
hadde en plan. Som tidligere rikspoliti-
ker – leder av Rød Valgallianse (i dag 
Rødt) fra 1997 til 2003 – vet han jo godt 
hvordan man bør gå frem. Det er klokt å 
gå helt til topps for å få aksept, og å sørge 
for at det er nok penger i prosjektet. For 
ikke alle gaver er like populære. Gaver 
medfører kostnader. De må huses og bli 
sett eller brukt. 

Det første Sira Myhre gjorde da fikk 
høre at den amerikanske milliardæren 
var norsk gift og samlet på kart over Nor-
ge, var å be om et møte med Ginsberg. 
Resultatet ble at han gjerne ville at sam-
lingen skulle til Nasjonalbiblioteket der-
som det ble bygget et kartsenter for 
forskning og formidling. Denne ideen 
tok Sira Myhre videre til Sparebankstif-
telsen, som gikk i forhandlinger med 
Ginsberg om å kjøpe samlingen og depo-
nere den på Nasjonalbiblioteket. Kultur-
minister Linda Hofstad Helleland ble 
holdt løpende orientert, og da avtalen var 
klar, spadde hun opp tre millioner årlig 
for å drive senteret. Det skal stå ferdig 
om halvannet år.

Men nyskapningene for resten av 
huset vil stå ferdig lenge før det. Snart 
åpner en stor utstilling om norsk offent-
lighet. Oppmerksomme biblioteksbru-
kere kan ikke ha unngått å legge merke 
til denne lille bokhandelen i foajeen i 
første etasje, samt den lille kaféen i an-
nen etasje som skal omdannes til cock-
tailbar på kveldstid. I arealer som ikke 
ble brukt til noe annet enn gjennom-
gangstrafikk, sitter det nå unge mennes-
ker med pc-ene sin. Det holdes møter 
ved café-bordene og folk i strøket har 
fått en ny møteplass. Programmet for 
aktiviteter –foredrag, musikk og utstil-
linger – som tidligere var en anelse 
traust, har nå fått ny giv. Det inneholder 
alt fra foredrag i konflikten i Israel/Pa-
lestina til romfartssenter til skaldelære 
til nye perspektiver på Olsen-banden, 
via diskusjoner om sensur i barnelittera-
tur, Gerd Liv Valla, Tore Rem og Siri 
Hustvedt. 

Foto: Nina Kraft
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Intet nytt litteraturhus
– Skal Nasjonalbiblioteket bli en konkur-
rent til Litteraturhuset – hvis suksess du 
skal ha hovedparten av æren for? 

– Vi bruker et sett med virkemidler 
– foredrag, samtaler, debatter og utstil-
linger – og de buker Litteraturhuset, og 
de bruker landets folkebibliotek. Men vi 
har helt forskjellige tema. Alle våre tema 
er bygget på samlingen vår, enten det er 
bøker, film, manuskripter, noter eller 
kart, sier Sira Myhre. 

– Det var ikke fordi du angret på at du 
sluttet i Litteraturhuset i Oslo – som hadde 
en usikker fremtid før de ble kjøpt opp av 
Fritt Ord – slik at du ville lage deg et alter-
nativt litteraturhus med tøffe samfunnsde-
batter i tillegg til litteraturkvelder?

– Nei. Litteraturhuset-debatter er 
gjerne dagsaktuelle. Vi baserer oss oftere 
på historisk materiale, som når vi trekker 
frem Eilert Sundt, både hva han gjorde i 
sin tid, og om metoden hans brukes i 
dag. Alt vi gjør, speiler samlingen vår. 
Nasjonens hukommelse er ikke verdt noe 
om den ikke brukes. 

– Du vil bekjempe både nazister og ji-
hadister, skriver du i Dagsavisen. Så Nasjo-
nalbiblioteket er ikke en av arenaene hvor 
du mener denne kampen bør foregå? 

– Det ser jeg ikke for meg. Spalten 
min i Dagsavisen skriver jeg ikke som na-
sjonalbibliotekar. Jeg har søkt, og fått til-
latelse til, å fortsett å ytre meg om dags-
aktuelle tema som privatperson.

– Du som var så mye i mediene i din 
tidligere jobb, synes ikke det ble stille og kje-
delig i Nasjonalbiblioteket at du måtte ska-
pe liv og røre og coktailbar? Hva blir det 
neste? Rap? Tango?

– Neppe. Men jeg syntes det var få 
folk her, det er sant. Dette huset er byg-
get for å huse mange hundre mennesker. 
Så jeg ville fylle salene ved siden av disse 
fantastiske Per Krogh og Axel Revold 
-veggmaleriene i trappeoppgangene. Vi 
er på vei. Publikumsantallet er tredoblet 
på tre år. 

– Vil du bli ofte bli å se i cafeen selv, for 
eksempel med et cocktailglass i hånden?

– Jeg kommer til å ha en øl i hånden. 
Jeg liker cafeen med utsikt til Per 
Krogh-freskene. Han er en av mine favo-
rittmalere. Og nede har vi Gustav Vige-
land. 

– Og i den lille stumfilmutstillingen 
dere har akkurat nå, er det en liten film-
snutt fra 1911 hvor Per Krogh danser ero-
tisk dans kledd i Pierrot-kostyme…

– Er det Per Krogh? Den må jeg ned 
og se.

En del av eliten
En del av debatten på sosiale media for 
tiden – og til dels i tradisjonelle media – 
går på elite versus «folket». Aslak Sira 
Myhre kommer jo fra et ildrødt parti 
med liten sans for eliter, så det er fristen-
de å spørre ham om hvordan det føles å 
være så til de grader vellykket. Selv om 
han altså kun er privatperson når han står 
på trykk i Dagsavisen.

– Clinton og Obama, Jens og Erna til-
hører alle en elite som folk reagerer på, skri-
ver du. Er du ikke selv en del av eliten – og 
hvordan opplever du det?

– Det er åpenbart at jeg er av eliten, 
på to måter. I kraft av rollen som nasjo-
nalbibliotekar og i kraft av å være skri-
bent og debattant har jeg tilgang til 
makt. Økonomisk tilhører jeg de øvre 
lagene av befolkningen. Men det betyr 
ikke hjernen min har sluttet å virke. Hel-
digvis har jeg en klassebakgrunn som 
gjør at jeg allikevel er i stand til å forvalte 
dette. Tror jeg. 

– Hvordan gjør du det? Gjør du en 
øvelse hver dag for å unngå å bli høy på 
pæra?

– Ja, når man er kommet så høyt 
oppe i pyramiden som jeg har kommet, 
når man skimter toppen, kan det være 
vanskelig å se fundamentet. Derfor må 
jeg fortelle meg selv en historie hver dag, 
hver uke, hver måned, om at «dette drei-
er seg ikke om deg.» Det er ikke andre 
som står på ryggen min, det er jeg som 
står på ryggen til andre.

– Omgås du dette politiske elitesjiktet 
privat? Jens og Jonas?

– Jeg omgås ingen privat, sier han 
gravalvorlig. Jeg noterer meg at han kan 
spøke også, for han er vel neppe noen 
eremitt, og han fortetter – like dønn sak-
lig: – Jeg jobber mer enn de fleste og er 
gift og har to små jenter. Når jeg har fri, 
er jeg med eldstedatteren min på fotball. 
Hvem jeg omgås privat, og hva er privat? 
Noe av det som skjer i disse settingene er 
at privat og offentlig flyter sammen. Du 
blir kjent med andre i det siktet du tilhø-
rer og jobber i, og dermed utvikler nett-
verket seg organisk.

– Hvilke politiske standpunkter – ikke 
alle, nevn noen – har du forandret siden du 
var leder i Rød Valgallianse?

– Jeg står fortatt på listen til Rødt og 
er medlem av partiet og betaler kontin-
genten hver måned. Stort sett har jeg 
ikke forandret grunnholdning, men er 
noe mer positiv til det norske demokra-
tiske systemet og hvordan det virker, og 
til embetsverket. Du blir det du spiser. 

Jeg er embetsmann. Ellers er hukommel-
sen min så dårlig at jeg ikke alltid husker 
hva jeg mente før og hvor jeg har skiftet 
standpunkt.

Angst, sjenanse og skam
Aslak Sira Myhre trives «kjempegodt» 
som nasjonalbibliotekar, forteller han, nå 
som han er tre år inne i jobben. Jeg spør 
om han har en litt lavere profil nå enn da 
han var leder for Litteraturhuset, men 
han bedyrer at det kun er arbeidsbyrden 
som gjør at han er mindre synlig i offent-
ligheten. Han er ansvarlig for 450 ansatte 
og skal utvikle norsk bibliotekpolitikk – 
det tar sitt. Det som har overrasket ham 
mest er «hvor lang tid det tar av arbeids-
dagen å gjøre det mulig å gjøre det man 
skal og hvor lite tid og krefter det blir 
igjen til å faktisk gjøre det. Det er den 
største forskjellen når man kommer inn i 
staten.

Så skryter han litt av bibliotekarene 
– «så få mennesker som har en slik enorm 
innflytelse og betydning i samfunnet. 
Alle har en historie om en bibliotekar 
som har betydd mye for dem.»

– Hvilken har du?
– Alle de ansatte på Stavanger biblio-

tek kjente meg av utseende da jeg var 
ungdom. Min første jobb, i arbeidsuken 
ungdomskolen, var på biblioteket. Job-
ben var å legge plastfolier på bøker i kjel-
leren. Å jobbe i bibliotek føltes som å 
komme hjem. Det var alt jeg ønsket meg 
som 14-åring, og da jeg ble 40, fikk jeg 
lov.

– Du har sterke meninger, må du holde 
dem i tømme og være mer diplomatisk enn 
det som egentlig ligger for deg?

– Svaret er ja og har vært det lenge. 
Den største faren er når du slutter å være 
diplomatisk og har blitt sånn.

– Jeg husker jeg syntes du var veldig 
flink på TV da du var partileder, med re-
kordlangt hår. I hvilken grad har det spilt 
noen rolle for din karriere at du er så utro-
lig flink i media? 

– Aner ikke. Er ikke god på sjølmel-
dinger. Men det som er sikkert er at å få 
adgang til offentligheten gir en masse 
gratis. Du får trening i å beherske kom-
munikasjonsformen, og det å bli sett i 
media gir deg lettere innpass hos andre 
som blir sett i media. Det er en form for 
makt. Samtidig er det flyktig. De som er 
i tenårene og tjueårene har ikke sett meg 
i den rollen. For dem er jeg ukjent, eller i 
beste fall nasjonalbibliotekar. Jeg fikk 
mye mer oppmerksomhet da jeg var po-
litiker. Det er bra at politikken engasjerer 
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folk mer enn bare det å være kjent. Bra 
for Norge. For politikken er viktig.

– Og så hadde du kort hår en stund, 
eller kortere, men nå ser jeg at det har 
vokst…?

– Jeg holder meg til langt hår så lenge 
det er der. Det forsvinner tidsnok, sier 
han kort. Ikke yndlingstema kanskje. El-
ler jeg er for personlig. Men han har jo 
snakket offentlig om personlige tema før.

– En bibliotekar jeg snakket med mener 
at du egentlig er introvert, men har en ek-
strovert side som du tar ut i media?

– Jeg liker ikke slike motebegreper. 
Men hvis vi skal bruke det, så har biblio-
tekaren kanskje rett. Jeg synes det er let-
tere å innta en rolle på en scene og snak-
ke med mange i et forum hvor jeg 
kommer i profesjonell sammenheng, 
men jeg kan være sjenert i sosiale sam-
menhenger hvor jeg ikke har noen rolle, 
men bare skal være meg.

– Til Fagbladet har du sagt: Men jeg er 
stort sett fylt av angst hver dag, så det er 
ikke noe nytt. Angst, sjenanse og skam er 
mine grunnfølelser….

– Fortsatt sant.

Drømte om å bli fotballspiller
«Det er mer enn nok av folk i dette lan-
det som går på dans og drama for å bli 
skuespillere, musikere eller kunstnere al-
lerede,» har Aslak Sira Myhre skrevet i 
sin spalte Dagsavisen. «I løpet av tre tide-
ler av et sekund kan google finne 431.000 
treff på den eksakte frasen «Follow your 
dream»….Om du skal snakke med unge-
ne dine om hva de skal gjøre med livet 
sitt, foreslå at de skal gjøre noe nyttig. 
Noe som er bra for andre enn dem selv. 
Noe samfunnet trenger.» 

– Men du selv har vel fulgt drømmen 
din? 

– Jeg har aldri fulgt drømmen min, 
utbryter han heftig.

– Du sa jo at du drømte i hvert fall om 
å bli bibliotekar da du var 14?

 – Den drømmen som var det helt 
store for meg da jeg var gutt, var å bli 
fotballspiller. Det er ingen tvil om at jeg 
har hatt fantastisk kjekke jobber og store 
muligheter i livet, men de valgene jeg har 
tatt har kommet fra hva jeg syntes var av 
samfunnsmessig betydning, ut av en 
plikt. Forestillingen om at det kom ut fra 
meg er nettopp et tegn på det jeg kritise-
rer i teksten min i Dagsavisen. Samfun-
net skal ikke formes etter hva du har 
bruk for selv, men ut fra hva folk trenger 
sammen. Jeg har ikke fulgt noen av 
drømmene mine. Jeg drømmer om å 

være i Ryfylke og 
bygge hus og hogge 
skog og fiske! Jeg 
drømmer ikke om å 
sitte på Gardermo-
en på vei til et eller 
annet møte. Jeg li-
ker jobben min, 
men jeg har valgt 
den ut fra hva jeg 
synes er viktig.

– Hva håper du 
at barna dine blir? 

– Det er det for 
tidlig å mene noe 
om. Og det er opp 
til dem.

Flink til å bone
Jeg må innrømme 
at jeg ikke har gjen-
gitt Aslak Sira Myh-
re helt korrekt i det-
te intervjuet. For 
jeg burde vel ha 
skrevet på nynorsk, 
eller aller helst på 
den praktfulle 
sør-vestlandske dia-
lekten hans. Men 
jeg kan ikke skrive 
nynorsk godt nok. 
Det kan ikke han 
heller, viser det seg.

 – Du har også 
skrevet at radikalt 
bokmål ser ut til å gå 
over i historien: «For meg er det som om 
skriftspråket mitt blir tatt fra meg.» Har du 
vært inne på å gå over til nynorsk?

– Foreldrene mine hadde valget da 
jeg begynte på skolen, men synes det var 
nok at jeg var den der rare AKP-ungen, 
sier han – her refererer han til foreldrenes 
politiske ståsted, ikke sitt eget.

– Så de valgte bokmål. Det er blitt 
skriftspråket mitt. Språk er viktig, så jeg 
synes ikke det bare er å finne et nytt som 
voksen. Jeg har ikke hatt tid og over-
skudd. Men jeg driver og fusker. Jeg sva-
rer på alle henvendelser og mailer jeg får 
på nynorsk med nynorsk. Og tekster. En 
gang skal jeg skifte for godt. 

– Du har mellomfag i historie og bone-
sertifikat som renholdsarbeider, leser jeg i 
Wikipedia Hvilke fordeler og ulemper lig-
ger det i det å ikke komme fra Oslogryta 
og å være såpass selvlært som du er?

– Alle bør ha minst et grunnfag i his-
torie. Og et bonesertifikat.

– Hva er det egentlig?

– Slik! Han boner et imaginært gulv 
med et imaginært redskap. –Det er vel 
ikke så mye brukt nå. Jeg vasket og bonet 
gulv i to år. I Stavanger kommune, Roga-
land sykehus og på Rosenberg verft og 
mange andre plasser.

– Hva har du lært som renholdsarbei-
der som kommer godt med i jobben du har 
nå?

– Jeg lærte å vaske og hvordan det er 
å ha et repetitivt arbeid som du utfører 
hver dag, uten kolleger, uten mobil, langt 
ute på en skole eller barnehage et sted. 
Jeg var den eneste hvite, de andre var 
innvandrere. Du bruker kroppen. Jeg 
fikk fysisk erfaringen i en vanlig jobb 
hvor få kommer til pensjonsalderen uten 
å ha blitt skadet i forkant. Faget historie 
gir – sammen med en vaskejobb – grunn-
lag for å forstå hvordan samfunnet er 
bygget opp og hvorfor det er blitt som 
det er blitt. ■

Arbeideren. Pressebilde fra Oktober forlag i forbindelse med boka «Herskal 
og tjenere» (2010)
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Borte er de massive murveggene i 
gamlehuset på Malerhaugen. Bor-
te er de lange korridorene, de 

halvmørke kontorene, de slitne møblene, 
den kronglete adkomsten gjennom «Bil-
byen» på Ensjø. Her i det nye huset i 
Groruddalen er alt lyst og luftig, åpent 
og innbydende. Lett å finne fram er det 
også, både T-banen og Flybussen går rett 
forbi, og Alna togstasjon er bare noen 
minutters gange unna.

Bibliotekenes Hus har åpnet dørene, 
det vandres og hilses og prates i den store 

fargerike utstillingshallen, hvor det er BS 
Eurobib som har hovedansvaret for inn-
redningen. Det drikkes kaffe eller te, folk 
besøker stands og får produktdemonstra-
sjoner. Noen kikker på nye bøker og læ-
remidler, andre tester makerspacepro-
dukter, apper, informasjonstavler, møbler 
og innleveringsløsninger. Ved glassveg-
gen nederst i lokalet står et lite band og 
spiller minglemusikk.

Robotteknologi og Mikromarc
Men det handler ikke bare om kaffe og 

Det nye Bibliotekenes Hus
Bibliotekenes Hus flyttet høsten 
2017 fra Malerhaugen på Ensjø i Oslo 
til Risløkka i bydel Bjerke.

De fem selskapene  
i Bibliotekenes Hus er:
– Biblioteksentralen
 Biblioteksentralens heleide 
 datterselskaper:
– BS Undervisning
– Bibliotekenes IT-senter
– Norsk bibliotektransport 
– BS Eurobib
Eiere: Biblioteksentralen og Lamm-
hults Biblioteksdesign

Mer informasjon på 
www.bibliotekeneshus.no

Innbydende. I det nye huset i Groruddalen er alt lyst og luftig, åpent og innbydende.

Bibliotekenes Hus åpner dørene
Det var uvanlig mange fotgjengere langs Østre Aker vei i Oslo i slut-
ten av september da over 100 personer fant veien til Vollebekk for 
å være med på åpningsmesse i det nye Bibliotekenes Hus.

AV ODD LETNES
REDAKTØR
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kjeks og tapas til lunsj. Begge dagene er 
det satt av rikelig tid til bibliotekfaglige 
seminarer om alt fra BIBBI katalogdata 
og robottoeknologi til nyheter i Mikrom-
arc og behovene til den moderne biblio-
tekbruker. Blant annet er Carl Gustav 
Johannsen fra Det Informationsviden-
skabelige Akademi i København invitert 
til å snakke om meråpne bibliotek. Vi 
slår oss ned ved et av møtebordene etter 
at han har holdt foredraget sitt. På bordet 
mellom oss ligger boka «Staff-less Li-
braries: innovative staffing design» fra 
2017.

– Det finnes ikke så mye forsknings-
basert litteratur om åpne bibliotek, eller 
meråpne bibliotek som dere kaller det i 
Norge. På bakgrunn av den veldig vek-
sten det har vært på området, først og 
fremst i Danmark, så i Sverige og nå i 
Norge, synes jeg det er verdt å se nærme-
re på fenomenet, sier Johannsen. Og re-
sultatet ble den første boka om meråpne 
bibliotek.

Det begynte på Jylland
Det begynte i Danmark. Eller gjorde det 

det? Danmark fikk sitt første meråpne 
bibliotek i Gjern på Jylland i 2004, men 
da hadde visstnok Singapore fått sitt før-
ste allerede i 2002. Johannesen er ikke så 
interessert i å gi gullmedalje til første 
land her, for de to bibliotekene var uan-
sett nokså forskjellige:

– Filialen i Gjern var det første bibli-
otek hvor brukeren låste seg inn selv 
utenom ordinær betjent åpningstid, 
mens biblioteket i Singapore i utgangs-
punktet var personalløst. Det var dessu-
ten en del av et større kjøpesenter og 
trengte ingen særskilt innlåsningsprose-
dyre. I vår sammenheng er det derfor bi-
blioteket i Gjern som er starten på den 
nordisk bølgen av meråpne bibliotek.

Ikke uten debatt
I Danmark er det i dag over 200 meråp-
ne bibliotek, i Norge langt færre, men 
tendensen er klart stigende: tall fra 2016 
viser at det finnes meråpne bibliotek i 25 
av Norges 428 kommuner. Men veksten 
av meråpne bibliotek har ikke skjedd 
uten debatt, forteller Johannsen og peker 
på noen sentrale trekk:

– Motstanden har faktisk vært størst i 
egne rekker, blant bibliotekarene, mens 
lokalpolitikere og biblioteksjefer har vært 
mer positive. Enkelte bibliotekarer har 
tenkt at meråpne bibliotek først og 
fremst er til for asosiale brukere. Det er 
feil, de mange brukere som liker meråp-
ne bibliotek, gjør det ikke fordi de ikke 
liker personalet, men på grunn av de ut-
videde og brukervennlige åpningstidene. 
En typisk flittig bibliotekbruker er som 
regel både glad i personalets service og de 
meråpne personalløse åpningstider. Et 
klassisk motargument peker på at de 
mindre selvhjulpne brukerne som har 
særlig behov for personalets hjelp, ikke 
passer inn i en meråpen modell.

De mer uforbeholdent positive argu-
mentene går gjerne i denne retningen, 
påkeker Johannsen:

– De brukervennlige åpningstidene 
passer inn i vår moderne 24/7-livsstil. 
Meråpne bibliotek er økonomisk bære-
kraftige, og lokalene utnyttes bedre. Det 
er et tiltak som styrker lokalsamfunnet. 
De meråpne bibliotek tiltrekker seg nye 
brukergrupper, for eksempel pendlere. 

Første bok. Carl Gustav Johannsen ved Det Informationsvidenskabelig Akademi har skrevet den første forskningsbaserte boka om meråpne bibliotek  
– «StaffLess Libraries: Innovative Staff Design» (Elsevier, 2017).

BIBLIOTEK I BIBLIOTEKENES HUS

  BOK OG BIBLIOTEK 5/2017  I  47



Meråpne bibliotek representerer en unik, 
innovativ og original bibliotekutvikling.

Tips om trygghet og trivsel
Johannsen kan forstå at enkelte synes det 
er «skummelt» å slippe kontrollen og 
åpne dørene til biblioteket utenfor åp-
ningstiden, men han mener at frykten 
som oftest er uten grunn og at man kan 
øke både tryggheten og tilfredsheten hos 
lånerne gjennom noen enkle grep:

– Det er viktig med tydelige ordens-
regler og god informasjon. Det er også 
viktig å inngå samarbeid med lokale in-
stanser som for eksempel politi og sosiale 
myndigheter. I Danmark og Norge har 

overvåkningsteknologi vært en viktig del 
av utstyret, noen steder har man også an-
satt vektere. Et interessant poeng i disku-
sjonen om sikkerhet, er at på grunn av 
strengere personvernlovgivning i Sverige, 
har man unnlatt å sette opp overvåk-
ningskameraer i de meråpne biblioteke-
ne, sier Johannsen.

– Videre er det viktig med lyse lokaler 
og at det er rent og ryddig. Det kan også 
være en fordel med såkalt pan-optisk de-
sign, det at biblioteket kan overskues 
utenfra. Lave reoler, tiltalende farger og 
bokomslag vendt ut på hyllene, skaper 
også brukervennlighet. Hygge er viktig i 
nordisk kultur, sett for eksempel gjerne 

fram kaffe og småkaker ved høytider. Det 
er viktig å vise at biblioteket er brukernes 
eiendom og møtested, ved å åpne opp for 
lokale foreninger, kulturelle aktiviteter 
og lokale institusjoner i den meråpne ti-
den.

Selv om Johannsen mener at meråp-
ne bibliotek er en stor og brukervennlig 
suksess, har han en klar beskjed til norske 
bibliotekfolk.

– Meråpne bibliotek er absolutt en 
anbefalingsverdig innovasjon, men 100 
prosent ubetjente bibliotek bør man like-
vel helt klart unngå. ■

– Det nye huset er fantastisk, fortsetter hun. – Det er i seg selv et veldig 
bra sted å jobbe. Et av målene med Bibliotekenes Hus, er at vi skal 
kunne jobbe bedre på tvers. Det er mye lettere i det nye huset, hvor vi 
sitter i åpne landskap og avstanden er kort mellom de fem selskapene 
som holder til her.

– Med så fine lokaler er det også mye enklere å invitere folk fra 
 biblioteksektoren hit. For vi ønsker at bibliotekene både skal komme på 
våre arrangementer og at de skal bruke lokalene våre til egne aktiviteter. 
Om ikke lenge kommer vi til å ta kontakt med et utvalg bibliotek 
 nettopp for å høre med dem hva de ønsker av Bibliotekenes Hus, sier 
Jorunn Wold. ■

Bruk oss!
– Trenger du et sted til konferanser, seminarer eller 
andre  møter, kom til Bibliotekenes Hus. Leie av loka-
ler er til og med gratis for bibliotekene, sier Bibliotek-
sentralens markedsansvarlig, Jorunn Wold.

Jorunn Wold, markedsansvarlig i  Biblioteksentralen.

Stipend til videreutdanning. Fagforbundet har gode 
stipendordninger for medlemmene. Som medlem kan 
du få stipend til grunn-, etter- og videreutdanning 
og kortere yrkesfaglige kurs.

Juridisk bistand. Som medlem i Fagforbundet får du 
juridisk hjelp til saker knyttet til arbeidsfor holdet ditt.

Fagforbundet kjemper for lønna di og for å forbedre 
og forsvare medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. 
Skal vi få gjennomslag, er det viktig at vi er mange. 

Vi forsvarer rettighetene dine. Med rundt 17 000 godt 
skolerte og dyktige tillitsvalgte kan du få hjelp når du 
trenger det. 

Norges beste innboforsikring. Når du melder deg inn 
i Fagforbundet får du Kollektiv hjem som er landets 
beste innboforsikring.

Fagforbundet for deg som jobber i bibliotek

Velkommen som medlem! Send SMS Fagforbundet medlem til 1980. 
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OBSERVATØREN
Tove Nilsen har snart vært 50 ganger på Kreta, og har skrevet om den greske 
øya før. Hva mer er det å oppdage? En hel masse, viser det seg. Vennskap. 
Mat. Biller. Skjønnhet. Ikke minst egne tanker om kjærlighet, solidaritet og 
generasjonenes gang.

Jeg observerer. Jeg iakttar og 
studerer. Det kan man gjøre enten 
man forstår språket eller ikke.

TEKST: NINA KRAFT            FOTO: TROND ISAKSEN
FRILANSJOURNALIST  
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«Når man har vært på en reise, har man 
noe å fortelle», lyder et tysk ordspråk. 
Det kunne ha vært skrevet av Tove Nil-
sen. Bortsett fra at hun stort sett ikke rei-
ser til tysktalende land, det er Kreta som 
hennes paradis. I den siste boken sin, 
Himmelske tilstander, forteller hun allike-
vel om et komplisert paradis. Skyggene 
har begynt å legge seg over den vakre, 
historisk øya siden hun utga Kretadøgn i 
2003. Finanskrise, arbeidsledighet og ge-
nerelt dårlige tider i Europa er høyst 
merkbare også i dette paradiset på jord. 
Og romanens hovedperson har selv med 
seg en bagasje på reisen, både et kjærlig-
hetsforhold hjemme som hun stadig ana-
lyserer i tankene, og sorgen over sin nylig 
avdøde far. Dette er et naturlig sted å be-
gynne samtalen med Tove Nilsen.

– Hvorfor tittelen «Himmelske tilstan-
der» når du skyggelegger ganske kraftig i 
beskrivelsene dine?

– Jeg håper tittelen slår begge veier! 
Både det lyse og motsetningen. En him-
melsk tilstand er noe man vil til, ønsker 
seg. Motsatsen til det mørke, og til døde-
lighet. Det lyse i tittelen har det med 
menneskene på Kreta å gjøre og med na-
turen. Men det henviser også med noe 
personlig og udefinerbart, noe som ikke 
avhenger av om det er vakkert eller beha-
gelig. Du kan finne det i bakgatene i Ber-
lin, du kan finne det på en øy. Jeg finner 
det på Kreta. Dette udefinerbare ligner 
den følelsen man har med enkelte men-
nesker. Noen mennesker kan man umid-
delbart snakke med. De behøver ikke 
ligne deg selv, men kontakten er der.

– Tankene og oppmerksomheten til 
jeg-personen i boken vandrer stadig mel-
lom det store og det lille, mellom farens 
siste tid på sykehjemmet og en liten katte-
mor hun finner på øya som hun tar seg av, 
den har syv små kattunger. Du skriver 
også en del om restauranteieren Manolis, 
og hvordan hans sønn Yannis har tatt over. 
Jeg ser paralleller og speilbilder mellom 
din egen situasjon og det du opplever på 
Kreta…

– Ja, jeg kjente da jeg skrev boken at 
jeg vil lage en vifte som jeg kunne slå ut 
som jeg ville, med små og store temaer 
som virker sammen. For sånn synes jeg 
det er for de fleste av oss. Som denne 
jeg-figuren som drar ned til Kreta og har 
mistet sin far i en forferdelig ulykke, hu-
set til faren brant ned og han døde av 
skadene. Samtidig er ikke livet til hoved-
personen bare sorg. Hun forholder seg til 
en hjemløs katt, hun leser van Goghs 
brev, og det er en masse andre tilsynela-

tende småtterier. Livet går videre, og det 
skjer også gode ting.

Jeg og romanpersonen min
Når Tove Nilsen snakker om sine roma-
ner, omtaler hun konsekvent jeg-et i sine 
romaner som en figur eller romanperson, 
selv om hovedpersonen også heter Tove 
og er forfatter og Kretafarer. Hun vedgår 
villig vekk at jo, også hennes egen far 
døde nylig og joda, hun var også i begyn-
nelsen på et nytt forhold da hun skrev 
boken. Men roman er det uansett. Jeg 
spør om forskjellen mellom roman og 
memoarer når forskjellen blir så liten 
som i hennes tilfelle – og flere andre i 
norsk samtidslitteratur – og hun svarer 
ved å vise til Tomas Espedal, som også 
har satt et klart skille mellom Tomas i bø-
kene og Tomas i det virkelige livet. Skrift 
er ikke liv, uansett, og når forfatteren sier 
at sånn er det, så er det sånn. Men hun 
hadde ikke tenkt å skrive boken nøyaktig 
som den ble, den vokste frem. På spørs-
mål om hun er en intuitiv forfatter eller 
planlegger, sier hun «klart det første». 

– Jeg har en følelse av at Kreta for deg 
– unnskyld, romanpersonen – både er en 
renselse, for eksempel etter dum sladder om 
hennes nye kjæreste, skrive-inspirasjon og 
trøst….

– Da faren min holdt på å brenne 
inne og kom på sykehus og så på syke-
hjem hvor han så døde, bodde jeg på sy-
kehjemmet en periode. Jeg begynte å 
tenke på en trøstebok, ikke i betydnin-
gen av noe banalt, men noe som på en 
eller annen måte kunne rense og trøste. 
Trøsten kan ligge i at uansett hvor vondt 
livet er – for meg eller min romanperson 
– så er det andre historier der ute også, 
mennesker og deres historier, fugler, ekle 
biller på badet. Det skal så lite til for å 
løfte. Jeg var ikke bevisst dette da jeg 
skrev, men det må ha ligget ubevisst i 
meg. Det lille og det store som griper i 
hverandre, sier Nilsen og siterer essayets 
mester, Michel Montaigne: «Verden er 
bare en gynge i evig uro. Alt i den svaier 
uten opphør (…) Jeg kan ikke holde fast 
på mitt emne, det virrer og sjangler rundt 
som i en medfødt rus. Jeg tar det for meg 
her og nå, slik det ter seg i det øyeblikk 
jeg er opptatt av det.»

Hun unnskylder seg i samme sekund: 
– Jeg har aldri unnet meg å begynne en 
bok med et litterært sitat før. Hvorfor 
det, spør jeg, og hun sier at hun alltid har 
følt at for å ta et så overlegent grep må 
man vel være «svært lærd».

Her er det skyskraperengelen som 

stikker frem etter mer enn førti år, tenker 
jeg. For i drabantbyen hvor hun vokste 
opp, skulle man nok ikke skryte og jåle 
seg til med sitater av franske 
1500-talls-mestere. Nilsen virker i det 
hele tatt overhode ikke høy på pæra etter 
tidlig suksess og mye avisomtale i årenes 
løp. Jeg forteller at jeg møtte henne på 
80-tallet – og da hadde hun også beina 
på jorda til tross for at hun stadig figurer-
te i Dagbladet, den tids kulturavis.

– Jeg vokste opp i åttende etasje i en 
blokk på Bøler, og da tror jeg man blir 
vaksinert mot folk som blåser seg opp, 
forklarer hun.

– Og hva skulle jeg blåse meg opp 
for? Jeg synes en forfatter godt kan leve et 
mindre spennende liv enn bøkene sine.

Takksigelsesbok
Det er lite å blåse seg opp over og mye å 
være takknemlig for når man kommer fra 
et sted som Norge, reflekterer hovedper-
sonen og tenker at «…det triste ved å 
ikke tro på Gud ikke er at man ikke har 
noen å be til, men at man ikke vet hvem 
man skal takke.» 

Å takke er et tydelig tema i Himmel-
ske tilstander. Hun snakker med lokalbe-
folkningen som ikke får den helsehjelpen 
de trenger på sykehus som mangler det 
mest elementære utstyr, og er glad for 
kompetansen og den menneskelige var-
men hun møtte hos de ansatte på syke-
hjemmet hvor hennes egen far levde sine 
siste dager – mange av de ansatte kom fra 
ulike steder i verden.

– Når man er barn tenker man kanskje 
på en gud som noen man kan be til for å 
få flere ting. Når man har levde en stund 
er det takksigelsesbehovet som står igjen. 
Jo lenger man har levd, jo mer får man 
behov for å takke, kommenterer hun.

 –Takke for å våkne om morgenen og 
å kunne se alt det vakre, for andre men-
nesker man kjenner, for at man får opp-
leve så mye, for alle de gode bøkene man 
har lest. Ikke minst for det siste – hvem 
hadde jeg vært uten alt jeg har lest? Men 
hvor skal man legge takken? Hvis du er 
religiøs kan du takke en eller flere guder, 
hvis ikke, kan du takke det og de som har 
vært viktige på veien. Kreta og kreterne. 
Derfor er boken også blitt en takksigel-
sesbok. «Gud bor i gjesten,» sier et gam-
melt kretisk ordtak. Det har vi nordboere 
glemt, hvis vi noen gang har kunnet det.

– Opplever du ofte en gjestfrihet som 
går utover vår nordiske tilmålthet?

– Hver dag. Manolis og Yannis føyset 
meg av hvis jeg forsøker å betale for det 
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siste vinglasset. Det er mange slike ek-
sempler. Jeg går langs en landvei og en 
lastebil med frukt stopper. Vil jeg ha litt? 
Selvsagt skal jeg ikke betale. Vi har alle 
steder vi romantiserer, og det er klart at 
jeg romantiserer Kreta. Men det er fak-
tisk slik at gjestmildhet og gavmildhet 
står høyt i kurs der. 

– Bokens hovedperson tenker mye på en 
tigger hun pleier å møte i Oslo. Hun skam-
mer seg over sin velstand og vil gjerne være 
snill. Så gir hun ham veldig dyre hansker 
som tilhørte den avdøde faren – som en 
slags avlat. Du skriver mindre om fattig-
dommen til grekerne/kreterne, men denne 
tiggeren dukker opp i din bevissthet med én 
gang hovedpersonen er på gresk jord. Hva 
tenker du om den sammenhengen?

– At for tjue år siden kunne man være 
norsk og ha et politisk ståsted om å utjev-
ne forskjeller mellom fattig og rike, men 
uten å ha fattigdommen så synlig inn på 
seg. Nå står fattigdommen på utstilling i 
hver europeisk storby, inkludert Oslo. 
Det er derfor folk blir så sinte på tiggere. 

Fordi det er ubehagelig. Det er ikke sik-
kert at de som reagerer annerledes enn 
meg – de som ikke gir til tiggere – synes 
det er noe lettere. 

Og du har rett i det med avlat, det 
blir lettere komisk når man donerer 
kjempedyre hansker når tiggeren bruker 
dem til å rote rundt i søppelbøtter med.

Med Nilsen under armen
– Men jeg skriver jo litt om kretisk fattig-
dom og reaksjoner også, understreker 
hun. –Jeg forteller om ham som jeg kal-
ler fjellmannen, som er rasende over at 
han må servere drinker til bortskjemte 
turister som sprader ørkesløse og formål-
sløse rundt. 

Nilsen kan godt forstå den gryende 
reaksjonen på masseturismen rundt i ver-
den. Samtidig, må hun innrømme, er det 
jo det vi opplever som genuint og auten-
tisk som vi alle søker – hun selv også. Det 
«autentiske», det uspolerte og sjarmeren-
de, en følelse av at slik har det vært i 
hundrevis av år.

– «Skynd deg før det bli ødelagt», sier 
vi til hverandre når vi snakker om ferie-
steder. Om Cuba, om Albania og Roma-
nia. Når en tidligere idyll er blitt turist-
maskin, forsvinner sjelen, tenker vi. En 
av mine venner på Kreta sa det sånn: 
«Modern hotels miss the hot.» Hot er 
hans ord for sjel.

– Du er ikke redd for at du selv skal 
bidra til masseturismen med flere bøker om 
dine reiser til Kreta?

– Jeg vet at en del nordmenn har reist 
til Kreta med Kretadøgn under armen og 
oppsøkt steder jeg beskriver. Men slik må 
det vel bli. Jeg vil både være eksklusiv og 
dele min skattekiste med hele verden! 

– En venninne av meg sier at man ikke 
oppnår noe ved å reise, man flykter fra seg 
selv hevder hun, mens alle problemene man 
har i livet følger med på lasset…

– Det er sprøyt! Idet du løfter deg et 
steg vekk fra bunken med regninger og 
alle hverdagens vaner, får du ofte et skar-
pere blikk på deg selv og hvordan du le-
ver livet. Et kjøligere avstandsblikk. 

Takk. – Jo lenger man har levd, jo mer får man behov for å takke.
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Hvordan har jeg levd livet mitt til nå, 
hvordan vil jeg leve? Jeg har gjort feil 
mange ganger og rotet det til, kan du 
tenke, sier Tove Nilsen. Og tilføyer som 
en ettertanke: 

– Alle har vel en slik venninne? Det 
stikker ofte misunnelse bak, tror jeg. 
Kanskje hun unner seg å reise mindre, 
eller har et uavklart forhold til sitt eget 
rot.

– Du har ennå ikke lært deg gresk. 
Hvorfor ikke, etter så nær tilknytning til 
øya?

– Fordi det er et veldig vanskelig 
språk. For 25 år siden hadde jeg en ambi-
sjon om å lære meg å snakke gresk. Men 
fordi jeg har et papegøyeforhold til språk, 
kan jeg etterape ord, men grammatikken 
glipper unna, sier hun.

– Hadde jeg vært journalist, hadde 
det vært et stort tap. Men som forfatter 
har jeg en annen innfallsvinkel: Jeg ob-
serverer. Jeg iakttar og studerer. Det kan 
man gjøre enten man forstår språket eller 
ikke. Noen ganger ser man noe annet og 
mer. Og de du observerer vet at du ikke 
skjønner hva de sier, så de forstiller seg 
ikke.

Research driver Tove Nilsen lite av, 
det er en overfladisk måte å samle stoff 
på, forteller hun i en tidligere bok. Stof-
fet må «komme til forfatteren» via forfat-
terens indre og via egne opplevelser, og så 

må det bearbeides. Overfor meg utdyper 
hun det slik: 

– En av de tingene jeg er mest redd 
for er å miste synet. Da er jeg redd for at 
jeg ikke lenger kan skrive. For meg er det 
visuelle kjernen i livsgleden og dermed i 
skrivegleden. Jeg kan sitte på et torg hvor 
det myldrer av mennesker og observere 
mennesker jeg aldri har møtt og kanskje 
aldri vil møte igjen, og tenke meg inn i 
livene deres. Den og den har kanskje ti år 
igjen å leve, eller ett år eller tretti, kan jeg 
tenke. Den og den har kanskje et kjærlig-
hetsforhold som er slutt eller som nett-
opp er begynt.

Kjærlighet for mellomgenerasjonen
– Du skriver i den siste boken din at du 
«reiser etter kjærligheten». Det kan alle 
nikke forståelsesfullt til så lenge når du 
snakker om tap og død i familien, eller å 
reise mot landskaper som man elsker, for 
det er «verdig og stort», sier du. Men «å rei-
se mot kjærligheten, i betydningen en 
bestemt person som har en adresse, det kan 
lyde smått og kan framstå mer patetisk jo 
eldre man blir». Hvorfor det?

– Ja, hvorfor det? Jeg stiller spørsmå-
let i boken, og kan ikke svare. Men når 
jeg reiser, kan jeg innse at noen av de val-
gene jeg har tatt handlet om at jeg er blitt 
avhengig av kjærlighetsforhold som jeg 
skjønner vil ta slutt. Hun utdyper:

– Hvis man sier: «Jeg har vært på top-
pen av et fjell, og jeg elsker dette fjellet», 
er det noe svimlende og misunnelsesver-
dig ved det. Hvis man sier «jeg elsker 
noen igjen» og mener et menneske, en 
kjæreste, ikke helt ung, ikke helt gam-
mel, og selv verken er helt ung eller vel-
dig gammel, begynner yngre folk å smile. 
Når de som er unge og de veldig gamle 
sier slike ting, er det fint, mens vi som er 
flergangsskilte eller har flere forhold bak 
oss, vi må rettferdiggjøre oss. Roland 
Barthes skrev om kjærlighetsforhold at et 
forhold som varer blir betraktet som mer 
verdifullt enn en kjærlighet som gløder. 
Det varige har det moralske overtaket. 
Jeg synes det som gløder er like verdifullt, 
selv om det ikke varer. 

Og mer enn dette sier Nilsen ikke om 
sine kjærlighetsforhold – nåværende eller 
tidligere. Det er bevisst. Forlaget ønsket, 
røper hun, at hun ville si mer om den 
mannen som dukker opp i hovedperso-
nens tanker i Paradisiske tilstander, men 
det avsto hun fra. Han forblir skyggeak-
tig, uten kjennetegn som kan identifisere 
en modell fra virkelighetenes verden. Det 
samme gjelder andre «romanpersoner», 
for å bruke hennes og forlagets uttrykk. 

Hun er så diskret om kjærester, fami-
lie, venner og andre hun treffer at det 
nærmest er påfallende. Det er trygt å spå 
at ingen bokhandler i Kabul, onkelen til 
Knausgård eller søsteren til Vigdis Hjorth 
vil trampe inn på scenen og forlange å få 
fortalt sin versjon av fortellingen fra 
 Kreta.

Det meste om min mor
Men Toves mor har Tove Nilsen faktisk 
beskrevet med både gode og mindre gode 
egenskaper. I den første av de fire bøkene 
om oppveksten i drabantbyen på Bøler, 
var begge foreldrene skildret som trygge 
og støttende. Siden fikk særlig morsskik-
kelsen flere fasetter. I Himmelske tilstan-
der sier fortellerstemmen følgende om 
sin mor:

«Moren min ville ikke engang dele 
hyller med faren min i kjøleskapet, men 
da han etter flere tiår i sølibat endelig 
fikk seg et eventyr, med nabolagets 70 år 
gamle femme fatale, hard på rougen, 
med bred-bremmet hatt og trange drakt-
skjørt, gråt mor utrøstelig og sa at det 
ikke lenger var noen vits i å stå opp om 
morgenen.»

– Du er blitt mer åpenhjertig om mo-
ren til romanpersonen Tove – i hvert fall i 
forhold til i de to første oppvekstbøkene?

– Da jeg skrev Skyskraperengler var jeg 

Lettlest. – Det har ikke 
alltid vært noen fordel 
å være forbundet med 

en lettlest bok om en 
ung jentes oppvekst i en 

drabantby.
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veldig opptatt av og visste tidlig at jeg 
ikke ville skrive om stormfullt familie-
stoff. Morsskikkelsen i Konge i snø er der-
imot så gæren at en kritiker skrev: «Stak-
kars Tove Nilsen, som har vokst opp med 
en psykopatmor.»

– Var moren din så ille?
– Nei da, men hun hadde nok kjent 

seg igjen. Hun hadde tatt det kult og sagt 
«du kunne gjort meg enda verre».

– Kunne du skrive sånn først da hun 
var død?

– Jeg har aldri tenkt at jeg må vente 
med å skrive om folk til de er døde. Det 
er en gribbeholdning. Da blir forfatteren 
et åtseldyr. Men det er visse ting du kan 
velge å vente med hvis du vil ha et godt 
forhold til familien.

– Hva tenker du om søstrene Vigdis 
Hjorth og Helga Hjorth?

– At enhver må få lov til å utgi en ro-
man og har rett til å skrive hva hun eller 
han vil. Og holde tilbake det hun eller 
han vil. Strindberg skal ha sagt: «Jeg ser 
deg i min nye roman.» Men jeg har ikke 
truffet en forfatter som ikke tenker: «Kan 
jeg skrive det eller det? Eller må jeg holde 
ting tilbake?» Det er interessant at ingen 
journalister spør om hvor mye stoff en 
forfatter holder tilbake av frykten for å 
såre eller skade andre mennesker, mener 
Tove Nilsen.

– Hvis man siterer brev eller eposter 
som er ment for andre, må man regne 
med at det kan bli voldsomme bruduljer, 
og det skjønner jeg godt. I dette tilfelle 
tror jeg nok at Vigdis Hjorth var veldig 
klar over at det ville skje og at hun lever 
godt med det, tilføyer hun. – Jeg kan 
ikke se for meg hvordan det skal forhin-
dres. Å regulere litteraturen med jus er 
for meg en skremmende tanke. 

Vil avskaffe virkelighetslitteratur
«Virkelighetslitteratur» er et uttrykk Tove 
Nilsen gjerne vil torpedere en gang for 
alle. Et fordummende uttrykk, synes 
hun.

– Alle som har en forfatter i familien 
vet at noen vil fremstille deg på en måte 
du kanskje ikke vil ønske eller kjenne deg 
igjen i, vri og vrenge på deg. Men jeg, og 
de fleste forfattere, kamuflerer egne erfa-
ringer, slik at inspirasjonen fra vårt eget 
liv tilsløres. Allikevel ligger jeg ofte våken 
om natten og lurer på om personer jeg 
har brukt vil kjenne seg igjen. Har jeg 
utlevert noen? Jeg gikk flere runder med 
meg selv og lurte på om noen fra Kreta 
ville kjenne seg igjen, og gjorde endringer. 
Det er f. eks. en biperson som jeg har gitt 

nytt navn og plassert på et annet sted.
– Uansett hvordan man skriver, tar 

man biter fra den virkeligheten man le-
ver i, nesten alle forfatter gjør det, enten 
de innrømmer det eller ikke. Men det er 
uansett ikke den samme virkeligheten i 
en roman. Skrift er en annen virkelighet, 
mener hun. 

– Din første roman, «Aldri la dem kle 
deg forsvarsløst naken», handlet om abort 
– «et inngrep som vanligvis medfører selv-
pisking og moralske skrupler», har du skre-
vet. Hvor stor var avstanden fra virkelighet 
til skrift der – og hadde du selv tatt abort?

– Da boken kom ut, var jeg 22 og 
hadde ikke tatt abort. Jeg tok abort da jeg 
var 24, og hadde jeg skrevet boken etter 
det, hadde den blitt annerledes. Ikke mer 
selvpisking, men mer om den fysiske er-
faringen. Boken hadde blitt mer kom-
pleks. Jeg har tatt to aborter i mitt unge 
voksenliv, og det er ikke noe jeg har 
angret på.

– Er du opptatt av feminisme eller 
kvinnekamp eller hva man ønsker å kalle 
det, og hva er vår tids viktigste kvinneutfor-
dring?

– Jeg er veldig opptatt av det fenome-
net som heter backlash, som Susan Falu-
di skrev om for en del år siden. Hvis 
noen hadde spurt oss som var erklærte 
feminister på 70-tallet om vi ville se unge 
jenter i 2017 som gjennomgår smerteful-
le operasjoner fordi de ikke synes krop-
pene deres er vakre nok, hadde vi vel bare 
sittet og gispet.

– Da din datter Pia debuterte tidligere 
i år, sa du at hun ikke hadde lest dine bø-
ker, kan det være mulig? Og har Pia lest 
dem nå? Eller var dette et grep for å signa-
lisere til journalister at dere ikke kan spørre 
mor om datter, datter om mor?

– Den ene av de to døtrene mine har 
lest Kretadøgn, tror jeg, men ellers tror 
jeg ingen av dem har lest noen av bøkene 
mine. Kanskje fordi det er kleint og 
klamt å lese sin mors innerste tanker, og 
få et gløtt inn i sin middeladrende mors 
kjærlighetsliv.

Lengdehopper
Tove Nilsen ligger ikke våken om nettene 
og lurer på hva kritikerne sier om den 
nye boken hennes. Det har hun sluttet 
med for lenge siden. Og hun er ikke opp-
tatt av å følge litterære trender.

– Jeg lærte noe veldig viktig noe av 
min nå avgåtte forlegger Geir Berdal, 
som var sjef for Oktober i alle år. «Husk 
at dette er et langt løp,» sa han rett etter 
at jeg debuterte. «Hold trassig på med 

ditt uavhengig av trender og krav og po-
pularitetsbølger.» Det sitter i bakhodet 
mitt ennå, forteller hun.

Men hun håper jo at hun blir lest. 
Hun kan være ganske selvironisk når det 
gjelder forfatterens behov for å bli lest: 
«Verken den skarpeste kritiker, den slap-
peste leser, de laveste salgstall eller den 
mest øredøvende likegyldighet i motta-
gelsen kan stoppe den avsindige trangen 
til å skrive for å bli lest av noen, helst 
mange, et unisont ja-kor som bønnfaller 
om mer, mer,» skriver hun i Skrivefest. 

Hun er klar over at Skyskraperengler 
nok fremdeles er den boken hun assosi-
eres mest med, det var denne boken «hele 
Norge» leste i 1982, og har man først 
hatt en så formidabel bestselger, er det 
som å ha produsert en landeplage-poplåt. 
Det har ikke alltid vært noen fordel å 
være forbundet med en lettlest bok om 
en ung jentes oppvekst i en drabantby, 
konstaterer hun.

– Du møtte en gang en kritiker etter 
Skyskraperengler som sa: «Du er klar over 
at ingen ved universitetet vil ta i bøkene 
dine med ildtang?»

– Det var avdøde Øystein Rottem 
som sa det. Den av mine bøker som kri-
tikerne likte best, som jeg ble innstilt til 
Nordisk Råds litteraturpris for, var Øyets 
Sult. Den hadde mannlig hovedperson, 
og det er den av bøkene mine som kan-
skje ligner minst på Skykraperengler. Det 
er et paradoks at jeg skrev den da jeg var 
gravid. 

– Hvilken synes du selv er din beste 
bok?

– Jeg synes alltid den siste.
– «Så lenge jeg kan huske, har ord gitt 

meg frysninger og gysninger,» har du skre-
vet. Og du ville alltid bli forfatter, helt fra 
du var liten pike på Bøler. Er du blitt den 
forfatteren du drømte om å bli?

– Å nei! Ja og nei. Jeg synes fremdeles 
at det er en drøm å få lov til å leve av å 
skrive. Da jeg debuterte som forfatter 
som 24-åring, syntes jeg at det å få gi ut 
en bok var så stort, så stort. Det går ikke 
en uke uten at jeg tenker at det er helt 
utrolig at det ble et skriveliv og det fort-
setter. Sånn sett har jeg levd ut en drøm 
og blitt det jeg ville, så ja. 

Men hvis jeg hadde tenkt at nå har 
jeg kommet frem, hadde jeg vært ferdig 
som forfatter. Det er som med en lengde-
hopper. Jeg innbiller meg at en lengde-
hopper alltid vil hoppe noen cm lenger. 
At det er drivkraften. 
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Reisebeskrivelsene fra Marrakech 
handler om å skrive, om å betrak-
te, om å møte hverandre – det er 

en bok som er gjennomlyst av språkvilje 
og klokskap, sier hun.

– Canetti skriver seg inn mot virkelig-
heten som få andre. Han kan få møtet 
med en kamelselger eller et barn på gata, 
en hvilken som helst person, til å lyse av 
klarhet og mening. Jeg vet ingen bedre 
måte å si det på, men jeg vil anbefale alle 
å lese denne boka. Det er en enkel og 
spinkel  reisebok, som har en tyngde og 
klokskap jeg ikke har funnet andre steder. 
Heller ikke hos Canetti selv, ellers kan 
han jo skrive komplisert og nokså tungt, 
som i Masse og Makt.

Fra Montaigne til Stephen King
Å lage lister over verdens beste bøker blir 
umulig, synes hun. – Jeg liker ikke kårin-
ger, ofte kan det dukke opp en forfatter 
som blir glemt, men som var viktig der 
og da. Akkurat nå dekker jeg et hull i 
dannelsen; jeg leser med stor nysgjerrig-
het og glede Montaignes Essays.

– Hemingway er også en forfatter som 
har inspirert deg. Han er jo regnet som vel-
dig maskulin – skjønt senere biografer har 
satt spørsmålstegn ved det – mens jeg alltid 
har sett på deg som veldig feminin i beste 
forstand. Hva er dine tanker om det? 

– Hemingway er en av de forfatterne 

som står i veien for egne tekster. Alt det 
spektakulære i livet hans, komprimert i 
macho-myten, som drikking, tyrefek-
ting, krigsdeltakelse, flystyrt i Afrika osv., 
kan sperre for de litterære kvalitetene. 
Men den som leser novellene, der han er 
best, ser at det like gjerne kunne ha vært 
en kvinne som sto bak skriften. Som i en 
av de beste novellene – Katt i regnvær – 
der vinkelen ligger hos en desperat og 
skuffet kvinne. I den, og andre noveller, 
finnes en empati og livskunnskap som 
går på tross av kjønnsskiller. Det har all-
tid fascinert meg – i tillegg til at Heming-
way er knapphetens mester.

– I din bok «Skrivekunst» fortalte du at 
du har fantasert om å sjekke opp Strind-
berg, en mann som ikke er kjent for sin be-
geistring for likestilling, men som skrev fan-
tastisk selvbiografisk. Hvordan kom du på 
denne bisarre ideen?

– Det med å ville sjekke opp Strind-
berg, var et tøysete utsagn! Da jeg sa det, 
mente jeg bare at Strindberg var og er en 
skikkelse det er umulig å komme utenom 
som skandinavisk forfatter. Han var krass 
og full av motsetninger, både i klasse- og 
kjønnsspørsmål, og han er blitt kalt 
kvinnehater på grunn av utsagn om egne 
kriser. Men han er også den som har skre-
vet Frøken Julie og andre kvinneportret-
ter.

– De andre forfatterne du nevnte i bo-
ken om forfattere som betyr mye for deg, er 
Márquez, Stephen King, den svenske Nico-
las Bouvier som jeg forstår skriver reise-
skildringer, Mankell, Lessing. Men du sa i 
grunnen ikke noe særlig positivt om sist-
nevnte, den eneste kvinnelige forfatteren du 
nevner … Har du noe positiv å si om Les-
sing nå?

– Lessing er en av de forfatterne jeg 
leste tidlig, som student på allmenn litte-
raturvitenskap i Oslo på slutten av 
1970-tallet, da var The Golden Notebook 
et must. Den betydde mye for meg, ikke 
minst ved å se hvor komplekst en roman 
kan bygges opp. Novellene hennes ble 
også viktige for meg, men jeg falt av i sci-

– Les Elias Canetti
– Jeg visste ikke hvem Elias Canetti var, så fikk han Nobelprisen i 1981. 
Jeg ble nysgjerrig, leste boka Stemmene fra Marrakech, løp rett til et 
reisebyrå og dro til Marokko og Marrakech for å se det han skrev om, 
forteller Tove Nilsen.

(Fortsatt fra side 53)

ence fiction perioden. Det siste jeg leste 
av henne, er On Cats, som jeg siterer fra i 
min siste bok. Det er en enkel, såkalt ek-
stra-bok, noe hun sikkert har gjort på si, 
uten så store ambisjoner, men en veldig 
fin bok å lese, på grunn av respekten for 
andre vesener, sier Nilsen.

Sammen med kjempene på parnasset 
fremhever hun gjerne kommersielle for-
fattere, som amerikanske Stephen King. 
Litterært snobberi er hun lite begeistret 
for.

– King er en morsom og sammensatt 
person – han har jo selv skrevet om at 
han for det litterære etablissementet til-
hører «the untouchables» – fordi han er 
så kommersiell og bare skriver i vei. Men 
han har skrevet en veldig lesbar bok «0m 
å skrive» der han deler raust av alle skri-
veerfaringer og gjør sitt for å bryte ned all 
slags åndssnobberi. Det liker jeg svært 
godt.

– Da du var ung, har du skrevet, led du 
av «vrangforestillingen at man bør lese lit-
teratur fra samme tid som en selv og om 
personer som lever samme slags liv». Jeg sy-
nes også at det er en vrangforestilling, men 
du skal få lov til å forklare hvorfor…?

– Etter hvert tror jeg, for mange 
 lesende og skrivende, at det dukker 
opp et sterkere og sterkere behov for 
historisk sammenheng, til  å lese 
seg bakover i tid og se hvem man byg-
ger alt sitt eget på. Det er allikevel flott 
å lese dagens debutanter. Jeg har 
 bestemt meg for å følge med på debu-
tantene framover – men jeg vil gjerne 
gjøre akkurat det i lys av f.eks. 
1580-talls tekstene til Montaigne. ■
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Martin Luther slo opp sine 95 
tester mot den katolske kirkes 
avlatshandel 31. oktober for 

500 år siden. Det skjedde i Wittenberg, 
og stedet hvor tesene ble spikret opp, var 
døren på slottskirken. Det var der befolk-
ningen i byen pleide å sette opp ymse 
oppslag og kunngjøringer.

Denne tilsynelatende hverdagslige 
handlingen ble begynnelsen på det som 
etterhvert fikk navnet Reformasjonen. 
Fire år senere var Luther dømt som kjet-
ter – og den mest berømte mann i Tysk-
land. Bøkene hans ble europeiske best-

selgere – de 45 bøkene fra de to første 
årene gikk totalt i 291 opplag i Tyskland. 
Fra 1518 gikk han i større opplag enn 
den forfatteren som hittil hadde solgt 
mest, filosofen Erasmus, og fikk dermed 
større utbredelse enn noen annen leven-
de forfatter. 

Luthers voldsomme popularitet gjor-
de også Tyskland til Europas bokland 
nummer én, med god margin. I 1523 ble 
det trykt mer enn tre ganger så mange 
bøker i tyske småstater som franske og 
italienske trykkerier greide til sammen. 
Luther var den klare bestselger-stjernen.

Gutenberg konkurs
Johan Gutenberg hadde riktignok opp-
funnet boktrykkerkunsten sytti år før, 
men det var først med Luther at salg av 
trykte bøker ble en stor suksess. Til å be-
gynne med så det faktisk ut til at trykte 
bøker kunne bli en slags kuriositet i his-
torien. Gutenberg selv fikk liten glede av 
sin oppfinnelse. Han gikk konkurs og 
døde som en fattig mann i 1468. Flere av 
de tidlige boktrykkere tapte også penger. 
For å senke risikoen fant de at det var sik-
rest å holde seg til kirkefedre og anerkjente 
klassikere fra antikken, og selv da kunne 

Den egentlige «oppfinneren» 
av boktrykkerkunsten
Selvsagt var det Johan Gutenberg som fant på å bruke løse typer slik at man kunne trykke 
bøker i store mengder, men det var Martin Luther som gjorde boktrykkerkunsten til en revo-
lusjon. I årene 1518 og 1519 utga han 45 skrifter og bøker og var med klar margin Europas 
mestselgende forfatter.

TEKST: NINA KRAFT
FRILANSJOURNALIST

Martin Luther (1483-1546) malt av Lucas Cranach den eldre (1472-1553).
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de bli sittende med store usolgte opplag, 
forteller den britiske historikeren Andrew 
Pettegree i boken «Brand Luther».

Dette forandret seg da Luther begyn-
te sin virksomhet i 1517. Wittenberg i 
Sachsen, i det nordøstlige hjørnet av det 
som i dag er Tyskland, var en liten pro-
vinsby med kun et temmelig amatørmes-
sig trykkeri da Luther entret historien, og 
var et av Tyskland største sentra for bok-
produksjon da han døde i 1546. Luther 
var fullt ut bevisst hvor viktig det var å 
selge bøker – trykte bøker i store opplag 
– for å få gjennomslag. Trykkekunsten, 
var han overbevist om, var sendt fra him-
melen for å gjøre det mulig å spre Guds 
ord så effektivt som mulig. Da salget av 
bøkene hans begynte å ta av, ikke bare 
hans Bibeloversetting, men den Den sto-
re og Den lille katekismus pluss flere 
hundretalls skrifter hvor han utlegger sin 
lære, innså Luther at han måtte få dem 
trykt av et mer profesjonelt trykkeri. Da 
ordnet han det slik at en juniorgren av et 
anerkjent trykkeri slo seg ned i Witten-
berg. Han sendte også bøkene sine til en 
rekke andre trykkerier i andre byer. 

Fikk de dem ikke tilsendt, tok tryk-
keriene seg til rette og kopierte bøker fra 
andre trykkerier. Det fantes ikke noe 
som het copyright på 1500-tallet. Luther 
tjente ingenting på den voldsomme suk-
sessen. Det ønsket han heller ikke – for 
han ville ikke bli beskyldt for å tjene pen-
ger på Guds ord. At det ikke var noe 
copyright var en fordel for utbredelsen, 
for bøker kunne trykkes av småtrykkerier 
nær der de ble solgt. Distribusjon var et 
problem i det førmoderne samfunnet. I 
1539 foreslo en av trykkeriene i Witten-
berg å betale Luther en ganske stor sum 
årlig, men han avslo. 

Kirken ikke over Gud
Tidligere forsøk på opprør mot utvekster 
og urimeligheter var i kirken blitt slått 
hardt ned på – fra engelske John Wycliffe 
til nederlandske Jan Hus, som ble brent 
på bålet i 1415.

Pettegree forklarer Luthers store suk-
sess dels med at han for det første traff et 
udekket behov i befolkningen. Det had-
de lenge vært uro og murring lenge mot 
flere av kirkens dogmer og religiøse prak-

sis, ikke minst over avlatsbrev som spesi-
fiserte nøyaktig hvor lang tid avdødes sjel 
ville oppholde seg i purgatoriet – skjærs-
ilden – på grunn av pengegaven til kir-
ken. Avlatsbrev finansierte kirkelige 
praktbygg og korstog mot de vantro 
muslimene og bønner. Avlatshandelen 
kunne være temmelig kynisk. En av de 
mest beryktede avlatsselgerne var kardi-
nal Raymond Peraudi, som krevde pro-
gressiv avlat etter den enkelte betalings-
evne. Akkurat det kan man kanskje ha 
sympati for, men det er lett å se for seg 
hvorfor fattige tyske bønder steilet over 
at de skulle finansiere den allerede styr-
trike romersk-katolske kirken.

Luther brukte ikke slik sosiale argu-
menter, for politisk var han konservativ. 
Han støttet f. eks. ikke bondeopprørene 
på 1520-tallet. Luthers anliggende var 
religiøst. Han var opptatt av sognebarns 
sjeler. Folk måtte ikke innbille seg at de 
kunne kjøpe seg fri fra synd, det ville 
være å sette seg over Gud. Kirken hadde, 
mente han, ingen myndighet til å blande 
seg inn i forholdet mellom Gud og hver 
enkelt troende. 

Tesene. Slik tenker man seg det skjedde, selv om ingen så at Luther slo opp sine 95 teser for 500 år siden. Pressebilde fra "Luther", MGM Home Video, 2003.
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En annen grunn til at Luther fikk slik 
gjennomslag var at han skrev på folkemå-
let – det vil si på tysk. Det vil si at han 
henvendte seg til den store delen av be-
folkningen som ikke kunne latin, og ikke 
bare en engere krets av teologer. Det var 
trolig derfor Kirken slo så hardt ned. 
Hadde de 95 tesene bare ledet til en lærd 
disputas som ingen utenom noen av kir-
kens egne menn la merke til, kunne kir-
ken ha ignorert den oppsetsige og verbale 
eks-munken. Til å begynn med skrev 
Luther omtrent halvparten av bøkene 
sine på latin. Men etter at han måtte sva-
re for seg i Riksdagen i Worms og ble 
bannlyst av paven i 1521, var 85 prosent 
av det han produserte på folkemålet. 

Nok en grunn til suksessen var at 
Luther var en enestående stilist. Han 
skrev enkelt, tydelig, hardtslående – og 
rett og slett godt. Med korte setninger og 
bilder og eksempler folk flest kunne 
kjenne seg igjen i. Det hjalp også at han 
skrev fort og hadde lite behov for å rette, 
for produksjonen var enorm.

Egen hoffkunstner
Og til sist var Luther kresen når det gjaldt 
bøkenes fysiske utforming. Han fulgte 
nøye med i trykkeprosessen, både for å 
forhindre feil og for at bøkene skulle få 
det visuelle uttrykket som han mente de 
burde ha. Luther var dessuten så heldig 
at en av tidens største billedkunstnere, 
Lucas Cranach den eldre, bodde i Wit-
tenberg som var hoffmaler for kurfyrst 
Fredrik den vise, som også var Luthers 
beskytter mot pavekirken.

Cranachs tresnitt prydet forsiden på 
Luthers bøker. Cranach malte portretter 
av reformatoren, slik at vi i ettertid vet 
hvordan han så ut; det er ikke gitt når vi 
snakker om mennesker på 1500-tallet. 
Portretter av Luther ble også spredt i 
samtiden – man kan si at Cranach sto for 
protestantismens ikonografi. Men un-
derlig nok, sett med våre 2017-øyne, ble 
ingen av Luthers bøker trykket med ham 
selv på omslaget. Cranach gjenbrukte 
ofte motiver fra sine malerier, av Adam 
og Eva og syndige nakne kvinner og fly-
vende småengler og blomster og dyr – 
enten det passet til innholdet eller ikke 
passet fullt så god. Det så uansett ut til å 
fungere på den tiden.

Trykkeriene som levde så godt på 
Luthers popularitet var ofte de samme 
som også trykket bøker som støttet kir-
kens offisielle syn. De tok det ikke så 
nøye, bare de tjente penger, mener Pette-
grew. Det var bare det at bøker forfattet 

av Luther og hans krets solgte utrolig 
mye bedre enn pavekirkens forsøk på å 
argumentere mot dem – mellom 1521 
og 1525 solgte Luther og hans tilhengere 
ni ganger så godt om de katolske skriftli-
ge forsøkene på å gjendrive hans argu-
menter.

Beskyttet av synlighet
Det finnes de som ikke tror at Luther slo 
opp de 95 tesene på kirkedøren i det hele 
tatt. Ingen så ham gjøre det, og vi har 
ikke annet enn Luthers ord for det. Det 
har vært en viss debatt om dette i Tysk-
land. Nå er det ikke så uvanlig at man 
ikke vet hva som skjedde en eller annen 
dag i 1517, som Pettegree påpeker. Tese-
ne skal uansett ikke ha vært noe Luther 
var spesielt stolt av. Han skrev dem i full 
fart, forteller han i brev til venner. Hadde 
han visst hvilken betydning de skulle få, 
hadde han gjort seg mer flid. Luther var 
dessuten ekstra uheldig i at tesene ikke 
ble kjent i sin opprinnelige form. Det 
første skrivet som gjorde Luther beryk-
tet, var ikke noe han selv hadde forfattet, 
men en unøyaktig og provoserende gjen-
givelse av en preken han holdt i mai 
1518. Det var denne pamfletten som 
fikk keiseren til å be paven ta affære.

I heltefortellingen om Luther finnes 
det en skurk, og han het Johann Tetzel. 
Han var mannen som hadde ansvar for 
salg av avlatsbrev i Magdeburg, som er 
den litt større byen i nærheten av Wit-
tenberg. Tetzel sto i sentrum for mot-
standen mot Luther. Pavens utsending, 
kardinal Cajetan, skal ha hatt en viss 
sympati for Luthers syn, men kunne ikke 
gå imot kirken.

At Luther overlevde, selv etter at han 
var bannlyst og hele kirkens apparat var 
satt i gang mot ham etter kirkemøtet i 
Worms, skyldes i stor grad beskyttelsen 
fra fyrst Fredrik av Sachsen – en gåtefull 
skikkelse som selv syntes å helle mot den 
tradisjonelle katolisismen, men som alli-
kevel holdt hånden over den populære 
lokale eks-munken. Det var en stor for-
del for Luther at han ikke sto frem i en 
sterk stat med et godt fungerende rettsve-
sen, men i en av de mange småstatene i 
det løst sammenføyde tysk-romerske ri-
ket.

Men årsaken til at Martin Luther 
både overlevde og lykkes i sitt forsett kan 
også, i en ikke så liten grad, tilskrives at 
han var i søkelyset hele tiden. Og det var 
han fordi han skrev bøker. Bøker som 
«alle» leste. ■

Kreativ barndom
13. oktober opna Nasjonalbibliote-
ket ei utstilling der ein kan få eit 
unikt innblikk i korleis kjende nor-
ske forfattarar uttrykte seg i barne- 
og ungdomstida. Utstillinga byr på 
fargerikt, kuriøst og til tider overras-
kande materiale laga in spe av kjen-
de norske forfattarar som Henrik 
Wergeland, Sigrid Undset og André 
Bjerke. «Her er teikningar, skule-
stilar, skodespel, handlaga aviser, 
kladdebøker, miniatyrbøker og eit 
heilt eineståande fyrstikkteater – 
sjeldne objekt som vi gler oss til å 
dele med publikum», seier utstil-
lingsansvarleg i Nasjonalbibliote-
ket, Marte-Kine Sandengen, i ei 
pressemelding. Objekta vitnar om 
stor kreativitet. Som sekstenåring 
tolka Henrik Wergeland aktuelle 
hendingar i Noreg og utlandet gjen-
nom humoristiske akvarellar og sa-
tiriske tekstar, gjerne på rim. Sigrid 
Undset synte tidleg at ho hadde in-
teresse for historie og frodig fantasi. 
Ho teikna og laga forteljingar som 
var påverka av folkeviser, norrøne 
tekstar og mellomalderballadar. 
Den forelska tenåringen 
Bjørnstjerne Bjørnson skreiv pasjo-
nerte dikt, og i tekstane til André 
Bjerke vrimla det allereie tidleg i 
barneåra av spøkelse og magi. I alt 
ni forfattarar er representerte i ut-
stillinga, som blir vist i ein av dei 
vakre overlyssalane i Nasjonalbibli-
oteket på Solli plass. Utstillinga er 
open fram til 20. januar. ■
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Den fremtidige formann Mao 
hadde nok ikke begynt å pønske 
ut den kinesiske revolusjonen 

ennå da han livnærte seg som assistent 
for hovedbibliotekaren på Peking-uni-
versitetet i 1918, mener førsteamanuen-
sis i historie ved New York University, 
Rebecca Karl, som har skrevet en biogra-
fi om Mao.

– Arbeidet hans i biblioteket var blant 
de tingene i livet hans som formet ham 
som person som inspirerte ham til å bli 
en del av den intellektuelle kretsen som 
senere fikk stor innflytelse, opplyser hun. 
I sin tid på biblioteket ble Mao bl.a. 
kjent med dekanen Chen Duxiu, som 
sammen med hovedbibliotekaren, Li 
Dazhao, var med på å grunnlegge det ki-
nesiske kommunistpartiet i 1921. Men i 
1918 var ingen av dem berømte og det lå 
ikke i kortene at de to, og særlig den 
unge bibliotekassistenten, skulle endre 
verdenshistorien.

Maktens menn og kvinner
Omtrent på samme tid var Golda Meir 
(1896–1978) også innom bibliotekaryr-
ket en kort periode, men lite tyder på at 
det gjorde større inntrykk, trolig tok hun 
kun biblioteksjobben i Milwaukee fordi 

Revolusjonens frø  
ble sådd på biblioteket

TEKST: NINA KRAFT
FRILANSJOURNALIST

Mao Zedong (1893–1976) jobbet et par år på universitetsbiblioteket i Peking i sin ungdom og skaf-
fet seg nyttige politiske kontakter, mens J. Edgar Hoover lærte seg hvordan man lager mapper om 
folk og «Lewis Carroll» betraktet småpiker utenfor biblioteksvinduet. De er bare noen av mange 
uventede bibliotekarer bakover i historien.
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hun trengte penger. I sin selvbiografi, 
Mitt liv, avfeier hun i hvert fall hele job-
ben med en setning. Dette var forøvrig 
tolv-tretten år etter at den jødiske famili-
en hadde emigrert fra Kiev i Russland til 
USA. Unge Golda var mest interessert i å 
jobbe for zionismen og å få mulighet til å 
flytte til Israel sammen med sin mann 
Morris Meyerson for å jobbe i en kib-
butz. Og det gjorde hun i 1921; senere 
ble hun som kjent arbeidsminister, uten-
riksminister og fra 1969 til -74 en av ver-
dens mest omtalte kvinner som statsmi-
nister.

En tredje fantasieggende bibliotekar var 
J. Edgar Hoover (1895-1972), den sene-
re beryktede sjefen for FBI. Bibliotekjob-
ben varte ikke så lenge med ham heller, 
men det er mulig at han la mer i den. 
Uansett var han ambisiøs fra første stund; 
en tidligere kollega mente at han hadde 
blitt sjef for biblioteket dersom han ikke 
hadde sluttet i tide og skiftet karriere. 
Også Hoover begynte i det små – men 
han var ekstremt arbeidsom og effektiv. 
På hjemmesiden til Library of Congress 
opplyses det at han ble Junior Messenger 
in the Order Division i 1913 med en 
årslønn på 360 dollar. Året etter hadde 
han samme stillingsbetegnelse, men løn-
nen var økt til 420 dollar. Effektiviteten 
fikk Hoover bruk for siden, da han satt 
hele 48 år (fra 1924 til sin død i 1972) 
som toppleder i FBI. Ingen president 
torde røre ham, men så hadde han jo 
opplysninger om dem alle sammen, inn-
samlet ved lovlige og ulovlige midler.

Flaskestativ
På listen over uventede bibliotekarer be-
finner det seg ikke bare politikere og 
maktmennesker, men også kunstnere og 
forfattere. Marcel Duchamps (1887–

1968), en av de met innflytelsesrike 
kunstnerne tidlig i det 20. århundret, 
jobbet fra november 1913 til mai 1914 
som bibliotekar på Bibliothèque Sain-
te-Geneviève i Paris, hvor han ifølge bi-
bliotekets hjemmeside skal ha studert 
matematikk og fysikk på si og også per-
spektivtegning i ledige stunder. Men selv 
om han også var maler i noen år er han jo 
absolutt mest kjent for sine «ready-ma-
des» – ferdiglagede skulptururer, det vil si 
objekter av ymse slag som han stilte ut 
som skulpturer for å fremme en ny for-
ståelse av hva kunst egentlig er. Du-
champs er forbundet både med dadaiste-
ne og noen år senere med surrealistene. 
De første av disse ferdiglagede skulpture-
ne, som «sykkelhjul» fra 1913 (som rett 
og slett var et sykkelhjul), er fra hans tid 
som bibliotekar. Året etter kom «flaske-
stativ» (som rett og slett var et flaskesta-
tiv). I 1914 dro han til USA, og der stilte 
han ut sin berømte «fontene» (som var et 
pissoar, som han undertegnet med sitt 
pseudonym, S. Mutt, og slik omdannet 
til kunst) og laget dessuten noen 
kunst-stumfilmer; en av dem het «Baro-
nesse Elsa von Freytag-Loringhoven bar-
berer sine kjønnshår» (1921, negativene 
er gått tapt).

På en rotur i Oxford
Forfatteren Lewis Carroll, som egentlig 
het Charles Lutwidge Dodgson (1832–
1898.) var også underbibliotekar ved 
Christ-Church-biblioteket en kort perio-
de – fra 1955-1857. Han sluttet fordi 
han fikk stilling som underviser i mate-
matikk – som var hans egentlige univer-
sitetsfag. Inspirasjonen til Alice i eventyr-
land var datteren til dekanen ved det 
samme colleget i Oxford. Fra kontoret 
sitt, som lå på hjørnet av Copenhagen 
Street og Bemerton Street, kunne han se 

rett ned i hagen til dekanen. Han møtte 
fireårige Alice første gang, forteller han i 
dagboken sin, 25. april 1956 da han spa-
serte gjennom dekanens hage for å ta bil-
de av katedralen – Dodgson var en ivrig 
tidlig amatørfotograf. I historien om 
Alice som steg inn i en merkelig og 
absurd alternativ verden, var først munt-
lige fortellinger han fant på for å more 
Alice Liddell og hennes søstre Lorina og 
Edith; første gang skal ha vært på en 
båttur i 1862. Alice i eventyrland ble pu-
blisert som bok med John Tenniels be-
rømte illustrasjoner i 1865, og i 1871 
kom oppfølgeren, Gjennom speilet og hva 
Alice så der.

Hva som skjedde mellom Dodgson 
og Alice Liddell er ikke godt å vite. Han 
tok utallige fotografier av henne og søs-
trene, noen ganger mens de poserte i stil-
linger som i dag lett vil tolkes som «pro-
voserende». Et BBC-program fra 2015 
gikk langt i å presentere Dodgson som en 
sterkt hemmet viktorianer som trolig var 
pedofil uten å vite det selv. Men det er 
fullt mulig at han aldri rørte henne fysisk 
og betraktet sin sterke interesse for små-
piker som helt uskyldig.

Alice Liddell giftet seg uansett som 
28-åring, fikk tre sønner, hvorav to døde 
under første verdenskrig. Mannen arvet 
en ganske stor formue og hun ble en 
kjent sosietetsfrue, men etter hans død 
fikk hun pengeproblemer og måtte selge 
sin kopi av manuskriptet til «Alice»; det 
gikk for 15400 pund på Sotheby´sin 
1926.

Uadskillelige brødre
Brødrene Grimm (Jacob 1785–1863, og 
Wilhelm 1786–1759) skrev også histo-
rier som i dag forbindes med eventyr for 
barn. Den første samlingen med eventyr, 
Kinder- und Hausmärchen, kom i 1812. 
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Blant folkeeventyrene som brødrene 
samlet inn er bl.a. Askepott (Aschenput-
tel), Gåsepiken (Die Gänsemagd), Han 
og Grete (Hansel und Gretel) og Snøhvit 
(Schneewittchen) – mer enn 200 fortel-
linger til sammen. Brødrenes folklo-
re-innsamling var en del av retningen i 
litteraturen som kalles romantikken, og 
deres metoder for å samle inn folkeeven-
tyr ble kopiert i flere land, blant annet i 
Norge av Asbjørnsen og Moe.

Brødrene var uadskillelige, de studer-
te sammen på universitetet i Marburg og 
de bodde sammen helt til Wilhelms død, 
da Wilhelm giftet seg med Dorothea 
Wild, flyttet hun også inn. Da Jacob i 
1808 fikk jobben med å holde styr på de 
12000 bøkene i biblioteket til prinsen av 
Westfalen (som var broren til Napoleon 
Bonaparte), gjorde han Wilhelm til sin 

assistent. Senere i livet ble brødrene ver-
densberømte, begynte å undervise på 
universitetet i Göttingen (fra 1830) og 
flyttet så til Berlin hvor de bodde resten 
av livet.

Den blinde bibliotekaren
En annen litterær skikkelse, nærmere vår 
tid, som til dels livnærte seg som biblio-
tekar var Jorge Luis Borges (1899–1986), 
som var direktør for Argentinas nasjonal-
bibliotek i – til tross for at han etter hvert 
ble nærmest helt blind og ikke var i stand 
til å lese. Årsaken var grå stær forverret 
ved en serie mislykkede operasjoner.

Borges fikk sin første biblioteksjobb 
via familieforbindelser da han var nær-
mere 40, forteller førsteamanuensis i bi-
bliotekstudier ved universitetet i Hawaii, 

Noriko Asato. Det var den første faste 
jobben han hadde hatt overhode, for fa-
milien var velstående, og han trengte 
ikke å skaffe seg fast inntekt tidligere. 
Han likte seg ikke. Kollegene var grove 
og ubehøvlede, syntes han, og kartote-
karbeidet fant han trivielt og nærmest 
hensiktsløst. I et biografisk essay fra 1970 
skriver han om sine «ni år da jeg var ulyk-
kelig hele tiden». Heldigvis var han rask, 
og gjorde jobben på en time. De følgen-
de fem timene tilbragte han i kjelleren 
hvor han satt og leste – og hvor han skrev 
mange av fortellingene som har gjort 
ham berømt.

Borges engasjerte seg også sterkt mot 
landets kommende diktator, Juan Do-
mingo Péron. Da Péron kom til makten i 
1946, begynte han å undervise i engelsk 
og amerikansk litteratur i stedet, men da 
Péron ble fjernet ved et kupp i 1955, ble 
han forfremmet til direktør for nasjonal-
biblioteket, en jobb han hadde til 1973. 
Borges ble ofte kritisert som nasjonalbi-
bliotekar fordi han ikke hadde bibliote-
karbakgrunn og ikke gjorde annet enn 
det som passet ham selv. Han skal ha latt 
bygningene forfalle, mens han dikterte 
dikt og oversettelser for bibliotekets stab. 
Men lykkelig var han til tross for det 
sviktende synet. Som Gerry O´Sullivan 
skriver i et essay i Borges and his succes-
sors: «For Borges var lykken ikke en hage, 
men et bibliotek.» Men det skjønte han 
ikke før han var blitt blind. Borges kalte 
det Guds ironi. 

Eit av landets flottaste bibliotek
Ulstein bibliotek i Sunnmøre er på flyttefot. 20 000 bøker skal no fraktas over til dei nye lokalane. Biblioteksjef Mona Iren 
Auganæs kan ikkje vente til opninga i desember. «Dette vert eitt av landets flottaste bibliotek», seier ho til NRK Møre og 
Romsdal. Biblioteket flyttar inn i det splitter nye fleirbruksbygget Arena Ulsvik. Her kan ein bruke mange timar på kveldane. 
Her finn ein klatrevegg, idrettshall, badeanlegg – og naturlegvis biblioteket. Til saman får ein 500 kvadratmeter å boltre seg 
på i det nye biblioteket, og opningstidene vert utvida frå 25 til 72 timar. Ein del av dette er sjølvbetjening. ■

LUND-SLAATTO-ARKITEKTER
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Også kvinnebedårere blir gamle 
og mister mye av sin tiltrek-
ningskraft; det skjedde med 

den 60-årige Casanova i 1785. Noen år 
tidligere, da han jobbet som sekretær for 
den venezianske ambassadøren i Paris, 
hadde Casanova fått en invitasjon av grev 
Waldstein til å ta seg av hans 40 000 bind 
store boksamling, forteller hans biograf 
James Stuart Montgomery. Da ambassa-
døren døde uventet og Casanova plutse-
lig befant seg på bar bakke, grep han 
sjansen og reiste til Waldsteins slott Dux 
i Böhmen.

Casanova slet seg ikke ut på slottsbi-
blioteket. Han ansatte to tyske sekretærer 
som gjorde det meste av jobben mens 
Casanova selv skrev sine memoarer. Når 
han ikke skrev, spiste han gjerne middag 
med greven og grevens aldrende mor, 
som begge syntes Casanova var en sjar-
merende og hyggelig mann. «Un bon 
vivant», midtpunktet i et lystig lag, hel-
digvis ikke noen trist bokorm.

Fantastiske historier
Casanovas andre store bok var Icosame-
ron, som beskrev en verden med en «per-
fekt menneskerase» som bare var atten 
tommer høye og livnærte seg av flytende 
væsker og velluftende dufter, og alle ble 
69 år gamle. Den skal ha hatt enkelte 
profetiske partier om bruk av giftgass un-
der krig og noe som foregrep Darwins 
utviklingslære, men ble ingen suksess. 
Memoarene, som han aldri ble ferdig 
med, kom i uferdig form ut etter hans 
død, og ble en fantastisk «success de sca-
ndale» i sju bind.

Han fortalte levende om hvordan han 
hadde vært soldat og gambler, hadde 
kjempet dueller, vært tjenestemann i den 
katolske kirken, fiolinist, frimurer, 
skuespillforfatter, spion og alkymist. En 
av de mest spennende episodene var 
hvordan han rømte fra fengslet i Venezia 
hvor han hadde havnet på grunn av sitt 
«gudløse vellevnet».

Først ble den da 30-årige Casanova 
satt i en mørk og trang celle som var så lav 
at han ikke kunne stå oppreist og som ble 
regnet som hundre prosent rømningssik-

ker. Han begynte straks å pønske ut hvor-
dan han skulle komme seg ut, og var i ferd 
med å lykkes i å graven en kanal under 
sengen sin da han til sin skuffelse ble over-
ført til en annen celle. Men han greide å 
bli venner med en annen fange, en prest 
– ved hjelp hemmelige beskjeder i bøker, 
for nå sonet han under litt bedre forhold 
og fikk tilgang til lektyre. De to ble enige 
om å rømme, men det var en liten hake. 
Casanova hadde nemlig fått en cellekam-
merat som var angiver for myndighetene 
og svært religiøs. Men Casanova greide å 
overbevise mannen om at han hadde fått 
en gudommelig visjon i en drøm: En en-
gel ville komme og hjelpe ham ut av 
fengslet. Den religiøse medfange trodde 
ham, og Casanova og presten greide via 
finurlige manøvrer å komme seg ut. 

Kjedet seg
Han skrev Historien om mitt liv «for å 
døyve den forferdelige livslede som hol-
der på å drepe meg her i Böhmen», og 
jobbet tolv timer om dagen med den i sju 
år – hevdet han selv, da. Han hadde etter 
eget sigende 116 elskerinner i mange 

land, blant dem minst én nonne. Samt to 
søstre på 14 og 16 år – samtidig. Den ene 
søsteren gjorde han gravid. Hun fødte en 
datter, flere år senere skal også datteren 
ha havnet i Casanovas seng. Han hadde 
ingen illusjoner om at de ville bli lest før 
etter sin død. Til en venninne skrev han: 
«Jeg er en umoralsk mann, men jeg bryr 
meg ikke om det blir kjent.» 

Og slik ble han nok bedømt i mange 
år. Men i vår tid har Casanovas omdøm-
me fått en ny vri – for en del av det han 
skrev virker nærmest litt feministisk. 
Ifølge Montgomery mente han at en 
mann ikke ville oppnå suksess hos kvin-
ner hvis man ikke oppriktig beundrer og 
verdsetter dem. Han betraktet ikke kvin-
ner, enten de var tjenestepiker eller her-
tuginner, som laverestående vesener som 
hovmodige menn kunne leke seg med. 
På sine gamle dager trøstet han seg med 
at han sjelden hadde vært ordentlig slem 
mot noen av sine kvinner; tvert imot be-
skyttet hans deres identitet i sine memo-
arer og han brevvekslet i all vennskape-
lighet med mange av dem etter at 
forholdet var slutt. ■

Den store forførerens siste år
Casanova (1725–1798) endte sine dager som bibliotekar i en søvnig tysk provinsby. Der skrev han 
boken om skulle gjøre ham berømt – og beryktet.
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Amsterdams populære 
møteplass

– Biblioteket vårt er attraktivt. Mange turister besøker oss fordi bygget er arkitektonisk interes-
sant. De setter også pris på utsikten over Amsterdam fra uterestauranten i 7. etasje, sier Lianne 
Kraak og Astrid Vlug fra OBA sin avdeling for kommunikasjonsstrategi.

TEKST: KJETIL S. GRØNNESTAD FOTO:
FRILANSJOURNALIST  ALF BERGIN
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Openbare Bibliotheek Amster-
dam (OBA) sitt hovedbibliotek 
ligger i nærheten av Centraal 

Station på øya Oosterdokseiland, som 
har mange nye bygg. Blant annet er Am-
sterdams nye musikkonservatorium 
OBAs nærmeste nabo.

Med plassering ved vannet, nær jern-
banestasjonen, i en ny bydel i sentrum, 

er det mye som minner om Deichmans 
planer for det nye hovedbiblioteket i 
Bjørvika. Selv om de ikke vil ha for bas-
tante meninger om utenlandske biblio-
tek, har Kraak og Vlug noen råd for 
hvordan nye Deichman kan bli popu-
lært:

–  Våg å være et møtested. En attrak-
tiv bygning, som folk oppsøker for å se, 

hvor de trives og liker å oppholde seg, er 
viktig for at et bibliotek skal bli brukt.

Samlingen ikke alt
På vandringen nedover OBAs åtte eta-
sjer, slås man av hvor lyst og trivelig det 
store bygget er. Det summer av stemmer. 
Hvor enn du snur deg sitter noen og leser 
konsentrert over pensum på en av de 300 

Prangende. OBA ligger i et område med nye 
bygg, i vannkanten vendt mot Amsterdam 
sentrum. Musikkonservatoriet er en av 
naboene.
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studieplassene, blar i et tidsskrift på en av 
de 1000 sitteplassene, eller tråler bokreo-
lene for noe å låne med hjem. Selv med 
fem tusen daglige besøkende, oppleves 
det 28 000 m2 store hovedbiblioteket 
som romslig. Store vindusflater mot sør, 
vendt mot Amsterdam sentrum, samt 
gjennomgående lyssjakter fra taket og 
nedover i etasjene, sørger for det.

Et biblioteks samling er viktig, også 
for OBA, som har målsetting om å tilby 
litteratur til alle de 180 språkene som er 
representert i byen. Men skal et bibliotek 
virkelig lykkes, må det være bevisst på 
hvorfor publikum velger å oppsøke dem. 
I stadig større grad er hovedbiblioteket 
blitt et sted hvor amsterdammere møtes 
for å debattere, studere og lære. I tillegg 
oppleves biblioteket som trygt.

– Vi er et sikkert sted for ungdom å 
oppholde seg i. Folk fra alle nasjonalite-
ter, og med ulike bakgrunner, føler seg 
hjemme her, sier Kraak.

I Nederland foregår stadig mer av 
kontakten med offentlige myndigheter di-
gitalt. Bibliotekene må være i forkant. Det 
betyr at staben må læres opp i bruk og for-
ståelse av IT, slik at de kan lære opp den 
delen av befolkningen som trenger det, til 
å kunne delta i dagens digitale samfunn.

– Dette er nok en utfordring også for 
de bibliotekansatte. Også vi må venne 
oss til framtida. Bibliotekene må hele 
tida gjenoppfinne seg selv for å være rele-
vante, understreker Vlug.

Innovatie Prijs
Det betyr ikke at man skal se seg blind på 
kun digitale løsninger. Også «gammeldag-

se» idéer kan slå an. Et eksempel er OBAs 
tilbud «StudyShare». Her får studenter 
gratis billett til å sitte i et lukket rom og 
studere i 3x45 minutter, med 15 minut-
ters pause mellom hver økt. Det er ikke 
lov å snakke, eller surfe på sosiale medier. 
En bibliotekar passer på at studentene får 
fullstendig ro til konsentrasjon. Bibliote-
karen ringer på ei ringeklokke for å mar-
kere start og stopp for hver studietime. To 
slike økter kjøres per dag; en om formid-
dagen og en om ettermiddagen.

– Dette er svært populært. Studente-
ne hadde behov for et sted å studere uten 
stadig å bli distrahert, som for eksempel 
av sosiale medier, sier Frank Verbeek.

Bibliotekaren med 38 års erfaring fra 
OBA, kom opp med idéen i den interne 
idékonkurransen «Innovatie Prijs». Hen-
sikten er å få fram gode forslag på hvor-
dan biblioteket kan forbedres, fra folket 
«på gølvet». De innkomne idéene presen-
teres på intranett, med avstemning over 
hvilke forslag man synes er best. De seks 
forslagene med flest stemmer, presenteres 
på OBAs nyttårsfest i januar. De tre for-
slagene som vinner den avgjørende av-
stemningen under nyttårsfesten, premie-
res med € 3000, € 1500 og € 750 som 
skal brukes til å sette idéene ut i livet.

Utenom å være en god unnskyldning 
til en festlig anledning internt, løfter 
Innovatie Prijs fram idéene til ansatte 
som jobber med publikum. I stedet for å 
klage i gangene over det som ikke funge-
rer, kan de presentere egne forslag til å 
forbedre arbeidsplassen.

– Alle forslag virker ikke, men man 
må tillate seg å feile. Innovatie Prijs gir 

oss innflytelse i stedet for at sjefene skal 
bestemme alt, sier Verbeek, som legger til 
at han ikke vant førsteprisen med sitt for-
slag da «StudyShare» deltok i idékonkur-
ransen.

Privat drevet
Noe er veldig forskjellig mellom norske 
og nederlandske bibliotek: nederlandske 
bibliotek er private. Og at de er avhengi-
ge av egne inntekter. For OBA utgjør 
egeninntektene 12 prosent av budsjettet. 
Det skal økes til 15 prosent.

Kravet om inntjening gjør at det kos-
ter penger å låne. Voksne må være med-
lem i biblioteket. Et fullt voksent med-
lemskap, med ubegrensa lån, koster € 42 
i året. Et begrenset medlemskap, med et 
maks lån på 50 papirbøker og 6 e-bøker i 
året, koster € 32.

– Mange velger et begrenset medlem-
skap, sier Kraak.

Barn opp til 18 år, kan låne gratis, 
mens medlemskap for studenter opp til 
26 år, koster € 22. Biblioteket er gratis å 
besøke for alle.

– Når vi tar i mot delegasjoner fra 
utenlandske bibliotek, reagerer alle på at 
det kreves betalt medlemskap for å kun-
ne låne. Men siden vi er private, har det 
alltid vært slik. Vi skulle ønske at det var 
gratis å låne hos oss, slik som i resten av 
verden, men medlemskapene skaffer oss 
€ 1 million i inntekter per år. Dette er 
penger vi trenger, for de offentlige bevilg-
ningene har sunket. Men faktisk er OBA 
blant de billigste bibliotekene i Neder-
land, sier Vlug.

Cirka hver femte amsterdammer er 

Trusler og vold mot bibliotekarer
Cecilie Røe og Anne Clementz undersøkte arbeids-
miljøet ved norske bibliotek i sin masteroppgave i 
bibliotek- og informasjonsvitenskap ved Høgskolen i 
Oslo og Akershus, og de oppdaget raskt at bibliote-
kansattes arbeid slett ikke bare består av stillhet og 
harmoni. Det viste seg at konflikter, trusler og vold 
er mer utbredt enn man kanskje skulle tro. De fant 
blant annet ut at tolv prosent av bibliotekansatte har 
byttet jobb, eller ønsker å bytte jobb, på grunn av 
trusler eller konfliktsituasjoner, 15 prosent har latt 
være å gå på jobb fordi de ikke har orket og seks pro-
sent har selv blitt utsatt for fysisk vold på jobb. «Det-
te er urovekkende tall, og derfor mener vi det er viktig å ta tak i problematikken og løfte den fram i lyset, slik at det kan bli 
mulig å gjøre noe for å gi de ansatte en tryggere og bedre arbeidshverdag», sier Røe og Clementz til Frifagbevegelse.no. 
«Samtidig er det viktig å understreke at de ansatte svarer at de trives på jobb, og mange av dem opplever at de har et godt 
arbeidsmiljø. Der de har klart å bearbeide konfliktsituasjoner eller trusler ved å ta det opp og snakke om det, forteller flere at 
det faktisk har styrket samholdet og arbeidsfellesskapet». ■
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medlem i OBA. Vlug og Kraak anser det 
som høyt til å være i en storby.

Andre inntektskilder er utleie av bi-
bliotekets rom. Blant annet har OBAs 
hovedbibliotek to teatersaler med 250 og 
40 sitteplasser.

Samarbeid
OBA organiserer ikke alle tilbud innen-
for egne vegger selv. De er avhengige av 
samarbeid med andre aktører. Et eksem-
pel er Volksuniversiteit Amsterdam, som 
har mange av sine kurs i OBAs lokaler.

I sjette etasje kommer vi over enda en 
godt synlig samarbeidspartner. IHLIA, 
LGBT Heritage, som er et homoarkiv, 
har både utstilling, bøker og et informa-
sjonssenter hos OBA.

– Vi har god nytte av å være på et så 
synlig sted, med så mye folk, sier Aafke 
van der Mey, som jobber som frivillig i 
informasjonsskranken en dag i uka.

– Vi har vært her helt siden åpningen. 
Det var biblioteksjefen som ønsket å til-
by oss plass her. Biblioteket skulle speile 
at Amsterdam er en liberal og mangfol-
dig by, forklarer Thea Sibbel, vitenskape-
lig informasjonsmedarbeider ved IHLIA.

Feirer med ommøblering
OBA har 10-årsjubileum i 2017. I disse 
årene har biblioteket sett hva som har 
fungert, og hva som ikke har fungert. Et 
eksempel på noe som har fungert dårlig, 
er utstillingssalen.

– Den ligger for utilgjengelig til. Folk 
oppdager den rett og slett ikke, og utstil-
linger er ikke noe man i første omgang 
oppsøker et bibliotek for å se, så det er 
heller ikke noe publikum leter etter. I 
forbindelse med tiårsjubileet skal vi gjøre 
forandringer i biblioteket. Blant annet 
skal utstillingssalen bli mer tilgjengelig, 
slik at besøket der øker. Vi ønsker også å 
få mer liv i inngangspartiet, slik at det 
blir mer som en markedsplass, sier Vlug.

Utenom hovedbiblioteket har OBA 
25 filialer spredd rundt i Amsterdam. ■

OBA:
http://www.oba.nl/oba/english.html

StudyShare:
http://www.oba.nl/oba/english/
studyshare0.html

De som ønsker å starte StudyShare,  
kan kontakte Frank Verbeek for nærmere 
informasjon på: f.verbeek@oba.nl

Luftig og lyst.  
Både Astrid Vlug (bak) og 

Lianne Kraak fra OBA, mener at 
bibliotekets arkitektur gjør det til 

et attraktivt sted.
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Paradokset hun sikter til, er det 
to-årige prøveprosjektet på bibli-
oteket i Stavanger der brukerne 

nå kan låne nedlastbare lydbøker via 
den amerikanske tjenesten Overdrive. 
Norske lydbøker derimot, glimrer fort-
satt med sitt fravær i eBokBib (jfr. « Å 
lytte etter Godot» i Bok og Bibliotek nr 
3-2017).

Gode erfaringer
Stavanger bibliotek lanserte tilbudet om 
utlån av engelskspråklige nedlastbare 
e-bøker og lydbøker 14. november 2016. 
Mette Langeland og Tomas R. Gustafs-

son er ansvarlige for tilbudet. Så langt 
har de kun gode erfaringer. – Vi startet 
med Overdrive fordi vi savnet et tilbud 
om digitalt tilgjengelige lydbøker, og en-
gelskspråklige e-bøker, sier Langeland, 
koordinator for Team samling.

Det finnes ikke statistikk over hvem 
som låner hva, men både norsk- og 
fremmedspråklige siddiser låner engel-
ske lydbøker. Faktisk er det en over-
vekt av norske navn som dukker opp 
når biblioteket er i kontakt med låner-
ne. – For meg som bibliotekar, er Over-
drive svært enkelt å jobbe med. Innkjøp 
av nye titler er like enkelt som i 

Amazon. Det er gode muligheter for å 
opprette kataloger, noe som forenkler 
litteraturformidlingen, sier Gustafsson.

Langeland legger til at Overdrives 
løsning gir henne god budsjettkontroll. 
De to er så fornøyde med Overdrive, at 
Langeland våger seg på en aldri så liten 
brannfakkel:

– Hvis vi hadde hatt norskspråklige 
bøker i Overdrive, ville vi valgt det 
framfor eBokBib.

Den muligheten eksisterer ikke i dag, 
men ifølge de to tilbyr bibliotek i Tysk-
land og Spania e-bøker og lydbøker på 
sine egne språk gjennom Overdrive.

Må ty til engelske e-lydbøker

TEKST OG FOTO: KJETIL S. GRØNNESTAD
FRILANSJOURNALIST

 – Det er et paradoks at det er lettere for bibliotekene å tilby digitale lydbøker på engelsk enn på 
norsk, sier Ellen Aabakken, seksjonsleder for Fysisk og digital samling ved Deichmanske bibliotek.

Savner norske e-lydbøker. – Vi er svært fornøyde med Overdrive, men det er trist at det ikke finnes tilsvarende tilbud på norsk, sier Tomas Gustafsson og 
Mette Langeland.
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Stor interesse
Flere andre bibliotek følger med på erfa-
ringene i Stavanger når de vurderer å 
opprette tilsvarende tilbud. Trondheim 
bibliotek har foreløpig ikke engelsk-
språklige lydbøker, men skal i høst ta 
dette opp i lederteamet.

– Vi vil i den forbindelse høste erfa-
ringer fra Sølvberget, biblioteket i 
Stavanger, sier Berit Skillingsaas Nygård, 
biblioteksjef i Trondheim.

Bergen Offentlige Bibliotek vurderer 
å starte med engelske lydbøker neste år. 
Kristiansand folkebibliotek vil også se til 
erfaringene i Stavanger, men har forelø-
pig ikke spikret noen plan for å innføre 
dette på grunn av mange andre pågående 
prosjekt. Deichman har ventet på en na-
sjonal avtale for digitalt nedlastbare lyd-
bøker på norsk.

– Når en slik avtale nå ikke ser ut til å 
komme raskt, vil vi igjen vurdere å tilby 
digitale lydbøker på engelsk, for eksem-
pel gjennom Overdrive, sier Aabakken.

Trussel mot norsk?
At tilbudet for nedlastbare lydbøker er 
bedre på engelsk enn på norsk, er neppe 
noen spiker i den norske kista, men posi-
tivt for norsk språkpolitikk kan det ikke 
kalles.

– Det norske språket er under press. 
Eksempelvis ga NRK seks unge forfattere 
i oppgave å foreslå en bok for å ta med 
seg på stranden. Fire av forfatterne forslo 
engelskspråklige bøker, sier Skillingsaas 
Nygård.

I Stavanger synes både Langeland og 

Å lytte etter Godot 
– hvorfor er det ingen nedlastbare lydbøker i folkebibliotekene?

Lydbøker er et viktig format for mange lånere, og spørsmål etter nedlastbare lydbøker er noe vi 
bibliotekarer får stadig oftere. Som en låner formulerte det: «Hvorfor har ikke dere nedlastbare 
lydbøker når NSB har?» Her gjør vi et forsøk på å svare på det.

AV JANNICKE RØGLER  OG ØRJAN PERSENMEDLEMMER AV NBFS UTVALG FOR E-BØKER

Avtaler. Vi mangler avtaler som gir oss tilgang til flere titler og da særlig med de to store aktørene på det norske markedet, Lydbokforlaget, som eies av 

Aschehoug og Gyldendal, og Cappelen Damm.
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Vi kan raskt avkrefte at det er man-glende teknologi som er proble-met. Lydbokforlaget har hatt salg av lydfiler til allmennmarkedet siden 2007 og i slutten av 2015 var de tekniske løsningene på plass i mange norske folke-bibliotek. Det klart største utlånssys-temet for e-bøker, eBokBib, fikk da mu-lighet for å låne ut e-lydbøker i samme applikasjon som e-bøkene. Forlagene KABB og Vega sa ja til å selge et begren-set antall e-lydbøker for nedlastning, til sammen fikk bibliotekene tilbud om 45 titler. Mange folkebibliotek har dermed lenge hatt en håndfull e-lydbøker tilgjen-gelig. Det vi mangler er avtaler som gir oss tilgang til flere titler og da særlig med de to store aktørene på det norske marke-det, Lydbokforlaget, som eies av Asche-houg og Gyldendal, og Cappelen Damm.I februar i år var det flere bibliotek som på e-postlisten BibliotekNorge øn-

sket seg lydbøker på minnekort (digikort) tilbake. Det er forståelig i den forstand at det er kostbart for bibliotekene å skifte format. I noen situasjoner er også fysiske formater eneste løsning. Fengselsbiblio-tek har for eksempel svært begrenset eller ingen tilgang til internett, som er en for-utsetning for å laste ned eller strømme e-lydbøker. Hvis en ser på den teknolo-giske utviklingen og markedssituasjonen for lydbøker er det likevel klart at dette er en håpløs kamp, lydbøker på fysiske for-mater vil i løpet av få år være borte fra markedet.

Strømming vinner frem
Strømming av e-lydbøker er i voldsom vekst. Storytel er klart størst med 95 % av markedet og over 30 000 norske abon-nenter. Vi har det siste halve året fått flere nye strømmetjenester for e-bøker og lyd-bøker. I februar kom Lydbokforlaget med sin strømmetjeneste, fabel.no. eREADZ og ebok.no fikk også nylig på plass et til-bud om strømming. NSB har gjort et godt arbeid med sin underholdningsapp, der en gyldig togbillett gir deg tilgang til to ulike lydbøker i 100 dager. En skal hel-ler ikke se vekk fra internasjonale kon-kurrenter som Audible og gratistjenesten LibriVox som nok også har en del norske abonnenter eller brukere.
I 2013 var strømmemarkedet i Norge på rundt 8 millioner kroner, tre år senere er omsetningen økt til 26 millioner og strømmemarkedet for lydbøker har allere-de vokst seg større enn markedet for fysis-ke lydbøker. Lydbokmarkedet i Norge er i rask og sterk endring, og for en klar forstå-else av hvor omfattende endringene er for lydbokformatet, kan det likevel være nyt-tig å se til Sverige. I rapporten Boken 2017 er strømming for første gang med i tallma-terialet, og e-lydbøker genererte inntekter for 322 millioner svenske kroner i de digi-tale abonnement-tjenester, en årlig økning på over 50 %. De fysiske lydbøkene solgte for 39 millioner svenske kroner, som er en nedgang på 31 %. Det svenske bokmarke-det vokste i 2016 på grunn av strømmetje-nestene. Dersom en ser vekk fra dem, fal-ler omsetningen. Det er også verdt å merke seg at e-bøker i digitale abonnement-tje-nester kun utgjorde 31 millioner i Sverige. Digitalt innhold konsumeres altså i svært høy grad gjennom digitale abonne-ment-tjenester og i de digitale abonne-ment-tjenestene utgjør e-lydbøkene nesten hele markedet. Rundt 95 % av titlene som strømmes både i Sverige og Norge er e-lyd-bøker. 

Med Storytel sin eksplosive suksess i Norden og Europa er det nå vanskelig å påstå at folkebibliotekene ødelegger det digitale markedet for bokhandlerne. Svenske folkebibliotek har helt siden 2005-2006 tilbudt nedlastning og strøm-ming av e-lydbøker til bibliotek. Storytel har likevel klart å få en kvart million svenske abonnenter. Det blir stadig klare-re at den manglende suksessen i salgsled-det kommer av at tjenestene ikke har vært gode nok. Dessverre for forbrukerne lig-ner løsningene som nå vinner frem på forretningsmodellene til Netflix og HBO, der eksklusivt innhold er sentralt. I Sveri-ge vil for eksempel Harry Potter på lyd-bok det første året kun være tilgjengelig for strømming hos Storytel. Strømme-tjenestene gir ikke tilgang til alt, og folke-bibliotekene kan også på det digitale markedet være den aktøren som tar vare på bredden.

To hovedproblemer
En viktig årsak til at en ikke finner ned-lastbare lydbøker i folkebibliotekene er at det ikke finnes noen plan for dette. I det sentrale styringsdokumentet, Nasjonal bi-bliotekstrategi 2015-2018, er lydbøker kun nevnt i forbindelse med Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek. I strategien fin-ner en planer for e-bøker, strømming av film og tilgjengeliggjøring av dataspill, men ingenting om nedlastbare lydbøker. At lydbokens overgang fra fysiske lag-ringsmedium til nedlastbare eller strøm-mede filer ikke en gang er omtalt i nasjo-nale planer på biblioteksområdet, gjør arbeidet med å få tilgang til e-lydbøker vanskelig. Denne unnlatelsen er merke-lig. Mens papirboka lever godt er lydbø-ker på fysiske lagringsmedium i ferd med å dø. Utlånet synker og i 2016 forsvant digikortene fra markedet. Hvis en ser på tilbudet av lydbøker på CD er fremtiden alt annet enn lys. I Mentor er det nå til-gjengelig rundt 1600 titler på CD, mens tilbudet av nedlastbare titler er nesten tre ganger så høyt. Det er mange titler det ikke lenger er mulig å få kjøpt på CD, og situasjonen er i rask endring. I løpet av det siste året ble det kun utgitt 174 titler på CD mot 980 nedlastbare lydfiler.I tillegg til manglende satsning fra sentrale myndigheter er kampen om lyd-bokmarkedet svært sterk. De store forla-gene har så langt ikke ønsket å selge e-lydbøker til bibliotek eller konkurre-rende strømmetjenester. De to store leve-randører av lydbøker i Norge, Cappelen Damm og Lydbokforlaget (Aschehoug og 

Strømme tjenestene 
gir ikke tilgang til alt, 
og folkebibliotekene 
kan også på det 
digitale markedet 
være den aktøren som 
tar vare på bredden.
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Gustafsson at det er et tap for det norske 
språket at det ikke finnes nedlastbare lyd-
bøker. Faren er at brukerne venner seg til 
å velge bort norsk.

– Språkpolitisk er det uheldig at en 
engelskspråklig tjeneste blir etablert før 
det foreligger et norskspråklig tilbud. Det 
norske samfunnet bør ta vare på språket 
sitt. En måte å gjøre det på, er å få eta-
blert en lydboktjeneste med norskspråk-
lig litteratur, sier Anne Kristin Undlien, 
biblioteksjef i Kristiansand.

Ifølge Språkrådet er det en utfordring 

at mye ny teknologi først blir tilgjengelig 
på engelsk. De ønsker et godt norsk-
språklig tilbud i alle digitale format. Også 
som lydbøker.

–  Det er bra for mange brukergrup-
per at det finnes engelske lydbøker, og vi 
vil ikke engelsken til livs, men dette er en 
del av et større problem der man tyr til 
engelsk når det ikke finnes tilsvarende 
gode norskspråklige tilbud. Hvis alle ten-
ker slik, vil det føre til styrking av engelsk 
og relativ svekking av norsk. Slik bidrar 
mangelen på norske digitale lydbøker på 
sikt til å utarme norsk. Ikke minst gjelder 
det for nynorsk, som er under et enda 
større press enn bokmål, sier Nina 
Teigland, seksjonssjef i Språkrådet.

Fysiske lydbøker
– Det er norskspråklige lydbøker som er 
mest savnet av biblioteket og våre lånere, 
sier Paul Henrik Kielland, biblioteksjef i 
Tromsø.

Foreløpig må lånerne ty til de fysiske 
lydbøkene som fortsatt er å få tak i. Men 
i spotifyens tidsalder er det stadig færre 
CD-spillere som kan gi liv til lydbøkene. 
For ungdom som er vant til å strømme 
musikk og film, og som ikke eier en 
CD-spiller, er det liten hjelp i at lydboka 
finnes som CD. Nyrekrutteringen til 
norskspråklige lydbøker kan bli dårlig 
når kommersielle strømmetjenester er 
eneste alternativ.

–  Du skal virkelig være interessert i 
lydbøker for å abonnere på en strøm-

Savner norske e-lydbøker. – Jeg synes det er trist at norske forleggere ikke ser gevinsten med å tilby 
en god digital tjeneste på bøker/lydbøker til bibliotekene. Bibliotekene føler stort ansvar for å formidle 
ny, norsk litteratur som tradisjonelt ikke når ut til et bredt publikum, sier Berit Skillingsås Nygård, 
biblioteksjef i Trondheim, som vurderer engelskspråklig digitalt lydboktilbud. 

I Bok og Bibliotek nr 32017 slo Jannicke Røgler og Ørjan Persen  
alarm over mangelen på norske elydbøker.
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metjeneste. De fleste rekker kun å lytte til 
en, kanskje to, lydbøker i måneden, sier 
Langeland.

Enn så lenge finnes det CD-spillere i 
bilen.

– Selv om vi har fått Overdrive, lånes 
det fortsatt ut like mange fysiske lydbø-
ker. Utlånet topper seg før ferier, så det er 
nok mange som låner dem til lange biltu-
rer, sier Langeland.

Ikke dyrt i lengden
En grunn til å la være å innføre Overdri-
ve, er at det ikke er ideelt å ha to utlåns-
system for e-medier. Økonomi er en an-
nen.

– Kostnadene for utlån av engelske 
e-bøker/e-lydbøker vil trolig være en del 
høyere enn kostnaden for p-bøker/lydbø-
ker på CD. Vi må dermed vurdere om 
digitalt innhold er verdt de høyere kost-

Savner norske e-lydbøker. – Bibliotekene vil jobbe for å få tilgang til norske lyd-ebøker. Med den rolle biblio-
tekene har i forhold til den statlige litteraturpolitikken og bibliotekloven vil det over tid ikke være akseptabelt 
at forlagene nekter å selge til bibliotek. Imens vil vi vurdere om vi skal starte med engelske lyd-ebøker for å få 
mer digitalt innhold fra neste år, sier Leikny Haga Indergaard, biblioteksjef for Bergen Offentlige Bibliotek. 

nadene, sier Leikny Haga Indergaard, 
biblioteksjef ved Bergen Offentlige Bibli-
otek.

Gustafsson bekrefter at en tittel i 
Overdrive er dyrere å kjøpe inn enn ei 
fysisk lydbok. Likevel betyr ikke det at 
Overdrive-titler er dyrere i det lange løp.

– Den dyreste boka jeg har sagt ja til, 
kostet 1100,-. Normalprisen ligger rundt 
800,- per tittel, men de kan koste så lite 
som hundre kroner. Klassikere er det 
mulig å få til 13 kroner. Fordelen er at ei 
datafil ikke slites ut. Hvis ei CD-plate 
blir skadet, må vi kjøpe hele den fysiske 
lydboka inn på ny. Det er også mindre 
arbeid med digitale lydbøker, sier han.

Skilles ut som egen boks
For å være med i Overdrive må biblioteket 
betale en fast årsavgift. De fleste titlene 
som kjøpes inn, er til odel og eie så lenge 
biblioteket er med i Overdrive. De kan 
lånes ut uendelig mange ganger gjennom 
prinsippet «one copy – one user». Altså at 
én innkjøpt tittel kan lånes ut til én låner 
av gangen. Det er mulig å kjøpe inn flere 
utgaver av hver tittel.

En del titler kjøpes inn under prin-
sippet om lisenser, det vil si at biblioteket 
kjøper tilgang til et visst antall lisenser, 
eller en begrensing i tid på et eller to år. 
Disse titlene kan også bare lånes ut til en 
låner om gangen.

I dag tilbyr Stavanger bibliotek cirka 
750 e-bøker og 420 lydbøker gjennom 
Overdrive. Dette er foreløpig et knøttlite 
utvalg fra Overdrives katalog på 3 millio-
ner titler. ■

Mistro til forskning
Forskningsrådet la nylig fram undersøkelsen «Hold-
ninger til forskning», som viser at rundt halvparten av 
befolkningen mener at forskningsresultater i stor grad 
er preget av forskernes egne politiske holdninger og 
synspunkter, eller er kjøpt av industri eller myndig-
heter. Bjørn Vassnes skriver i Klassekampen 5.10.2017 
«Selv om vi aldri før har hatt tilgang til så mye infor-
masjon, øker folks skepsis til vitenskap.» Ny Tids for-
side bragte nylig en stor artikkel med overskrift «Inn-
lysende at 9/11 var en eksplosjon,» altså en kontrollert 
sprengning.  Og når Carl I. Hagen mener å vite mer 
om klimaendringene enn forskerne på Bjerknessente-
ret, kan man lure på hvor han har sin informasjon fra. Som Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen påpeker: «vi er langt 
fra i mål med en allmenn forståelse av hvordan forskning virker, og hva det er som fortjener tillit.» Dette er i høyeste grad pro-
blemstillinger som angår bibliotekarer, så NOLUG inviterte i oktober til foredrag med Professor Carol Tenopir fra School of 
Information Sciences ved University of Tennessee Knoxville. Tenopir har inngående studert hvordan forskere bruker fagbiblio-
teker og faglitteratur i sitt arbeid, hvordan moderne teknologi har endret forskernes lese- og forskningsvaner, og hva som påvir-
ker kunnskapsdeling både innad i forskningsmiljøene og utad mot offentligheten. (NOLUG) ■
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Noen forfattere finner en spesiell 
glede i utfordringen ved dette 
korte formatet. De tiltrekkes 

også av de enorme spredningsmulighete-
ne – for det å gå rundt med vår egen tele-
fon-datamaskin er snart like selvfølgelig 
som å gå med buksene på.

De amerikanske studentene Alexan-
der Aciman og Emmet Rensin ga allerede 
i 2009 ut boka Twitterature: The World’s 
Greatest Books Retold Through Twitter. 
Her blir 80 litterære klassikere «gjenfor-
talt», kuttet opp i twittermeldinger og 
tilsatt en stor dose humor. Dantes Gud-
dommelige komedie begynner som kjent 
med at vandreren midtveis i livet har gått 
seg vill i en skog, som i Twitterature gjen-
gis med meldingen «I am having a midli-
fe crisis. Lost in the woods. Should have 
brought my iPhone.» Hvert verk, enten 
det er Kong Oidipus eller Harry Potter-bø-
kene, får tildelt opptil 20 meldinger. 
Noen oppfattet studentenes 
kort-kort-versjoner som majestetsfor-
nærmelser mot kanonlitteraturen, men 
verkene ble aktualisert for homo zappi-
ens-generasjonen. I Twitterature hagler 
det med akronymer, slang og typiske 
twitterforkortelser, og anmeldere klaget 
dessuten over vulgært språk. Dette min-
ner om newzealenderen Richard Curtis’ 
nedkortede Hamlet-versjon, kalt The 
Skinhead Hamlet (gjenferdet: «He poured 
fucking poison in my fucking ear!»).

Twitter egner seg godt til haikudikt, 
som i dette digitale formatet kalles twai-

ku. Aforismer er også velegnet, av typen 
«In the absence of predators, the species 
invented marriage, which its members 
could then pride themselves on survi-
ving, year after year» (Dawn Corrigan). 
Den New York-baserte litteraturkritike-
ren Sam Anderson har brukt Twitter til å 
dele den beste setningen han leser hver 
dag, uavhengig av hvor han har lest den 
(i ett tilfelle fra emballasjen til en spade). 
Noen ekstra slående aforismer ble samlet 
i Nick Douglas’ Twitter Wit: Brilliance in 
140 Characters or Less. Formidling er 
også en mulighet: I 2015 ga amerikaner-
ne Mitch Benn og John Holmes ut The 
Twitter History of the World, med twitter-
meldinger om 75 historiske øyeblikk. 
For det ligger en spesiell fascinasjon å 
destillere fram det super-korte som ut-
trykker det mega-store. I likhet med for-
fatterne i det kjente Oulipo-kollektivet, 
blir twitterdikternes evne til å takle for-
melle begrensninger og skranker oppfat-
tet som forutsetninger for å skape mes-
terverk. Nå kan dikterne skape for 
eksempel en 140-tegn-historie som blir 
stående i litteraturhistorien, og twaikus 
som går viralt. Det åpner seg rom for ek-
sperimentering og nye sjangrer. Selve 
mediet innbyr til rask takt og instant-pu-
blisering av tekster som kan leses mellom 
to buss-stopp.

Lengre tekster kan deles opp og der-
med få et økt spenningselement med sine 
cliffhangere, en kjent strategi i føljeton-
ger på Dickens og Dumas’ tid. Twit-

ter-romaner blir mikro-føljetonger, med 
en lesertilgang som pre-digitale forfattere 
bare kunne drømme om. Den britiske 
forfatteren David Mitchell, kjent for ro-
manen Cloud Atlas, delte historien The 
Right Sort (2014) opp for distribusjon på 
Twitter. Leserne ble advart om teksten: 
«Alert the metafictional authorities». 
Den amerikanske forfatteren Jennifer 
Egan sendte i løpet av 10 kvelder i 2012 
ut twitterhistorien Black Box. I løpet av 
en sen kveldstime hver av de 10 dagene 
ble det sendt ut én melding i minuttet, 
med det som til sammen ble en lang sci-
ence fiction-historie. Egan hadde ferdig-
skrevet historien i løpet av et år i forvei-
en, og innholdet i hver melding var svært 
nøye planlagt. Så nøye at det ikke helt 
føyde seg etter det spontane og hurtige 
som de fleste forbinder med twittermel-
dinger. Men litteratur skapes sjelden for 
å leses skjødesløst. Det er noe latterlig 
ved ønsket om å ta snarveier med kunst. 
Woody Allen fleipet en gang med det: «I 
took a speed reading course and was able 
to read War and Peace in twenty minutes. 
It involves Russia.»

Å oppdage en fortelling via Twitter, kan 
gi lyst til å kjøpe fortellingen når den publi-
seres som (e-)bok. Mye forfatter-tvitring 
fungerer først og fremst som promotering. 
Meldingene blir paratekster som omgir for-
fatterens verk, som små porter inn i forfat-
terskapet. En ukjent skribent kan drømme 
om mikrobloggen som en katapult til be-
rømmelse. Og etablerte forfattere som kje-
der seg på toget, sender gjerne ut noe til 

President Trump har gjort politisk bruk av Twit-
ter berømt og beryktet. I verste fall kan nå en 
twittermelding utløse 3. verdenskrig. Heldigvis 
er det meste som foregår på denne mikroblogg-
tjenesten langt mer harmløst. La oss ta et lite 
overblikk over noen litterære aktiviteter som 
utformes med 140 tegn eller mindre, og som 
rommer et forbausende stort mangfold.

Twitteratur

TEKST: HELGE RIDDERSTRØM
FØRSTEAMANUENSIS VED HØGSKOLEN  
I OSLO OG AKSERSHUS
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sine fans. Stephen King og andre kjendisforfattere har prøvd tvi-
tring for å «henge med i sin tid». Paulo Coelho har sendt tusenvis 
av twittermeldinger og hatt over 8 millioner følgere. Det spesielle 
her er at forfatteren kan få kontakt med sine lesere på en ny måte. 
Det er lett å gi respons for oss lesere, tilbake og til hverandre. His-
toriene som fortelles kan dessuten løpe gjennom ulike medier og 
bli til det den amerikanske medieforskeren Henry Jenkins kaller 
transmediale historier, som fortsetter gjennom ulike plattformer 
(f.eks. på tvers av bok, nettsider, twittermeldinger og youtube-vide-
oer). Verkene ekspanderer. Fan fiction har blitt vanlig på Twitter 
også, slik at verkene får forlengede liv.

Den danske journalisten Knud Brix ga i år ut diktsamlingen 
Natfolden. Han skriver om danske politikeres maktbegjær og eska-
pader. Statsminister Lars Løkke Rasmussen leste den – uten å bli 
sjokkert slik mange andre i det politiske miljøet ble – og svarte med 
å skrive et dikt som han sendte som et par twittermeldinger:

Snurren for ørne. Adrenalin i blodet.

En symbiose mellem øresnegl og rød mikrofon.

Beruselsen dunker.

Do it. Do it. 

Han trækker.

En frihedens lanse? Et bøddelsværd? En tant?

 Alt afhænger af præmissen. Ingen ved det. 

But he did it. Brix-it’s.

Nye vrier på tekster florerer, som når hovedpersonen i en for-
telling får sin egen konto. Det har blitt ført twitterkonversasjoner 
mellom forfatter, fiktiv hovedperson og lesere. David Mitchell 
takket på vegne av hovedpersonen i sin historie fordi hans «quest 
for a warm sweater was aided by useful links supplied by helpful 
readers». Og det er gjennomført skriveprosjekter der lesere får 
dikte med. Neil Gaiman ledet an med den BBC-initierte his-
torien Hearts, Keys and Puppetry, der 129 tvitrere bidro. Her ble 
historien til med stor spontanitet, i en sekvens av nå-øyeblikk. 
Meldingene kan ha linker til avissider, videoer og annet i verden 
der utenfor fortellingen, og overskride de tradisjonelle bøkenes 
grenser. Teksttyper oppstår og transformeres, og tilhører sosiale 
fellesskap på særegne måter. Twitter er skapt som et sosialt medi-
um, og inngår dermed i interaksjons- og delekulturen på nettet. 
Kanskje hadde Jonathan Franzen litt rett da han kalte Twitter 
«the ultimate irresponsible medium». Eller kanskje nettopp ikke. 
Det ligner snarere hverdagens umiddelbare, sosiale replikkveks-
ling, som vel ingen vil si at vi kan klare oss uten. ■

Søppel i biblioteket
Tidligere i høst inviterte søppelplukkerlaget og bibliote-
ket i Sandefjord til søppelfestival. Målet var å gjøre San-
defjords innbyggere bevisst på hvordan vi alle påvirker 
miljøet hver dag. «Det er meningsfylt å gå ut og plukke 
søppel. Det er sosialt, man får trim, man blir brun og 
fresh», sier Rannveig Horntvedt til Sandefjords blad (sb.
no). Til festivalen kom blant annet søppelkunsnerne Kari 
Prestgaard og Astor Andersen. De inviterte barna til en 
kreativ workshop der de fikk lage fargerike kunstverk av 
havplast. ■

Elsykler på Hvaler bibliotek
Elsykkelen har tatt landet med storm. Men hvis du ikke 
føler for å knuse sparegrisen for en sykkel, kan du nå låne 
en på biblioteket! Tilbudet vil dukke opp på flere av Øst-
folds bibliotek framover. Hvaler bibliotek er allerede er 
godt i gang. Her kan man låne en elsykkel for en uke av 
gangen. Syklene har en batteritid på mellom åtte og ti 
mil, og kan lånes i bibliotekets åpningstider, skriver De-
mokraten.no. ■
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Erklæringen kom under hennes åp-
ningsforedrag til Norsk bibliotek-
forenings seminar «Det revolusjo-

nerende bibliotek» under Kapittel 
17-festivalen i Stavanger.

Donald Trump, fake news, alternati-
ve facts, klima- og flyktningekriser er 
bare noen av utfordringene som demo-
kratiske samfunn møter. Bibliotekene 
kan være en viktig motvekt og møte løg-
ner med fakta.

– I Stockholm kommer det folk inn 
på biblioteket som blir sinte over at de 
møtes med bøker som ikke stemmer 
overens med deres verdensbilde. Altfor 
mange lever i selvbekreftende bobler på 
sosiale medier. Googles algoritmer bidrar 
med å servere dem enda mer av det de 
allerede liker, sier Hoflin.

Dette er fordummende for enkeltper-
soner, men alvorlig for samfunnet. Når 
folk ikke evner å forstå de som er anner-
ledes, eller tenker andre tanker enn dem 
selv, kan det bli farlig.

Demokratisk bastion
Bibliotekarer er ikke kjent for å storme 
barrikader. Det er heller ikke det Hoflin 
mener bibliotekarene skal gjøre når hun 
snakker om behovet for en revolusjon. 
Derimot peker hun på at bibliotekene, 
med sin tilgang til et uendelig univers av 
fakta, representerer selve grunnfjellet i 
demokratiet.

– Det er bibliotekarene som er ek-
sperter på kildekritikk, og som kan navi-
gere gjennom komplekse informasjons-
strømmer, poengterer hun.

Tilgangen til informasjon har aldri 
vært større enn i dag. Aldri før har flere 
kunnet søke opp fakta om bokstavelig 
talt alt man skulle lure på. Men selv om 

ordene står skrevet svart på hvitt på da-
taskjermen, betyr ikke det at det man le-
ser er sant. På internett kan hvem som 
helst skrive hva som helst. Leses dette 
ukritisk kan bevisste løgner feste seg som 
sannhet.

– Vi skal ikke være naive. Det finnes 
mennesker der ute med onde hensikter 
som prøver å påvirke, sier hun og tenker 
blant annet på fremveksten av høyreradi-
kale miljø.

Fysisk møteplass
Bibliotekets store fordel er at det også i 
internetts tid, er et fysisk sted der alle er 
velkomne. På biblioteket kan de som 
krangler på Facebook og Twitter, møtes 
til debatt uten å måtte skrike for å bli 
hørt. Biblioteket som debattarena, med 
bibliotekarer som kan bidra med faktiske 
fakta, kan belyse motsetninger på måter 
som virker umulig på de sosiale mediene.

Også kontroversielle tema må fram i 
lyset. Skal biblioteket være en reell de-
mokratisk bastion, må man ikke være 
redd for uenighet.

Inviter alle inn
Men biblioteket fungerer ikke som de-
mokratisk fanebærer dersom man ikke 
får alle slags folk inn dørene.

Hoflin har selv en mangslungen bak-
grunn. Hun er utdannet bonde (!), og 
har en master i Business Administration 
med støttefagene litteraturvitenskap og 
idéhistorie. Hun har jobbet som pro-
gramleder og musiker. Hun har vært sjef 
siden 2007, og ble biblioteksjef for 
Stockholms stadsbibliotek i 2015.

Da hun var ansvarlig for barnekultur 
på Kulturhuset i Stockholm, så hun at ei 
gruppe manglet. Det var de store barna 

som ennå ikke var tenåringer. Det var 
foranledningen til TioTretton. Det revo-
lusjonerende der, var at målgruppen ble 
spurt i forkant om hva de ønsket i et slikt 
bibliotek. For å finne ut dette, benyttet 
biblioteket kompetanse utenfor huset 
som de ikke hadde selv.

– Hvis vi hadde spurt barna, ville vi 
antakelig fått svar som barna trodde at 
«tanten» ville ha. Korrekte svar, som ikke 
var det barna egentlig ønsket seg. Da var 
det bedre å bruke de som er spesialister 
på å intervjue barn, understreker hun.

TioTretton ble en suksess som inspi-
rerte til det tilsvarende tilbudet Biblo 
Tøyen i Oslo.

Møt menneskene
Hoflin fortalte åpent om egen fortid. 
Latteren gjallet i kinosalen på Sølvberget 
da hun la ut om de feministiske demon-
strasjonstogene hun ble tatt med på, der 
hun ropte slagord mot imperialismen og 
den kapitalistiske tampongindustrien. 
Ting hun som jentunge ikke hadde for-
utsetninger for å vite hva var. Men mest 
inntrykk ga historien om hennes eget 
viktige møte med biblioteket.

Hun ble alltid fortalt at hennes mor 
var vakker, som en Ingrid Bergman. Men 
en dag slo denne pene og pyntelige folk-
hemfruen ut håret. Mora forlot familien 
til fordel for en yngre mann og et liv i 
kollektiv. Dattera fikk forbud mot å kalle 
henne mor. Fra nå av skulle hun kalle 
henne Brit. Hjemme satt den sjokkskad-
de faren ved kjøkkenbordet og stirret ned 
i glasset med sprit.

–  Jeg forstod jeg ikke kunne stole på 
de voksne. Det eneste jeg ville var å lytte 
til trist musikk. Mitt lokale bibliotek 
hadde ikke det, så jeg måtte dra inn til 

Demokratiets 
fleksible faktabank

TEKST OG FOTO: KJETIL S. GRØNNESTAD
FRILANSJOURNALIST

–  Vi trenger en revolusjon. Vi kan ikke ha en generasjon som tror mer på det de leser i sosiale 
medier enn på faktasjekka nyheter i aviser eller fjernsyn, sier Katti Hoflin, sjef for Stockholms 
stadsbibliotek.
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Stockholm city, sier hun og forteller 
hvordan det føltes for ei lita jente å krysse 
Sergels torg, og gå inn i et rom med en 
lang og avvisende skranke.

– Bibliotekaren brydde seg ikke om 
meg. Frisyren var rar, og jeg husker hun 
hadde en kulepenn stukket inn i håret, 
men hun gjorde det eneste riktige. Hun 
henviste meg til høretelefonene og satte 
på den tristeste musikken jeg noen sinne 
hadde hørt. Etterpå vet jeg at det var Al-
binonis Adagio, sier hun til et musestille 
publikum.

Den lille jenta dro inn til sentrum 
hver dag, satte seg med høretelefonene 
og gråt. Etter hvert fikk hun lytte til an-
nen musikk, og en dag ga bibliotekaren 
henne ei bok å lese – biografien til Bar-
bro Lindgren.

– Den reddet meg, sier hun.
Bibliotekaren ga henne også ei skrive-

bok der hun kunne skrive ned tanker og 
følelser.

Hva var poenget med denne his-
torien? Jo, selv om du ikke ser det selv, 
utfører bibliotekarer underverker hver 
dag. Inne i folks hoder. Alle har behov 
for å bli møtt, men ikke på samme måte. 
Hoflin trengte tid for seg selv til å bear-
beide triste tanker. Andre trenger en prat. 

–   Bibliotekarene må møte de som 
kommer på biblioteket, for vi kan realise-
re deres drømmer, sier hun.

Fleksibel internkultur
For å få til det må biblioteket ha kultur 
for å hjelpe hverandre. Det er vanskelig å 
møte folk på en god måte når det koker i 
skranken og de med indretjeneste nekter 
å komme ut.

– Hvis dette ikke fungerer, er det sje-
fens oppgave å få på plass en kultur der 
alle hjelper hverandre. Det har jeg selv 

Demokratisk bastion. For å lykkes med det må 
bibliotekarene være endringsvillige. Alle skal 
føle seg velkomne til biblioteket, sier Katti Hoflin, 
sjefsbibliotekar ved Stockholms stadsbibliotek.

måttet gjøre der jeg har vært sjef, under-
streker Hoflin.

Hun misliker at ting planlegges i hjel. 
I stedet for å bruke tid og ressurser på å 
planlegge et perfekt prosjekt, er det bedre 
å gå på og prøve for å se hvordan det går. 
Da får du gjort mer. Ble det ikke vellyk-
ka, gjør det ingenting.

– Feil er bra! Jeg innførte «ukas feil», 
der jeg selv var først ute med å presentere 
det jeg mislyktes med uka før. Det er feil 
vi lærer av. Så ser vi hvordan vi gjør det 
bedre neste gang, sier hun.

Biblioteket er unikt siden dette et 
sted folk kan oppsøke for stillhet og kon-
templasjon. For å fremme aktiv lesing, 
har Hoflin foreslått noe som nok får 
mange til å steile: En bibliotekar skal, i 
arbeidstida, sette seg ned i en godstol, 
under ei leselampe, midt i biblioteket, og 
lese i ei bok. Stille. For seg selv. I flere ti-
mer av gangen.

– Jeg har ikke fått gjennomslag for 
det ennå, men håper å få det til, ler hun.

Hoflin avsluttet med at bibliotek ikke 
må være statisk. De ansatte må være en-
dringsvillige. Nye tider og nye folk, gir 
nye drømmer.

– Det kommer stadig nye barn til Ti-
oTretton. Det betyr at det stadig kom-
mer nye drømmer og behov. I framtida 
må de møtes på andre måter enn i dag, 
sier hun. ■

Jubileumshøst i Rygge
I høst har Rygge bibliotek 175-årsjubileum, noe som skal 
feires med en mengde arrangementer for store og små, 
skriver Moss Avis (moss-avis.no). Selve jubileumsuka åp-
nes 21. november av nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myh-
re og Rygges ordfører Inger-Lise Skartlien. Da blir det 
samtale mellom sentrale Rygge-personligheter og politi-
kere om Rygges identitet og hva de bør ta med inn i kom-
munesammenslåingen med Moss. Deretter fortsetter ju-
bileumsuka med blant annet forfatterbesøk, musikk og 
standup. Barna er heller ikke glemt i all feiringen. Lørdag 
i jubileumsuka kommer «Molly og Partner» og holder 
forestilling, og hver lørdag blir det filmvisning. ■

Teknologifest på Deichmann
I september gikk Oslo Skaperfestival av stabelen for andre 
gang. Deichmanskes hovedbibliotek var fylt med over 50 
utstillere, foredrag, kurs og verksteder. Man kunne blant 
annet få lage sin egen drone, møte en pannekakerobot og 
se verdens første strikkeprinter. «Skaperfestivalen handler 
om å inspirere barn og voksne til å lære noe nytt gjennom 
å lage noe eget. Ny teknologi er nøkkelen til å løse mange 
av utfordringene vi møter i dag innen klima, energi, helse 
og samferdsel, og da trenger vi kreative møteplasser», sa 
generalsekretær i Tekna, Ivar Horneland Kristensen, i en 
pressemelding. ■
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Ungdomsbibliotek i Alta
Tidligere i høst var det klart for åpning av Altas nye ungdomsbibliotek. «Vi har 
lenge ønsket å ha et ungdomsbibliotek, og nå har vi endelig fått det til», sier bibli-
otekarene Monika Wirkola og Annelene Thomassen til Altaposten.no. Biblioteket 
skal bestå av typiske ungdomsbøker, og ungdommen selv kan være med på å be-
stemme hvilke bøker de vil ha.» I tillegg vil det være mulig å bruke biblioteket til 
å gjøre lekser eller spille brettspill», sier prosjektleder Sofie Bjørnå. Ungdomsbibli-
oteket ligger på Huset og holder åpent alle hverdager etter skoletid. ■

Leseboom på Hitra
Hitra bibliotek har arrangert Som-
merles for skolebarn i mange år. 
Tidligere har de hatt om lag 30 del-
tagere, men etter at kampanjen i år 
ble digitalisert, økte tallet til over 
130! Det er over 40 prosent av alle 
kommunens barn i aldersgruppen. 
Barna leste i snitt nesten tusen si-
der hver – til sammen over 150 
000 sider. Resultatene ble feiret 
med SommerLesfest på bibliote-
ket. Også her var det blomstrende 
oppslutning – fra ca. 20 barn i fjor 
til 60 i år. ■

Tråkket av gårde  
med kunnskap

Den europeiske mobilitetsuka 
hadde i år temaet «miljøvennlig, 
smart og felles transport», og i den 
forbindelsen arrangerte Alta bibli-
otek noe de kalte sykkelbokbuss. 
«Vi vil jo også vise at biblioteket 
tenker på miljøet, så jeg og biblio-
teksjef Sonja-Kristin Granaas sy-
kler derfor i dag til tre ulike skoler 
for å dele ut bøker», sier bibliotekar 
Stine Iren Ballovarre til Altaposten.
no mens hun deler ut bøker til bar-
na på Gakori skole. «Vi tråkker oss 
frem på hver vår sykkel med vogn», 
fortsetter hun før hun bestemmer 
seg for å la biblioteksjefen ta den 
13 km lange sisteetappen alene. 
«Det er et stykke, men hun er vel-
dig sprek. Hun har jo syklet Offro-
ad Finnmark», ler hun. «Jeg sykler 
til jobben hver dag så det kommer 
til å bli en fin tur», svarer Granaas 
før hun tråkker av gårde. ■

Viser frem bibler fra 1800-tallet
For 500 år siden – i 1517 – spikret Martin Luther sine 95 teser på kirkedøra i 
Wittenberg i Tyskland. Jubileet feires med bibelutstilling på biblioteket i Hemse-
dal. Her finner man gamle bibler på hebraisk, urdu, gresk og ikke minst norsk. 
«Den første bibelen som er trykket fullstendig på norsk, kom ut i 1858. Det ble 
laget 1000 eksemplarer. Vi har to av dem her», forteller biblioteksjef Anne Berit 
Ulsaker til NRK Buskerud. De to norske biblene er eid av to lokale Hemsedøler, 
så denne gangen var det biblioteket som måtte låne mens lokalbefolkningen kan 
stå for purregebyren. ■

Endelig meråpent i Drammen

I løpet av det siste året har Drammensbiblioteket fått et realt ansiktsløft. Kaffe-
baren Dramn har åpnet, hovedscenen har blitt oppgradert, og et nytt møterom 
kan nå leies gratis av lokale lag og foreninger. Og nå i september ble biblioteket 
attpåtil meråpent. Drammensere med oppdatert lånekort har derfor tilgang til 
biblioteket fra 07 til 23 hver dag, hele året. «Det er en glede å kunne gjøre bibli-
oteket enda mer tilgjengelig for drammenserne», sier biblioteksjef Monica Ny-
hus til Drammens Tidende (dt.no). «Og vi står fortsatt klare til å hjelpe deg i 
den bemannede åpningstiden», understreker hun. ■
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Orhan Pamuks kritikerroste roman 
Uskyldighetens museum  er både 
en klassisk kjærlighetshistorie og 

en hyllest til Istanbul. På det mest grunnleg-
gende plan er Uskyldighetens museum his-
torien om Kemal som forelsker seg så dypt i 
Füsun at han blir besatt av å samle på gjen-
stander som minner ham om tiden som de 
tilbrakte sammen før skjebnen skilte dem 
– ikke bare en gang men to ganger. Disse 
gjenstandene spinnes inn i en nostalgisk og 
sentimental historie som også maler et le-
vende bilde av Istanbul fra syttitallet til be-
gynnelsen av 2000-tallet, kan vi lese på Kul-
turhistorisk museums nettsider. 

Videre står det at Uskyldighetens mu-
seum verken er en bok om et museum 
eller et museum om en bok. Nei, det 
dreier det seg om to sider av samme his-
torien: den ene fortalt gjennom ord, den 
andre formidlet gjennom objekter. Slik 
flettes en episk kjærlighetshistorie 
sammen med et helt enestående kunst-
verk som avslører det fulle potensialet av 
forholdet mellom ord og bilder, litteratur 
og kunst.

Utstillingen inneholder 29 vitriner 
fra The Museum of Innocence i Istan-
bul. Hver vitrine består av gjenstander 
som refererer direkte til spesifikke kapi-

teler i romanen Uskyldighetens muse-
um. Vitrinene komplementeres av histo-
riske filmklipp, familiebilder, en 
lydkomponent, og en interaktiv video-
presentasjon av Orhan Pamuks notat-
bøker fylt med tekster og akvareller. Det 
vises også tolv av Orhan Pamuks origi-
nale «japanske notatbøker» fylt med ord 
og bilder, hvilket understreker hans 
 betydning som visuell kunstner.

Ustillingen ble vist på Kulturhistorisk  
museum i Oslo 23. mai – 15. oktober 
2017. ■

Uskyldighetens museum
AV ODD LETNES
REDAKTØR

BOK I LITTERÆRE MUSEER
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Bli inspirert!

CAFÉCAFÉ

QURIA® 
– utviklet for et moderne bibliotek Velkommen 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 22. november 2017.

 09.30 - 10.00 Ankomst, kaffe og en lett frokost 
 10.00 – 10.15  Velkomst 
 10.15 – 11.00 Nasjonalbiblioteket om RDA, Autoritetsregister  
  og Biblioteksøk 
 11.15 – 11.45  Digitalt er ikke ensartet – å arbeide virtuelt  
  på et folkebibliotek 
 11.45 – 12.00   Skolebiblioteket som digital ressurs  
 12.00 – 13.00 Lunsj
 13.00 – 14.30  Axiells bibliotekløsninger – status nå og for den  
  nærmeste fremtiden
 14.30 – 14.45 Kaffepause 
 14.45 – 15.30 Drammensbiblioteket – et bibliotek i forandring
 15.45 – 17.00 Omvisning på 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. 

www.bokogbibliotek.no

twitter.com/BokogBibliotek

www.facebook.com/ 
Bok-og-Bibliotek-103992273029969/
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Hver dag leverer Adlibris over 30 000 bøker til bokelskere i 
Norge, Sverige og Finland. Med ca. 1,5 millioner aktive kunder 
og ett utvalg på 11 millioner titler, er Adlibris den selvklare 
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